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1. Tiešsaistē 

 
1.1.1 Ja satura nodrošinātājs negūst ieņēmumus no gala lietotāja 

 

 

 

Darba veids   Autori    Autoratlīdzība  

 

Dziesmu teksti kopā 

ar notīm 

teksta autoriem 

atdzejotājam 

0.43 

0.36 

par rindu,  

par rindu 

 

 komponistam 

aranžētājam 

0.43 

0.11 

par nošu rindu  (1 līnijkopu) 

par nošu rindu  (1 līnijkopu) 

 

Notis  

 

komponistam 

aranžētājam 

 

0.43 

0.11 

 

par nošu rindu  (1 līnijkopu) 

par nošu rindu  (1 līnijkopu) 

 

 
Minimālā autoratlīdzība Eur 17,- par 1  darba ievietošanu interneta vietnē. 

 

1.1.2 Ja satura nodrošinātājs gūst ieņēmumus no gala lietotāja 
 

 

  
Darba veids    Autori    Autoratlīdzība  

 

 

Dziesmu teksti kopā ar notīm   teksta autoriem  6% 

komponistiem  6% 

 

Notis      komponistiem  12% 

 

 

Tulkotājam tiek piešķirti autoratlīdzības procenti no teksta autora atlīdzības daļas 

saskaņā ar AKKA/LAA sadales noteikumiem vai autoru iesniegtu savstarpēju 

vienošanos par īpašu autoratlīdzības sadalījumu.  

 

Aranžētājam tiek piešķirti autoratlīdzības procenti no komponista atlīdzības daļas 

saskaņā ar AKKA/LAA sadales noteikumiem vai autoru iesniegtu savstarpēju 

vienošanos par īpašu autoratlīdzības sadalījumu. 
 

Minimālā autoratlīdzība Eur 17,- par 1 darba ievietošanu interneta vietnē. 
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2. Lejupielādei 
 

2.1 Ja satura nodrošinātājs negūst ieņēmumus no gala lietotāja 
 

 

Ja autora darbs tiek piedāvāts lejupielādei gala lietotājam bez atlīdzības, satura 

nodrošinātājs maksā pēc darbu apjoma. Pamattarifs līdz 1000 lejupielādēm:   

 

 

Darba veids   Autori   Autoratlīdzība  

 

 

Dziesmu teksti kopā 

ar notīm 

 

teksta autoriem 

atdzejotājam 

 

0.43 

0.36 

 

par rindu,  

par rindu 

 

 komponistam 

aranžētājam 

0.43 

0.11 

par nošu rindu  (1 līnijkopu) 

par nošu rindu  (1 līnijkopu) 

 

Notis  

 

komponistam 

aranžētājam 

 

0.43 

0.11 

 

par nošu rindu  (1 līnijkopu) 

par nošu rindu  (1 līnijkopu) 

 

Piezīme:  

Tarifs paredzēts lejupielādēm, kuru kopējais skaits nav lielāks par 1000 reizēm. Ja ir 

lielāks lejupielāžu skaits, pamattarifs tiek reizināts ar attiecīgu koeficientu, un iegūtā 

summa tiek pieskaitīta pamattarifam. Koeficientu iegūst lejupielāžu skaitu dalot ar 

10 000. Ja ir 2000 lejupielādes – koeficients 0,2, 5000 lejupielādes – koeficients  0,5 

utt. 

  

Minimālā autoratlīdzība ir Eur 17,- par 1  darbu.  

 

2.2 Ja satura nodrošinātājs gūst ieņēmumus no gala lietotāja 
 

 

Ja dziesmu tekstus un notis, kuru padara pieejamu interneta tīklā, iespējams 

lejupielādēt, pakalpojuma sniedzējam jāmaksā atlīdzība sekojošā apmērā no 

ienākumiem15, ko satura nodrošinātājs gūst no gala lietotājiem par autoru darbu 

lejupielādi: 

 

 

Darba veids    Autori   Autoratlīdzība  

 

 

Dziesmu teksti kopā ar notīm  teksta autoriem 6% 

komponistiem  6% 

 

Notis      komponistiem  12% 

 



 V._19.10.2020.   

 

Tulkotājam tiek piešķirti autoratlīdzības procenti no teksta autora atlīdzības daļas 

saskaņā ar AKKA/LAA sadales noteikumiem vai autoru iesniegtu savstarpēju 

vienošanos par īpašu autoratlīdzības sadalījumu.  

 

Aranžētājam tiek piešķirti autoratlīdzības procenti no komponista atlīdzības daļas 

saskaņā ar AKKA/LAA sadales noteikumiem vai autoru iesniegtu savstarpēju 

vienošanos par īpašu autoratlīdzības sadalījumu. 

 

Minimālā autoratlīdzība Eur 17,- par 1 darba ievietošanu interneta vietnē. 


