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Publiskā izpildījuma maksājamās atlīdzības tarifs  

apstiprināts biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA)  

Padomes sēdē, 2019. gada 9. oktobrī 

Publiskais izpildījums: Fonogrammu izmantošana īstermiņa uzturēšanās 

dzīvokļos, apartamentos 

1. Metodoloģijā iekļautie kritēriji un faktori: 

 Vienas fonogrammas ražošanas cena; 

 Vidējais fonogrammu izmantojums 1 stundā; 

 Patēriņa cenu indeksa (PCI) pieaugums vai samazinājums; 

 IKP pieaugums vai samazinājums mākslas, izklaides un atpūtas nozarē, 

tūrisma nozarē; 

 Vidējais atlīdzības tarifs konkrētajā biznesa segmentā Eiropas un Pasaules 

valstīs; 

 LaIPA pārstāvētās tiesību īpašnieku grupas intereses; 

 LaIPA administrēšanas izdevumi. 

 

2. Metodoloģija tarifa aprēķinam: 

 LaIPA pārstāvētais repertuārs un tiesību īpašnieku grupas - LaIPA pastāv 2 

tiesību subjektu grupas – izpildītājus un fonogrammu producentus, no kurām 

katrai Autortiesību likumā ir piešķirtas individuālas tiesības; 

 Fonogrammu producentu (ierakstu kompāniju) investīcijas albuma tapšanā. 

Vidējā PPD (proposed price to dealer) cena ir 6,00EUR par Latvijas un 

10,00EUR par ārvalstīs tapušu albumu. Vidēji vienā albumā ir 10 

fonogrammas un vidējais vienas fonogrammas PPD cena ir 0,80 EUR.  

 Vidējais izmantoto fonogrammu skaits (240 fonogrammas 12 stundās vai 20 

fonogrammas 1 stundā). Vidējais fonogrammas garums 3 minūtes. 

 PCI pieaugums vai samazinājums ir LR rādītājs, ko nosaka reizi mēnesī, tas 

var būt iemesls cenas pieaugumam vai samazinājumam. LaIPA PCI rādītāju 

aprēķinu izmaiņām ņem vērā ne biežāk kā reizi gadā.   

 IKP pieaugumu vai samazinājumu iepriekšējā periodā, aprēķiniem izmanto LR 

Centrālās Statistikas pārvaldes datus. 

 Eiropas un Pasaules noteiktais tarifs par fonogrammu atskaņošanu, 

konkrētajā biznesa segmentā. LaIPA tarifam ir jābūt konkurētspējīgam un 

pamatotam attiecībā pret sniegto pakalpojumu ekonomisko vērtību. 
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3. Ekonomiskie rādītāji, kas izmantoti tarifa aprēķināšanā  

 Centrālās statistikas pārvaldes rādītāji un Eirostat rādītāji: 

– Procentuālā daļa no IKP, ko ienes tūrisms pēdējos 5 gados.  

– Vidējais ilgums, ko pavada viens tūrists Latvijā. 

 Fona mūzikas cena mēnesī.  

 

4. Maksājamās atlīdzības tarifa aprēķins:  

 Tarifs noteikts, pamatojoties uz fonogrammas vērtību, vidējo atskaņoto 

fonogrammu skaitu stundā, makroekonomiskajiem rādītājiem:  

 

1.tabula. Maksājamās atlīdzības tarifs fona mūzikai 

Fona mūzikas tarifa aprēķins ceturksnī – bāzes tarifs (BT) 

Fonogrammas ražošanas cena PPD 0,8 EUR 

Fonogrammu skaits 1 stunda 20  

PCI pieaugums vai samazinājums % 1,5 % 

Fonogrammas vērtības pieaugums (IKP pieaugums mākslas, izklai-

des un atpūtas nozarē) 

2,1 % 

% pieaugums vai samazinājums EUR 0,576 EUR 

Minimālais tarifs līdz 50m2 16,58 EUR 

 

 Tarifs noteikts, atkarīgi no personu skaita īslaicīgās uzturēšanās dzīvoklī, 

apartamentos: 

 

2.tabula. Tarifa aprēķins fonogrammu izmantošanai īslaicīgās uzturēšanās dzīvokļos, 

apartamentos 

Fona mūzikas tarifa aprēķins īslaicīgās uzturēšanās dzīvokļos vai apartamentos 

Bāzes tarifs fona mūzikai 1 mēnesis 5,53 EUR 

Vidējais ilgums dienās, ko viens tūrists pavada Latvijas Republikā 1,9 dienas 

IKP no valsts budžeta, ko sastāda tūrisms statistikas dati 4 % 

Vidējais visu skaits mēnesī 15,789 viesi 

Vienas fonogrammas cena tūrismā  0,222 EUR 

Fonogrammas vērtība tūrismā 1mēnesī 3,50 EUR 
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5. Maksājamās atlīdzības tarifs: 

Gultas vietu skaits dzīvoklī, apartamentā Atlīdzības lielums mēnesī (EUR) 

Līdz 5 7,00 

6 līdz 10 14,00 

Par katru nākamo 3,50 

 


