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Latvijas Autoru apvienība
A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011, Latvija
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LĪGUMS
par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu
Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”, turpmāk
līguma tekstā saukta AKKA/LAA, no vienas puses, un
autora mantisko tiesību MANTINIEKS (turpmāk - Autortiesību subjekts)
vārds, uzvārds .............................................................................................................................................
dzimšanas datums ......................................................................................................................................
personas kods, (juridiskai personai - reģ.nr.) ..............................................................................................
pases dati (ja Autortiesību subjekts ir nerezidents) .............. (sērija) .......................... (izdošanas gads)
............................................................................................................................................ (izdevējiestāde)
deklarētā dzīves vietas adrese ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
faktiskā dzīves vietas adrese (ja atšķiras no deklarētās) .......................................................................
......................................................................................................................................................................
e-pasts ........................................................ telefons ....................................................................................
banka .................................................... konta nr........................................................................................
autora vārds, uzvārds .................................................................................................................................
autora pseidonīms/i.....................................................................................................................................
no otras puses, noslēdzot šo līgumu (turpmāk – Līgums), vienojas par sekojošo:
1.
Līguma priekšmets
1.1.
1.2.

Ar šo Līgumu Autortiesību subjekts pilnvaro AKKA/LAA īstenot savas izņēmuma tiesības izsniegt
atļaujas (licences) attiecībā uz autora radīto darbu mantisko autortiesību kolektīvo pārvaldījumu.
Darbu veidi, mantiskās tiesības un teritorijas, attiecībā uz kurām noslēgts šis Līgums, noteikti
Līguma sevišķajā daļā(-ās), kura(-as) ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgumam var būt viena
vai vairākas sevišķās daļas.
2. Pilnvarojuma apjoms

2.1.
2.2.
2.3.

AKKA/LAA netiek pilnvarota izsniegt atļaujas darbu izmantošanai reklāmas veidošanā.
AKKA/LAA ir tiesīga pārpilnvarot citas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas,
pamatojoties uz organizāciju starpā noslēgtajiem līgumiem.
Lai aizsargātu Autortiesību subjekta tiesības, AKKA/LAA ir tiesīga pārstāvēt Autortiesību subjektu

2.4.

tiesību aizsardzības iestādēs, savā vārdā un bez īpaša papildus pilnvarojuma izpildīt visas
procesuālās darbības, tajā skaitā vest lietas tiesā, pilnīgi vai daļēji atteikties no prasības, grozīt
prasības priekšmetu, celt pretprasību, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, noslēgt izlīgumu, nodot lietu
šķīrējtiesai, pārsūdzēt tiesas nolēmumus apelācijas un kasācijas kārtībā, iesniegt izpilddokumentus
piedziņai, saņemt piespriesto naudu vai mantu, izbeigt izpildu lietvedību.
AKKA/LAA ir tiesīga pārpilnvarot trešo personu gadījumos, kad tas nepieciešams Līgumā noteikto
pienākumu veikšanai.
3. AKKA/LAA saistības

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

AKKA/LAA apņemas izsniegt darbu izmantošanas atļaujas (licences), kā arī iekasēt atlīdzību
saskaņā ar tai saistošajām normām (tarifiem) un darbu izmantošanas noteikumiem.
AKKA/LAA apņemas izmaksāt Autortiesību subjektam pienākošos atlīdzību saskaņā ar tai
saistošajiem sadales noteikumiem, no iekasētajām summām veikt visas nodokļu un nodevu
samaksas, kas AKKA/LAA jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
AKKA/LAA apņemas tiesību pārvaldīšanas izdevumu segšanai (kuros neietilpst Līguma 3.2.punktā
minēto nodokļu un nodevu samaksas) ieturēt no iekasētajām summām ne vairāk par 25 (divdesmit
pieciem) procentiem.
AKKA/LAA apņemas pēc Autortiesību subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par autora darbu
izmantošanu, kā arī sadalītās un izmaksātās atlīdzības apmēru iepriekšējā kalendārā gada laikā.
AKKA/LAA nav pienākuma katra ar šo Līgumu aptvertā Autortiesību subjekta mantisko tiesību
pārkāpuma gadījumā īstenot Autortiesību subjekta tiesību aizsardzību tiesību aizsardzības iestādēs.
Par tiesvedības nepieciešamību izlemj AKKA/LAA.
4. Autortiesību subjekta saistības

Autortiesību subjekts apņemas patstāvīgi neīstenot nevienu no tiesībām, kuras ar šo Līgumu ir
pilnvarojis īstenot AKKA/LAA, kā arī nepilnvarot trešās personas īstenot šīs tiesības. Izņēmums ir
Autortiesību subjekta tiesības, ievērojot AKKA/LAA statūtos noteikto kārtību, izsniegt licences
autora darbu nekomerciālai izmantošanai.
4.2. Autortiesību subjekts apņemas atzīt par saistošu AKKA/LAA rīcību, kas veikta šī Līguma ietvaros,
kā arī atzīt par saistošu citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju rīcību, kura izriet
no AKKA/LAA un šo organizāciju starpā noslēgtajiem līgumiem, starptautiskajiem līgumiem,
konkrētās valsts normatīvajiem aktiem un tiesību kolektīvā pārvaldījuma prakses attiecīgajā valstī.
4.3. Autortiesību subjekts apņemas sniegt AKKA/LAA visu nepieciešamo informāciju, kura
nepieciešama tās darbībai dotā pilnvarojuma ietvaros, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar:
4.3.1. sniegt informāciju par noslēgtajiem muzikālo darbu izdevniecības līgumiem, dramatisko un
muzikāli dramatisko darbu iestudējuma līgumiem un līgumiem par literāro darbu pirmpublicēšanu;
4.3.2. sniegt Autortiesību subjekta rīcībā esošo informāciju par darbu izmantošanu ārpus Latvijas
Republikas teritorijas;
4.3.3. sniegt informāciju par dzīvesvietas, vārda, uzvārda, personas koda, bankas rekvizītu, telefona, epasta izmaiņām.
4.4. Autortiesību subjekts apņemas neveikt tādas darbības, kas var kaitēt AKKA/LAA darbībai un
reputācijai.
4.5. Autortiesību subjekts, slēdzot šo Līgumu, piekrīt, ka viņa tiesības Latvijas Republikas teritorijā tiks
pārvaldītas saskaņā ar AKKA/LAA statūtiem, AKKA/LAA biedru kopsapulces lēmumiem,
AKKA/LAA padomes lēmumiem un citiem AKKA/LAA iekšējiem normatīvajiem dokumentiem
un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bet ārvalstīs – saskaņā ar attiecīgās valsts kolektīvā
pārvaldījuma organizācijas statūtiem un attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
4.1.

5. Līguma izbeigšana un zaudējumu atlīdzināšana
5.1.

5.2.

Autortiesību subjekts ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu pilnībā vai attiecībā uz noteiktu darbu
veidu, tiesībām vai teritorijām, attiecībā uz kurām AKKA/LAA ir pilnvarota veikt mantisko tiesību
kolektīvo pārvaldījumu, par to rakstveidā brīdinot 6 (sešus) mēnešus iepriekš. Puses var vienoties
par citu Līguma izbeigšanas kārtību, Līguma beigu termiņu piesaistot kalendārā gada 30.jūnijam
vai 31.decembrim.
Ja Autortiesību subjekts izbeidz Līgumu ar AKKA/LAA, visas AKKA/LAA iepriekš izsniegtās
atļaujas (licences) un noslēgtie licences līgumi, tai skaitā 5.1. punktā minēto sešu mēnešu laikā

izsniegtās atļaujas un noslēgtie līgumi, paliek spēkā līdz to termiņa beigām.
5.3. AKKA/LAA ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu nekavējoties, nosūtot par to Autortiesību
subjektam rakstisku paziņojumu, ja Autortiesību subjekts:
5.3.1. šī Līguma darbības laikā ir apzināti sniedzis AKKA/LAA nepatiesu informāciju;
5.3.2. nepilda no Līguma izrietošās saistības.
5.4. Ja AKKA/LAA izbeidz Līgumu 5.3. punkta apakšpunktos minēto iemeslu dēļ vai cieš zaudējumus
tādēļ, ka Autortiesību subjekts pārkāpj šī Līguma nosacījumus, tā ir tiesīga ieturēt no Autortiesību
subjektam pienākošās atlīdzības summu, kura sedz zaudējumus, kas Autortiesību subjekta rīcības
dēļ radīti AKKA/LAA.
5.5. Pārējos gadījumos Līguma izbeigšanu un zaudējumu atlīdzināšanas kārtību reglamentē spēkā esošie
normatīvie akti.
6. Citi nosacījumi
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma sevišķās daļas kā arī to grozījumi vai
papildinājumi stājas spēkā ar attiecīgo izmaiņu abpusējas parakstīšanas brīdi, ja vien puses nav
paredzējušas citu spēkā stāšanās brīdi.
6.2. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā jānoformē rakstveidā.
6.3. Ar šī Līguma noslēgšanu zaudē spēku iepriekšējais pušu starpā noslēgtais līgums “PAR
AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBU” vai “par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu”, ja
tāds ir bijis noslēgts.
6.4. Slēdzot šo Līgumu, Autortiesību subjekts apliecina, ka par šī Līguma priekšmetu (autora mantisko
tiesību kolektīvais pārvaldījums attiecībā uz AKKA/LAA uzticētajiem darbu veidiem, mantiskajām
tiesībām un teritorijām) nav noslēgts neviens cits līgums ar trešajām personām.
6.5. Autortiesību subjektam, noslēdzot šo Līgumu, ir pienākums rakstveidā informēt AKKA/LAA par
atļaujām (licencēm), kuras izsniedzis Autortiesību subjekts (vai viņa pilnvarots pārstāvis) un kuras
attiecas uz darbu izmantošanu nākotnē.
7. Personas datu apstrāde
7.1.

Šī Līguma noslēgšanas un darbības laikā saņemto fiziskās personas datu apstrādi (iegūšanu,
izmantošanu, glabāšanu, nodošanu u.c.) AKKA/LAA veic, ievērojot Latvijas Republikā spēkā
esošos normatīvos aktus par personas datu aizsardzību.

7.2.

Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/
Latvijas Autoru apvienība” (reģ. Nr. 40008043690, adrese - A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011, Latvija),
personas datu apstrādes mērķis – autora mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma īstenošana, šī
Līguma un normatīvajos aktos ietverto pienākumu izpilde, kā arī AKKA/LAA un trešo personu
leģitīmo interešu aizsardzība. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi ietverta AKKA/LAA
“Personas datu apstrādes politikā”, kura aktuālajā versijā pieejama AKKA/LAA tiešsaistes vietnē
www.akka-laa.lv.

7.3.

Autortiesību subjekts piekrīt, ka viņa personas dati tiek izmantoti, lai informētu viņu par jaunumiem
AKKA/LAA darbībā, ziņām par AKKA/LAA rīkotajiem pasākumiem, AKKA/LAA aptaujām un
citu informāciju, kas saistīta ar AKKA/LAA darbību, bet nav tieši saistīta ar šī Līguma
izpildi:  Jā  Nē.

7.4.

Autortiesību subjekts piekrīt, ka viņa personas dati tiek izpausti personām, kuras vēlas sazināties ar
viņu saistībā ar tiem autora darbu izmantojuma veidiem, kuru pārvaldījums nav uzticēts
AKKA/LAA, un personām, kuras vēlas sazināties saistībā ar autora personiskajām tiesībām:
tālrunis
 Jā  Nē

e-pasta adrese
 Jā  Nē

faktiskā dzīvesvietas adrese
 Jā  Nē

8. Elektroniskā saziņa
8.1.

AKKA/LAA nodrošina Autortiesību subjektam elektroniskās saziņas iespējas divos veidos: ar epasta starpniecību (info@akka-laa.lv un autoriem@akka-laa.lv) kā arī ar AKKA/LAA tiešsaistes
elektronisko datu sistēmas (turpmāk – Sistēma) starpniecību.

8.2. Saziņa ar e-pasta starpniecību:
8.2.1. Ja Autortiesību subjekts šajā Līgumā norādījis savu e-pastu, visa Autortiesību subjekta sniegtā
informācija, paziņojumi un pieprasījumi, kas sniegti, izmantojot attiecīgo e-pastu, šī Līguma
ietvaros tiek uzskatīti par sniegtiem personīgi un ir Autortiesību subjektam saistoši, ja vien viņš
vismaz divas darba dienas iepriekš nav atsaucis savu piekrišanu izmantot šajā Līgumā norādīto epastu vai nomainījis attiecīgo e-pasta adresi.
8.2.2. AKKA/LAA informācija un paziņojumi, kas sniegti Autortiesību subjektam, izmantojot viņa
norādīto e-pastu, ir saistoši AKKA/LAA, un uzskatāms, ka Autortiesību subjekts tos saņēmis otrajā
darba dienā pēc to nosūtīšanas.
8.2.3. Autortiesību subjekts ir tiesīgs mainīt šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi, par attiecīgajām
izmaiņām informējot AKKA/LAA klātienē, nosūtot AKKA/LAA paziņojumu, kurš parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu no šajā Līgumā norādītā e-pasta.
8.3. Saziņa ar AKKA/LAA Sistēmas starpniecību:
8.3.1. Pēc šī Līguma noslēgšanas uz šajā Līgumā norādīto Autortiesību subjekta e-pastu AKKA/LAA
nosūta unikālu lietotāja vārdu un paroli, kas izmantojami, lai autentificētos AKKA/LAA Sistēmā,
kura pieejama tiešsaistes vietnē www.akka-laa.lv.
8.3.2. Pirmo reizi autentificējoties Sistēmā, Autortiesību subjektam ir pienākums iepazīties ar
AKKA/LAA Sistēmas darbību regulējošajiem noteikumiem, kā arī nomainīt piešķirto paroli. Ja
Autortiesību subjekts izmanto Sistēmu, tad Sistēmas darbību regulējošie noteikumi to aktuālajā
versijā, kas pieejama AKKA/LAA tiešsaistes vietnē www.akka-laa.lv, uzskatāmi par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
8.3.3. Ja Autortiesību subjekts nozaudē tam piešķirto lietotāja vārdu vai paroli, vai tie kļūst zināmi trešajai
personai, AKKA/LAA anulē piešķirto lietotāja vārdu vai paroli, kā arī piešķir jaunu lietotāja vārdu
vai paroli. Lietotāja vārda vai paroles maiņa tiek veikta, pamatojoties uz Autortiesību subjekta
personīgi klātienē izteiktu pieprasījumu; pieprasījumu, kurš nosūtīts no šajā Līgumā norādītā epasta vai pēc pieprasījuma, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, saņemšanas. Lietotāja
vārda vai paroles maiņa tiek veikta vienas darba dienas laikā.
8.4. Autortiesību subjekts uzņemas atbildību par visas informācijas un datu pareizību, kas sniegta
AKKA/LAA, izmantojot šajā Līgumā norādītos elektroniskās saziņas līdzekļus, un ir atbildīgs par
visu iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu AKKA/LAA un trešajām personām, ja izrādītos, ka,
izmantojot Autortiesību subjektam piešķirto lietotāja vārdu un paroli, Sistēmā ir ievadīti nepatiesi,
kļūdaini vai nepilnīgi dati vai informācija, kā arī, ja nepatiesi, kļūdaini vai nepilnīgi dati vai
informācija AKKA/LAA ir sniegta, izmantojot Autortiesību subjekta norādīto e-pastu.
Pušu paraksti
AKKA/LAA vārdā
uz pilnvaras pamata:

Autortiesību subjekts:

_________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________
(paraksts)

Zīmogs:
Rīgā, 20_____.gada __________________

______________________________
(paraksts)

