Sporta, fitnesa un deju nodarbību maksājamās atlīdzības tarifs
apstiprināts biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA)
Padomes sēdē un stājies spēkā no 2018. gada 16. februāra

Sporta, fitnesa klubi un deju skolas. Nodarbību mūzika sporta, fitnesa klubos un deju skolās.
1. Metodoloģijā iekļautie kritēriji
Izstrādājot maksājamās atlīdzības lielumu, tika ņemti vērā šādi faktori:


pārstāvētās tiesību īpašnieku grupas;



vienas fonogrammas cena;



fona mūzikas tarifs telpā bez nodarbību mūzikas;



mūzikas vērtība konkrētajā segmentā;



vidējais izmantoto fonogrammu skaits;



vidējais nodarbību skaits;



vidējā nodarbību telpu platība;



maksājamā atlīdzība par vienu nodarbību;



statistiski vidējā maksājamās atlīdzības summa vienam uzņēmumam;



segmenta rentabilitātes rādītāji un to ietekmējošie faktori;



maksājamās

atlīdzības

lielums

Eiropas

valstīs

par

tāda

paša

veida

izmantojumu

(salīdzinājumam);


administrēšanas izdevumi.

2. Metodoloģija tarifa aprēķinam:


Pārstāvētais mūzikas katalogs un tiesību īpašnieku grupas – LaIPA pārstāv 2 tiesību subjektu
grupas – izpildītājus un fonogrammu producentus.



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.
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Izmantotāju vidējie atlīdzības maksājumi par nodarbību mūziku pēc sporta nodarbību un
dalībnieku skaita ceturksnī. AEROBIKU, DEJU UN CITAS NODARBĪBAS:


Grupas lielums līdz 15 dalībniekiem - EUR 0,28 par nodarbību;



Virs 15 dalībniekiem EUR 0,46 par nodarbību.

3. Tarifa aprēķins:
Tabula (1)
Mūzikas vērtība vienai nodarbībai
Statistika nodarbību skaits
līdz 15 dalībniekiem grupā
( 2014 - 2016)
49939

Statistika nodarbību
skaits virs 15
dalībniekiem grupā
( 2014 -2016)

Nodarbību skaits
kopā

6869

Ieņēmumi
tirgus
segmentā

Vidējā summa
par vienu
dalībnieku
nodarbībā

17 685,58

0,31

56808

Vienas
nodarbības
mūzikas vērtība
3,21

Tabula (2)
Mūzikas vērtība vienai nodarbībai, virs 100 nodarbībām ceturksnī
Uzņēmēju skaits
segmentā virs
100 nodarbībām
ceturksnī

Kopējais
nodarbību
skaits gadā

Vidējais maksājums gadā
vienam uzņēmējam

Vidējais nodarbību skaits
gads

32

49939

484

571

Vidējā summa par
nodarbību
(*) 0,85

Tabula (3)
Mūzikas vērtība vienai nodarbībai, līdz 100 nodarbībām ceturksnī
Uzņēmēju skaits
segmentā līdz
100 nodarbībām
ceturksnī

Kopējais
nodarbību
skaits gadā

Vidējais maksājums gadā
vienam uzņēmējam

Vidējais nodarbību skaits
gads

44

6869

50

39

Vidējā summa par
nodarbību
(*) 1,27

(*) Vienas nodarbības mūzikas vērtība ir EUR 1,06, ņemot vērā statistisko mūzikas vērtību:



virs 100 nodarbībām ceturksnī – EUR 0,85;
Līdz 100 nodarbībām ceturksnī – EUR 1,27.
Tabula (4)
Mūzikas vērtības bāzes tarifs sporta un deju nodarbībām

Nodarbību skaits

1 līdz 50

51 līdz 150

151 līdz 250

Mūzikas vērtība nodarbībā

15,75

68,75

84,50
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Mūzikas vērtības BT (bāzes tarifs) platībai līdz 50 (m2) ir 15,75, kas iegūta vienas nodarbības mūzikas vērtību
EUR 1,06 * 50 nodarbības * K 0,3;
K 0,3 - koeficients ir vidējais nodarbību skaits kategorijā līdz 15 nodarbībām ceturksnī / 50 kopējais maksimālo
nodarbību skaitu periodā;
Palielinājuma koeficients platībai no 51 līdz 150 (m2) ir aprēķināts pēc vienas nodarbības mūzikas vērtību EUR
1,06 *150 nodarbības / 3= 53.
Bāzes tarifs EUR 15,75 + 53 = EUR 68,75
Tabula (5)
Fona mūzika Publiskā izpildījuma vietās
Platība (m2)

(EUR)

(Periods)

Līdz 30 m2

28.46

Kalendārajā gadā

Platība (m2)

(EUR)

(Periods)

Līdz 50

12.82

Ceturksnī

51-100

19.24

Ceturksnī

101-150

25.64

Ceturksnī

151-200

32.04

Ceturksnī

Virs 200

6.40

Par katriem nākamajiem 50 (m2) ceturksnī

Viena publiskā izpildījuma vieta

Telpas, kas pilnīgi vai daļēji piemērotas
patērētāju apkalpošanai

Tabula (6)

Gadā

Maksājamās atlīdzības tarifs par sporta un deju nodarbībām






Nodarbības telpas
platība

(*) Līdz 30 (m2)

Līdz 50 (m2)

51 – 150 (m2)

151 – 250 (m2)

Par katriem nākamajiem 50 (m2)

Fona mūzikas tarifs

28,46 (EUR)

51,28 (EUR)

79,96 (EUR)

128,16 (EUR)

25,6 (EUR)

9,54 (EUR)

15,9 (EUR)

84,5 (EUR)

105,7 (EUR)

22,99 (EUR)

38 (EUR)

67,18 (EUR)

164,46 (EUR)

233,86 (EUR)

48,59 (EUR)

Mūzikas vērtība sporta
un deju nodarbībā
Maksājamās atlīdzības
tarifs sporta un deju
nodarbību telpā

Aprēķinot sporta un deju nodarbību maksājamās atlīdzības tarifu pēc telpas platības, ņemts vēra fona
mūzikas izmantošanas tarifs publiskās telpās, saskaņā ar spēkā esošo maksājamās atlīdzības tarifikāciju,
sk. Tabula (5) un mūzikas vērtība sporta un deju nodarbībās, sk. Tabula (4);
Sporta, fitnesa klubiem un deju skolām ar 1(vienu) publiskā izpildījuma vietu un telpu līdz 30 (m2), tiek
piemērots samazināts maksājamās atlīdzības tarifs EUR 38 kalendārajā gadā;
Maksājamās atlīdzības tarifs sporta un deju nodarbībām ar telpas platību līdz 30 (m2) ir EUR 28,46 +
mūzikas vērtība nodarbībā EUR 15,9 * K 0,6 ( k0,6= 30/50) = EUR 28,46 + EUR 9,54= EUR 38
kalendārajā gadā.
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