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Interneta radio ierobežotai mērķauditorijai. Pakalpojums ir specializētas fona
mūzikas nodrošināšana Publiskā izpildījumā ar interneta radio (Webcasting)
starpniecību. Pakalpojuma gala lietotājs ir juridiska persona. Pakalpojuma
nodrošināšana paredzēta ierobežotai mērķauditorijai Publiskā izpildījuma vietās. Gala
lietotājam nav iespējas ietekmēt programmas saturu un veikt jebkādas nesankcionētas
kopijas, kas varētu tikt izmantotas pēc raidīšanas pakalpojuma pārtraukšanas.

1. Metodoloģijā iekļautie kritēriji
Izstrādājot maksājamās atlīdzības lielumu, tika ņemti vērā šādi faktori:









mūzikas vērtība (Webcasting) un Publiskā izpildījuma segmentos;
vienas fonogrammas cena;
vidējais izmantoto fonogrammu skaits;
vidējais reproducēto fonogrammu skaits;
pārstāvētās tiesību īpašnieku grupas;
konkrētā segmenta rentabilitātes rādītāji un to ietekmējošie faktori;
maksājamās atlīdzības lielums Eiropas valstīs par tāda paša veida
izmantojumu (salīdzinājumam);
administrēšanas izdevumi;

2. Metodoloģija tarifa aprēķinam
Fonogrammas cena:
Fonogrammu producentu (ierakstu kompāniju) investīcijas albuma tapšanā. Vidēji viena
albuma ieraksta un izdošanas izmaksas Latvijā tajā laikā svārstījās no 3000 – 5000 LVL
Latvijā (grupas “Prāta Vētra” albums, kas bija paredzēts izplatīšanai starptautiskajā tirgū,
izmaksāja apmēram 100 000 LVL). Ārvalstu albumu izdošanas izmaksas bija
nesalīdzināmi augstākas. PPD (proposed price to dealer) cena bija 3 LVL par Latvijā un
5 LVL par ārvalstīs tapušu albumu. Vidēji vienā albumā ir 10 fonogrammas un vidējā
vienas fonogrammas PPD cena bija 0.30 LVL. Šī fonogrammas cena netika izmantota
atlīdzības aprēķinam tiešā veidā, bet šis faktors tika ņemts vērā, salīdzinot, kāds ir
uzņēmumu vidējais maksājums par vienas fonogrammas izmantošanu. Vidējā maksa
par vienu fonogrammu ir 0.000421 LVL, t.i., 0.000599 EUR.
Mūzikas vērtība interneta radio (Webcasting) tirgus segmentā un vidējā maksa par vienu
fonogrammu dienā, pie vidēji 400 atskaņotām fonogrammām, ir 0,0035 LVL, t.i., 0,0050
EUR. Mūzikas vidējo vērtību veidojošo faktoru kopums: Vidējā vienas fonogrammas
lejupielādes cena; Dienā vidēji atskaņoto fonogrammu skaits; Potenciālo izmantotāju/
uzņēmumu skaits tirgus segmentā; Vidējais pakalpojuma izmantotāju skaits dienā;
Pārstāvēto tiesību subjektu grupas.

Tiesību veids un apjoms:
LaIPA pārstāv 2 (divas) tiesību subjektu grupas – izpildītājus un fonogrammu
producentus, no kurām katrai Autortiesību likumā ir noteiktas mantiskās tiesības un
tiesības noteikt taisnīgu atlīdzību.
Tarifa aprēķins:
Publiskajā izpildījumā vidēji dienā tiek atskaņotas 260 fonogrammas, ņemot vērā
saimnieciskās darbības specifiku, darba ilgumu/stundas un vidējo reproducēto
fonogrammu skaitu, fona mūzikas nodrošināšanai Publiskā izpildījuma vietās:

279 vidējais reproducēto fonogrammu skaits Publiskajā izpildījumā + 240 vidējais
atskaņotais fonogrammu skaits dienā, publiskajā izpildījumā/2 = 260 fonogrammas
Vienas fonogrammas cena Publiskajā izpildījumā ir 0,000599 (EUR):

260 vidējais fonogrammu skaits x 0,000599 x 2 tiesību subjektu grupas = 0,31
EUR/dienā
Vienas fonogrammas cena Interneta radio (Webcasting) segmentā ir 0,0050 (EUR):

1. 0,31 fonogrammas vērtība + 0,0050 fonogrammas vērtība/2 = 0,16 EUR;
2. 0,16 fonogrammas vērtība interneta radio ierobežotai mērķauditorijai x 30 dienu
skaits = 4,80 EUR/mēnesī;
3. 4,80 x 12 mēnešu skaits gadā = 57.60 EUR/ gadā;
4. BT bāzes tarifs: 57,60 x Ka 0.21 (administrēšanas resursu koeficients) = 69,69 EUR/
gadā.
Fonogrammu reproducēšanas vidējā vērtība pamata datu bāzes izveidei, fona mūzikas
nodrošināšanai Publiskajā izpildījumā:

1. 213,43 EUR/ maksājamā atlīdzība par 1000 fonogrammu pamata datu bāzi +
384,18 EUR/ maksājamā atlīdzība par 1001 – 3000 fonogrammu pamata datu bāzi
+ 542,11 EUR/ maksājamā atlīdzība par 3001 – 5000 fonogrammu pamata datu
bāzi/ 3 = 379.91 EUR;
2. 379.91 EUR/69,69 EUR = Ka 5
3. 379,91 / Ka 5 = 75,98 EUR/ vidējais gada maksājums par fonogrammu
reproducēšanu pakalpojuma nodrošināšanai;
4. BT 69,69 EUR + 75,98 EUR = 145,64 EUR/ gada minimālais maksājums par fona
mūzikas nodrošināšanu ar interneta radio starpniecību ierobežotai
mērķauditorijai;
5. Proporcionāli vietu skaitam tiek piemērots palielinājuma koeficients K 0,5 ar
vērtību 34,85 EUR: BT (69,69 EUR x K 0,5 + 69,69) + 75,98 EUR = 180,52 EUR/
maksājamās atlīdzības tarifs par nākamajiem 10 (desmit) gala
lietotājiem/Publiskā izpildījuma vietām.

Palielinoties interneta radio (Webcasting) gala lietotāju skaitam intervālā no 101 un
vairāk, mainās maksājamās atlīdzības palielinājuma koeficients:
1. 145,67 EUR maksājamā atlīdzība vietu skaita intervālā no 1 līdz 10 / 459,23 EUR
maksājamā atlīdzība vietu skaita intervālā no 91 līdz 100 = K 0,31 palielinājuma
koeficients;
2. 145,67 x K 0,31 = 45,15 EUR/ gadā par katrām nākamajām 10 (desmit) vietām.

