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1

Filmu publisks izpildījums

1.1.

Kinozālēs

Atlīdzība par katru filmas demonstrējuma reizi ir 5% no pārdoto biļešu summas, bet ne mazāk kā:

Par filmas (45 minūtes un ilgāk) publisku demonstrējumu:
50 un mazāk apmeklētāju
51 līdz 100 apmeklētāju
101 līdz 150 apmeklētāju
151 līdz 200 apmeklētāju
201 līdz 250 apmeklētāju
par katriem nākamajiem 50 apmeklētājiem virs 250

Eur
28.46
49.80
71.14
106.72
128.06
+ 14.23

Par filmas (līdz 45 minūtēm) publisku demonstrējumu:
50 un mazāk apmeklētāju
51 līdz 100 apmeklētāju
101 līdz 150 apmeklētāju
151 līdz 200 apmeklētāju
201 līdz 250 apmeklētāju
par katriem nākamajiem 50 apmeklētājiem virs 250

Eur
14.23
28.46
42.69
56.91
71.14
+ 7.11

Par animācijas filmas publisku demonstrējumu:
50 un mazāk apmeklētāju
51 līdz 100 apmeklētāju
101 līdz 150 apmeklētāju
151 līdz 200 apmeklētāju
201 līdz 250 apmeklētāju
par katriem nākamajiem 50 apmeklētājiem virs 250

Eur
7.11
14.23
21.34
28.46
35.57
+ 4.27

(ja filma virs 45 minūtēm, tad tiek piemērots tarifs par filmas (45 minūtes un ilgāk) publisku demonstrējumu).

Lapa 2 no 7

TR01_17/5_TR03_13/5_17.11.2018.

1.2.

Filmu festivālos

Atlīdzība par katru filmas demonstrējuma reizi ir 5% no pārdoto biļešu summas, bet ne mazāk kā:
EUR
Par filmas (45 minūtes un ilgāk) publisku demonstrējumu
28.46
Par filmas (45 minūtes un ilgāk) publisku demonstrējumu bērnu filmu
festivālos
Par filmas (līdz 45 minūtēm) publisku demonstrējumu
Par filmas (līdz 45 minūtēm) publisku demonstrējumu bērnu filmu
festivālos
Par animācijas filmas publisku demonstrējumu
(ja animācijas filma virs 45 minūtēm, tad tiek piemērots tarifs par filmas
(45 minūtes un ilgāk) demonstrējumu)
Par animācijas filmas publisku demonstrējumu bērnu filmu festivālos
(ja animācijas filma virs 45 minūtēm, tad tiek piemērots tarifs par
filmas (45 minūtes un ilgāk) demonstrējumu)

1.3.

17.07
14.23
11.38

7.11

7.11

Muzejos vai citās kultūras iestādēs dažādos pasākumos
1.3.1. Pastāvīgās ekspozīcijas

Atlīdzība par katru filmas demonstrējuma dienu izstādes ekspozīcijas laikā ir 5% no pārdoto biļešu
summas, bet ne mazāk kā EUR 14,23 dienā.

1.3.2. Vienreizējs sarīkojums, ja ekrāns pa diagonāli nav lielāks par 100 cm
Atlīdzība par katru programmas demonstrējuma reizi ir EUR 28.46 par vienu programmu, kuras garums
nepārsniedz 3 stundas.
Ja programmas garums pārsniedz 3 stundas, tarifu piemēro proporcionāli programmas garumam.
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1.3.3. Vienreizējs sarīkojums, ja ekrāns pa diagonāli ir lielāks par 100 cm
Atlīdzība par katru filmas demonstrējuma reizi.

Par filmas (45 minūtes un ilgāk) publisku demonstrējumu:
50 un mazāk apmeklētāju
51 līdz 100 apmeklētāju
101 līdz 150 apmeklētāju
151 līdz 200 apmeklētāju
201 līdz 250 apmeklētāju
par katriem nākamajiem 50 apmeklētājiem virs 250

Eur
28.46
49.80
71.14
106.72
128.06
+ 14.23

Par filmas (līdz 45 minūtēm) publisku demonstrējumu:
50 un mazāk apmeklētāju
51 līdz 100 apmeklētāju
101 līdz 150 apmeklētāju
151 līdz 200 apmeklētāju
201 līdz 250 apmeklētāju
par katriem nākamajiem 50 apmeklētājiem virs 250

Eur
14.23
28.46
42.69
56.91
71.14
+ 7.11

Animācijas filmas publisku demonstrējumu:
50 un mazāk apmeklētāju
51 līdz 100 apmeklētāju
101 līdz 150 apmeklētāju
151 līdz 200 apmeklētāju
201 līdz 250 apmeklētāju
par katriem nākamajiem 50 apmeklētājiem virs 250

Eur
7.11
14.23
21.34
28.46
35.57
+ 4.27

(ja filma virs 45 minūtēm, tad tiek piemērots tarifs par filmas (45 minūtes un ilgāk) demonstrējumu).

1.3.4. Filmu fragmentu izmantošana muzeju pedagoģiskajās programmās
Autoratlīdzība par filmu fragmentu, kuru kopējais garums nepārsniedz 5 minūtes, demonstrēšanu muzeju
pedagoģiskajās programmās ir EUR 2,13 par vienu izglītojošo nodarbību.
Par katrām nākamajām 5 minūtēm jāpiemaksā autoratlīdzība EUR 2,13 apmērā.
Minimālā licences līgumā noteiktā maksa ir EUR 17,07 gadā.
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1.4.

Koncertos, ballēs u.c. pasākumos, kuros tiek izņemta mūzikas publiskā izpildījuma licence

Atlīdzība par katru filmas demonstrējuma reizi:
EUR
Par katriem 250 apmeklētājiem katrai filmas (45 minūtes un ilgāk)
rādīšanas reizei
42.69
Par katriem 250 apmeklētājiem katrai filmas(līdz 45 minūtēm) rādīšanas
reizei
21.34
Par katriem 250 apmeklētājiem katrai animācijas filmas rādīšanas reizei
(ja animācijas filma virs 45 minūtēm, tad tiek piemērots tarifs par filmas
(45 minūtes un ilgāk) rādīšanas reizi).
14.23
Ja apmeklētāju skaits ir lielāks par 250, atlīdzība audiovizuālā darba autoriem tiek noteikta proporcionāli
apmeklētāju skaitam.

1.5.

Skatuves darbā iekļauta audiovizuāla darba publisks izpildījums

Atlīdzība par katru filmas vai tā fragmenta publiska izpildījuma reizi (katru izrādi):

par audiovizuāla darba izmantojumu līdz 1 min.
par audiovizuāla darba otro minūti
par audiovizuāla darba trešo minūti
sākot ar ceturto minūti par katru minūti

EUR
8.54
7.11
5.69
4.27
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2

Filmu mūzikas publiskais izpildījums un koncertu translācija

2.1

Filmu publisks izpildījums ar ieejas maksu

Par muzikālu darbu publisko izpildījumu, demonstrējot filmas: 1% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem.
Minimālā samaksa kalendārā gada ceturksnī:
-

EUR 4,27 par filmu, kuras garums 45 minūtes un ilgāk;
EUR 2,13 par filmu , kuras garums līdz 45 minūtēm.

Vienas licences minimālā maksa EUR 14,23.

2.2

Filmu publisks izpildījums bez ieejas maksas (kinoteātros, sarīkojumos u.tml.)

Par muzikālu darbu publisko izpildījumu, demonstrējot filmu, kuras garums 45 minūtes un ilgāk:

ja skatītāju skaits ir līdz 100 cilvēkiem
ja skatītāju skaits ir no 101 līdz 300 cilvēkiem
ja skatītāju skaits ir no 301 līdz 500 cilvēkiem
ja skatītāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus

EUR
14.23
28.46
42.69
56.91

Par muzikālu darbu publisko izpildījumu, demonstrējot filmu, kuras garums līdz 45 minūtēm:

ja skatītāju skaits ir līdz 100 cilvēkiem
ja skatītāju skaits ir no 101 līdz 300 cilvēkiem
ja skatītāju skaits ir no 301 līdz 500 cilvēkiem
ja skatītāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus.

EUR
4.27
7.83
10.67
14.23

Vienas licences minimālā maksa EUR 14,23.
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2.3

Koncertu translācija

Par muzikālo darbu publisko izpildījumu, īstenojot simultānu koncertu translāciju:
4% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem. Minimālā samaksa EUR 14,23 par vienu koncertu.
Par mūzikas izmantojumu kinoteātru foajē filmu demonstrēšanas starplaikos autoratlīdzību aprēķina saskaņā
ar veikalu tarifiem.
2.4

Kinolektoriji, lekcijas

1% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem.
Līdz 2 lekcijām licences minimālā maksa EUR 14,23 par katru nākamo lekciju EUR 5,69.
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