
V.26.04.2021.    

 

   

TARIFI HOREOGRĀFISKU DARBU PUBLISKOŠANAI INTERNETĀ 

 

 

 

1. Tiešsaistē .................................................................................................................. 2 

1.1. Komerciālās  interneta vietnēs ............................................................................. 2 

1.2. Nekomerciālās interneta vietnēs .......................................................................... 2 

1.3. Tiešsaistes koncerts vai pasākums ...................................................................... 2 

2. Lejupielādei .............................................................................................................. 3 

2.1. Darbi, kas pēc lejupielādes ir pieejami neierobežotu laiku ................................. 3 

2.2. Darbi, kas pēc lejupielādes ir pieejami ierobežotu laiku ..................................... 4 

3. Autoru personisko darbu izmantojums autoru personiskajās interneta vietnēs ....... 4 

 



 

 V.26.04.2021.    

 

Lapa 2 no 4 

 

  

Atlīdzība par horeogrāfiska darba (ar vai bez mūzikas) reproducēšanu vienā eksemplārā  un 

publiskošanu, padarot to  pieejamu sabiedrībai internetā. 

 

Minimālā licences līgumā noteiktā maksa ir 17,07 EUR mēnesī. 
 

1. Tiešsaistē 
 

1.1. Komerciālās1  interneta vietnēs  
 

Ja tiek padarīts pieejams horeogrāfisks darbs (darbi)  komerciālā interneta vietnē, atlīdzība ir 3% no 

pakalpojuma cenas, bet ne mazāk kā: 

 
 EUR  

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 5 minūtēm 0.07 par apmeklējuma reizi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 15 minūtēm 0.17 par apmeklējuma reizi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 40 minūtēm 0.57 par apmeklējuma reizi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 60 minūtēm un 

ilgāk 

 

0.90 par apmeklējuma reizi 

 

 

1.2. Nekomerciālās interneta vietnēs 
 
 EUR  

ja tiek padarīts pieejams horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 5 minūtēm 0.28 mēnesī 

ja tiek padarīts pieejams horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 15 minūtēm 0.71 mēnesī 

ja tiek padarīts pieejams horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 40 minūtēm 2.28 mēnesī 

ja tiek padarīts pieejams horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 60 minūtēm 

un ilgāk 

 

3.56 mēnesī 

 

Piemaksas:  

Ja horeogrāfisks darbs tiek padarīts pieejams sākumlapā: tarifs + 100%. 

 

1.3. Tiešsaistes koncerts vai pasākums 
 

Ja koncerts vai pasākums tiek publiskots tiešraidē tiešsaistē: 

 

1)  Koncertos ar pieejas maksu 

 

6% no pieejas maksas bruto ieņēmumiem par horeogrāfisku darbu vienreizēju reproducēšanu 

un publiskošanu, padarot tos pieejamus sabiedrībai. 

 

5,5% no pieejas maksas bruto ieņēmumiem par horeogrāfisku darbu vienreizēju 

reproducēšanu un publiskošanu, padarot tos pieejamus sabiedrībai, ja viena koncerta pieejas 

maksas bruto ieņēmumi pārsniedz Eur 71 143,59. 

 
1 Interneta vietne, no kuras tiek gūts tiešs vai netiešs komerciāls labums un/vai kurā tiek ievietota reklāma 
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5% no pieejas maksas bruto ieņēmumiem par horeogrāfisku darbu vienreizēju reproducēšanu 

un publiskošanu, padarot tos pieejamus sabiedrībai, ja viena koncerta pieejas maksas bruto 

ieņēmumi pārsniedz Eur 106 715,39. 

 

Minimālā samaksa par koncertu (pasākumu) Eur 42,69. 

 

Ja tiešsaistes pasākumā tiek publiskoti ne tikai horeogrāfiski, bet arī muzikāli un/vai literāri 

darbi, tiek piemērots šajā punktā noteiktais tarifs par visu šo darbu publiskošanu. Atlīdzība pa 

darbu veidiem tiek sadalīta proporcionāli darbu veidu izmantojuma apjomam. 
 

2) Koncertos bez pieejas maksas 
 

Unikālo klausītāju skaits 

Vienreizējā autoratlīdzības samaksa 

Eur 

Līdz 100 42.69 

No 101 līdz 300 71.14 

No 301 līdz 500 99.60 

No 501 līdz 800 135.17 

No 801 līdz1000 170.74 

No 1001 līdz 2000 355.72 

Par katriem nākamajiem 1000 185.00 

 

Ja tiešsaistes pasākumā tiek publiskoti ne tikai horeogrāfiski, bet arī muzikāli un/vai literāri 

darbi, tiek piemērots šajā punktā noteiktais tarifs par visu šo darbu publiskošanu. Atlīdzība pa 

darbu veidiem tiek sadalīta proporcionāli darbu veidu izmantojuma apjomam. 

 

 

2. Lejupielādei 
 

2.1. Darbi, kas pēc lejupielādes ir pieejami neierobežotu laiku 
 

Atlīdzība par horeogrāfisks darba lejupielādi ir 5% no ieņēmumiem, kas gūti no gala lietotāja par šo 

pakalpojumu, bet ne mazāk kā: 
 EUR  

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 5 minūtēm 0.17 par lejupielādi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 15 minūtēm 0.21 par lejupielādi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 40 minūtēm 0.28 par lejupielādi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 60 minūtēm un 

ilgāk 

 

0.43 par lejupielādi 
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2.2. Darbi, kas pēc lejupielādes ir pieejami ierobežotu laiku 
 

Atlīdzība par horeogrāfiska darba lejupielādi ir 3% no ieņēmumiem, kas gūti no gala lietotāja par šo 

pakalpojumu, bet ne mazāk kā: 

 
 EUR  

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 5 minūtēm 0.11 par lejupielādi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 15 minūtēm 0.14 par lejupielādi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 40 minūtēm 0.20 par lejupielādi 

horeogrāfisks darbs (darbi) līdz 60 minūtēm un 

ilgāk 

 

0.30 par lejupielādi 

 

3. Autoru personisko darbu izmantojums autoru personiskajās interneta 

vietnēs 

 
Licence nav jāsaņem, ja autors savā personiskajā interneta vietnē padara pieejamus 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. 
 


