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Licences līgums par Fonogrammu reproducēšanu 

(Publiskai izmantošanai) 

Līguma noslēgšanas vieta un datums:  

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk tekstā - LaIPA), reģ. nr.: VRN 40008042958 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:   

Banka un konta numurs:   

Juridiskā adrese:   

Korespondences adrese:  

Tālrunis un fakss:  

E-pasts:  

Uzņēmuma (turpmāk tekstā – Lietotājs) rekvizīti  

Uzņēmuma nosaukums:   

Uzņēmuma reģistrācijas numurs:  

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Banka un konta numurs:   

Juridiskā adrese:   

Korespondences adrese:  

Tālrunis un fakss:  

E-pasts:  

Reproducēto fonogrammu tehniskais nodrošinājums un rēķina saņemšana 

Fonogrammu datu bāze uz servera:  

Identiskas fonogrammu datu bāzes kopijas citos datu nesējos:  

Rēķinu saņemt elektroniski:  

E-pasts rēķina saņemšanai:  

Rēķinu saņemt pa pastu:  

Korespondences adrese rēķina saņemšanai:  

 

Piekrītu saņemt no LaIPA informāciju par LaIPA vai tā biedru organizētiem vai atbalstītiem pasākumiem, 

jaunumiem un aktualitātēm, nozarei svarīgiem vai interesantiem notikumiem, kā arī citus līdzīga satura 

informatīvus un komerciālus paziņojumus. Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar papildu informāciju par datu apstrādi 

komerciālu paziņojumu sūtīšanai un savām tiesībām. Papildu informācija ir pieejama LaIPA mājaslapā 

www.laipa.org 

 

Piekrītu:  
Nepiekrītu:  

Paraksttiesīgās personas e-pasts:  

 

1. Līguma priekšmets 

Saskaņā ar Līgumu Lietotājs iegūst atļauju reproducēt (kopēt) LaIPA pārstāvēto producentu fonogrammas ar 

mērķi tās izmantot publiskai atskaņošanai Lietotāja publiskā izpildījuma vietā/s, kas norādītas šī Līguma 

pielikumā Nr.3.  

 

2. Atļaujas apmērs 

2.1. Saskaņā ar Līgumu Lietotājam tiek piešķirta atļauja reproducēt fonogrammas datu bāzes izveidei, saskaņā 

ar līguma pielikumu Nr.1, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ar šo Līgumu piešķirtā atļauja attiecas 

uz reproducēšanu no likumīgi iegūtām fonogrammām. Atļauja dod tiesības izmantot tikai legāli iegūtas 

Fonogrammas no legāliem izmantošanas avotiem. Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, jebkāda cita veida 

Fonogrammu ieguve tiek uzskatīta par autortiesību un blakustiesību pārkāpumu. 

2.2. Reproducētās fonogrammas drīkst izmantot tikai publiskā izpildījuma nolūkos un tikai Latvijas Republikas 

teritorijā. Ar šo Līgumu piešķirtā atļauja neattiecas uz fonogrammu publisko izpildījumu. Par Fonogrammu 

http://www.laipa.org/
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izmantošanai publiskā izpildījumā ir jānoslēdz atsevišķs līgums ar LaIPA par maksājamo atlīdzību 

izpildītājiem un fonogrammu producentiem. 

2.3. Līguma pielikumā Nr. 2, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, norādītās reproducētās fonogrammas 

izmantojamas publiskai atskaņošanai Lietotāja publiskā izpildījuma vietā (ās). 

2.4. Ar Līgumu piešķirtā atļauja neattiecas uz fonogrammu reproducēšanu reliģiskā, politiskā vai pornogrāfiskā 

kontekstā, reklāmas vai kādā citā kontekstā, kur fonogrammas tiesību īpašnieks, vai fonogramma var tikt 

identificēti ar Lietotāja pakalpojumiem vai produktiem. 

2.5. Lietotājam ir aizliegts fonogrammas iznomāt, izīrēt, publiski patapināt, izplatīt, padarīt pieejamas pa 

vadiem vai citādā veidā, tādējādi, ka sabiedrība tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli 

izraudzītā laikā, vai izmantot jebkādā citā veidā. 

2.6. Piešķirtā atļauja reproducēt fonogrammas tiek izsniegta Lietotājam, tā nav nododama trešajām personām un 

attiecībā uz to nav izsniedzamas apakšlicences.  

2.7. Lietotājs ir tiesīgs piesaistīt trešās personas reproducēšanas tehniskā procesa nodrošināšanai, repertuāra 

atlasei. 

 

3. Atlīdzība un fonogrammu iesniegšana 

3.1. Lietotājs maksā atlīdzību saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, par 

Līguma pielikumā Nr. 2 norādītajām fonogrammām. 

3.2. Ja fonogrammu pamatdatu bāze vai datu bāzes kopijas tiek papildinātas, tad par katru reproducēto 

fonogrammu, maksājamā atlīdzība tiek aprēķināta saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1.  

3.3. Lietotājs maksā atlīdzību par pamata datu bāzes izveidi un par katras publiskā izpildījuma vietas datu bāzi, 

ja tā tiek kopēta no pamatdatu bāzes. Ja struktūrvienībās tiek atskaņotas reproducētas fonogrammas, bet 

datu bāze nav identiska ar pamata datu bāzi, tad atlīdzība tiek aprēķināta pēc pamattarifa, saskaņā ar 

Līguma pielikumu Nr.1.  

3.4. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts Lietotājam uz Līgumā norādīto elektronisko rēķinu saņemšanas e-pasta 

adresi. Elektroniskais rēķins tiek nosūtīts Lietotājam 5 (piecu) darba dienu laikā no tā izrakstīšanas brīža. Puses atzīst un 

apstiprina, ka elektroniski sagatavotajiem rēķiniem, kas tiek nosūtīt uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi ir juridisks spēks, 

un tas ir Lietotājam saistošs. 

3.5. Ja Lietotājs nav uzrādījis elektronisko rēķinu saņemšanas e-pasta adresi vai atsakās saņemt rēķinus elektroniski, rēķini tiks 

sagatavoti un nosūtīti Lietotājam 5 (piecu) darba dienu laikā no to izrakstīšanas brīža uz Līgumā norādīto korespondences 

(pasta) adresi. Par rēķina sagatavošanas un pasta izdevumiem rēķinā tiks iekļauta papildmaksa EUR 2.50 (divi eiro un 

piecdesmit centi) apmērā. 

3.6. Rēķinu apmaksa jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Ja rēķini, netiek apmaksāti noteiktajā 

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

LaIPA visus ar parāda atgūšanu saistītos izdevumus pilnā apmērā. 

3.7. Reproducēto fonogrammu pamata datu bāzes vai datu bāzes kopijas papildināšanas gadījumā, Lietotājam ir 

pienākums iesniegt reproducēto fonogrammu sarakstu, ne vēlāk 5 (piecu) darba dienu laikā. 

 

4.  Atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība 
4.3. LaIPA nenes atbildību par gadījumiem, ja Lietotājam ir piemērota juridiska atbildība no tiesībsargājošo 

institūciju puses, ja Lietotājs savlaicīgi nav iesniedzis informāciju, saskaņā ar Līguma 3.6. punktu.  

4.4. LaIPA ir tiesīga vienpusēji pārtraukt Līgumu, aizliedzot fonogrammu izmantošanu (tās reproducējot), par 

to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Lietotāju, ja Lietotājs ir apzināti sniedzis nepatiesu un 

maldinošu informāciju. 

4.5. Pēc Līguma pārtraukšanas, Lietotājs nav tiesīgs veikt fonogrammu reproducēšanu, kā arī jau reproducēto 

fonogrammu pārreproducēšanu. 

4.6. Lietotājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu, par to rakstiski informējot, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

4.7. Līgums izbeidzas pats no sevis, ja:  

4.7.1. Lietotājs tiek likvidēts, tad Līgums tiek izbeigts ar dienu, kad reģistrēta likvidācija. Lietotājam ir 

pienākums izpildīt visas saistības pret LaIPA, kas radušās līdz likvidācijas brīdim; 

4.7.2. LaIPA tiek anulēta Atļauja administrēt Atlīdzību. Līgums šajā gadījumā izbeidzas ar 

dienu, kad iestājies lēmumā par atļaujas anulēšanu norādītais termiņš. 
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4.8. Strīdus, kas rodas šī Līguma nosacījumu izpildes gaitā, un kurus nav iespējams atrisināt savstarpējā pārrunu 

ceļā, Puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

5. Citi noteikumi 

5.1. Strīdus, kas rodas Līguma nosacījumu izpildes gaitā un, ko nav iespējams atrisināt savstarpējā pārrunu ceļā, Puses risina 

LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

5.2. Jebkādi grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā ir noformējami rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkurš šāds 

rakstisks akts kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.3. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un ir beztermiņa Līgums.  

5.4. Lietotājam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski informēt LaIPA, ja ir mainījušies Lietotāja rekvizīti (adrese, 

reģistrācijas numurs, kontaktinformācija). 

5.5. LaIPA apstrādā Lietotāja sniegtos paraksttiesīgās personas un kontaktpersonas datus Līguma noslēgšanas, 

izpildes, savstarpējas saziņas un sadarbības nodrošināšanas mērķiem, ciktāl tas ir nepieciešams, un izriet no 

noslēgtā Līguma vai ir nepieciešams, lai izpildītu uz LaIPA attiecināmu juridisku pienākumu. Personas dati 

tiks glabāti papīra un elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos 

aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti 

līdzīgi procesi. LaIPA var nodot Lietotāja personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri sniedz 

grāmatvedības, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Lietotājam ir tiesības pieprasīt informāciju par 

LaIPA apstrādātajiem Lietotāja personas datiem, tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu 

vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību 

atbilstoši tiesību aktos minētajiem izņēmumiem un prasībām, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu 

valsts inspekcijai. 

5.6. Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapaspusēm latviešu valodā, 2 (divos) identiskos eksemplāros, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra puse saņem vienu eksemplāru. 

 

 

   

LaIPA  Lietotājs 
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Pielikums Nr. 1 

Licences Līgumam par fonogrammu reproducēšanu 
 

Maksājamā atlīdzība – pamattarifs 

Maksa par 1 (vienu) 

fonogrammu 
0.21 EUR 

Tehniskais 

nodrošinājums 

Pamata datu bāzes apjoms 

(fonogrammu skaits) 
Atlīdzības lielums/ vienība 

Pamata datu bāze uz 

servera, internetā u.c. 

datu nesējos (zibatmiņa, 

CD, MP3, cietais disks, 

klēpjdators utt.) 

Līdz 500 0.21 EUR par 1 (vienu) fonogrammu 

500 106.72 EUR 

501-1000 213.43 EUR 

1001-3000 384.18 EUR  

3001-5000 542.11 EUR 

5001-7000 853.72 EUR 

7001-10000 1138.30 EUR 

Datu bāze virs 10001 1494.02 EUR 

Ja fonogrammu datu bāze tiek papildināta un pārsniedz fonogrammu skaitu, tad par katru reproducēto fonogrammu 

tiek piemērota atlīdzība 0.21 EUR. Ja uzņēmums tam piederošajās struktūrvienībās nodrošina piekļuvi pamata datu 

bāzei, kas izvietota uz servera vai internetā, bez iespējas to kopēt un saglabāt citā datu nesējā attiecīgajā filiālē, tad 

maksājums jāveic tikai par pamata datu bāzi, par filiālēm papildus atlīdzību nemaksājot. 

Datu bāzes kopiju izveide (saglabājot citā datu nesējā) 

Tehniskais 

nodrošinājums 

Datu bāzes kopijas apjoms 

filiālē 
Atlīdzības lielums/ vienība 

Nemainīga datu bāzes 

kopija, kas identiska 

pamata datu bāzei uz 

servera, internetā u.c. 

datu nesējos (zibatmiņa, 

CD, MP3, cietais disks, 

klēpjdators utt.) 

Līdz 500 fonogrammām 1 

(vienā) struktūrvienībā 

½ no pamata datu bāzes cenas par vienu filiāli. (Ja 

pamata datu bāzē ir 400 fonogrammas, tad 

maksājums par vienu struktūrvienību tiek rēķināts – 

400 x 0.21 EUR / 2 = 42). Ja uzņēmumam ir vairākas 

struktūrvienības, tad vienas struktūrvienības summu 

reizina ar to skaitu. 

Datu bāzes kopija līdz 1000 fonogrammām  

Struktūrvienību skaits Atlīdzības lielums 

1-5  106.72 EUR par struktūrvienību 

6-30  99.60 EUR par struktūrvienību 

31-70  96.76 EUR par struktūrvienību 

71-100  96.04 EUR par struktūrvienību 

Ja fonogrammu datu bāze tiek papildināta un pārsniedz fonogrammu skaitu, tad par katru reproducēto fonogrammu 

tiek piemērota atlīdzība 0.21 EUR. 

 

   

LaIPA  Lietotājs 
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Pielikums Nr. 2 

Licences Līgumam par fonogrammu reproducēšanu 
 

Uzņēmuma nosaukums:   

Uzņēmuma reģistrācijas numurs:  

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Banka un konta numurs:   

Juridiskā adrese:   

Korespondences adrese:  

Tālrunis un fakss:  

E-pasts:  

 

 

Fonogrammas nosaukums Izpildītājs Ilgums 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

   

LaIPA  Lietotājs 
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Pielikums Nr. 3 

Licences Līgumam par fonogrammu reproducēšanu 
 

 

 

Publiskā izpildījuma vietas, kur tiek izmantotas reproducētās fonogrammas: 

 

Nr. Publiskā izpildījuma vietas nosaukums Publiskā izpildījuma vietas adrese 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

   

LaIPA  Lietotājs 
 


