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Izmaiņas deju mūzikas maksājamās atlīdzības tarifā deju klubiem un naktsklubiem 

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

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

 

Publiskais izpildījums - Deju mūzika (deju klubi, naktsklubi) 

 

1. Metodoloģijā iekļautie kritēriji: 

 Vienas fonogrammas cena; 

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

stundā; 

 Mūzikas nozīme uzņēmējdarbībā, vērtība tirgus segmentā;  

 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; 

 Vidējā telpu platība, vidējais deju mūzikas izmantošanas biežums; 

 Pārstāvētās tiesību īpašnieku grupas; 

 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 6.00EUR 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 ir 240 fonogrammas 12 stundās, t.i., 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; 
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 Maksājamās atlīdzības tarifs Eiropas un Pasaules valstīs par fonogrammu 

izmantošanu konkrētajā tirgus segmentā, nosakot LaIPA maksājamās 

atlīdzības tarifa konkurētspēju un pamatotību attiecībā pret sniegto 

pakalpojumu ekonomisko vērtību; 

 Deju mūzikas 1 stundas vērtības aprēķins balstīts uz fonogrammas vidējo cenu, 

vidējo fonogrammu skaitu 1 stundā un fonogrammas ekonomisko vērtību 

izklaides pasākumos - komerciālu labumu, kuru gūst darba izmantotājs, kas ir 

izteikts procentuāli, balstoties uz makroekonomiskie rādītāji valstī - PCI 

pieaugums, IKP pieaugums mākslas, izklaides un atpūtas nozarē.  

 

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; 

 LaIPA maksājamās atlīdzības tarifs salīdzinājumā ar Pasaules, Eiropas un 

tajā skaitā Latvijas kolektīvā pārvaldījuma organizāciju ir zems - tas veido 27 

% no Pasaules valstu vidējā tarifa, 29 % no Eiropas valstu tarifa un 60 % no 

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas Latvijā; 

 

4. Izmaiņas maksājamās atlīdzības tarifā: 

 

 Bāzes - pamattarifa cena pielāgota Publiskā izpildījuma telpas platībai līdz 

50m2, kā tas norādīts 1.tabulā. Maksājamās atlīdzības noteikšana pēc telpu 

platības, kur tiek nodrošināta deju mūzikas izmantošana, balstīta uz IFPI 

starptautiskiem standartiem. Maksājamās atlīdzības tarifa pieaugumu nosaka 

palielinājuma koeficienti, proporcionāli telpu platību pieaugumam, kā tas 

norādīts 2.tabulā; 

 Deju mūzikas fonogrammas vērtības koeficients nosaka tās papildus pievienoto 

vērtību uzņēmējdarbībā. Deju mūzikas fonogrammām pievienotā vērtība ir 

palielinājuma koeficients 8 % apmērā, kad fonogrammas tiek izmantotas 

saimnieciskās darbības pamatfunkciju nodrošināšanai - deju klubos, 

naktsklubos un citās līdzvērtīgās Publiskā izpildījuma vietās. 

 Maksājamās atlīdzības tarifs noteikts, pamatojoties uz fonogrammas vērtību, 

vidējo atskaņoto fonogrammu skaitu stundā, makroekonomiskajiem rādītājiem. 
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  1.tabula. Deju mūzikas bāzes – pamattarifa aprēķins. 

 

Deju mūzikas bāzes tarifa (BT) aprēķins 

Fonogrammas cena (PPD) 0.8 (EUR) 

Fonogrammu skaits 1 stundā 20 (vienības) 

Fonogrammas izmantošanas vērtība vidēji 10h dienā (10h/24) 0.42 (EUR) 

Fonogrammas vērtība 1 stundā 2.12 (EUR) 

(PCI) pieaugums vai samazinājums 1.5 (%) 

Fonogrammas vērtības pieaugums (IKP) pieaugums  2.1 (%) 

Deju mūzikas fonogrammu vērtības koeficients  8 (%) 

Pieaugums vai samazinājums 4.923 (EUR) 

Administrēšanas izmaksas 5 (%) 

Starpsumma  2.368 EUR 

Minimālais bāzes tarifs (BT) līdz 50m2, ceturksnī 49.73 (EUR) 

 

 2.tabula. Maksājamās atlīdzības tarifs par deju mūzikas izmantošanu. 

 

Deju mūzikas tarifa aprēķins, telpu platība (m2) un palielinājuma koeficienti 

Telpu platība (m2) Koeficients EUR, ceturksnī 

Līdz 50 BT 49.73 

51 līdz 100 1.5 74.60 

101 līdz 150 2 99.46 

151 līdz 200 2.5 124.33 

Par katriem nākamajiem 50 (m2), telpām 

virs 200 (m2) 
0.5 24.87 

 

 


