
Licences līgums 

par tiesībām izmantot komerciālos nolūkos publicētas fonogrammas Raidorganizāciju arhīvos, padarot tās pieejamas 
sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā 
laikā. 
 
 
Rīgā,           2014.gada ______. 
 
Biedrība „Latvijas izpildītāju un producentu apvienība” tās izpilddirektores Lienas Grīnas personā, kura rīkojas 
saskaņā ar valdes priekšsēdētāja K.Auzāna izsniegto pilnvarojumu (turpmāk tekstā – LaIPA), no vienas puses, un 
_________ (turpmāk tekstā – Lietotājs), tās valdes locekļa _______ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, 
no otras puses, (turpmāk tekstā atsevišķi – Puse, kopā – Puses),  
 
Ievērojot, ka LaIPA ir 2013.gada 08.jūlijā saņēmusi LR Kultūras ministrijas atļauju Nr.5.1.-6/3, ar kuru tiek atļauts veikt 
izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz fonogrammās fiksēto 
izpildījumu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli 
izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā,  
noslēdz līgumu par sekojošo: 
 

1. Līgumā lietotie termini.  
 
1.1. On demand replay – fonogrammās fiksēto izpildījumu padarīšana pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā 
veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā. Pēc pieprasījuma iespēja 
atkārtoti noklausīties/noskatīties pārraidi, kas dot pakalpojuma saņēmējam iespēju pavirzīt uz priekšu datu plūsmu 
iepriekš noteiktā vietā ar iepriekš noteiktu un fiksētu soli („rewind’ vai ‘fast forward’), kā arī iespēja pakalpojuma 
saņēmējam apturēt atskaņošanu un pēc tam pēc pieprasījuma turpināt no vietas, kur atskaņošana bija apturēta. Datu 
plūsmā netiek iekļauti nekādi marķieri un tā gala lietotājam nav iespēju koriģēt vai lejupielādēt datu plūsmu. 
1.2. „Rewind” – pārtīšana.  
1.3. „Fast forward” – ātrā pārtīšana, pāriešana uz priekšu.   
1.4. Raidorganizāciju arhīvi – gala apmeklētāju piekļuve raidorganizāciju arhīviem, iespēja atkārtoti 
noklausīties/noskatīties pārraidi individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā. 
1.5. Unikālais gala apmeklētājs –persona, kas apmeklē interneta vietni vismaz vienu reizi pārskata periodā. 
1.6. Lietotājs – raidorganizācija, kas nodrošina fonogrammās fiksēto raidījumu izpildīšanu pieejamu sabiedrībai pa 
vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.  
1.7. Fonogrammu pārraidīšana, transmisija caur slēgtām sistēmām un slēgtiem privātiem tīkliem vai mobilajiem 
telefoniem neattiecas uz šī līguma priekšmetu.  
1.8. Mūzikas izmantojuma procentuālais daudzums – raidorganizācijas arhīvos izmantoto fonogrammu īpatsvars. 
 
2. Līguma priekšmets.  
 
2.1. Lietotājs maksā LaIPA atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu (turpmāk tekstā - Atlīdzība) 
izmantošanu komerciālās un/vai nekomerciālās interneta vietnēs (on demand reply) raidorganizāciju arhīvos, kur gala 
apmeklētājs var piekļūt fonogrammām šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apmērā.  
2.2. Maksājamā atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Līguma Pielikuma Nr. 1, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa, 
noteikumiem.  
2.3. Ar šo Līgumu piešķirtā licence nav nododama un attiecināma uz trešajām pusēm, izņemot gadījumu, kad Lietotājs 
licencē savas veidotās programmas simultānu un neizmainītu izplatīšanu ar oriģinālo programmas nosaukumu vai 
prečzīmi trešo pušu mājas lapās, nodrošinot, ka signāls tiek raidīts no Lietotāja servera, un pie nosacījuma, ka 
Lietotājs saņem LaIPA apstiprinājumu šādai izmantošanai.  
 
3. Līguma apjoms.  
 
3.1. Līgums attiecas uz LaIPA pārstāvētajiem Latvijas un ārvalstu izpildītājiem un fonogrammu producentiem. 
3.2. Līgums attiecas uz Fonogrammu izmantošanu ___________________.  
3.3. Ja Lietotājam ir vairākas mājas lapas un/vai programmas/kanāli, tad informācija jāsniedz par katru mājas 
lapu/programmu/kanālu atsevišķi. Lietotāja pienākums ir informēt LaIPA par katra kanāla unikālo gala apmeklētāju 
skaitu vai mūzikas izmantojuma procentuālo daudzumu 5 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās.  
3.4. Ja Lietotājs maina fonogrammās fiksēto izpildījumu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā, 
ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, tad Lietotāja pienākums ir informēt LaIPA 
par šīm izmaiņām, precizējot tieši kas ir mainīts, 5 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
3.5. Par jebkādu cita veida Fonogrammu izmantošanu, tajā skaitā to reproducēšanu tīmekļapraides datu bāzes 
veidošanai, ārpus šī Līguma apjoma ir slēdzams atsevišķs līgums. 
 
 
 
 



 
4. Atskaites. 
 
4.1. Lietotājs apņemas iesniegt LaIPA elektroniskā formā detalizētu informāciju par izmantotajām fonogrammām savā 
mājas lapā/programmā (turpmāk tekstā – Satura atskaite). Lietotājs apņemas iesniegt Satura atskaiti Excel formātā un 
informācijas apjomā, kāds ir noteikts Līguma Pielikumā Nr.2, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.  
4.2 Lietotājs apņemas šī Līguma 4.1. punktā minēto informāciju sniegt 4 (četras) reizes attiecīgā gada laikā līdz tā 
mēneša 15.datumam, kas seko pēc katra ceturkšņa. 
4.3. Neskaidrību gadījumā LaIPA ir tiesības ar Lietotāja pārstāvja piedalīšanos pārskatīt Lietotāja datu bāzi, lai 
pārbaudītu iesniegto informāciju. 
 
5. Atlīdzības maksāšanas kārtība. 
 
5.1. Maksājamā atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.1 noteikto tarifu:  kā fiksēta summa atbilstoši 
tarifam atkarībā no unikālo gala apmeklētāju vai mūzikas izmantojuma procentuālo daudzumu raidorganizācijas 
arhīvos, un no tā vai Lietotājs gūst ieņēmumus no programmas (kanālu) veidošanas un izplatīšanas.  
5.2. Lietotājam ir rakstveidā jāinformē LaIPA 14 (četrpadsmit) dienu laikā par šādas būtiskas informācijas maiņu: ja ir 
mainījušies Lietotāja rekvizīti, unikālo gala apmeklētāju skaits, mūzikas izmantojuma procentuālais daudzums, 
palielinājies/samazinājies mājas lapu/programmu (kanālu) skaits.  
5.3. Lietotājs ir atbildīgs par patiesas līguma 5.2 punktā minētās informācijas sniegšanu. Neskaidrību gadījumā LaIPA 
ir tiesības pieprasīt detalizētu informāciju pa mēnešiem, lai pārbaudītu iesniegto informāciju.  
5.4.LaIPA vienu reizi ceturksnī līdz ceturkšņa trešā mēneša 10.datumam izraksta rēķinu Lietotājam. 
5.5. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts Lietotājam uz šajā līgumā norādīto elektronisko rēķinu 
saņemšanas e-pasta adresi. Elektroniskais rēķins tiek nosūtīts Lietotājam 5 darba dienu laikā no tā izrakstīšanas 
brīža.  
5.6. Puses atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavotajiem rēķiniem (derīgs bez paraksta saskaņā ar likuma „Par 
grāmatvedību” 7.1 pantu), kas tiek nosūtīti uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi, ir juridisks spēks un tas ir Lietotājam 
saistošs. 
5.7. Ja Lietotājs nav uzrādījis rēķinu elektroniskā dokumenta formātā saņemšanas e-pasta adresi vai atsakās saņemt 
rēķinus elektroniski, rēķini tiks sagatavoti un nosūtīti Lietotājam 5 (piecu) darba dienu laikā no tā izrakstīšanas brīža 
uz Līgumā norādīto korespondences (pasta) adresi. Par rēķina sagatavošanas un pasta izdevumiem rēķinā tiks 
iekļauta papildmaksa EUR 1,42 (viens eiro 42 eiro centi) apmērā. 
5.8. LaIPA apņemas pienācīgi veikt saņemtās Atlīdzības sadali izpildītājiem un fonogrammu producentiem, kā arī 
atrisināt pret Lietotāju vērstās izpildītāju un fonogrammu producentu mantiskās pretenzijas saistībā ar atlīdzību par 
fonogrammu izmantošanu, tās raidot ēterā un elektronisko sakaru tīklā Latvijas Republikas teritorijā, saskaņā ar 
Autortiesību likumā noteiktajiem principiem.  
5.9. Lietotājs apmaksā rēķinu 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz ceturkšņa pēdējā 
mēneša 25.datumam. Rēķina apmaksas datums ir atlīdzības iemaksas diena LaIPA bankas kontā.   

5.10. LaIPA ir tiesīga pilnvarot trešo personu parādu piedziņai, par to iepriekš nebrīdinot lietotāju. Lietotājs atlīdzina 

LaIPA visus ar parāda atgūšanu saistītos izdevumus pilnā apmērā. 

 
6. Garantijas. 
6.1. Ja Lietotājs ir izpildījis savas šajā līgumā noteiktās saistības, bet izpildītāji vai fonogrammu producenti vērš savas 
prasības pret Lietotāju, paziņojot, ka ir aizskartas viņu tiesības uz taisnīgu atlīdzību, tad pretenzijas uzņemas LaIPA. 
6.2. Ja Lietotājs nepilda savas ar Līgumu pielīgtās darbības un tā rezultātā LaIPA cieš zaudējumus, to apmaksa 
piekrīt Lietotājam. 
6.3. Par katru līgumā pielīgtās darbības termiņa nokavēto dienu Lietotājs maksā nokavējuma procentus 0,1 % (nulle 
komats viena procenta) par katru pēc termiņa nokavēto dienu. 
6.4. Par katru līgumā noteiktā maksājuma kavēšanu Lietotājs maksā nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viena 
procenta) apmērā no laikā nenomaksātās Atlīdzības apmēra par katru pēc termiņa nokavēto dienu.  
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.  
 
7. Strīdu izšķiršana. 
Strīdus, kas rodas šī Līguma nosacījumu izpildes gaitā un kurus nav iespējas atrisināt savstarpējā pārrunu ceļā, 
Puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
 
8. Citi noteikumi. 
8.1. Līgums atceļ visas Pušu savstarpējās agrākās mutiskās vienošanās saistībā ar šī Līguma nosacījumiem. 
8.2. Jebkādi grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā ir noformējami rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties. 
8.3. Līgums stājas spēkā no 2014.gada _________, un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Atlīdzība maksājama par laika 
posmu no __________. 
8.4. Līgums tiek izbeigts ar brīdi: 
ja tiek likvidēts Lietotājs, ar dienu, kad attiecīgajā reģistrā likvidācija reģistrēta. Lietotājam ir jāizpilda visas saistības 
pret LaIPA, kas radušās līdz likvidācijas dienai; 



ja Lietotājs pārtrauc komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu, par to 30 dienas iepriekš informējot 
LaIPA. Lietotājam ir jāizpilda visas saistības pret LaIPA, kas radušās līdz komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu 
izmantošanas pārtraukšanas datumam. 
8.5. Saskaņā ar šo punktu Lietotājam ir tiesības vienpusēji, jebkurā laikā  pēc saviem ieskatiem pārtraukt Līgumu, bez 
jebkādu kompensāciju vai cita izmaksas, izņemot, šajā līgumā  noteikto. 
ja LaIPA tiek anulēta atļauja administrēt Atlīdzību. Līgums šajā gadījumā izbeidzas ar dienu, kas iestājies lēmumā par 
atļaujas anulēšanu norādītais termiņš.  
8.6. Šis Līgums ir konfidenciāls un nav nododams vai izpaužams trešajām personām. 
8.7. Līgums ir sastādīts uz četrām lapām latviešu valodā divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks 
spēks. Katra puse saņem vienu eksemplāru. 
8.8. Puses atzīst, ka šinī Līgumā noteiktie fonogrammu izmantošanas nosacījumi un atlīdzības apmēri ir uzskatāmi 
par pagaidu nosacījumiem un attiecināmi tikai uz šī Līguma darbības laiku, un nevar būt par pamatu, lai Puses uz tiem 
atsauktos nākotnē, pēc šī Līguma izbeigšanas. 
 
9. Pušu rekvizīti. 

 
Pielikumā: 
Pielikums Nr. 1 – tarifs; 
Pielikums Nr. 2 - forma Satura atskaišu sniegšanai. 
 

Biedrība „Latvijas izpildītāju un    

producentu apvienība”           

 

Reģ. Nr. 40008042958 Reģ. Nr.  

Adrese: Bauskas iela 58 - 1, Rīga, LV 1004 Adrese:  

 Korespondences adrese:  

Banka: A/s „SEB banka” Banka: 

Konts: LV71UNLA0001002700167 Konts:  

Kontakttālrunis: 67893826 

Epasts: laipa@laipa.org 

Kontakttālrunis:  

 

 E-pasta adrese rēķinu saņemšanai:  

 
_____________________                              
Liena Grīna, izpilddirektore   ___________, valdes loceklis 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 1 
 
2014.gada Līgumam par tiesībām izmantot komerciālos nolūkos publicētas fonogrammas Raidorganizācijas arhīvos 
padarot tās pieejamas sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un 
individuāli izraudzītā laikā.  

 
*Ja maksājuma lielums Raidorganizācijas tehniskā nodrošinājuma dēļ nevar tikt aprēķināts balstoties uz arhīvu 
unikālo lietotāju/ apmeklētāju skaitu, tad maksājamās atlīdzības lieluma noteikšanai tiek piemērots Atlīdzības 
maksājuma lielums pēc mūzikas īpatsvara raidorganizācijas programmā. 
 
** Raidorganizācijai ir pienākums iesniegt informāciju par mūzikas izmantojuma procentuālo daudzumu programmā. 
 
Ja uzņēmums maksā par 6 (sešiem) mēnešiem uzreiz, tiek piemērota atlaide 1 %, ja uzņēmums maksā par 12 
mēnešiem, tiek piemērota atlaide 2 %.  
 
LaIPA       Raidorganizācija 
_______________________    _____________________ 
Liena Grīna, izpilddirektore 

1. Atlīdzības maksājuma lielums pēc unikālo lietotāju/apmeklētāju skaita 

LaIPA tarifs fonogrammu izmantošanai pēc pieprasījuma atkārtot nekomerciālās interneta vietnēs  
(arhīvs, klausīties atkal)  

Maksimālais tehniski iespējamais 
unikālo (TV/radio arhīvu) apmeklētāju 
skaits 

Kanālu 
skaits 

Atlīdzība mēnesī (EUR) 

1-1000 ( minimālais maksājums) 1 20,55 

1001-5000 1 65,56 

5001-15000 1 91,79 

15001 - 30 000 1 128,50 

no 30 001 1 
86,11 EUR par katriem nākamajiem 5000 unikālajiem 
apmeklētājiem (mēnesī) 

1.2. *Atlīdzības maksājuma lielums pēc mūzikas īpatsvara raidorganizācijas programmā 

LaIPA tarifs fonogrammu izmantošanai pēc pieprasījuma atkārtot nekomerciālās interneta vietnēs  
(arhīvs, klausīties atkal)  

Atlīdzības lielums 
0.0096 EUR/min par 100% mūzikas izmantojumu raidorganizācijas 
programmā. 

2. Atlīdzības maksājuma lielums pēc unikālo lietotāju/apmeklētāju skaita 

LaIPA tarifs fonogrammu izmantošanai pēc pieprasījuma atkārtot komerciālās interneta vietnēs  
(arhīvs, klausīties atkal)  

Maksimālais tehniski iespējamais 
unikālo (TV/radio arhīvu) apmeklētāju 
skaits 

Kanālu 
skaits 

Atlīdzība mēnesī (EUR) 

1-1000 ( minimālais maksājums) 1 25,68 

1001-5000 1 81,96 

5001-15000 1 114,74 

15001 - 30 000 1 160,63 

no 30 001 1 
107,64 EUR par katriem nākamajiem 5000 unikālajiem 
apmeklētājiem (mēnesī) 

2.2. *Atlīdzības maksājuma lielums pēc mūzikas īpatsvara raidorganizācijas programmā 

LaIPA tarifs fonogrammu izmantošanai pēc pieprasījuma atkārtot komerciālās interneta vietnēs  
(arhīvs, klausīties atkal)  

Atlīdzības lielums 
0.012 EUR/min par 100% mūzikas izmantojumu raidorganizācijas 
programmā. 

Tarifam fonogrammu izmantošanai pēc pieprasījuma atkārtot komerciālās interneta vietnēs tiek pielietots palielinājuma 
koeficients 1,25.Palielinājuma koeficientā ietilpst vidēji vienas reklāmas ieņēmu summa pret vidēji pieejamo raidījumu 
skaitu un izmantoto mūzikas apjomu interneta vietnē. Mainoties reklāmas izcenojumam par minūti, palielinājuma 
koeficients var tikt pārskatīts. 
 



 
Pielikums Nr. 2 
 
2014.gada Līgumam par tiesībām izmantot komerciālos nolūkos publicētas fonogrammas Raidorganizācijas arhīvos, 
padarot tās pieejamas sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un 
individuāli izraudzītā laikā.  
 
 

 
 
 

Izmantoto fonogrammu Satura atskaite par ____________________ 

 
    Raidorganizācijas arhīvu programmas nosaukums: _____________________________________________ 

    Kontaktpersona:  
   

    

 
 

 

 

 

 

 
LaIPA       Raidorganizācija 
_______________________    _____________________ 
Liena Grīna, izpilddirektore 

 

Fonogrammas 

(dziesmas) 

nosaukums

Fonogrammas 

ISRC

Izpildītājs (grupas 

nosaukums, 

izpildītāja vārds, 

uzvārds vai 

pseidonīms) 

Fonogrammas 

producents 

Ierakstu 

kompānija 

(izdevējs), 

leibls 

Fonogrammas 

raidīšanas 

ilgums 

sekundēs

Izmantoto 

reižu skaits 

Publicēšanas 

gads

Obligātais lauks. 

Lūdzam nosaukumu 

netulkot un norādīt 

oriģinālvalodā;

Vēlams aizpildīt, ja 

zināms;

Obligātais lauks. Lūdzam 

nosaukumu netulkot un 

norādīt oriģinālvalodā;

Obligātais lauks. 

Lūdzam nosaukumu 

netulkot un norādīt 

oriģinālvalodā;

Vēlams aizpildīt, ja 

zināms;

Obligātais lauks. Obligātais lauks. 

Attiecīgajā laika 

posmā kopējais 

fonogrammas 

raidīto reižu skaits

Vēlams aizpildīt,jo 

būtiski atvieglo 

fonogrammas 

identif icēšanu 

gadījumos, kad tiek 

aranžēti vai atkārtoti 

izdoti senāk 

publicēti muzikāli 

darbi. 

Raidorganizācijas nosaukums:

Raidorganizācijas programma, 

par kuru tiek iesniegta: 

Atskaites sākuma datums: 

Atskaites beigu datums:

Satura atskaite

Programmas nosaukums: Programmas 
publiskošanas 

interneta vietne: 
 

Unikālo 
lietotāju/apmeklētāju 

skaits: 

Mūzikas izmantojums 
programmā %: 

Arhīva 
izmantojuma 

ilgums mēnesī 
min: 

     

     

     

     


