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Lapa 1 no 6 

L I C E N C E S   L Ī G U M S Nr. _______ 

par tiesībām publiskot autoru muzikālos darbus (ar vai bez teksta) neinteraktīvā 

tīmekļapraidē (interneta radio) 

 

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/ Vārds, uzvārds:             __________________________________ 

Reģistrācijas Nr./ Personas kods:            __________________________________ 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds:     _________________________________ 

Paraksttiesību pamatojums:              __________________________________ 

 (turpmāk – Licenciāts), no otras puses, 

 

ņemot vērā, ka AKKA/LAA ir autoru (arī autoru mantinieku vai citus 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 autoru muzikālos (ar vai bez teksta) darbus (turpmāk – Darbi) 

publisko, padarot tos pieejamus sabiedrībai, 

 

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): 

1.1.1.  vienā eksemplārā reproducēt Licenciāta serverī Darbus, ņemot vērā, ka 

vienīgais šādas reproducēšanas mērķis ir šī Līguma 1.1.2. punktā ietvertās tiesības 

efektīva izmantošana; 
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1.1.2.  publiskot Darbus, padarot tos pieejamus sabiedrībai šajā Līgumā noteiktajā 

apmērā un kārtībā. 

 

2. LICENCES APMĒRS 

2.1. Ar Līgumu piešķirtā Licence attiecas tikai uz interneta vietni __________ (Turpmāk - 

Interneta Vietne). 

2.2. Ar Līgumu piešķirtā Licence attiecas tikai uz AKKA/LAA pārstāvēto autoru, autoru 

mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju (turpmāk – Autori) muzikālajiem (ar vai bez 

teksta) Darbiem. 

2.3. Līgums nekādā gadījumā nedod atļauju: 

2.3.1. tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji nodot ar Līgumu iegūtās tiesības tālāk 

trešajām personām. 

2.3.2. sniegt lejupielādes pakalpojumus, nodrošinot Interneta Vietnē iekļauto Darbu 

lejupielādes iespēju. 

2.3.3. Licenciāts, samaksājot autoratlīdzību saskaņā ar šī Līguma 4.1.punktu par 

AKKA/LAA pārstāvēto Darbu izmantošanu, nav samaksājis atlīdzību 

Autoriem par Darbu izmantošanu raidīšanai vai atskaņošanai publiskajā 

izpildījumā – kafejnīcās, restorānos, veikalos, koncertos, publiski 

izklaidējošos pasākumos, diskotēkās, viesnīcās u.c. Šādai Darbu izmantošanai 

ir jāsaņem speciāla atļauja un attiecīgās trešās personas atlīdzību par Darbu 

izmantošanu AKKA/LAA maksā patstāvīgi. 

2.3.4. izmantot Darbus reklāmas veidošanā. 

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

autoru personiskās tiesības. 

2.5. Ar Līgumu piešķirtā Licence neattiecas uz muzikāli dramatisku darbu, kā arī dramatisku 

darbu ar mūziku izmantošanu. 

2.6. Licenciāts apņemas izlietot autortiesību aizsargātos darbus tikai labā ticībā un likumos, 

Līgumā vai citās pienācīgi saņemtās atļaujās (licencēs) noteiktajā kārtībā un apmērā. 

 

3. DARBU IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI 

3.1. Licenciātam ir tiesības izmantot Darbus neinteraktīvas interneta radio programmas 

veidošanā un šīs programmas publiskošanā tiešsaistē, publiskojot interneta radio 

programmā iekļautos Darbus. 

3.2. Ar neinteraktīvu interneta radio Līgumslēdzējas puses saprot vienotu datu plūsmu, kuras 

ietvaros Darbi tiek straumēti vienvirziena pārraidē no Licenciāta servera gala lietotājiem 

un minētā datu plūsma atbilst sekojošiem kritērijiem: 

3.2.1.  Darbi tiek pārraidīti vienotas datu plūsmas ietvaros nevis atsevišķu Darbu 

veidā; 

3.2.2.  Datu plūsma ir vienota un identiska visiem gala lietotājiem un gala lietotājiem 

netiek nodrošināta iespēja individualizēt datu plūsmā iekļaujamos Darbus, 

padarot datu plūsmā iekļaujamos Darbus atkarīgus no gala lietotāja izvēles; 

3.2.3.  Datu plūsmā netiek iekļauti nekādi marķieri un tā nedod gala lietotājiem 

iespēju koriģēt datu plūsmu, tai skaitā bet neaprobežojoties ar – datu plūsmas 
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pauzēšanu, viena vai vairāku datu plūsmā iekļauto Darbu izlaišanu, Datu 

plūsmā iekļauto darbu filtrēšanu, datu plūsmā iekļaujamo Darbu 

individualizēšanu pakārtojot datu plūsmā iekļautos Darbus individuāliem 

izlases kritērijiem. 

3.3. Licenciātam ir pienākums nodrošināt, ka Darbus, kuri šī Līguma ietvaros tiek publiskoti, 

Interneta Vietnes  lietotājiem nav iespējams saglabāt gala lietotāju datoros. 

 

4. AUTORATLĪDZĪBA 

4.1. Autoratlīdzība, kuru Licenciāts apņemas maksāt par Darbu izmantošanu Līgumā 

paredzētajā apmērā, tiek aprēķināta atbilstoši spēkā esošajiem AKKA/LAA 

apstiprinātajiem tarifiem: 

 

Tarifa kategorija Tarifa apraksts 

  

4.2.  Autoratlīdzības samaksas kārtība ir sekojoša: 

4.2.1. autoratlīdzība tiek maksāta katru mēnesi minimālās autoratlīdzības apmērā, 

saskaņā ar AKKA/LAA izrakstītajiem rēķiniem, ne vēlāk kā piecpadsmit 

dienu laikā pēc rēķina saņemšanas; 

4.2.2. pēc kārtējā gada beigām un 5.2.punktā minētās atskaites saņemšanas 

AKKA/LAA veic autoratlīdzības pārrēķinu par iepriekšējo gadu un, ja 

autoratlīdzības aprēķins no Licenciāta ieņēmumiem pārsniedz gada laikā 

samaksāto autoratlīdzību, izraksta Licenciātam papildrēķinu; 

4.2.3. ja Licenciāts līdz kārtējā gada 1.maijam nav iesniedzis šī Līguma 5.2.punktā 

minēto atskaiti, puses pieņem, ka Licenciāta ieņēmumi šī Līguma izpratnē 

atbilst Licenciāta netto apgrozījumam atbilstoši Licenciāta gada bilancei. 

4.3. Ar “Licenciāta ieņēmumiem” šī Līguma izpratnē tiek saprasti: 

4.3.1.  ieņēmumi no visa veida reklāmas pakalpojumiem; 

4.3.2.  ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas, kas saistīti ar Darbu 

izmantošanu; 

4.3.3.  jebkādas no valsts, pašvaldības vai citas personas saņemtās subsīdijas, 

dotācijas un ziedojumi; 

4.3.4.  jebkuri citi ieņēmumi, kuru gūšana saistīta ar Interneta Vietni. 

4.4. Par maksājumu kavējumu Licenciāts maksā AKKA/LAA līgumsodu ________%   

apmērā no termiņā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līgumā 

noteikto pienākumu izpildes. 

4.5. Līguma 4.1.punktā un tā apakšpunktos minētā autoratlīdzība neietver atlīdzību par 

autora atļautu Darba izziņošanu.  

4.6. AKKA/LAA apņemas pienācīgi veikt saņemtās autoratlīdzības sadali AKKA/LAA 

pārstāvētajiem Darbu Autoriem, kuru vārdi un Darbu nosaukumi ir iekļauti Licenciāta 

izmantoto Darbu uzskaitē, un nodrošināt Licenciātu pret iespējamajām šo Autoru 
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mantiskajām prasībām attiecībā uz šajā Līgumā piešķirtajām Darbu izmantošanas 

tiesībām un attiecīgās autoratlīdzības samaksu.  

 

5. INFORMĀCIJAS SAVSTARPĒJĀ NODROŠINĀŠANA  

5.1. Licenciāts apņemas veikt Interneta Vietnē izmantoto Darbu uzskaiti, un katru pusgadu 

iesniegt AKKA/LAA elektroniskā formā: 

5.1.1.  par pirmo pusgadu ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31.jūlijam;  

5.1.2. par otro pusgadu ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.janvārim. 

Darbu nosaukumi un autoru vārdi sarakstos ir uzrādāmi to oriģinālvalodā. 

5.2. Ja Licenciāts gūst ieņēmumus no Interneta Vietnes šī Līguma 4.3. punkta izpratnē, 

Licenciāts apņemas ne vēlāk kā līdz katra kārtējā gada 1.maijam rakstiski iesniegt 

AKKA/LAA Licenciāta iepriekšējā gada pārskatu kopā ar visiem tās pielikumiem, kā 

arī paziņojumu, kas uzskatāmi atspoguļo Licenciāta iepriekšējā gada ieņēmumu 

struktūru un apmēru Līguma 4.3.punkta izpratnē. 

5.3. Ja Licenciāts no Interneta Vietnes ieņēmumus negūst, viņam ir pienākums par to 

paziņot AKKA/LAA. 

5.4.  Licenciāts apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga 

AKKA/LAA pieprasījuma saņemšanas nodrošināt AKKA/LAA ar iespēju iepazīties ar 

attiecīgā perioda ieņēmumus atspoguļojošiem Licenciāta grāmatvedības dokumentiem. 

5.5. Licenciāts atbild par visiem zaudējumiem un sekām, kas radušies, ja Licenciāts 

sniedzis AKKA/LAA apzināti nepatiesu informāciju. 

5.6. Par Līguma 5.1.punktā un 5.2.punktā minētās informācijas savlaicīgu neiesniegšanu 

Licenciāts maksā līgumsodu ________ EUR apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

no Līgumā noteikto pienākumu izpildes. 

5.7. Puses nodrošina, lai no otras Puses šī Līguma ietvaros saņemtā konfidenciālā 

informācija un Līguma saturs  netiktu izpausti trešajām personām, vai izmantoti Pušu 

pārstāvju un darbinieku privātās interesēs. Izņēmums ir normatīvajos aktos tieši 

paredzētie gadījumi, kad personai ir obligāts pienākums sniegt informāciju, kura 

uzskatāma par konfidenciālu.  

5.8. AKKA/LAA apņemas pēc Licenciāta pieprasījuma nodrošināt tai iespēju iepazīties ar 

informāciju attiecībā uz spēkā esošajiem vispārējiem AKKA/LAA apstiprinātajiem 

autoratlīdzības tarifiem. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz ___________. 

Autoratlīdzība par Darbu izmantošanu maksājama par laika posmu sākot no 

_____________. 

6.2. Līguma darbības termiņš tiks automātiski atjaunots uz katru nākamo kalendāro gadu, 

ja kāda no Pusēm nepaziņo par tā izbeigšanu vismaz vienu kalendāro mēnesi pirms 

Līguma darbības termiņa beigām. 

6.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Licenciātam saglabājas pienākums maksāt 

autoratlīdzību un sniegt AKKA/LAA Līguma 5.1. un 5.2.punktos noteikto 

informāciju šinī Līgumā noteiktajā kārtībā par visu šī Līguma darbības periodu. 
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6.4. AKKA/LAA ir tiesības vienpusēji, pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā pārtraukt 

Līgumu bez jebkādu kompensāciju izmaksas Licenciātam, aizliedzot Darbu 

izmantošanu, par to rakstveidā paziņojot Licenciātam, ja:  

6.4.1. Licenciāts nepilda tam Līgumā noteiktos pienākumus, pie kam šāds pārkāpums nav 

pārtraukts, un tā sekas novērstas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad 

AKKA/LAA ir rakstveidā pieprasījusi Licenciātam konkrētā pārkāpuma un tā seku 

novēršanu, vai arī  

6.4.2. Licenciāts šī Līguma ietvaros ir apzināti sniedzis AKKA/LAA nepatiesu vai 

maldinošu informāciju. 

6.5. Licenciātam ir tiesības vienpusēji, pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā pārtraukt 

Līgumu 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstveidā paziņojot par to AKKA/LAA. 

6.6. Līguma izbeigšanās gadījumā Licenciātam saglabājas pienākums norēķināties ar 

AKKA/LAA par jau notikušo darbu izmantošanu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. 

 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Ar šī Līguma noslēgšanu spēku zaudē visas pušu iepriekšējās norunas, vienošanās un 

līgumi Līguma priekšmeta sakarā, neatkarīgi no to formas un satura. Grozījumi 

Līgumā ir spēkā, ja tie noformēti tādā pašā formā kā Līgums. 

7.2. Pušu savstarpējā korespondence nosūtāma uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien 

kāda no pusēm nav rakstveidā informējusi otru pusi par adreses maiņu. 

7.3. Puses tāpat atzīst par sev saistošu informāciju, paziņojumus un rēķinus, kas šī Līguma 

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

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

tad tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, no kuriem katrai 

pusei ir nodots viens eksemplārs. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 
 

 AKKA/LAA: Licenciāts: 

Nosaukums/ Vārds, 

uzvārds: 

Biedrība “Autortiesību un 

komunicēšanās konsultāciju 

aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” 

 

Juridiskā/ deklarētā 

adrese: 
A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011  

Reģistrācijas nr. 40008043690  

Bankas konts: 
Swedbank AS 

LV28HABA0001408030477 

HABALV22 

 

Kontaktpersona:   
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Kontakttālrunis:   

E-pasts:   

 

 

 

9. PUŠU PĀRSTĀVJU PARAKSTI 

 

 

 AKKA/LAA vārdā:       Licenciāta vārdā: 

 

 

__________________________                      ________________________ 

 
 

 
 

 


