
Tipveida licences līgums 

Licence par tiesībām reproducēt muzikālos darbus un fonogrammas dīdžeju profesionālajām 

vajadzībām (NOTEIKTAM PERIODAM) 

 

VL - 104/04   

 
 

 

 

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība 

 

LICENCE Nr. ________  

par tiesībām reproducēt muzikālos darbus un fonogrammas dīdžeju profesionālajām vajadzībām 

Rīgā, ____. gada ___. ____________ 

Pamatojoties uz Kultūras ministrijas izsniegto atļauju un biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu 

apvienība”, reģistrācijas numurs 40008042958, (turpmāk - LaIPA)  un biedrības „Autortiesību un 

komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”, reģ. nr. 40008043690, (turpmāk - 

AKKA/LAA) starpā noslēgto sadarbības līgumu, AKKA/LAA, kuru uz _____ pilnvaras Nr.____ pamata 

pārstāv  ____________ , piešķir Licenciātam 

 

Vārds, uzvārds: ____________    

Personas kods: ____________    

Adrese: __________________    

atļauju (licenci) reproducēt AKKA/LAA pārstāvēto autoru muzikālos (ar vai bez teksta) darbus (turpmāk 

– Darbi) un LaIPA pārstāvēto fonogrammu producentu fonogrammas (turpmāk – Fonogrammas) 

Licenciāta profesionālajām vajadzībām, ievērojot sekojošus noteikumus: 

 

- Licenciāts ir tiesīgs veikt tikai likumīgi iegūtu fonogrammu reproducēšanu; 

- reproducētos Darbus un Fonogrammas drīkst izmantot, tikai atskaņojot publisku pasākumu laikā; 

- šī atļauja (licence) neattiecas uz Darbu publisko izpildījumu un tam ir nepieciešama atsevišķa 

atļauja (licence); 

- šī atļauja (licence) neattiecas uz autoru personiskajām tiesībām; 

- reproducēto Darbu un Fonogrammu kopijas ir aizliegts iznomāt, izīrēt, publiski patapināt, izplatīt, 

padarīt pieejamas pa vadiem vai citādā veidā, tādējādi, ka sabiedrība tām var piekļūt individuāli 

izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, vai izmantot jebkādā citā veidā; 

- Licence nav nododama trešajām personām un attiecībā uz to nav izsniedzamas apakšlicences 

(sublicences). 

- atskaites par reproducētajām fonogrammām jāsniedz līdz katra mēneša 5.datumam, norādot 

fonogrammu nosaukumus, izpildītājus, fonogrammu producentus, izdevējus un hronometrāžu; 

- iepriekšējā perioda atskaišu neiesniegšanas gadījumā, jauna licence izsniegta netiks. 

 

Par piešķirto atļauju (licenci) Licenciāts apņemas samaksāt autoratlīdzību 71,14 EUR (septiņdesmit viena 

euro 14 centu) apmērā un atlīdzību blakustiesību īpašniekiem autoratlīdzību 71,14 EUR (septiņdesmit 

viena euro 14 centu) apmērā, pārskaitot to uz AKKA/LAA norēķinu kontu LV28HABA0001408030477. 

Licenciātam pārtraucot savu profesionālo darbību, autoratlīdzības summa netiek atmaksāta. 

Licences darbības termiņš ir no __________ līdz _________. 

 

AKKA/LAA LICENCIĀTS 

 

_______________________________ ________________________________ 

 

Rīgā, ____. gada ____.___________ Rīgā, ____. gada ___.____________ 


