
Līgumu slēdz, ja pārvaldāmās tiesības un darbu veidi ietilpst AKKA/LAA darbības jomā. 
Ārzemēs autora intereses pārstāvēs vairāk nekā 130 māsu organizāciju.

Ko dara AKKA/LAA?

Līguma grozīšana
Noslēgto līgumu var  
mainīt, paplašinot  
vai sašaurinot  
AKKA/LAA uzticēto 
tiesību klāstu,  
darbu veidus  
vai teritorijas.

I nformācija tie sību īpaš niekiem

Slēdzot līgumu, 
autors vai viņa mantinieks pilnvaro autoru biedrību

AKKA/LAA pārvaldīt daļu viņu autortiesību –
mantiskās tiesības

Izsniedz licences
jeb atļaujas izmantotājiem  

par darbu un tiesību veidiem, kam  
autors to pilnvarojis, – noslēdzot  

līgumu ar AKKA/LAA, autors  
vairs nav tiesīgs pats izsniegt licences 

savu darbu izmantošanai attiecībā  
uz tiem darbu un tiesību veidiem,  

kuri uzticēti biedrībai. 

Izmaksā atlīdzību
uz kontu Latvijā, ja tās  

apmērs ir ne mazāks kā 5 EUR, 
 uz kontu, kas atrodas 

ārvalstīs, – no 10 EUR, ārpus 
Eiropas Savienības – no 100 EUR 

(lai maksa par pārskaitījumu 
nesamērīgi nesamazinātu 

atlīdzības apmēru).

Iekasē atlīdzību
 Autoratlīdzības apmēru, ko 
biedrība iekasē autora labā, 

nosaka tarifi, kurus apstiprina 
AKKA/LAA padome. 

Tarifi pieejami AKKA/LAA 
interneta vietnē. 

Ietur pārvaldījuma 
izdevumus

AKKA/LAA kopsapulce ir noteikusi, ka 
autora tiesību pārvaldījuma izdevumu 

segšanai no atlīdzības drīkst ieturēt 
ne vairāk kā 25%. Faktiski piemērotos 

procentus nosaka AKKA/LAA padomes 
apstiprināts nolikums katram darbu veidam 

un to izmantošanas veidam; nolikums 
pieejams AKKA/LAA interneta vietnē.

Sadala atlīdzību
Atlīdzības Vispārīgos  

sadales noteikumus apstiprina  
AKKA/LAA biedru kopsapulce,  

savukārt padome, ja nepieciešams, 
pieņem sīkākus sadales noteikumus 

specifiskiem gadījumiem.  
Vispārīgie sadales noteikumi pieejami 

AKKA/LAA interneta vietnē. 

Sniedz pārskatus
Biedrība atskaitās  

autoriem, 
māsu organizācijām ārzemēs  

un uzraugošajai valsts  
institūcijai – Kultūras ministrijai 

par darbu izmantojumu, 
iekasēto un izmaksāto atlīdzību,  

samaksātajiem nodokļiem.

AKKA/LAA neslēdz līgumu ar autoru vai viņa mantinieku:
• ja beidzies autortiesību termiņš, t.i., pēc autora nāves aizritējuši 70 gadi;
• ja par to pašu darbu veidu, tām pašām tiesībām un tām pašām teritorijām  
jau noslēgts līgums ar citu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju;
• ja autora darbi līdz šim brīdim nav izmantoti;
• ja mantisko tiesību kolektīvajam pārvaldījumam AKKA/LAA netiek uzticēta tās 
primārā darbības teritorija – Latvija.

Biedra statuss
Autors var kļūt par  
AKKA/LAA biedru, ja 
noslēgts līgums par mantisko 
tiesību pārvaldījumu. 
Autoram jāiepazīstas 
ar AKKA/LAA biedru 
pienākumiem un tiesībām  
un jāaizpilda pieteikums,  
kuru padome izskata  
tuvākajā sēdē, un autors  
tiek informēts par tās 
lēmumu. Iestāšanās maksa 
fiziskai personai ir 1,42 EUR, 
biedra maksas gada apmērs 
atkarīgs no saņemtās 
atlīdzības. 

Līguma izbeigšana
Līgums nosaka sešu mēnešu 
izbeigšanas termiņu.  
Puses vienojoties var 
termiņu pieskaņot kārtējā 
gada 30. jūnijam vai 
31. decembrim (tas saistīts 
ar sadales periodu). 
 

AKKA/LAA un autora 
elektroniskā saziņa 
ar e-pasta 
starpniecību
pusēm ir saistoša,  
ja sarakstē izmantots  
līgumā norādītais  
autora e-pasts.



Ko dara autors ?

Tiesības,
kuru pārvaldījumu autors var uzticēt AKKA/LAA:

I nformācija tie sību īpaš niekiem

Izvēlas,
kurus darbu,  

tiesību veidus un teritorijas  
uzticēt AKKA/LAA 

pārvaldījumam.  
Teritorija līgumā ir noteikta kā 

visas pasaules teritorija, un autors 
līgumā var norādīt, kuras valstis 

vēlas izslēgt no AKKA/LAA 
uzticētā teritoriju klāsta.

Informē–
pilda savu pienākumu sniegt  
informāciju par dzīvesvietas,  

vārda, uzvārda, personas koda, 
pseidonīmu, bankas rekvizītu,  

tālruņa numura, e-pasta izmaiņām.  
Ja AKKA/LAA rīcībā nav  

aktuālu datu, ir ierobežotas iespējas  
iekasēt un izmaksāt atlīdzību, t.i., autors 

varētu atlīdzību nesaņemt. 

Izsniedz nekomerciālās licences
Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums ļauj autoram izsniegt licences savu darbu nekomerciālam 

izmantojumam. Šāda licence nedrīkst paredzēt nekādu samaksu vai citus labumus. Arī darbu 
izmantotājs nedrīkst gūt nekādus labumus no darbu izmantojuma, piemēram, pasākums nedrīkst 
būt ar ieejas maksu, saistīts ar kāda produkta reklāmu, saņemtu finansējumu, ziedojumiem u.tml.  
 Autoram jāpārliecinās, vai licence atbilst visiem kritērijiem, un jāinformē AKKA/LAA par šādas 

licences izsniegšanu 15 dienas pirms darbu izmantojuma. 

Reģistrē
savus muzikālos un 

horeogrāfiskos darbus
•  papīra formātā, 

•  elektroniski.  
Noslēdzot līgumu, katram 

autoram tiek izveidots 
personiskais profils un  

pieejas informācija  
nosūtīta uz e-pastu.

✱ Uzmanību!
AKKA/LAA nepārvalda 
autoru personiskās 
tiesības, piemēram, 
nesniedz atļauju darbu 
tulkot vai aranžēt, 
izmantot reklāmās. 

 
muzikālus darbus 
iekļaut filmās 
(sinhronizācija)
jeb visu veidu audiovizuālos 
darbos (raidījumos, filmās, 
seriālos utt.).

publiski  
izpildīt darbus
• muzikālā priekšnesumā  
koncertā (dzīvais izpildījums), 
• atskaņojumā no 
fonogrammas,  
• lugas uzvedumā teātrī, 
dzejas vai prozas lasījumā 
sarīkojumā,  
• filmas demonstrēšanā,  
• radio vai TV atskaņošanā 
kafejnīcā, veikalā u.c.;

raidīt darbus
• TV un radio ēterā 
programmu ietvaros,  
• satelītapraidē u.c.;

retranslēt darbus
Latvijā retranslēšanu 
kabeļtīklos utt. pārvalda 
tikai kolektīvi. Par atlīdzības 
saņemšanu no citām valstīm 
jāpilnvaro AKKA/LAA;

publiskot darbus
• tiešraidē internetā, piem., 
koncerta tiešraidē,
• dzīvā koncerta translācijā 
kinoteātrī u.c., kur 
autora darbus iespējams 
klausīties vai skatīties 
konkrētajā brīdī vai vēlāk, 
nekā notiek faktiskā raidīšana 
TV programmas ietvaros, 
tomēr tie nav pieejami 
jebkurā brīdī;

reproducēt darbus
• izgatavojot darbu kopijas 
fiziskā formā (CD, DVD u.c.), 
• reproducējot vizuālus 
darbus kartītēs, plakātos, 
apdrukās u.c.
Lai saņemtu atlīdzību par 
muzikālu darbu digitālu kopiju 
piegādi (iTunes un citi digitālo 
fonogrammu piegādātāji), 
jāuztic arī tiesības padarīt 
darbu pieejamus;

padarīt darbus 
pieejamus 
sabiedrībai pa 
vadiem vai citādi
paša izvēlētā laikā un vietā
• straumēšanas servisos, 
piem., Spotify u.c.,
• portālos, kuri 
piedāvā autoru darbu 
skatīšanos/klausīšanos  
“pēc pieprasījuma”,  
piem., Youtube,
• TV arhīvos u.c.
Lai saņemtu atlīdzību par 
muzikālu darbu digitālu 
kopiju piegādi (lejupielādi), 
jāuztic arī tiesības 
reproducēt darbus;

publicēt darbus
• darbus publicējot 
laikrakstos, žurnālos, 
grāmatās u.c.,
• publicējot notis
(līgums neattiecas uz darbu 
pirmpublicējumiem);

AKKA/LAA 
•   A. Čaka 97, Rīga, LV–1011, Latvija   •   +371 67506131   •    

•   info@akka–laa.lv   •   www.akka-laa.lv   •   


