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1. Reproducēšana 

 

1.1. Datu nesējos 
 

1.1.1. Datu nesēji, kuros reproducēti tikai audiovizuāli darbi 
 

 

Autoratlīdzība  ir 8,5% no reproducēto filmu kopiju vairumtirdzniecības cenas.  

 

Ja ieraksts nav domāts tirdzniecībai, piemēro minimālo samaksu - EUR 0,83  reizinot to ar datu nesēja 

tirāžu. 

 

1.1.2. Multimediji 
 

Autoratlīdzība par audiovizuāla darba vai tā fragmenta reproducēšanu multimedijos 500 eksemplāros. 

 

 

EUR 

ja ievieto audiovizuālu darbu līdz 1 minūtei, 142.29 

par audiovizuāla darba otro minūti 128.06 

par audiovizuāla darba trešo minūti 113.83 

sākot ar ceturto minūti par katru minūti 99.60 

 

Piezīmes: 

Par katrām nākamajām 500 reproducētajām kopijām jāpiemaksā autoratlīdzība 25% apmērā no 

maksājamās summas.1 

  

2. Publiskošana, iekļaujot audiovizuāla darba fragmentu citā darbā 

 

AKKA/LAA izsniedz licenci, ja tiesību īpašnieks piekrīt šāda veida darbu izmantojuma licencēšanai ar 

AKKA/LAA starpniecību. AKKA/LAA negarantē tiesību īpašnieka piekrišanu un atļauju darbu 

izmantojumam.  

 

Ja tiesību īpašnieks nepiekrīt AKKA/LAA noteiktajam tarifam, tiek piemērots tiesību īpašnieka 

individuāli noteiktā  autoratlīdzības samaksu un izmantojuma noteikumi. 

                                                           
1 Piemēram, CD tiek izmantots filmas 5 minūšu garš fragments, atlīdzība ir EUR 583.38 

Par nākamajiem 1500 eksemplāriem (EUR 583.38 x 25%) x 3 = EUR 437.53 
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2.1. Skatuves darbā 
 

Vienreizēja autoratlīdzības samaksa par atļauju iekļaut filmas fragmentu skatuves darbā, tādējādi radot 

jaunu patstāvīgu darbu: 

  EUR 

par audiovizuāla darba izmantojumu līdz 1 min. 15.65 

par audiovizuāla darba otro minūti 14.23 

par audiovizuāla darba trešo minūti 12.81 

sākot ar ceturto minūti par katru minūti 11.38 

 

Piezīmes: 

Saņemtā atļauja attiecas tikai uz audiovizuāla darba fragmenta iekļaušanu skatuves darbā. Papildus 

nepieciešama atļauja skatuves darbā iekļautu audiovizuālu darbu publiskam izpildījumam. 

 

2.2. Jaunā audiovizuālā  darbā 
 

Vienreizēja autoratlīdzības samaksa par atļauju izmantot filmas fragmentu kā cita audiovizuāla darba 

sastāvdaļu, tādējādi radot jaunu patstāvīgu audiovizuālu darbu: 

 

 

EUR 

par audiovizuāla darba izmantojumu līdz 1 min. 156.52 

par audiovizuāla darba otro minūti 142.29 

par audiovizuāla darba trešo minūti 128.06 

sākot ar ceturto minūti par katru minūti 113.83 

 


