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Izmaiņas Publiskā izpildījuma maksājamās atlīdzības tarifā  

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

Padomes sēdē un stājušās spēkā no 2019. gada 28. februāra 

 

Publiskais izpildījums - Fona mūzika birojos, ražotnēs, darba vietās 

1. Metodoloģijā iekļautie kritēriji: 

 Vienas fonogrammas cena; 

 Vidējais izmantoto fonogrammu skaits un fonogrammas vērtība 1h (vienā) 

stundā; 

 Patēriņa cenu indeksa (PCI) pieaugums vai samazinājums; 

 (IKP) pieaugums vai samazinājums mākslas, izklaides un atpūtas nozarē; 

 Vidējais atlīdzības tarifs konkrētajā tirgus segmentā Eiropas un Pasaules 

valstīs; 

 Birojā patstāvīgi nodarbināto personu skaits; 

 Pārstāvētās tiesību īpašnieku grupa; 

 Administrēšanas izdevumi. 

 

2. Metodoloģija tarifa aprēķinam: 

 Pārstāvētais mūzikas katalogs un tiesību īpašnieku grupas - LaIPA pastāv 2 

tiesību subjektu grupas - izpildītājus un fonogrammu producentus; 

 Fonogrammu producentu (ierakstu kompāniju) investīcijas albuma tapšanā. 

Vidējā PPD (proposed price to dealer) cena ir 6,00 EUR par Latvijas un 10,00 

EUR par ārvalstīs tapušu albūmu. Vidēji vienā albūmā 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 ilgums 3 minūtes; 

 PCI pieaugums vai samazinājums, kas atspoguļo patēriņa preču un 

pakalpojumu cenu pārmaiņas; 

 IKP mākslas, izklaides un atpūtas nozarē, aprēķiniem izmantoti LR Centrālās 

Statistikas pārvaldes dati. 

3. Pamatojums maksājamās atlīdzības tarifa paaugstināšanai: 

 IKP pieaugums Latvijā 2017. gadā - 4,5%, izmantoti Centrālās Statistikas 

pārvaldes dati. Augstākais rādītājs, kopš 2011. gada;  

 Tarifs konkrētajā tirgus segmentā Eiropā un Pasaulē, izmantojot IFPI 

(International Federation of Phonogram Industry) datus par 2017. gadu. 
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4. Izmaiņas maksājamās atlīdzības tarifā: 

 Bāzes - pamattarifa cena pielāgota biroja telpām, kur pastāvīgi nodarbināti 6 

līdz 30 darbinieki, kā tas norādīts 1.tabulā. Maksājamās atlīdzības noteikšana 

pēc pastāvīgi nodarbināto darbinieku skaita birojā, kur tiek nodrošināta fona 

mūzikas izmantošana, balstīta uz IFPI starptautiskiem standartiem. 

Maksājamās atlīdzības tarifa pieaugumu nosaka palielinājuma koeficienti, 

proporcionāli darbinieku skaita pieaugumam, kā tas norādīts 2.tabulā. 

 

   1.tabula. Maksājamās atlīdzības pamattarifa – bāzes tarifa aprēķins 

 

Bāzes tarifa (BT) aprēķins 

Fonogrammas cena (PPD) 0.80 (EUR) 

Fonogrammu skaits 1 stundā 20 (vienības) 

(PCI) pieaugums vai samazinājums 1.5 (%) 

Fonogrammas vērtības pieaugums (IKP pieaugums mākslas, izklaides 

un atpūtas nozarē)  
2.1 (%) 

Administrācijas izmaksas 5 (%) 

Minimālais bāzes tarifs (BT) ceturksnī 16.58 (EUR) 

 

   2.tabula. Maksājamās atlīdzības tarifs  

 

Tarifa aprēķins un palielinājuma koeficienti 

Darbinieku skaits Koeficients EUR, ceturksnī 

6 līdz 30 BT 16.58 

31 līdz 100 2 33.16 

101 līdz 500 4 66.32 

501 - 1000 6 99.48 

virs 1000 8 132.64 

 

 

 


