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LICENCES LĪGUMS Nr. ______
par tiesībām izmantot audiovizuālos darbus publiskā izpildījumā
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/ 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 Latvijā veidoto spēlfilmu, dokumentālo, multiplikācijas,
animācijas un leļļu filmu autoru (režisoru, scenārija autoru, operatoru un mākslinieku)
mantisko tiesību kolektīvā pārvaldītāja Latvijas Republikā, kas ir pilnvarojuši AKKA/LAA
pārvaldīt savas mantiskās tiesības, savukārt Licenciāts veic Darbu izmantošanu publiskā
izpildījumā,
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 publiskā
izpildījumā Latvijā veidotās spēlfilmas, dokumentālās, multiplikācijas, animācijas un
leļļu filmas (turpmāk – Darbi), kuru autorus, autoru mantiniekus, vai citus autortiesību
pārņēmējus (turpmāk – Autori) pārstāv AKKA/LAA.

Lapa 1 no 5

VL - 106/02

2. LICENCES APMĒRS
2.1. Licence attiecas uz sekojošu Darbu:
Darba nosaukums

Radošais profils

Autori

izmantošanu tos publiski izpildot:
-

pasākuma nosaukums: __________________________
pasākuma datums:
no ________ līdz ____________
norises vieta:
__________________________

2.2. 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.
2.3. Līgums nekādā gadījumā nedod atļauju Licenciātam tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji
nodot ar Līgumu iegūtās tiesības tālāk trešajām personām.
2.4. Šis Līgums nekādi neregulē un neietekmē blakustiesību īpašnieku tiesības un neskar autoru
personiskās tiesības.
3. AUTORATLĪDZĪBAS
APMĒRS,
SAVSTARPĒJO
INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

NORĒĶINU

UN

3.1. Licenciāts apņemas:
3.1.1. Maksāt autoratlīdzību par Darbu izmantošanu sekojošā apmērā:
Tarifa kategorija

Tarifa apraksts

3.1.2. Iesniegt AKKA/LAA atskaiti par izmantotajiem Darbiem saskaņā ar šim Līgumam
pievienoto veidlapu (Pielikums Nr.1) ievērojot šādus termiņus:
Izmantojuma periods
No

Informācijas iesniegšanas termiņš

Līdz

3.1.3. Maksājumus, kas paredzēti 3.1.1.punktā izdarīt desmit dienu laikā pēc rēķina saņemšanas
no AKKA/LAA. Jebkādi norēķini starp pusēm notiek ar pārskaitījumu uz šajā Līgumā norādīto
bankas kontu.
3.1.4. Ja piecpadsmit dienu laikā pēc Līguma 3.1.2. punktā minētās atskaites iesniegšanas
Licenciāts nav saņēmis rēķinu no AKKA/LAA, viņa pienākums ir nekavējoties informēt
AKKA/LAA un vienoties par rēķina saņemšanas kārtību. Šī pienākuma neizpildes gadījumā
tiek piemērots Līguma 4.2. punktā minētais līgumsods.
3.2. AKKA/LAA apņemas:
3.2.1. Veikt saņemtās autoratlīdzības sadali starp Autoriem, kā arī uzņemas atbildību par
minētās atlīdzības sadales un izmaksas pareizību.
3.2.2. Nodrošināt Licenciātu pret AKKA/LAA pārstāvēto Autoru pretenzijām, ja tās attiecas uz
mantiskajām tiesībām šī Līguma apmērā un Autoru vārdi un Darbu nosaukumi iekļauti
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Licenciāta izmantoto Darbu uzskaitē.
3.2.3. Nepieciešamības gadījumā pēc rakstiska pieprasījuma nodrošināt Licenciātam iespēju
iepazīties ar informāciju par Autoriem šī Līguma ietvaros, kurus pārstāv AKKA/LAA.
4. LĪGUMA SLĒDZĒJU ATBILDĪBA
4.1. Puses ir atbildīgas viena otrai par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi tādā kārtībā, kā
to paredz normatīvie akti un Līgums.
4.2. Par šajā Līgumā noteikto maksājumu termiņu 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.
4.3. Par Līguma 3.1.2.punktā noteikto atskaites iesniegšanas termiņa kavējumu, kā arī
nepilnīgas informācijas iesniegšanu, Licenciāts maksā AKKA/LAA līgumsodu ______ EUR
apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Licenciātu no līgumsaistību izpildes.
4.4. Līguma slēdzējas puses atzīst par pienākumu savlaicīgi informēt otru pusi par izmaiņām
Līguma slēdzējas puses juridiskajā adresē un citos rekvizītos.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Ar Līguma noslēgšanu spēku zaudē visas pušu iepriekšējās norunas, vienošanās un līgumi
Līguma priekšmeta sakarā, neatkarīgi no to formas. Visi šī Līguma grozījumi ir jānoformē
rakstiski un jāparaksta abām pusēm.
5.2. Pušu savstarpējā korespondence nosūtāma uz Līguma rekvizītu sadaļā norādītajām
adresēm, ja vien kāda no pusēm nav rakstveidā informējusi otru pusi par adreses maiņu.
5.3. Puses tāpat atzīst sev par saistošu informāciju un paziņojumus, kas šī Līguma ietvaros
nosūtīti uz un no e-pastiem, kas norādīti pie pušu rekvizītiem.
5.4. Puses vienojas, ka rēķinus AKKA/LAA nosūta uz Licenciāta adresi _____________.
5.5. Visi strīdi un nesaskaņas starp šī Līguma pusēm, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā
tiks risināti sarunu veidā. Ja sarunu veidā vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiks risināti
Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
5.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, no kuriem katrai pusei ir
nodots viens eksemplārs.
6. PUŠU REKVIZĪTI
AKKA/LAA
Nosaukums/ Vārds,
uzvārds:

Adrese:
Reģistrācijas Nr./
personas kods

Biedrība “Autortiesību un
komunicēšanās konsultāciju
aģentūra/Latvijas Autoru
apvienība”
A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011
40008043690
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Bankas konts:

LV28HABA0001408030477,
Swedbank, bankas kods:
HABALV22

Kontaktpersona:
Kontakttālrunis:
E-pasts:

7. PUŠU PĀRSTĀVJU PARAKSTI

AKKA/LAA vārdā:

Licenciāta vārdā:

____________________________

________________________
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Pielikums Nr.1
__.__.____ Licences līgumam par tiesībām izmantot audiovizuālus
darbus publiskā izpildījumā Nr. ___

Informācija par demonstrētajām filmām
AKKA/LAA
A. Čaka iela 97
Rīga, LV-1011
Tālr.: 67506427
e-pasts: ____________
Licenciāts
AKKA/LAA licences Nr.
Darbu izmantojuma periods no

N.
p.k

līdz

Filmas nosaukums latviešu valodā

Kopējais
filmas
skatītāju
skaits

Filmas
garums
minūtēs

Filmas
uzņemšanas
gads

Filmas režisors, scenārija autors, operators un
mākslinieks

Filmas
demonstrēšanas
datums

1
2
3
4
5
6

Datums

Vārds, uzvārds, kontakttālrunis

Paraksts

AKKA/LAA vārdā:

Licenciāta vārdā:

____________________________

________________________
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Kopējie
ieejas
biļešu
ieņēmumi

