Publiskā izpildījuma maksājamās atlīdzības tarifs
apstiprināts biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA)
Padomes sēdē, 2019. gada 2. decembrī

Publiskais izpildījums: Fonogrammu izmantošana teātra izrādēs
Metodoloģijā iekļautie kritēriji:


Vienas fonogrammas ražošanas cena;



Fona mūzikas pamattarifs;



Vidējais fonogrammu izmantojums 1 stundā;



Fonogrammas vērtība 1 stundā;



Sēdvietu skaits teātra izrādē (pamata sēdvietas);



Mūzikas nozīme teātrī;



Patēriņa cenu indeksa (PCI) pieaugums vai samazinājums;



IKP pieaugums vai samazinājums mākslas, izklaides un atpūtas
nozarē;



LaIPA pārstāvētās tiesību īpašnieku grupas intereses;



LaIPA administrēšanas izdevumi.

1. 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), kas ir samazināts pamatojoties uz vidējo statistisko
fonogrammu daudzumu vienā izrādē. 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 mākslas, izklaides un atpūtas nozarē pieaugumu vai samazinājumu
iepriekšējā periodā, aprēķiniem izmantoti LR Centrālās Statistikas pārvaldes
dati.
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 Teātra izrādes fonogrammu vērtības aprēķins, kas balstīts uz fonogrammas
vidējo EUR cenu, vidējo fonogrammu skaitu 1 stundā un fonogrammas
ekonomisko vērtību teātra izrādē – komerciālu labumu, kuru gūst darba
izmantotājs attiecīgā izmantojuma rezultātā, kas ir izteikts procentuāli.
Procentu summu ir veidojuši makroekonomiskie rādītāji valstī, tādi kā PCI
pieaugums, IKP pieaugums mākslas, izklaides un atpūtas nozarē, saskaņā ar
Centrālās statistikas pārvaldes rādītājiem.
2. Ekonomiskie rādītāji, kas norāda uz cenas paaugstināšanas pamatotību:
 IKP pieaugums Latvijā 2018. gadā - 4,8%, izmantoti Centrālās statistikas
pārvaldes dati. Tas ir augstākais rādītājs, kopš 2011. gada.
 Tarifs konkrētajā biznesa nozarē Eiropā un Pasaulē izmantojot IFPI datus par
2018. gadu.
3. Maksājamās atlīdzības tarifa aprēķins:
 Tarifs noteikts par 1 (vienu) izrādi. Tarifs noteikts, pamatojoties uz skatītāju
skaitu zālē - stacionārās sēdvietas, netiek iekļautas papildus sēdvietas,
stāvvietas.
 Fona mūzikas pamattarifs dienā ir noteikts pamatojoties uz fona mūzikas
pamattarifu ceturksnī – 16.58 EUR, kas apstiprināts 2019. gada 28. februāra
Padomes sēdē. Tarifa aprēķinu skatīt metodoloģijā “Publiskais izpildījums Fona mūzika”.
 Aprēķinā

iekļauts paaugstināts fonogrammas vērtības
Fonogrammu izmantošanai teātra izrādē, ir būtiska nozīme.

koeficients.

 Tarifs attiecināms tajā skaitā uz brīvdabas un izbraukuma izrādēm. Stāvizrādēs

tiek ņemts vērā organizatora noteiktais apmeklētāju skaits vienā izrādē.
1.taula. Maksājamās atlīdzības tarifs fonogrammu izmantošanai teātra izrādēs
Maksājamās atlīdzības pamattarifa aprēķins
Fona mūzikas pamattarifs dienā
Fonogrammu skaits 1h

0.18
6

EUR
Vienību
skaits

Fonogrammas izmantošanas koeficients, vidēji 2h dienā
(2h/24)

0.08

EUR

Fonogrammas vērtība 1h

3.13

EUR

PCI pieaugums vai samazinājums %

1.5

%

IKP pieaugums mākslas, izklaides un atpūtas nozarē

2.1

%

Fonogrammas vērtības koeficients

8

%

Administrācijas izmaksas

5

%

Tarifs par izrādi līdz 600 apmeklētājiem

22

EUR

38.25

EUR

Tarifs par izrādi no 601 līdz 1000 apmeklētājiem
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 Ja apmeklētāju skaits ir virs 1000 apmeklētājiem, par katriem nākamajiem 600

apmeklētājiem tiek noteikta papildus maksa.
 Saskaņā ar atlaižu sistēmu, maksājamās atlīdzības tarifam tiek piemērota 30%

atlaide no pamattarifa, ja izrādei nav noteikta ieejas maksa.
2.tabula. Maksājamās atlīdzības tarifs
Teātra izrāde ar ieejas maksu
Līdz 600 apmeklētājiem
22 EUR
no 601 līdz 1000 apmeklētājiem
38.25 EUR
Par katriem nākamajiem 600 apmeklētājiem
22 EUR
Teātra izrāde bez ieejas maksas
Līdz 600 apmeklētājiem
15.40 EUR
no 601 līdz 1000 apmeklētājiem
26.78 EUR
Par katriem nākamajiem 600 apmeklētājiem
15.40 EUR
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