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Maksājamās atlīdzības tarifs apstiprināts ar  

biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA)  

2018. gada 02. janvāra Padomes lēmumu. 

 

 

Minimālais atlīdzības lielums. Par Fonogrammu izmantošana tās raidot Radio programmā. 

 

1. Metodoloģijā iekļautie kritēriji 

 

Izstrādājot maksājamās atlīdzības lielumu, tika ņemti vērā šādi faktori: 

 mūzikas vērtība Raidorganizācijas segmentā; 

 vienas fonogrammas cena; 

 vidējais izmantoto fonogrammu skaits; 

 raidorganizācijas sasniegtā dienas auditorija; 

 raidorganizācijas iedalījums pēc apraides teritorijas 

 LaIPA pārstāvētās tiesību īpašnieku grupas; 

 Raidorganizāciju segmenta rentabilitātes rādītāji un to ietekmējošie faktori; 

 maksājamās atlīdzības lielums Eiropas valstīs par tāda paša veida izmantojumu 

(salīdzinājumam); 

 LaIPA administrēšanas izdevumi 

 

2. Metodoloģija tarifa aprēķinam 

 

Fonogrammu producentu (ierakstu kompāniju) investīcijas albuma tapšanā: 

 

Vidējā PPD (proposed price to dealer) cena ir 6 EUR par Latvijā un 10 EUR par 

ārvalstīs tapušu albumu. Vidēji vienā albumā ir 10 fonogrammas un vidējā vienas 

fonogrammas PPD cena 0.80 EUR. PPD cena netiek izmantota atlīdzības aprēķinam tiešā 

veidā, bet šis faktors ņemts vērā, salīdzinot, kāds ir vidējais maksājums par vienas 

fonogrammas izmantošanu dienā. 

 

Raidorganizācijas iedalījums pēc apraides teritorijas un aptveršanas zonas 

procentuālais lielums: 

 

 Nacionālās apraides un pārrobežu apraides radio programmai - vismaz 60 procenti no 

Latvijas teritorijas apraides vai aptveršanas zona ir valsts teritorijas lielākā daļa; 

 Reģionālā apraides radio programma - apraides aptveršanas zona ir ne mazāk kā 20 

procenti Latvijas teritorijas; 

 Rīgas un vietējā apraides radio programma apraides aptveršanas zona ir no 0 līdz 20 

procenti Latvijas teritorijas. 

 Pilsētas apraides radio programma apraides aptveršanas zona ir noteiktas pilsētas 

robežās un aptver no 1 līdz 10 procenti Latvijas teritorijas. Radio programma nav 

vienlaicīgi un nemainīti pārraidīta internetā (Simulcasting). 
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Iedzīvotāju skaits Raidorganizācijas apraides laukā 

 

Statistikas datu ieguves avots: http://www.csb.gov.lv. Centrālās statistikas pārvalde 

(CSP). 

 

Latvija 1 950 116 

Rīgas reģions 641423 

Pierīgas reģions 364954 

Vidzemes reģions 191794 

Kurzemes reģions 246317 

Zemgales reģions 235417 

Latgales reģions 270211 

  

Rīga 641423 

Daugavpils 84592 

Jelgava 56743 

Jēkabpils 22412 

Jūrmala 48606 

Liepāja 69443 

Rēzekne 28174 

Valmiera 22961 

Ventspils 35362 

 Lielās pilsētas  112190,67 Vidēji 

Novadi 8549,09 Vidēji 

 

LaIPA noteiktais Raidorganizāciju maksājamās atlīdzības lielums 
 

2,67 (%) no iepriekšējā perioda ieņēmumiem par 100 (%) mūzikas izmantojumu 

Raidorganizācijas programmā. 

 

Vidējais mūzikas izmantojuma procents Raidorganizācijas (Radio) programmā 
 

Pēc aptveršanas zonas saskaņā ar Fonogrammu izmantotāju iesniegtajām atskaitēm un 

monitoringa datiem. 

 

Raidorganizācijas sasniedzamais iedzīvotāju skaits apraides teritorijā  
 

Radio faktiskā auditorija nedēļā: 

 Nacionālajiem radio vidēji 200 000 - 350 000;  

 Reģionālajiem vidēji 100 000 – 200 000;  

 Rīgas un Vietējās apraides programma 40 000 – 100 000; 

 Pilsētas apraides radio programma 0 – 40 000. 

 

 

http://www.csb.gov.lv/
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3. Maksājamās atlīdzības tarifs 

 

 

1. 

Nacionālās apraides un pārrobežu apraides radio programmas aptveršanas zona ir 

vismaz 60 (%) Latvijas teritorijas vai valsts teritorijas lielākā daļa. Vidējā sasniedzamā 

auditorija ir 200 000 – 350 000 klausītāju nedēļā. Radio programma var tikt vienlaicīgi 

un nemainīti pārraidīta internetā (Simulcasting). 

Minimālais tarifs par Fonogrammu izmantošanu Nacionālās apraides un pārrobežu 

apraides Radio programmā ir 426,86 EUR/ mēnesī (5122,34 EUR gadā). 

2. 

Reģionālās apraides radio programmas aptveršanas zona ir ne mazāk kā 20 (%) 

Latvijas teritorijas. Vidējā sasniedzamā auditorija ir 100 000 – 200 000 klausītāju nedēļā. 

Radio programma var tikt vienlaicīgi un nemainīti pārraidīta internetā (Simulcasting). 

Minimālais tarifs par fonogrammu izmantošanu reģionālās apraides radio 

programmā ir 284,57 EUR/mēnesī (3414,89 EUR gadā). 

3. 

Rīgas un vietējās apraides Radio programmas aptveršanas zona ir līdz 20 (%) Latvijas 

teritorijas. Vidējā sasniedzamā auditorija pēc TNS Latvia pētījumiem, ir 40 000 – 100 

000 klausītāju nedēļā. Radio programma var tikt vienlaicīgi un nemainīti pārraidīta 

internetā (Simulcasting). 

Minimālais tarifs par fonogrammu izmantošanu Rīgas un Vietējās apraides radio 

programmā ir 42,69 EUR/ mēnesī (512,23 EUR gadā). 

4. 

Pilsētas apraides Radio programmas aptveršanas zona ir noteiktas pilsētas robežās un 

aptver no 1 (%) līdz 10 (%)Latvijas teritorijas. Vidējā sasniedzamā auditorija ir līdz 

40 000 klausītāju nedēļā. Radio programma netiek vienlaicīgi un nemainīti pārraidīta 

internetā (Simulcasting). 

Minimālais tarifs par fonogrammu izmantošanu pilsētas apraides radio programmā 

ir 14,23 EUR/ mēnesī (170,74 EUR gadā). 

 

 


