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TARIFI AUDIOVIZUĀLU DARBU PUBLISKOŠANAI, PADAROT TOS PIEEJAMUS
SABIEDRĪBAI
Atlīdzība par filmas vai tās fragmenta reproducēšanu vienā eksemplārā un publiskošanu,
padarot to pieejamu sabiedrībai internetā.
Minimālā licences līgumā noteiktā maksa EUR 17,07 gadā.

1. Tiešsaistē
Atlīdzība par audiovizuāla darba vai tā fragmenta reproducēšanu vienā eksemplārā un
publiskošanu, padarot to pieejamu sabiedrībai, tiek noteikta procentuāli no ieņēmumiem1, ko
satura nodrošinātājs gūst no gala lietotājiem:

Darba veids
Filma (45 minūtes un ilgāk)
Filma (līdz 45 minūtēm)
Animācijas un leļļu filma
(ja filma virs 45 minūtēm, tad tiek
piemērots tarifs par filmu (45 minūtes
un ilgāk)).

Autoratlīdzības
lielums no
pakalpojuma cenas

Minimālais
autoratlīdzības
maksājums par 1
straumējuma/skatīju
ma reizi, EUR

5%

0.10

5%

0.05

5%

0.02

Ja audiovizuāls darbs ar mūziku, autoratlīdzība muzikālo darbu autoriem noteikta
autoratlīdzības minimālajās normās (tarifos) par muzikālu darbu publiskošanu internetā.
Minimālais mēneša autoratlīdzības maksājums 50,- EUR.
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2. Lejupielādei
Atlīdzība par audiovizuāla darba vai tā fragmenta publiskošanu, padarot to pieejamu
sabiedrībai un piedāvājot darbu lejupielādēt, tiek noteikta procentuāli no ieņēmumiem2, ko
satura nodrošinātājs gūst no gala lietotājiem:

Darba veids

Filma (45 minūtes un ilgāk)
Filma (līdz 45 minūtēm)
Animācijas un leļļu filma
(ja filma virs 45 minūtēm, tad tiek
piemērots tarifs par filmu (45 minūtes
un ilgāk))

Autoratlīdzības lielums
no pakalpojuma cenas

Minimālais
autoratlīdzības
maksājums par 1
lejupielādi, EUR

8.5%

0.83

8.5%

0.4

8.5%

0.2

Ja audiovizuāls darbs ar mūziku, autoratlīdzība muzikālo darbu autoriem noteikta
autoratlīdzības minimālajās normās (tarifos) par muzikālu darbu publiskošanu internetā.

2.1. Autoru personiskajās interneta vietnēs
AKKA/LAA licence nav jāsaņem, ja autors savā personiskajā interneta vietnē publisko savus
personiskos darbus. Interneta vietnei jāatbilst sekojošiem trim nosacījumiem:
1) interneta vietni rediģē un materiālus tajā izvieto tikai interneta vietnes īpašnieks vai
interneta vietnes administrators;
2) interneta vietnes īpašnieks un viņa darbu līdzautori ir vienīgie ievietoto darbu tiesību
īpašnieki;
3) interneta vietne nav saistīta ar klubu, producentu kompāniju, izdevniecību vai jebkuru citu
trešo personu vai konkrētu pasākumu un ar tās starpniecību netiek veikta saimnieciskā vai
komercdarbība.

2.2. Interaktīvos multimediju stendos vai skārienjūtīgos ekrānos
Autoratlīdzība par filmas vai tās fragmenta, kura kopējais garums nepārsniedz 5 minūtes,
publiskošanu, padarot tos pieejamus interaktīvos multimediju stendos vai skārienjūtīgos
ekrānos ekspozīcijās un izstādēs, ir 17,07 EUR gadā.
Par katrām nākamajām 5 minūtēm jāpiemaksā autoratlīdzība 17,07 EUR gadā.
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