
 
Tipveida licences līgums 

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

par tiesībām izmantot audivizuālus darbus iznomājot, retranslējot pa kabeļiem un padarīt pieejamu 
sabiedrībai Internetā 

 

Rīgā, ______.gada ____._______________ 
 
Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība “Atbalss” (turpmāk – Biedrība) no vienas puses, un 
_____________(turpmāk – Izmantotājs) no otras puses, 
 
ņemot vērā, ka Biedrība ir to producentu, kuri ir pilnvarojuši Biedrību pārvaldīt savas mantiskās tiesības 
tieši, ar ārvalstu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju starpniecību vai uz likumā ietvertā pilnvarojuma 
pamata, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldītāja Latvijas Republikā, savukārt Izmantotājs veic producentu  
darbus izmantošanu, noslēdz šo licences līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Biedrība Līgumā noteiktā apjomā un saskaņā ar zemāk izklāstītajiem šī Līguma noteikumiem 

piešķir Izmantotājam atļauju (turpmāk - Licence) izmantot šajā Līgumā noteiktā apmērā visus tos 
audiovizuālus darbus (turpmāk - Darbi), kuru producentus (arī viņu mantiniekus un citus 
blakustiesību pārņēmējus) Līguma darbības laikā Biedrība pārstāv tieši, ar ārvalstu kolektīvā 
pārvaldījuma organizāciju starpniecību vai uz likumā ietvertā pilnvarojuma pamata (turpmāk - 
Producenti). 
 

2. LICENCES APMĒRS 
2.1. Licence attiecas uz Biedrības pārstāvēto LR un ārvalstu producentu Darbu izmantošanu iznomājot, 

retranslējot pa kabeļiem, padarot pieejamu sabiedrībai Internetā, objektā: __________________ 
2.2. Līgums nedod atļauju Izmantotājam tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji nodot ar Līgumu iegūtās 

tiesības tālāk trešajām personām. 
2.3. Šis Līgums nekādi neregulē un neietekmē autortiesību īpašnieku tiesības un neskar Producentu 

personiskās tiesības. 
 
3. BLAKUSATLĪDZĪBAS APMĒRS, SAVSTARPĒJO NORĒĶINU UN INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS 

KĀRTĪBA 
3.1. Izmantotājs apņemas: 
3.1.1. Maksāt blakusatlīdzību sekojošā apmērā: __________ 
3.1.2. Maksājumus, kas paredzēti šī Līguma punktā 3.1.1. izdarīt līdz kārtējā mēneša 10.(desmitajam) 

datumam.  
3.2.  Biedrība apņemas: 
3.2.1. Veikt saņemtās blakusatlīdzības sadali starp Producentiem, kā arī uzņemas atbildību par 

minētās atlīdzības sadales un izmaksas pareizību. 
3.2.2. Nodrošināt Izmantotāju pret jebkura Darbu Producentu pretenzijām, ja tās saistītas ar šī Līguma 

3.2.1. punktā minētajām izmaksām. 
 

4. LĪGUMA SLĒDZĒJU ATBILDĪBA 
4.1. Puses ir atbildīgas viena otrai par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi tādā kārtībā, kā to paredz 

LR normatīvie akti un Līgums. 
4.2. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Izmantotājs maksā Biedrībai līgumsodu 

__________ % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 
kā 10% no termiņā nesamaksātās summas. 

4.3. Līguma slēdzējas puses atzīst par pienākumu savlaicīgi informēt otru pusi par izmaiņām Līguma 
slēdzējas puses juridiskajā adresē un citos rekvizītos. 

 
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

5.1. Ar šo Līgumu piešķirtā Licence ir spēkā no _____ līdz _____ (Licences termiņš). Pēc Licences 
termiņa notecēšanas pusēm saglabājas pienākums izpildīt visas saistības, kuras tās uzņēmušās ar 
šo Līgumu. 

5.2. Biedrībai ir tiesības vienpusēji, pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā pārtraukt Līguma darbību bez 
jebkādu kompensāciju izmaksas Izmantotājam, aizliedzot Darbu izmantošanu, par to rakstveidā 



ierakstītā vēstulē paziņojot Izmantotājam, ja Izmantotājs nepilda tam Līgumā noteiktos pienākumus, 
pie kam šāds pārkāpums nav pārtraukts un tā sekas novērstas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 
brīža, kad Biedrība ir rakstveidā ierakstītā vēstulē pieprasījusi Izmantotājam konkrētā pārkāpuma 
un tā seku novēršanu. 

5.3. Izmantotājam ir tiesības pārtraukt Līguma darbību, rakstiski brīdinot Biedrību 30 (trīsdesmit) dienas 
iepriekš. 

5.4. Visi šī Līguma grozījumi ir jānoformē rakstiski un jāparaksta abām pusēm. 
 

6. CITI NOTEIKUMI 
6.1. Pušu savstarpējā korespondence nosūtāma uz Līguma rekvizītu sadaļā norādītajām adresēm, ja 

vien kāda no pusēm nav rakstveidā informējusi otru pusi par adreses maiņu. 
6.2. Puses atzīst sev par saistošu informāciju un paziņojumus, kas šī Līguma ietvaros nosūtīti uz un no 

e-pastiem, kas norādīti pie pušu rekvizītiem. 
6.3. Visi strīdi un nesaskaņas starp šī Līguma pusēm, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā tiek 

risināti sarunu veidā. Ja sarunu veidā vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek risināti LR tiesā pēc 
piekritības. 

6.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, no kuriem katrai pusei ir nodots 
viens eksemplārs. 

 
7. PUŠU REKVIZĪTI 

 
8. PUŠU PĀRSTĀVJU PARAKSTI 


