
 

Noteikumi blakustiesību subjektu tiesībām izsniegt licences (atļaujas) savu darbu 

nekomerciālai izmantošanai 

Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 6. un 12. pantam blakustiesību subjekti ir 

tiesīgi izsniegt licences (atļaujas) savu darbu nekomerciālai izmantošanai, ievērojot kolektīvā 

pārvaldījuma organizācijas pieņemtos nosacījumus.  

1.  Ievērojot Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu, LaPAA apstiprina šos noteikumus, pēc 

kuriem blakustiesību subjekti ir tiesīgi izsniegt licences savu darbu nekomerciālai izmantošanai. 

2.  Licences blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai nav attiecināmas uz tiem 

izmantojumiem, kas tie īstenoti saskaņā ar Autortiesību likumā noteiktajiem blakustiesību 

ierobežojumiem.  

3.  Licences (atļaujas) darba vai darbu nekomerciālai izmantošanai ir tiesīgi izsniegt visi LaPAA 

pārstāvētie blakustiesību subjekti. 

4.  Izsniedzot licenci blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai LaPAA pārstāvētais tiesību 

īpašnieks, kas izsniedzis šādu atļauju, atsakās no sev pienākošās atlīdzības attiecīgā blakustiesību 

objekta ietvaros. 

5.  Lai izsniegtu licenci blakustiesību objekta nekomerciālai izmantošanai, izpildītājs 10 dienu laikā 

iesniedz LaPAA parakstītu LaPAA izstrādātu paziņojuma veidlapu un saskaņojumus ar visiem 

pārējiem darba autoriem un izpildītājiem. 

6. LaPAA paziņojuma veidlapai jāietver: 

6.1. darba vai darbu veids (audio vai audiovizuāls darbs); 

6.2. darba vai darbu nosaukums; 

6.3. darba vai darbu autorus un izpildītājus – autortiesību subjektus; 

6.4. darba vai darbu izmantošanas veidu (publisks izpildījums, reproducēšana, publicēšana utt.); 

6.5. darba vai darbu izmantojuma datumu un periodu, uz ko attiecas izsniegtā licence; 

6.6. darba vai darbu izmantotāju – nosaukumu (vārdu, uzvārdu), reģistrācijas numuru (personas 

kodu), adresi, kontakttālruni, e-pastu. 

7.  Licences blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai izpildītāji var izsniegt tikai gadījumā, 

ja ir ņemti vērā šī nolikuma 8. pantā minētie nosacījumi. 

8.  Blakustiesību objektu komerciālu nolūku izmantošanas kritēriji: 

8.1. blakustiesību objekta izmantošana, kas dod pamatu atlīdzības saņemšanai, neatkarīgi no tā, 

kas ir atlīdzības saņēmējs; 

8.2. blakustiesību objekta izmantošana preču vai pakalpojumu reklāmai; 

8.3. blakustiesību objekta izmantošana jebkuros pasākumos, kas sniedz ienākumus pasākuma 

rīkotājiem; 

9.  LaPAA padome ir tiesīga pieņemt lēmumus par specifiskiem gadījumiem attiecībā uz 

blakustiesību objektu nekomerciālas izmantošanas nosacījumiem.  

 

Pieņemts Biedru sapulcē 05.02.2018.  


