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LICENCES LĪGUMS Nr.________
par tiesībām publiskot autoru literāros 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:

__________________________________
__________________________________

(turpmāk – AKKA/LAA) no vienas puses, un
LICENCIĀTS
Nosaukums/ Vārds Uzvārds:

__________________________________

Reģistrācijas Nr./ Personas kods:

__________________________________

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

__________________________________

(turpmāk – Licenciāts) no otras puses,
ņemot vērā, ka AKKA/LAA ir to literāro darbu autoru (arī autoru mantinieku un citu
autortiesību pārņēmēju) mantisko tiesību kolektīvā pārvaldītāja Latvijas Republikā, kas ir
pilnvarojuši AKKA/LAA pārvaldīt savas mantiskās tiesības, savukārt Licenciāts autoru
literāros darbus (turpmāk – Darbi) publisko, padarot tos pieejamus sabiedrībai pa vadiem vai
citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā
laikā,
noslēdz šo licences līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Par šajā Līgumā noteikto samaksu un atbilstoši šī Līguma nosacījumiem AKKA/LAA
piešķir Licenciātam atļauju (turpmāk – Licence):
1.1.1. vienā eksemplārā reproducēt Licenciāta serverī Darbus, ņemot vērā, ka
vienīgais šādas reproducēšanas mērķis ir šī Līguma 1.1.2. punktā ietvertās tiesības
efektīva izmantošana;
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1.1.2. publiskot Darbus, padarot tos pieejamus sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā
tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā
laikā, šajā Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2. LICENCES APMĒRS
2.1. Ar Līgumu piešķirtā Licence attiecas tikai uz Darbu publiskošanu padarot tos pieejamus
sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā
vietā un individuāli izraudzītā laikā interneta vietnē ______________.
2.2. Ar Līgumu piešķirtā Licence attiecas tikai uz AKKA/LAA pārstāvēto Latvijas autoru
literārajiem darbiem. Par jebkuru citu AKKA/LAA pārstāvēto ārvalstu autoru darbu vai
cita veida AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbu izmantojumu Licenciātam jāslēdz
atsevišķi līgumi.
2.3. Līgums nekādā gadījumā nedod atļauju:
2.3.1. tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji nodot ar Līgumu iegūtās tiesības tālāk
trešajām personām.
2.3.2. sniegt lejupielādes pakalpojumus, nodrošinot interneta vietnē _____________
iekļauto Darbu lejupielādes iespēju.
2.3.3. izmantot Darbus raidīšanai ēterā vai atskaņošanai publiskos pasākumos (ar vai
bez ieejas maksas), piemēram, bet ne tikai, koncertos, publiski izklaidējošos
pasākumos, diskotēkās, teatrālos uzvedumos un izrādēs, literāros vakaros.
Šādai Darbu izmantošanai ir jāsaņem speciāla atļauja (licence).
2.3.4. izmantot Darbus reklāmā.
2.4. Šis Līgums nekādi neregulē un neietekmē blakustiesību īpašnieku tiesības un neskar
autoru personiskās tiesības.
2.5. Licenciāts apņemas izlietot autortiesību aizsargātos darbus tikai labā ticībā un
likumos, Līgumā vai citās pienācīgi saņemtās atļaujās (licencēs) noteiktajā kārtībā un
apmērā.
3. AUTORATLĪDZĪBAS APMĒRS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Licenciāts apņemas:
3.1.1. maksāt autoratlīdzību par Darbu izmantošanu Līgumā paredzētajā apmērā
atbilstoši spēkā esošajiem AKKA/LAA apstiprinātajiem tarifiem:
Tarifa apmērs

Tarifa nosaukums

3.1.2. rakstiski iesniegt informāciju par publiskotajiem literārajiem Darbiem, precīzi
norādot:
- Darbu nosaukumus un autorus;
- Darba apjomu (rindu, autorlokšņu skaitu, ilgumu).
3.1.3. informāciju par publiskotajiem literārajiem Darbiem iesniegt sekojošos termiņos:
Izmantojuma periods
No

Līdz

Informācijas iesniegšanas termiņš
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3.2. Maksājumus, kas paredzēti 3.1.1. punktā Licenciāts veiks 10 (desmit) dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas no AKKA/LAA. Jebkādi norēķini starp pusēm notiks ar
pārskaitījumu uz šajā Līgumā norādīto bankas kontu.
3.3. Ja piecpadsmit dienu laikā pēc Līguma 3.1.2. punktā minēto dokumentu iesniegšanas
Licenciāts nav saņēmis rēķinu no AKKA/LAA, viņa pienākums ir nekavējoties
informēt AKKA/LAA un vienoties par rēķina saņemšanas kārtību.
3.4. Par maksājumu kavējumu Licenciāts maksā AKKA/LAA līgumsodu _____ % apmērā
no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līgumā noteikto
pienākumu izpildes.
3.5. Par Līguma 3.1.3. punktā noteikto informācijas iesniegšanas termiņu kavējumu
Licenciāts maksā AKKA/LAA līgumsodu _____ EUR apmērā. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Licenciātu no līgumsaistību izpildes.
3.6. AKKA/LAA apņemas pienācīgi veikt saņemtās autoratlīdzības sadali AKKA/LAA
pārstāvētajiem Darbu autoriem, kuru vārdi un Darbu nosaukumi ir iekļauti Licenciāta
izmantoto Darbu uzskaitē, un nodrošināt Licenciātu pret iespējamajām šo autoru
mantiskajām prasībām attiecībā uz šajā Līgumā piešķirtajām Darbu izmantošanas
tiesībām un attiecīgās autoratlīdzības samaksu.
4.

INFORMĀCIJAS SAVSTARPĒJĀ NODROŠINĀŠANA
4.1. Puses nodrošina, lai no otras Puses šī Līguma ietvaros saņemtā konfidenciālā
informācija un Līguma saturs netiktu izpausti trešajām personām, vai izmantoti Pušu
pārstāvju un darbinieku privātās interesēs. Izņēmums ir normatīvajos aktos tieši
paredzētie gadījumi, kad personai ir obligāts pienākums sniegt informāciju, kura
uzskatāma par konfidenciālu.
4.2. AKKA/LAA apņemas pēc Licenciāta pieprasījuma nodrošināt tam iespēju iepazīties
ar informāciju attiecībā uz spēkā esošajiem AKKA/LAA apstiprinātajiem
autoratlīdzības tarifiem, kā arī AKKA/LAA noslēgtajiem līgumiem ar autortiesību
subjektiem.

5.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA
5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei. Ar šo
Līgumu piešķirtā Licence izmantot Darbus ir spēkā no _____ līdz ______.
5.2. 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:
5.2.1. Licenciāts nepilda tam Līgumā noteiktos pienākumus, pie kam šāds pārkāpums nav
pārtraukts, un tā sekas novērstas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad
AKKA/LAA ir rakstveidā pieprasījusi Licenciātam konkrētā pārkāpuma un tā seku
novēršanu, vai arī
5.2.2. Licenciāts šī Līguma ietvaros ir apzināti sniedzis AKKA/LAA nepatiesu vai
maldinošu informāciju.
5.3. Licenciātam ir tiesības vienpusēji, pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā pārtraukt
Līgumu 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstveidā paziņojot par to AKKA/LAA.
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5.4. Līguma izbeigšanās gadījumā Licenciātam saglabājas pienākums norēķināties ar
AKKA/LAA par jau notikušo Darbu izmantošanu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Ar šī Līguma noslēgšanu spēku zaudē visas pušu iepriekšējās norunas, vienošanās un
līgumi Līguma priekšmeta sakarā, neatkarīgi no to formas un satura. Grozījumi
Līgumā ir spēkā, ja tie noformēti tādā pašā formā kā Līgums.
6.2. Pušu savstarpējā korespondence nosūtāma uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien
kāda no pusēm nav rakstveidā informējusi otru pusi par adreses maiņu.
6.3. Puses tāpat atzīst par sev saistošu informāciju un paziņojumus, kas šī Līguma ietvaros
nosūtīti uz un no e-pastiem, kas norādīti pie pušu rekvizītiem.
6.4. Puses vienojas, ka rēķinus AKKA/LAA nosūta uz Licenciāta adresi: ____________.
6.5. Visi strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams,
tad tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem katrai
pusei ir nodots viens eksemplārs.
7. PUŠU REKVIZĪTI
Licenciāts

AKKA/LAA
Nosaukums/
Vārds, uzvārds:

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

Adrese:

A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011

Reģistrācijas Nr./
Personas kods

40008043690

Bankas konts:

LV28HABA0001408030477,
Swedbank, bankas kods: HABALV22

Kontaktpersona:
Kontakttālrunis:
E-pasts:

8. PUŠU PĀRSTĀVJU PARAKSTI
AKKA/LAA vārdā:

Licenciāta vārdā:

__________________________

________________________

