LICENCES LĪGUMS Nr. 2-7/45/2016/
Liepājā,

2016. gada 8.novembrī

Vārds Uzvārds, pases numurs: XXX, dzimšanas dati: XXX, izdošanas datums: XXX, izdevējiestāde: XXX,
adrese: XXX, turpmāk tekstā „Mākslinieks”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”, reģ. Nr.: 42103067790, adrese: Radio iela 8,
Liepāja, LV-3401, tās valdes priekšsēdētājas Baibas Božes persona un valdes locekļa Alda Kaupas personā,
turpmāk tekstā „Koncertzāle”, no otras puses, turpmāk tekstā kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz
Autortiesību likuma 48. panta 3. daļu un 21.09.2010. MK noteikumu Nr.899 “Par IIN nomaksas
piemērošanas kārtību” 57.3.punktu) noslēdz šādu licences līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1.
Mākslinieks nodod Koncertzālei tiesības publiskot sekojošu partijas izpildījumu: publisks
izpildījums koncertzāles “Lielais dzintars” koncertā, turpmāk - “Izpildījums”.
2.
Mākslinieks apņemas sagatavot 1. punktā minēto partiju patstāvīgi un izmantot savus tam
nepieciešamos līdzekļus.
3.
Koncertzāle apņemas nodrošināt visus būtiskos elementus Izpildījumam, t. sk. orķestra
pavadījumu, skatuves gaismas, ģērbtuves utt.
4.
Maksājumu kārtība
4.1.
Par Mākslinieka dotajām tiesībām publiskot Izpildījumu Koncertzāle apņemas līdz 17.11.2016.
samaksāt Māksliniekam summu EUR 8540.42, veicot pārskaitījumu uz Mākslinieka norādīto bankas kontu.
Augstāk norādītajā summā iekļauti visi piemērojamie nodokļi: tiek atskaitīti attaisnotie izdevumi saskaņā
ar Likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.pantu – 25% apmērā un no atlikušās summas ieturēts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% (divdesmit trīs procenti) apmērā.
4.2. Koncertzāle nodrošina vai apmaksā:
1)
dzīvošanu viesnīcā Liepājā no XXX līdz XXX (divas naktis, trīs dienas);
2)
starptautisko transport maršrutā: XXX – Rīga - XXX;
3)
transportu ārvalstīs.
5.
Ja Izpildījums netiks publiskots Mākslinieka vainas dēļ vai citā gadījumā, tad Mākslinieks maksā
līgumsodu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.punktā noteiktā honorāra un tiks uzskatīts, ka
Koncertzāles pienākums attiecībā uz maksājuma veikšanu par tiesībām publiskot Mākslinieka Izpildījumu
ir anulēts.
6.
Ja Izpildījuma publiskošanu par neiespējamu vai nereālu padarīs jebkurš valsts iestāžu lēmums vai
priekšraksts, masu nemieri, streiks, epidēmija, pārtraukums vai aizkavēšanās transporta pakalpojumos, kara
sākums vai jebkurš iemesls ārpus Mākslinieka kontroles, tad neviena no šī līguma Pusēm neizvirzīs prasību
par zaudējumu kompensāciju, un tiks uzskatīts, ka Koncertzāles pienākums attiecībā uz maksājuma
veikšanu par tiesībām publiskot Mākslinieka Izpildījumu ir anulēts.
7. Pastāv vienošanās, ka Mākslinieks paraksta šo Līgumu kā neatkarīgs darbuzņēmējs un nevis kā
darbinieks. Mākslinieks ir personiski atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un apņemas tās patstāvīgi kārtot. (Saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas ne-rezidentam nav pienākums obligāti kārtot sociālās
apdrošināšanas iemaksas Latvijā, bet Māksliniekam ir jāievēro viņa rezidences valsts likumus un atbilstošu
nodokļu samaksu savā rezidences valstī).
8. Līdzēji ir tiesīgi veikt Koncerta, t.sk. Koncertā iesaistītā mākslinieka fotografēšanu/filmēšanu un
izmantot fotoattēlus/video pašreklāmas vajadzībām un glabāt fotoattēlus/video fiksāciju Līdzēju arhīvā.
Partneris piešķir tiesības glabāt Izpildījuma fiksāciju Koncertzāles arhīvā. Visas fotogrāfijas vai video
ieraksti, ko veikusi Koncertzāle, tiks nodoti arī Mākslinieka rīcībā pašreklāmas vajadzībām.
9. Līguma teksts var tikt grozīts, papildināts vai mainīts, Pusēm savstarpēji vienojoties rakstveidā. Jebkura
šāda rakstiska vienošanās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10. Visus strīdus, sakarā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tie nav izšķirti sarunu ceļā, Līdzēji
apņemas risināt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas tiesā.
11. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
12. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku un glabājas pa
1 (vienam) eksemplāram pie katra no Līdzējiem.
Mākslinieks ______________
Koncertzāle _____________

