
 Radio/TV 

1. Atlīdzību sadala pamatojoties uz radio/TV iesniegtajām atskaitēm par 

izmantotajām fonogrammām.( Aptuveni 99%). 

2. Ja atskaite nav iesniegta vai ir neapstrādājama, tad no TV iekasēto atlīdzību 

sadala pēc Top 3 radio (TNS Latvija reitingi attiecīgajā gadā). Savukārt, no 

radio iekasēto atlīdzību sasummē un sadala pēc Latvijas radio iesniegtajām 

atskaitēm. (Aptuveni 1% šādu radio atskaišu). 

3. To raidorganizāciju, kuras samaksājušas atlīdzību par 2013.un 2014.gadiem, 

sadalāmās atlīdzības kopsummu un rezerves fonda kopsummu sadalīt pēc Top 

3 radio (TNS Latvija reitingi 2016. gadā). 

Radio TOP 3 (TNS 2016): 

 Latvijas Radio 2 – 20,9% 

 Radio Skonto – 17,9% 

 Latvijas radio 1 – 12,65% 

 

4. Attiecībā uz tiem radio, kuri maksā minimālo maksājumu (EUR 170.74.)  un 

atskaitē tiek iesniegtas vairāk kā 6000 izmantotās fonogrammas, veikt atlīdzību 

sadali pēc Top 3 radio, pamatojoties uz TNS reitingu tabulas par pārskata gadu, 

iesniegtajām atskaitēm par izmantotajām fonogrammām pārskata gadā, 

pamatojoties uz to, ka šādas atlīdzības izmaksas izdevumi ir nesamērīgi 

attiecībā pret izmaksājamās atlīdzības lielumu. 

 

 Publiskais izpildījums 

1. Veikt no publiskā izpildījuma vietām (izņemot pasākumus) iekasētās atlīdzības 

sadali, pamatojoties uz apstiprinājuma anketās un līgumos norādīto izmantoto 

Top 5 Latvijas radio staciju iesniegtajām atskaitēm par izmantotajām 

fonogrammām pārskata gadā; 

PI TOP5 ( 2016): 

 Radio Skonto  - 30,8 % 

 SWH – 22,2% 

 Latvijas Radio 2 – 17,5% 

 Star FM – 15,7 % 

 European Hit Radio – 13,8% 

 

2. Sadalīt iekasēto atlīdzību no publiskā izpildījuma vietām pēc publisko 

izpildījuma vietu iesniegtajām atskaitēm par izmantotajām fonogrammām 

pārskata gadā;  



3. Sadalīt iekasēto atlīdzību par publisko izpildījumu pasākumos pēc pasākumu 

organizētāju iesniegtajām atskaitēm par pasākumos izmantotajām 

fonogrammām; 

4. Iekasēto atlīdzību par pasākumiem bez iesniegtām atskaitēm pieskaitīt pie 

summas, kas sadalāma pēc radio atskaitēm, ņemot vērā to, ka izmantotājs nav 

iesniedzis atskaites par izmantotajām fonogrammām; 

5. Iekasēto atlīdzību par pasākumiem, kuri maksā minimālo maksājumu (EUR 

4.85 un EUR 7.19) un atskaitē tiek iesniegtas vairāk kā 60 izmantotās 

fonogrammas pieskaitīt pie summas, kas sadalāma saskaņā ar šī lēmuma 

1.punktu, ņemot vērā to, ka šādas atlīdzības izmaksas izdevumi ir nesamērīgi 

attiecībā pret izmaksājamās atlīdzības lielumu. 

6. Atlīdzības par iepriekšējo periodu, kas ieskaitītas LaIPA kontā pēc pārskata 

gada pieskaitīt pārskata gadā iekasētajām atlīdzībām un sadalīt saskaņā ar šī 

lēmuma 1.punktu. 

 
 Kabeļoperatori 

1. Atlīdzību sadala pamatojoties uz Top 5 TV kanāliem (TNS Latvija reitingi 

attiecīgajā gadā), iesniegtajām atskaitēm par skatītākajiem TV kanāliem 

2016.gadā un veikt atlīdzības sadali, pamatojoties uz TV iesniegtajām atskaitēm 

par izmantotajām fonogrammām 2016.gadā; 

TV TOP 5 ( TNS 2016):   

   

1 LTV1 

2 LTV7 

3 LNT 

4 TV3 

5 3+ 

 
2. Attiecībā uz tām televīzijām, kuras nav iesniegušas atskaites vai ir iesniegušas 

nepilnīgas atskaites par izmantotajam fonogrammām - veikt atlīdzības sadali 

pēc Top 3 radio (TNS Latvija reitingi attiecīgajā gadā), iesniegtajām atskaitēm 

par izmantotajām fonogrammām 2016.gadā. 

 Radio Skonto  - 30,8 % 

 SWH – 22,2% 

 Latvijas Radio 2 – 17,5% 

 Reproducēšana 

1. Atlīdzību sadala pēc TOP 100 Latvijas Radiostacijās izmantoto fonogrammu 

gada atskaites. 

 

 Publiskais patapinājums 



1. Atlīdzību sadala pēc Latvijas Radio 1 iesniegtās atskaites par izmantotajām 

fonogrammām. 

 

 Webcasting 

1. Atlīdzību sadala, pamatojoties uz izmantotāju iesniegtajām atskaitēm par 

izmantotajām fonogrammām. 

2. Attiecībā uz tiem internetradio, kuri nav iesnieguši atskaites par izmantotajam 

fonogrammām, veikt atlīdzības sadali, pamatojoties uz VSIA Latvijas Radio 

iesniegto atskaiti par izmantotajām fonogrammām 2016.gadā. 

 

 TV/Radio Arhīvi 

1. Atlīdzību sasummē ar attiecīgās TV/Radio programmas samaksāto atlīdzību 

2016.gadā un sadala pamatojoties uz attiecīgā izmantotāja (TV/Radio) iesniegto 

atskaiti par izmantotajām fonogrammām. 

 

 Nesēja Atlīdzība 

1. Atlīdzību sadala pamatojoties uz Top 6 Radio (TNS Latvija reitingi attiecīgajā 

gadā) iesniegtajām atskaitēm par izmantotajām fonogrammām pārskata gadā; 

 

Radio TOP 6 (TNS 2016): 

 

Latvijas Radio 2 20,9 % 

Radio Skonto 17,9 % 

Latvijas Radio 1 12,65 % 

Radio SWH 11,75 % 

EHR (Eiropas hitu radio) 11,25 % 

Star FM 10,6 % 

 

 


