Tipveida licences līgums
Licences līgums par tiesībām raidīt audiovizuālos darbus

VL - 75/02

LICENCES LĪGUMS Nr_____
par tiesībām raidīt audiovizuālos darbus

Rīgā, ______.gada ____._______________.
AKKA/LAA
Nosaukums:

Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas
Autoru apvienība”

Reģ. Nr.: 40008043690
Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds:
Paraksttiesību pamatojums:

____________________________________
____________________________________

kā autoru pilnvarots pārstāvis (turpmāk – AKKA/LAA) no vienas puses, un
LICENCIĀTS
Nosaukums:

____________________________________

Reģistrācijas Nr.:

____________________________________

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds: ____________________________________
Paraksttiesību pamatojums:

____________________________________

(turpmāk – Licenciāts) no otras puses,
ņemot vērā, ka AKKA/LAA ir to Latvijā veidoto spēlfilmu, dokumentālo, multiplikācijas,
animācijas un leļļu filmu (turpmāk – Darbi) autoru (režisoru, scenārija autoru, operatoru un
mākslinieku), kuri ir pilnvarojuši AKKA/LAA pārvaldīt savas mantiskās tiesības, mantisko
tiesību kolektīvā pārvaldītāja Latvijas Republikā, savukārt Licenciāts Darbus izmanto
raidīšanai savās televīzijas programmās,
noslēdz šo licences līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. AKKA/LAA Līgumā noteiktā apjomā un saskaņā ar zemāk izklāstītajiem šī Līguma
noteikumiem piešķir Licenciātam atļauju (turpmāk - Licence) izmantot raidīšanai
Licenciāta programmās Darbus, kuru autorus, autoru mantiniekus, vai citus autortiesību
pārņēmējus (turpmāk – Autori) pārstāv AKKA/LAA un kuru autori tiesības uz savu
Darbu raidīšanu nav nodevuši producentam.
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2. LICENCES APMĒRS
2.1.Šī Licence aptver sekojošas Darbu autoru kategorijas: režisors, scenārija autors,
operators un mākslinieks. Šī Licence neaptver Darbos ietverto muzikālo (ar vai bez
teksta) darbu autoru, autoru mantinieku, vai citu autortiesību pārņēmēju tiesības.
2.2. Ar Līgumu piešķirtā Licence attiecas tikai uz raidīšanu Latvijas Republikas teritorijā,
un tikai uz sekojošām Licenciāta televīzijas programmām ______________ (turpmāk –
Programmas).
2.3. Ar šo Līgumu AKKA/LAA piešķir Licenciātam atļauju iekļaut raidījumos un raidīt
Darbus, izņemot:
2.3.1. tādus Darbus, kurus Autors radījis saskaņā ar darba līgumu, turklāt mantiskās
autortiesības saskaņā ar attiecīgo līgumu ir nodotas Licenciātam,
2.3.2. tādus Darbus, kurus autors radījis pēc Licenciāta pasūtījuma, ja autors ir
nodevis Licenciātam tiesības izmantot darbus raidīšanai. Šādu darbu
izmantošanu regulē starp Licenciātu un autoru noslēgtais līgums,
2.3.3. tādus Darbus, kuri ir iekļauti reklāmās vai raidījumu videogalviņās. Šādu
darbu izmantošanu regulē starp Licenciātu un reklāmas vai videogalviņas
veidotāju vai piegādātāju noslēgtais līgums,
2.3.4. tādus Darbus, kuri tiek padarīti pieejami sabiedrībai pēc pieprasījuma trešās
puses pārvaldītos interneta portālos. Par šādu Darbu izmantošanu
AKKA/LAA slēdz līgumus ar attiecīgo interneta portālu pārvaldītājiem.
2.4. Līgums nekādā gadījumā nedod atļauju:
2.4.1. tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji nodot ar Līgumu iegūtās tiesības tālāk
trešajām personām,
2.4.2. reproducēt un izplatīt Licenciāta Programmās raidīto Darbu kopijas. Šādai
Darbu izmantošanai ir jāsaņem speciāla atļauja (licence),
2.4.3. izmantot Darbus atskaņošanai publiskos pasākumos (ar vai bez ieejas
maksas), kā piemēram, bet ne tikai, koncertos, publiski izklaidējošos
pasākumos, diskotēkās, teatrālos uzvedumos un izrādēs, literāros vakaros.
Šādai Darbu izmantošanai ir jāsaņem speciāla atļauja (licence),
2.4.4. izmantot Darbus reklāmas veidošanā.
2.5. Šis Līgums nekādi neregulē un neietekmē blakustiesību īpašnieku tiesības un neskar
autoru personiskās tiesības.
2.6. Licenciāts apņemas nepārraidīt tādu trešo personu pārraides, kurās izmantoti Darbi, ja
Licenciātam ir zināms, ka šādas trešo personu pārraides izveidotas vai iegūtas,
pārkāpjot autortiesības.
2.7. Licenciāts apņemas izlietot autortiesību aizsargātos darbus tikai labā ticībā un likumos,
Līgumā vai citās pienācīgi saņemtās atļaujās (licencēs) noteiktajā kārtībā un apmērā.
2.8. Ar šo Līgumu AKKA/LAA piešķir Licenciātam atļauju izmantot Darbu nosaukumus
tos publicējot raidījumu secības izklāstā (raidījumu programmā).
3. AUTORATLĪDZĪBA

3.1.Par Darbu izmantošanu Līgumā paredzētajā apmērā Licenciāts maksā autoratlīdzību
sekojošā apmērā:
Tarifa kategorija

Tarifa apraksts

3.2. Samaksa Darbā ekranizētā literārā oriģināldarba autoram tiek aprēķināta tikai tajos
gadījumos, kad AKKA/LAA pārstāv oriģināldarba autoru. Autoratlīdzība par
Darbu izmantošanu netiek maksāta Autortiesību likumā noteiktajos autortiesību
ierobežošanas gadījumos par autoru darbu raidīšanu.
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3.3. Pamatojoties uz Licenciāta atskaiti, kas iesniegta atbilstoši šī Līguma 5.1.punktam,
pirms autoratlīdzības rēķina izrakstīšanas Licenciāta un AKKA/LAA pilnvarotas
personas sastāda un paraksta aktu par Licenciāta veikto Darbu izmantošanu, norādot
AKKA/LAA pienākošos autoratlīdzību. Pēc attiecīgā akta parakstīšanas AKKA/LAA
nosūta Licenciātam rēķinu, kuru tam ir pienākums apmaksāt 10 (desmit) dienu laikā.
3.4. Par maksājumu kavējumu Licenciāts maksā AKKA/LAA līgumsodu ______ %
apmērā no kavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no termiņā nesamaksātās summas. Par maksājuma datumu tiek uzskatīta diena, kad
autoratlīdzības maksājums saņemts AKKA/LAA bankas kontā. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo no Līgumā noteikto pienākumu izpildes.
4. GARANTIJAS
4.1.AKKA/LAA apņemas pienācīgi veikt Licenciāta samaksātās autoratlīdzības sadali tās
pārstāvētajiem autoriem.
4.2. Gadījumā, ja Autori, kurus pārstāv AKKA/LAA, vērš savas prasības pret Licenciātu,
paziņojot, ka ar šo Līgumu ir aizskartas šo Autoru mantiskās tiesības, tad pretenzijas –
ja tās attiecas uz mantiskajām tiesībām šī Licences līguma apmērā un Autoru vārdi un
Darbu nosaukumi iekļauti Licenciāta Programmās izmantoto Darbu uzskaitē, –
uzņemas AKKA/LAA.
4.3. Gadījumā, ja Autori, kurus pārstāv AKKA/LAA, vērš savas prasības pret Licenciātu,
paziņojot, ka ar šo Līgumu ir aizskartas šo Autoru personiskās tiesības vai aizskartas
mantiskās tiesības ārpus šīs Licences apmēra, tad pretenzijas uzņemas Licenciāts.
4.4. Gadījumā, ja Autori, kurus pārstāv AKKA/LAA, vērš savas prasības pret Licenciātu,
paziņojot, ka ar šo Līgumu ir aizskartas šo Autoru tiesības, tad pretenzijas – ja Autoru
vārdi un Darbu nosaukumi nav iekļauti Licenciāta Programmās izmantoto Darbu
uzskaitē, – uzņemas Licenciāts.
5. INFORMĀCIJAS SAVSTARPĒJĀ NODROŠINĀŠANA
5.1.Licenciāts apņemas iesniegt AKKA/LAA atskaiti par iepriekšējā periodā izmantoto
Darbu sarakstu elektroniskā formā sekojošos termiņos:
Izmantojuma periods
No

Līdz

Informācijas iesniegšanas termiņš

5.2. Izmantoto Darbu sarakstā jānorāda:
5.2.1.
raidījuma nosaukums, kurā ir izmantots Darbs;
5.2.2.
raidījumā izmantoto Darbu autori;
5.2.3.
Darba veids, uzņemšanas gads;
5.2.4.
Darba nosaukums;
5.2.5.
Darba raidīšanas ilgums sekundēs.
5.3. Darbu nosaukumi sarakstos ir uzrādāmi to oriģinālvalodā.
5.4. Darbiem, kuru raidīšanas tiesības Licenciāts ir ieguvis no Darba producenta vai tā
pārstāvja, Licenciāts apņemas izmantoto Darbu sarakstā norādīt attiecīgā līguma
numuru.
5.5. Par Līguma 5.1.punktā minētās informācijas iesniegšanas termiņu kavējumu vai
nepilnīgas informācijas iesniegšanu Licenciāts maksā līgumsodu ______ EUR.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Licenciātu no līgumsaistību izpildes.
5.6. Pusēm ir pienākums nodrošināt, lai no otras puses šī Līguma ietvaros saņemtā
konfidenciālā informācija netiktu izpausta trešajām personām, vai izmantota pušu
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pārstāvju un darbinieku privātās interesēs. Izņēmums ir likumā tieši paredzēti
gadījumi, kad personai ir obligāts pienākums sniegt informāciju.
5.7. AKKA/LAA apņemas pēc Licenciāta pieprasījuma nodrošināt tam iespēju iepazīties ar
informāciju par Autoriem šī Līguma ietvaros, kurus Līguma darbības laikā pārstāv
AKKA/LAA.
5.8. Licenciāts atbild par visiem zaudējumiem un sekām, kas radušies Līgumā noteiktās
informācijas savlaicīgas nesniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja Licenciāts nav
norādījis visus izmantotos Darbus atskaitē, vai apzināti sniedzis AKKA/LAA nepatiesu
vai maldinošu informāciju.
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
6.1.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei. Ar šo
Līgumu piešķirtā Licence izmantot darbus ir spēkā no ________ līdz _________.
6.2. AKKA/LAA ir tiesības vienpusēji, pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā pārtraukt
Līgumu bez jebkādu kompensāciju izmaksas Licenciātam, aizliedzot Darbu
izmantošanu, par to rakstveidā paziņojot Licenciātam, ja
6.2.1. Licenciāts nepilda Līgumā noteiktos pienākumus, kas saistīti ar samaksas un
informācijas iesniegšanas termiņu, pie kam šāds pārkāpums nav pārtraukts, un tā
sekas novērstas 15 dienu laikā no brīža, kad AKKA/LAA ir rakstveidā
pieprasījusi Licenciātam konkrētā pārkāpuma un tā seku novēršanu,
6.2.2. Licenciāts Līguma ietvaros apzināti ir sniedzis AKKA/LAA nepatiesu vai
maldinošu informāciju.
7. CITI NOTEIKUMI
7.1.Ar Līguma noslēgšanu spēku zaudē visas pušu iepriekšējās norunas, vienošanās un
līgumi Līguma priekšmeta sakarā, neatkarīgi no to formas. Grozījumi Līgumā ir spēkā,
ja tie noformēti tādā pašā formā kā Līgums.
7.2. Pušu savstarpējā korespondence nosūtāma uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien
kāda no pusēm nav rakstveidā informējusi otru pusi par adreses maiņu.
7.3. Puses atzīst par sev saistošu informāciju un paziņojumus, kas šī Līguma ietvaros
nosūtīti uz un no e-pastiem, kas norādīti pie pušu rekvizītiem.
7.4. Puses vienojas, ka rēķinus AKKA/LAA nosūta uz Licenciāta adresi: ____________.
7.5. Visi strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad
Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
7.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, no kuriem katrai pusei
ir nodots viens eksemplārs.
8. PUŠU REKVIZĪTI
AKKA/LAA
Nosaukums:

Biedrība “Autortiesību un
komunicēšanās konsultāciju
aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”

Adrese:

A.Čaka ielā 97, Rīgā, LV-1011

Reģistrācijas nr.

40008043690

Bankas konts:

LV28HABA0001408030477,
Swedbanka, bankas kods: HABALV22

Licenciāts
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Kontaktpersona:
Kontakttālrunis:
E-pasts:

9. PUŠU PĀRSTĀVJU PARAKSTI
AKKA/LAA vārdā:
____________________________

Licenciāta vārdā:
________________________

