SUBLICENCE
par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumiem
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija”, reģistrācijas
Nr.40003080597, juridiskā adrese: Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050 (turpmāk –
TELEVĪZIJA), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Ivars Belte, no
vienas puses un
aizpilda SUBLICENCES ŅĒMĒJS

Nosaukums (tai skaitā
juridiskā forma)
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Parakstiesīgā persona

Vārds Uzvārds
Amata nosaukums

Atbildīgā
personas
Vārds Uzvārds
Kontaktinformācija
e-pasts
tālruņa nr.
turpmāk - SUBLICENCES ŅĒMĒJS, no otras puses, bet abi kopā PUSES, ņemot vērā to, ka
TELEVĪZIJAI ir XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku (turpmāk- Svētki)
rīkotājs Latvijas Nacionālais kultūras centrs piešķīris licenci veikt Svētku pasākumu
atspoguļošanu, noslēdz šādu sublicences līgumu (turpmāk- SUBLICENCE):
1. Ar šo SUBLICENCI tiek SUBLICENCES ŅĒMĒJAM piešķirtas vienreizējas tiesības
publiski demonstrēt TELEVĪZIJAS veiktu Svētku pasākumu tiešraidi vai raidījumu.
2. SUBLICENCES ŅĒMĒJS ir tiesīgs noteiktā vietā publiski demonstrēt noteiktus Svētku
pasākumus:
aizpilda SUBLICENCES ŅĒMĒJS

Svētku pasākuma nosaukums
Demonstrēšanas vietas nosaukums
Demonstrēšanas vietas adrese
3. TELEVĪZIJA piešķir SUBLICENCES ŅĒMĒJAM signālu un tā lietošanas tehniskos
nosacījumus, kurus nosūta uz SUBLICENCES ŅĒMĒJA norādīto atbildīgās personas epasta adresi.
4. SUBLICENCES ŅĒMĒJS ir atbildīgs par visu nepieciešamo saskaņojumu, licenču un
jebkāda veida atļauju saņemšanu, kas nepieciešamas un saistītas ar Svētku pasākumu
publisku demonstrēšanu.
5. SUBLICENCES ŅĒMĒJS nav tiesīgs:

5.1. veikt jebkāda veida TELEVĪZIJAS radītā materiāla ierakstīšanu un saglabāšanu datu
nesējos, ierīcēs vai saglabāt citos datu glabāšanas veidos;
5.2. pārraidīt Svētku pasākumu tiešraides jebkāda veida tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos;
5.3. demonstrēt Svētku pasākumus vietās, kas nav noteiktas šajā SUBLICENCĒ;
5.4. veikt komercdarījumus, kas nav tieši saistīti ar publisku demonstrēšanu šīs
SUBLICENCES ietvaros, un gūt peļņu no Svētku pasākumu tiešraidēm un
raidījumiem.
6. Šīs SUBLICENCES noteikumu pārkāpums ir uzskatāms par TELEVĪZIJAS, Svētku
rīkotāju, Svētku dalībnieku un ikvienas iesaistītās puses autortiesību un blakustiesību
aizskārumu, kas attiecīgi ir normatīvo aktu pārkāpums par kuru iestājas atbilstošas sekas.
7. Šī SUBLICENCE sastādīta latviešu valodā divos eksemplāros, viens eksemplārs
TELEVĪZIJAI, bet otrs SUBLICENCES ŅĒMĒJAM.
8. PUŠU PARAKSTI

TELEVĪZIJA

SUBLICENCES ŅĒMĒJS

__________________________
I.Belte, valdes priekšsēdētājs

__________________________

/paraksts/

__________________, _________________
Vārds Uzvārds
Amats

