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LICENCES LĪGUMS ________ 

par tiesībām izmantot autoru darbus teātra iestudējumos 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:            ________________________________________ 

(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 autoru (arī autoru mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju) 

mantisko tiesību kolektīvā pārvaldītāja Latvijas Republikā, kas ir pilnvarojuši AKKA/LAA 

pārvaldīt savas mantiskās tiesības tieši vai ar ārvalstu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju 

starpniecību, savukārt Licenciāts veic autoru darbu izmantošanu publiskā izpildījumā, 

 

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), kas dod tiesības publiski izpildīt 

AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbus (turpmāk – Darbi) Licenciāta iestudējumos, kas 

minēti šī Līguma Pielikumā Nr.1 un citos pielikumos, ja tādi ir tikuši noslēgti. 

1.2. Ja šī Līguma darbības laikā Licenciāts paredz publiski izmantot Licenciāta iestudējumos 

Darbus, kas nav minēti šī Līguma Pielikumā Nr.1, Licenciāts apņemas ne vēlāk kā mēnesi 

pirms iestudējuma pirmizrādes, iesniegt AKKA/LAA iestudējuma reģistrācijas pieteikumu 

un izmantoto muzikālo darbu programmu. Pēc attiecīgā pieteikuma iesniegšanas puses 

papildina šī Līguma Pielikumu Nr.1 ietverot tajā Darbus, kuru izmantošanu publiskajā 

izpildījumā paredzējis uzsākt Licenciāts. 
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2. LICENCES APMĒRS 

 

2.1. Ar Darbiem šī Līguma ietvaros tiek saprasti literāri darbi, dramatiski un muzikāli 

dramatiski darbi, horeogrāfiski darbi un pantonīmas, iestudējumam speciāli radīti muzikāli 

darbi ar tekstu vai bez tā, lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi. Šis 

Līgums neattiecas uz jau pastāvošiem muzikālajiem darbiem, kas tiek izmantoti 

iestudējumos (Tādiem muzikālajiem darbiem, kuri nav speciāli radīti konkrētajam 

Licenciāta iestudējumam un ir pastāvējuši jau pirms iestudējuma uzvešanas). 

2.2. Līgums attiecas tikai uz Darbu izmantošanu publiskajā izpildījumā Licenciāta iestudējumos 

Latvijas teritorijā. Licenciāts apliecina, ka, izmantojot autortiesību aizsargāta autora darbus, 

pirms darba iestudēšanas ir saņēmis darba iestudēšanas atļauju un ka tiks ievērotas autora 

personiskās tiesības, tai skaitā – tiesības uz vārdu un darba neaizskaramību. 

2.3. Līgums nedod atļauju veikt autoru Darbu reproducēšanu. Par Darbu jebkura cita veida 

izmantojumu Licenciātam jāslēdz atsevišķi līgumi un jāsaņem atsevišķa licence. 

2.4. Līgums nekādi neregulē un neietekmē blakustiesību īpašnieku tiesības un neskar autoru 

personiskās tiesības. 

2.5. Līgums nedod atļauju tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji nodot ar šo Līgumu iegūtās tiesības 

tālāk trešajām personām. 

2.6. Par Licenciāta viesizrādēm ārvalstīs, kurās tiks izmantoti šajā Līgumā iekļautie Darbi, 

Licenciāts informēs AKKA/LAA ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, norādot viesizrāžu 

maršrutu, datumus, izrāžu nosaukumus un skaitu. 

 

3. AUTORATLĪDZĪBAS APMĒRS, SAVSTARPĒJO NORĒĶINU UN INFORMĀCIJAS 

SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Licenciāts apņemas: 

3.1.1. Maksāt autoratlīdzību par Darbu izmantošanu publiskajā izpildījumā Licenciāta 

iestudējumos, atbilstoši šī Līguma pielikumā Nr.1 un citos pielikumos, ja tādi ir tikuši 

noslēgti, norādītajam apmēram un ņemot vērā atskaites, kuras iesniegtas atbilstoši šī 

Līguma 3.1.2.punktam. 

3.1.2. Iesniegt AKKA/LAA atskaiti par iepriekšējā periodā notikušo iestudējumu izrāžu skaitu, 

pārdoto biļešu skaitu un ieejas biļešu bruto ieņēmumiem atbilstoši sekojošiem 

izmantojuma periodiem un sekojošos termiņos: 

 

Izmantojuma periods 
Informācijas iesniegšanas termiņš 

No Līdz 

   

 

3.1.3. Ja izrāžu ieejas biļetes tirgo vai ieņēmumus saņem trešā persona, Licenciātam saglabājas 

pienākums nodrošināt AKKA/LAA informāciju par biļešu bruto ieņēmumiem šī Līguma 

3.1.2. punktā noteiktajā apmērā un termiņos. Tas, ka biļetes tirgo vai izrāžu biļešu 

ieņēmumus saņem trešā persona, neatbrīvo Licenciātu no autoratlīdzības samaksas 

pienākuma šinī Līgumā noteiktajā apmērā un termiņos. 

3.1.4. Apmaksāt AKKA/LAA izrakstīto autoratlīdzības rēķinu, kurš sagatavots atbilstoši šī 

Līguma 3.1.1. punkta noteikumiem, 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas no 

AKKA/LAA. Jebkādi norēķini starp pusēm notiks bezskaidras naudas norēķinu veidā. 
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3.1.5. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atskaites iesniegšanas Licenciāts nav saņēmis 

autoratlīdzības rēķinu no AKKA/LAA, Licenciātam ir pienākums par to nekavējoties 

informēt AKKA/LAA un vienoties par autoratlīdzības rēķina saņemšanas kārtību. 

3.2. AKKA/LAA apņemas: 

3.2.1. Atbilstoši Licenciāta iesniegtajai atskaitei 5 (piecu) darba dienu laikā izrakstīt un 

nosūtīt Licenciātam autoratlīdzības rēķinu. 

3.2.2. Veikt saņemtās autoratlīdzības sadali un izmaksu autoriem, kā arī nodrošināt 

Licenciātu pret iespējamajām šo autoru mantiskajām prasībām attiecībā uz šajā 

Līgumā piešķirtajām Darbu izmantošanas tiesībām un attiecīgās autoratlīdzības 

samaksu. 

3.2.3. 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. 

 

4. LĪGUMA SLĒDZĒJU ATBILDĪBA 

 

4.1. Par Līguma 3.1.4. punktā noteikto maksājumu termiņa kavējumu Licenciāts maksā 

līgumsodu _____% apmērā no termiņā nesamaksātās 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. 

4.2. Par Līguma 3.1.2. un 3.1.3.punktā noteikto atskaites iesniegšanas termiņu kavējumu 

Licenciāts maksā AKKA/LAA līgumsodu EUR _____ apmērā. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Licenciātu no līgumsaistību izpildes. 

4.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt, lai šī Līguma ietvaros saņemtā konfidenciālā informācija 

netiktu izpausta trešajām personām vai izmantota Licenciāta un AKKA/LAA pārstāvju 

un darbinieku privātās interesēs. Izņēmums ir likumā tieši paredzēti gadījumi, kad 

personai ir obligāts pienākums sniegt informāciju. 

4.4. Pusēm ir pienākums rakstveidā informēt otru pusi par izmaiņām juridiskajā adresē un 

rekvizītos. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ar šo Līgumu piešķirtā Licence ir spēkā no 

_______ līdz _______ (Licences termiņš). Pēc Licences termiņa beigām pusēm saglabājas 

pienākums izpildīt visas saistības, kuras tās uzņēmušās ar šo Līgumu. 

 

 

6. CITI NOTEIKUMI 

 

6.1. Licenciāts vienas nedēļas laikā pēc katra iestudējuma pirmizrādes iesniedz AKKA/LAA 

vienu attiecīgās izrādes programmiņas eksemplāru. 

6.2. 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. 

6.3. Pušu savstarpējā korespondence nosūtāma uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien kāda no 

pusēm nav rakstveidā informējusi otru pusi par adreses maiņu.  
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6.4. Puses atzīst par sev saistošu informāciju un paziņojumus, kas šī Līguma ietvaros nosūtīti uz 

un no e-pastiem, kas norādīti pie pušu rekvizītiem. 

6.5. Puses vienojas, ka rēķinus AKKA/LAA  nosūta uz Licenciāta adresi: ____________. 

6.6. Visi strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, 

neatrisinātie strīdi un domstarpības tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 

6.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, no kuriem katrai pusei ir 

nodots viens eksemplārs. 

  

7. PUŠU REKVIZĪTI 

 

 
 AKKA/LAA: Licenciāts: 

   

Nosaukums: 

Biedrība “Autortiesību un 

komunicēšanās konsultāciju 

aģentūra/Latvijas Autoru 

apvienība” 

 

Adrese: Rīgā, A.Čaka ielā 97, LV - 1011  

Reģistrācijas nr. 40008043690  

Bankas konts: 

LV28HABA0001408030477, 

Swedbank, bankas kods: 

HABALV22 

 

Kontaktpersona:   

Kontakttālrunis:   

E-pasts:   

 

  

8. PUŠU PĀRSTĀVJU PARAKSTI 

 

 

 AKKA/LAA vārdā:     Licenciāta vārdā: 

 

 

____________________________   ________________________ 
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Pielikums Nr.1 

__.__.____ Licences līgumam par tiesībām izmantot autoru  

darbus teātra iestudējumos publiskā izpildījumā Nr.____ 

 

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:                  _________________________________________ 

Reģistrācijas Nr.:                 _________________________________________ 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds:   _________________________________________ 

Paraksttiesību pamatojums:           _________________________________________ 

(turpmāk – Licenciāts) no otras puses, 

 

saskaņā ar __.__.____ Licences līguma par tiesībām izmantot autoru darbus teātra iestudējumos 

publiskā izpildījumā Nr. _____ punktu 3.1.1. Licenciāts apņemas maksāt autoratlīdzību par literāru, 

dramatisku un muzikāli dramatisku, horeogrāfisku darbu, pantonīmas, iestudējumam speciāli radītu 

muzikālu darbu, lietišķās mākslas darbu, dekorācijas un scenogrāfijas darbu publisku izpildījumu 

sekojošos iestudējumos: 

 

Iestudējuma nosaukums Autori 

Autoratlīdzības % no 

iestudējuma ieejas biļešu 

bruto ieņēmumiem 

   

 

 

PUŠU PĀRSTĀVJU PARAKSTI 

 
 

 

AKKA/LAA vārdā:     Licenciāta vārdā: 

 

____________________________   ________________________ 
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Pielikums Nr.____ 

__.__.____ Licences līgumam par tiesībām izmantot autoru 

darbus teātra iestudējumos publiskā izpildījumā Nr.____ 

 

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:                  _________________________________________ 

Reģistrācijas Nr.:                 _________________________________________ 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds:   _________________________________________ 

Paraksttiesību pamatojums:           _________________________________________ 

(turpmāk – Licenciāts) no otras puses, 

 

vienojas par sekojošo: 

 

1. Papildināt __.__.____ noslēgtā Licences līguma Nr.____ Pielikumu Nr.1 ar sekojošiem 

iestudējumiem: 

 

Iestudējuma nosaukums Autori 

Autoratlīdzības % no 

iestudējuma ieejas biļešu 

bruto ieņēmumiem 

   

 

 

 

PUŠU PĀRSTĀVJU PARAKSTI 

 

 

 AKKA/LAA vārdā:     Licenciāta vārdā: 

 

____________________________   ________________________ 


