Rīgā, _______.gada ______________________
Kolektīvā pārvaldījuma līgums Nr. ______
Biedrība "Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.", vienotais reģistrācijas Nr.
40008258791, juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050, turpmāk līguma tekstā –
M.A.K., valdes locekļu Aigara Bikšes, Ojāra Pētersona un Jeļenas Rapoportes personā no
vienas puses,
un
autors ______________________________________________________________,
personas kods ____________________________________________________________,
pase: ____________________________________________________________________,
deklarētā adrese: ___________________________________________________________,
faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās): _______________________________________,
e-pasts: _________________________, telefons: _________________________________,
bankas rekvizīti: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
turpmāk līguma tekstā – Autors, no otras puses, noslēdz sekojoša satura līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Līgumu Autors uztic M.A.K. pārvaldīt autortiesību subjekta mantiskās tiesības
attiecībā uz šādiem darbu veidiem un teritoriju viņa interesēs:
Nr.

Darbu veidi

1.

Vizuālās mākslas (glezniecība, grafika, tekstilmāksla) darbi

2.

Vizuāli plastiskās mākslas (tēlniecība, keramika, stikla māksla, instalācija) darbi

3.

Dizaina (funkcionālais dizains, metāla dizains, vides māksla, interjers, modes
māksla, apģērbu dizains, reklāmas, formas dizains, mākslinieciskā konstruēšana,
telpa, koka izstrādājumu dizains, grafiskais dizains, juveliermāksla) darbi

4.

Audio-vizuālās mediju mākslas (vizuālā komunikācija, scenogrāfija, dekorācijas,
performance) apakšnozaru mākslinieku darbi

5.

Audio – vizuālā mediju mākslas apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa.” darbi
(animācija, fotogrāfijas, digitālais foto, attēls un kustība, gaisma, digitālais video,
teksts un attēls, tipografika, datorgrafika, trīsdimensiju datorgrafika, jaukto mediju
kompozīcijas darbi)
Arhitektūras darbi

6.
7.

Mākslas zinātnieku (vizuālā māksla, kultūras vēsture, kultūras teorija, restaurācija)
darbi un to tulkojumi

8.

Lietišķās mākslas darbiem

9.

Citi vizuālās mākslas autordarbu izmantošanas veidi

Izvēlētais
veids
(apstiprināts
ar parakstu)

_____________________________________________________________________
(teritorija – norādīt Latvija un / vai ārvalstis)

1.2. Autors uztic M.A.K. saņemt atlīdzību, kas Autoram pienākas, t.sk. izņēmuma tiesību
gadījumos, kad atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3.panta otrajai daļai
Autora mantiskās tiesības pārvaldāmas tikai kolektīvi, un pilnvaro M.A.K. izsniegt
licences savu jau esošo un nākotnē radīto autordarbu izmantošanai sekojošos veidos:
Nr.

Darbu izmantošanas veidi

1.

Publiskošana

2.

Publicēšana

3.

Publisks izpildījums, izņemot, ja tas notiek izklaides vietās,
kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās tamlīdzīgās vietās

4.

Izplatīšana

5.

Raidīšana

6.

Retranslēšana, izņemot retranslēšanu pa kabeļiem

7.

Padarīšana pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā
tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā laikā un vietā,
piemēram – Internetā

8.

Noma un īre

9.

Reproducēšana

10.

Tulkošana

11.

Aranžēšana, dramatizēšana, ekranizēšana vai citāda pārveidošana

Atzīmēt
izvēlēto

2. Pilnvarojuma apjoms
2.1.
Saskaņā ar Autortiesību likumu M.A.K. Autora tiesību aizsardzībai ir tiesīga vērsties
tiesā un Autora vārdā celt prasību par pārkāpto tiesību aizsardzību. M.A.K. ir tiesīga
izpildīt visas nepieciešamās procesuālās darbības saistībā ar lietas vešanu tiesā, t.sk.,
bet ne tikai – pilnīgi vai daļēji atteikties no prasības, grozīt prasības priekšmetu, celt
pretprasību, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, noslēgt izlīgumu, nodot lietu šķīrējtiesai,
pārsūdzēt tiesas nolēmumus apelācijas un kasācijas kārtībā, iesniegt izpilddokumentus
piedziņai, saņemt piespriesto naudu vai mantu, izbeigt izpildu lietvedību.
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2.2.
M.A.K. ir tiesības pārstāvēt Autoru arī citās tiesībaizsardzības iestādēs, t.sk. policijā,
prokuratūrā, kā arī attiecībās ar citām trešajām personām, valsts un pašvaldību
iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām.
2.3.
M.A.K. ir tiesīga bez atsevišķa saskaņojuma juridisku strīdu risināšanā pārpilnvarot
lietu vešanai tiesā trešās personas, piesaistīt papildus juridiskās palīdzības sniedzējus un
zvērinātus advokātus gadījumos, kad tas nepieciešams Līgumā noteikto pienākumu
izpildei.
2.4.
Autors pilnvaro M.A.K. Autora interesēs uzraudzīt tā radīto vizuālās mākslas
oriģināldarbu tālākpārdošanas administrēšanu, ko Latvijā īsteno citas kolektīvā
pārvaldījuma organizācijas, un kolektīvā pārvaldījuma tiesību iegūšanas gadījumā pār
minēto jomu M.A.K. apņemas uzsākt Autora vizuālās mākslas oriģināldarbu
tālākpārdošanas pārvaldību šā Līguma 1.punktā paredzētajā kārtībā un apjomā (ievērojot
noteikto teritoriālo kompetenci).
3. M.A.K. saistības
3.1.
M.A.K. apņemas pēc Autora darba izmantotāja pieprasījuma noslēgt ar viņu licences
līgumu, izsniedzot atļauju M.A.K. pārstāvēto autortiesību subjektu darbu izmantošanai, kā
arī iekasēt atlīdzību saskaņā ar M.A.K. apstiprinātajiem tarifiem.
3.2.
Ja M.A.K. pārstāvētajam autortiesību subjektam nav izņēmuma tiesību, bet ir tiesības
uz atlīdzību, M.A.K. pēc izmantotāja pieprasījuma noslēdz līgumu, kurā nosaka atlīdzības
maksāšanas kārtību.
3.3.
M.A.K. apņemas izmaksāt Autoram pienākošos atlīdzību saskaņā ar M.A.K.
apstiprinātajiem sadales noteikumiem, pirms atlīdzības izmaksas veicot visus Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu ieturējumus, ko
atlīdzības izmaksātājam par pienākumu uzliek likums.
3.4.
Pārvaldījuma izdevumus, kuros neietilpst Līguma 3.3.punktā minēto nodokļu
ieturējumi, M.A.K. atskaita un kompensē no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības
divdesmit piecu procentu apmērā.
3.5.
Atlīdzība autoriem netiek izmaksāta tikai likumā noteiktajos izņēmuma gadījumos.
4. Autora pienākumi
4.1.
Ievērojot, ka atbilstoši Autortiesību likumam Autoram ir tiesības izmantot savu darbu
jebkādā veidā, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu, saņemt atlīdzību par atļauju izmantot
savu darbu un par darba izmantošanu, izņemot Autortiesību likumā paredzētos
gadījumus, Autors savlaicīgi informē M.A.K. par visiem gadījumiem, kad Autors noteicis
jaunus vai mainījis iepriekš noteiktos savu darbu izmantošanas aizliegumus vai atļaujas.
4.2.
Autors sniedz M.A.K. informāciju, kas nepieciešama, lai M.A.K. varētu nodrošināt
Autoram kvalitatīvu autortiesību aizsardzību, t.sk.:
4.2.1. informāciju par savu darbu izmantošanu Latvijas Republikā un ārpus tās teritorijas
robežām,
4.2.2. informāciju par jebkādiem konstatētiem savu darbu nelikumīgas izmantošanas
gadījumiem Latvijas Republikā un ārpus tās teritorijas robežām,
4.2.3. informāciju par visiem noslēgtajiem savu darbu izmantošanas līgumiem, atļaujām un
licencēm (t.sk. nekomerciālai savu autordarbu izmantošanai), kuras Autors vai tā
pārstāvis ir izsniedzis un kas varētu attiekties uz Autora darbu izmantošanu nākotnē,
4.2.4. informāciju par saviem darbiem tādā apjomā, kas nepieciešams autora tiesību
efektīvai aizsardzībai,
4.2.5. informāciju par savu kontaktinformāciju un rekvizītiem Līguma izpildei nepieciešamajā
apjomā.
4.3.
Ne vēlāk kā līdz katra kalendārā gada 30.aprīlim Autors rakstiski informē M.A.K. par
savu aktuālo korespondences saņemšanas adresi vai e-pastu (elektroniskajai saziņai),
uz kuru Autors vēlas saņemt informāciju par savu darbu izmantošanu, kā arī sadalītās un
izmaksātās autoratlīdzības apmēru iepriekšējā kalendārā gada laikā.
4.4.
Izmantojot M.A.K. interneta vietnē www.makart.lv pieejamo personalizēto piekļuvi,
kas paredz tādu iespēju kā savu darbu augšupielāde un izvietošana publiskā datu bāzē,
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Autors uzņemas pilnu atbildību par minētajā vietnē savā lietotāja profilā ievietojamo
darbu autorību.
5. Līguma izbeigšana
5.1.
Autoram ir tiesības izbeigt kolektīvā pārvaldījuma Līgumu vai noteiktu tiesību, darbu
veidu kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz brīvi izraudzītām teritorijām, paziņojot par to
M.A.K. vismaz sešus mēnešus iepriekš pirms attiecīgā finanšu gada beigām.
5.2.
Līguma izbeigšanas gadījumā M.A.K. turpina pārvaldīt Autora labā tādus ieņēmumus
no tiesību pārvaldības, kas iekasēti šā Autora interesēs:
5.2.1. par laika periodu pirms Līguma izbeigšanas;
5.2.2. saskaņā ar licencēm, kas izsniegtas pirms kolektīvā pārvaldījuma līguma vai noteiktu
tiesību, darbu veidu kolektīvā pārvaldījuma izbeigšanās.
5.3.
Ja Autors izbeidz Līgumu ar M.A.K., visas M.A.K. iepriekš izsniegtās licences un
noslēgtie licences līgumi, tai skaitā 5.1. punktā minētajā termiņā izsniegtās atļaujas un
noslēgtie līgumi, paliek spēkā līdz to termiņa beigām.
5.4.
M.A.K. ir tiesības vienpusēji nekavējoties izbeigt Līgumu ar Autoru, ja Autors sniedz
M.A.K. apzināti nepatiesas ziņas, pārkāpj šā Līguma 4.5.punktu vai nepilda citas no šī
līguma izrietošās saistības.
6. Citi nosacījumi
6.1.
Šis Līgums sagatavots un parakstīts uz četrām lapām divos eksemplāros, pa vienam
oriģinālam katrai no līgumslēdzējpusēm.
6.2.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
6.3.
Jebkādi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai pēc noformēšanas
rakstveidā un abpusējas parakstīšanas.
6.4.
Autors piekrīt, ka saistībā ar šī Līguma izpildi un Latvijas profesionālo mākslinieku
datu bāzes izveides un uzturēšanas nepieciešamību M.A.K. veic Autora personas datu
apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
6.5.
Autors apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai M.A.K.
datu bāzē, Autora sniegto datu nodošanai citām vai citu valstu kolektīvā pārvaldījuma
organizācijām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu
aizsardzības jomā, un M.A.K. ir tiesības veikt Autora personas datu apstrādi
komunikācijai ar Autoru, Autora aizsardzībai un pārstāvībai šajā Līgumā paredzētajos
gadījumos un, lai informētu Autoru visos ar šī Līguma izpildi nepieciešamajos gadījumos.
6.6.
Pēc Autora rakstveida pieprasījuma M.A.K. veic Autora personas datu labošanu vai
dzēšanu M.A.K. datu bāzē. M.A.K. Autora datu apstrādē ievēro konfidencialitāti, lai
nepieļautu Autora datu nesankcionētu lietošanu, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai
bojāšanu, kā arī pielieto visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu šo datu drošību,
integritāti un privātumu.
6.7.
Visus strīdus, kas rodas starp Autoru un M.A.K. līgumslēdzējpuses risina sarunu ceļā
un strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā kārtībā.
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7. Pušu paraksti
Biedrība "Māksla. Autortiesības.
Kultūrizglītība."
Reģ. Nr. 40008258791
Juridiskā adrese:
Kalpaka bulvāris 13,
Rīga, LV-1050
Tālrunis: + 371 27344574
e-pasts: info@makart.lv

_____________________
Vārds, uzvārds, paraksts

________________________________
Vārds, uzvārds, paraksts

_____________________
Vārds, uzvārds, paraksts

_____________________
Vārds, uzvārds, paraksts
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