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Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”, no vienas 

puses, un Autortiesību subjekts 

vārds, uzvārds, (juridiskai personai - nosaukums) ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

personas kods, (juridiskai personai - reģ.nr.) ...................................................................................................  

ievērojot Līguma par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu (turpmāk – Līgums) vispārīgās daļas 

nosacījumus, vienojas par sekojošiem darbu veidiem, mantiskajām tiesībām un teritorijām, attiecībā uz 

kurām noslēgts Līgums un kurus Autortiesību subjekts uztic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 

īstenošanai: 

 

1. Darbu veidi, kurus Autortiesību subjekts uztic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 

īstenošanai: 

1.1 Muzikālie darbi .................................................................................................................... (paraksts); 

(Muzikāls darbs ar vai bez teksta, ieskaitot dramatisku un muzikāli dramatisku darbu un to iestudējumu 

atsevišķos skaņdarbus, audiovizuāliem darbiem speciāli rakstītā mūzika un atsevišķi skaņdarbi. 

AKKA/LAA pārvaldītie radošie profili: komponists, aranžētājs, apdares autors, teksta autors, tulkotājs.) 

1.2 Dramatiskie darbi ................................................................................................................ (paraksts); 

(AKKA/LAA pārvaldītie radošie profili: dramaturgs, dramatizētājs.) 

1.3 Muzikāli dramatiskie darbi ................................................................................................. (paraksts); 

(AKKA/LAA pārvaldītie radošie profili: libreta autors, komponists.) 

1.4 Literārie darbi ...................................................................................................................... (paraksts); 

(Literārs darbs, tai skaitā tulkojums, atdzejojums. AKKA/LAA pārvaldītie radošie profili: teksta autors, 

tulkotājs.  

Ja literārie darbi ir vai varētu tikt izmantoti muzikālos darbos, un Autortiesību subjekts vēlas uzticēt 

tos pārvaldīšanai, jānorāda, ka tiek uzticēti arī muzikālie darbi!) 

 

1.5 Horeogrāfiskie darbi ............................................................................................................... (paraksts); 

(Horeogrāfiski darbi, tai skaitā muzikāli dramatisku darbu horeogrāfija, ieskaitot muzikāli dramatisku darbu 

atsevišķu daļu horeogrāfiju. AKKA/LAA pārvaldītais radošais profils: horeogrāfs.) 

 

1.6 Kostīmi ..................................................................................................................................... (paraksts); 

(Kostīmi dramatisku un muzikāli dramatisku darbu iestudējumos. AKKA/LAA pārvaldītais radošais profils: 

kostīmu mākslinieks.) 

 

1.7 Scenogrāfijas darbi ................................................................................................................. (paraksts); 

(Scenogrāfijas darbi dramatisku un muzikāli dramatisku darbu iestudējumos. AKKA/LAA pārvaldītais 

radošais profils: scenogrāfijas darbu autors.) 

 

1.8 Audiovizuālie darbi ................................................................................................................. (paraksts); 

(Mākslas filmas un to seriāli, dokumentālas filmas un to seriāli, animācijas filmas un to seriāli. AKKA/LAA 

pārvaldītie radošie profili: režisors, filmas mākslinieks, operators, scenārija autors.) 

 

1.9 Vizuālās mākslas darbi ........................................................................................................... (paraksts); 

(AKKA/LAA pārvaldītais radošais profils: vizuālās mākslas darba autors.) 

 

1.10 Fotogrāfijas darbi ................................................................................................................... (paraksts); 

(AKKA/LAA pārvaldītais radošais profils: fotogrāfs.) 
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2. Tiesības, kuras Autortiesību subjekts uztic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma īstenošanai: 

2.1 publiski izpildīt darbus ........................................................................................................... (paraksts); 

2.2. raidīt darbus ............................................................................................................................ (paraksts); 

2.3. retranslēt darbus ..................................................................................................................... (paraksts); 

2.4. publiskot darbus ...................................................................................................................... (paraksts); 

2.5. reproducēt darbus ................................................................................................................... (paraksts); 

2.6. publicēt darbus (izņemot literāro darbu pirmpublicēšanu)  .................................................... (paraksts); 

2.7. padarīt darbus pieejamus sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt 

individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā (paraksts); 

2.8. muzikālus darbus iekļaut audiovizuālajos darbos (sinhronizācija)  ..................................................... 

 ................................................................................................................................................ (paraksts). 

2.9. Ar šo Līgumu AKKA/LAA tiek pilnvarota Autortiesību subjekta vārdā saņemt arī atlīdzību, kas tam 

pienākas Latvijas Republikas un citu valstu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, kad autora 

mantiskās tiesības pārvaldāmas tikai kolektīvi (darbu reproducēšana personiskai lietošanai, vizuālās 

mākslas oriģināldarbu tālākpārdošana, darbu publiskais patapinājums un tamlīdzīgi darbu izmantošanas 

veidi) tiktāl, ciktāl attiecīgais darbu veids un teritorija ir uzticēta AKKA/LAA saskaņā ar šo Līguma 

sevišķo daļu. 

3. Autortiesību subjekta pilnvarojums AKKA/LAA izsniegt atļaujas (licences) darbu izmantošanai 

attiecas uz Latvijas Republikas teritoriju un citām valstīm visas pasaules teritorijā, ja konkrētais darbu 

veids un tiesības attiecīgajā valstī tiek pārvaldītas kolektīvi un AKKA/LAA ir noslēgts līgums ar 

attiecīgo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju konkrētajā valstī.  

No pilnvarojuma apjoma tiek izslēgtas šādas valstis (uzskaitīt, ja tādas ir): 

 ......................................................................................................................................................................  

4. Līguma par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu sevišķā daļa stājas spēkā ar tās parakstīšanas 

brīdi vai sekojošu datumu (ja norādīts): 

 .....................................................................................................................................................................  

Līgumam var būt vairākas sevišķās daļas, kuras attiecas uz dažādiem darbu veidiem. 

5. Ja Līguma sevišķās daļas noslēgšanas datums ir atšķirīgs no Līguma noslēgšanas datuma, tad tā: 

papildina Līgumu (paraksts)……………………….………………….…; 

aizstāj Līguma sevišķo daļu Nr.………... (paraksts) …………................. 

Pušu paraksti 

AKKA/LAA vārdā     Autortiesību subjekts: 

uz pilnvaras pamata: 

_________________________________ 
(vārds, uzvārds)  

________________________________   ______________________________ 
    (paraksts)        (paraksts) 

Zīmogs: 

Rīgā,  20_____.gada __________________ 


