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1 Koncertos ar un bez ieejas maksas 

 

 
1.1 Koncertos ar ieejas maksu 

 

6% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par vieglās mūzikas darbu izmantojumu publiskā izpildījumā. 

Minimālā samaksa par koncertu EUR 14,23. 

 

5,5% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par vieglās mūzikas darbu izmantojumu publiskā izpildījumā, ja 

viena koncerta ieejas maksas bruto ieņēmumi pārsniedz EUR 71 143,59. 

 

5% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par vieglās mūzikas darbu izmantojumu publiskā izpildījumā, ja 

viena koncerta ieejas maksas bruto ieņēmumi pārsniedz EUR 106 715,39. 

 

10% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par nopietnās mūzikas darbu izmantojumu publiskā izpildījumā. 

 

Ja vairāk nekā 50% no koncerta repertuāra ir neaizsargāti darbi, tad autoratlīdzību aprēķina: 5% no ieejas 

maksasbruto ieņēmumiem par nopietnās mūzikas darbu izmantojumu publiskā izpildījumā. 

 

 

Minimālā samaksa EUR 14,23. 

 

 

Ja koncertos ar ieejas maksu tiek izplatīti ielūgumi, autoratlīdzību aprēķina, ielūguma vērtību pielīdzinot 

atbilstoši attiecīgās vietas koncerta biļetes vērtībai.    

Ja koncertā biļešu vietas nav numurētas, autoratlīdzību aprēķina, pielīdzinot  ielūguma vērtību vidējai 

biļetes cenai. 

 

 
1.2 Koncertos bez ieejas maksas 

 

 

1.2.1. Izglītības iestāžu koncertos 

 

Minimālā samaksa EUR 7,11  par koncertu. 

 

Tarifu piemēro, aprēķinot autoratlīdzību par darbu izmantojumu koncertos, kuros darbu izpildītāji  ir 

izglītības iestādes audzēkņi un pedagogi. 
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1.2.2. Pašvaldību tautas/kultūras namu koncertos 

 

Minimālā samaksa par koncertu: 

 

  EUR 

ja klausītāju skaits ir līdz 100 cilvēkiem; 14.23 

ja klausītāju skaits ir no 101 līdz 300 cilvēkiem; 28.46 

ja klausītāju skaits ir no 301 līdz 500 cilvēkiem; 49.80 

ja klausītāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus.  71.14 

 

 

Tarifu piemēro, aprēķinot autoratlīdzību par darbu izmantojumu koncertos, kuros darbu izpildītāji nesaņem 

atlīdzību par uzstāšanos. Ja izpildītājiem tiek maksāta atlīdzība par uzstāšanos, līguma summa tiek 

pielīdzināta ieņēmumam un atlīdzību aprēķina saskaņā ar 5.1.punkta nosacījumiem. 

 

Piezīme: 

 

Ja par vienu ieejas maksu tiek rīkots koncerts un dejas vai diskotēka, autoratlīdzība tiek aprēķināta 8% 

apmērā no ieejas maksas bruto ieņēmumiem. 

 

2 Deju vakaros un diskotēkās ar vai bez ieejas maksas (izpildītājmākslinieku 

priekšnesumā vai mehāniskā ierakstā) 
 

 

 

Publiskā izpildījuma veids 

Procents no ieejas 

maksas bruto 

ieņēmumiem 

Min. samaksa 

par pasākumu 

EUR 

Izpildītājmākslinieku priekšnesumā 6% 14.23 

Mehāniskā ieraksta izpildījumā 8% 21.34 

 

 

Piezīme: 

 

Diskotēka – sarīkojums, kura apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja dejot dīdžeja mehānisko ierakstu 

atskaņojumā klubos, naktsklubos, diskoklubos, diskotēkās, diskobāros, bāros, kafejnīcās u.tml. 
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3 Rēvijās, kabarē, varietē, šovos ar un bez ieejas maksas 

 

 

6% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par vieglās mūzikas darbu publisku izpildījumu 

(izpildītājmākslinieku priekšnesumā vai mehāniskajā ierakstā).  

 

 

Minimālā autoratlīdzības summa:  EUR 21,34. 

 

 

EUR 21,34 par katru pasākumu. ja netiek ņemta ieejas maksa. 

 

 

4 Bibliotēku un muzeju sarīkojumos  

(literārie vakari, dzejas pēcpusdienas, literāri muzikāli koncerti, autorvakari u.tml.) 

 

 

Ja sarīkojuma apmeklētājiem tiek pārdotas biļetes - 6% no biļešu bruto ieņēmumiem.  

 

 

Minimālā samaksa EUR 5,69 par sarīkojumu. 

 

 

Ja sarīkojuma apmeklētājiem netiek pārdotas biļetes - EUR 5,69  par vienu sarīkojumu. kurā tiek izmantoti 

AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbi. 

 

 

Piezīme.  

 

Ja pasākumā tiek publiski izpildīti ne tikai literāri, bet arī muzikāli un/vai horeogrāfiski darbi, tiek  

piemērots šajā punktā noteiktais tarifs par visu šo darbu publisku izpildījumu. Atlīdzība pa darbu veidiem 

tiek sadalīta proporcionāli darbu veidu izmantojuma apjomam. 
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5 Vienreizējos kultūras, sporta un citos izklaides pasākumos bez ieejas maksas  

(sporta svētki, gadatirgi, vēlēšanu propagandas pasākumi, dzejas dienas, festivāli u. c.) 

 

 

Apmeklētāju skaits pasākumā 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 

No 2001 un vairāk Slēdz īpašu līgumu 

 

 

Autoratlīdzības samaksa attiecas uz muzikālu darbu publisku izpildījumu izpildītājmākslinieku 

priekšnesumā un mehāniskajā ierakstā ar vai bez skaņu pastiprinošu tehnisku ierīču izmantošanas (piem., 

skaļruņi u. c. pastiprinātāji). 

 

 

Piezīme: 

1) Par vienu pasākumu tiek uzskatīts nepārtraukts priekšnesums  vienā norises vietā. 

2) Ja pasākums notiek dažādās norises vietās (zālēs, parkos, laukumos, stadionos u.c.), katrai 

pasākuma vietai jāizņem atsevišķa licence. 

3) Ja pasākums ilgst vairāk par vienu dienu, katrai pasākuma dienai jāizņem atsevišķa licence. 

 

 

6 Sporta deju pasākumos un modes skatēs ar ieejas maksu 
 

 

4% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par vieglās mūzikas darbu publisku izpildījumu 

(izpildītājmākslinieku priekšnesumā vai mehāniskajā ierakstā). 

 

 

Minimālā samaksa EUR 21,34. 

 

 

7 Sporta vingrošanas un kultūristu sacensībās ar ieejas maksu 
 

 

1% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem.  

 

 

Minimālā samaksa EUR 21,34. 
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8 Cirka izrādēs ar ieejas maksu 

 

 

2,5 % no ieejas maksas bruto ieņēmumiem. 

 

9  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. 

 

10 Filmu mūzikas publiskais izpildījums 

 

 
10.1 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.   

 

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

 

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

 

 EUR 

ja skatītāju skaits ir līdz 100 cilvēkiem  14.23 

ja skatītāju skaits ir no 101 līdz 300 cilvēkiem 28.46 

ja skatītāju skaits ir no 301 līdz 500 cilvēkiem 42.69 

ja skatītāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus 56.91 
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Par muzikālu darbu publisko izpildījumu, demonstrējot filmu, kuras garums līdz 45 minūtēm:  

 

  EUR 

ja skatītāju skaits ir līdz 100 cilvēkiem 4.27 

ja skatītāju skaits ir no 101 līdz 300 cilvēkiem 7.83 

ja skatītāju skaits ir no 301 līdz 500 cilvēkiem 10.67 

ja skatītāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus. 14.23 

 

Vienas licences minimālā maksa EUR 14,23.   

 
10.3 Kinolektoriji, lekcijas 

 

1% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem.  

 

Līdz 2 lekcijām  licences minimālā maksa EUR 14,23  par katru nākamo lekciju EUR 5,69.   

 

 

11 Karaoke pasākumi kafejnīcās, bāros, krodziņos, klubos u.tml. vietās ar vai bez 

ieejas maksas 
 

 

6% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem.  

 

Minimālā autoratlīdzības summa EUR 8,54 par pasākumu. 

 

EUR 8,54 par pasākumu, ja no apmeklētājiem netiek ņemta ieejas maksa.  

 

Piezīme. Ja kafejnīcās, bāros, krodziņos, klubos u.tml. vietās ar vienu ieejas maksu karaoke ir  tikai viens 

no izklaides komponentiem, autoratlīdzību par karaoki atsevišķi neaprēķina, bet piemēro atlīdzības tarifu 

“Restorānos, kafejnīcās, bāros, krodziņos, kazino, mūzikas klubos u.c. ar ieejas maksu”.  

 

12 Publiskas lekcijas 
 

 

2% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par autortiesību aizsargātu muzikālo darbu izmantojumu publiskā 

izpildījumā lekcijās, kurās lektora teksta īpatsvars ir ne mazāks kā  80%.  

 

Minimālā samaksa par lekciju EUR 14,23.  

 

Ja lekcijā  lektora teksta īpatsvars ir mazāks nekā 80%, par autortiesību aizsargātu muzikālo darbu 

izmantojumu publiskā izpildījumā, piemēro tarifu “Koncertos ar un bez ieejas maksas”.  
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13 Multimediāli projekti ar ieejas maksu 
 

 

6% apmērā no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par muzikālu, literāru un horeogrāfisku darbu 

izmantojumu publiskā izpildījumā.  

 

3% apmērā no ieejas maksas bruto ieņēmumiem par muzikālu, literāru un horeogrāfisku darbu 

izmantojumu publiskā izpildījumā, ja vairāk nekā 60% no uzveduma (izrādes) kopgaruma sastāda 

autortiesību neaizsargāti darbi. 

 

Piezīme.  

Ja tiek publiski izpildīti ne tikai muzikāli, bet arī literāri un/vai horeogrāfiski darbi, tiek  piemērots šajā 

punktā noteiktais tarifs par visu šo darbu publisku izpildījumu. Atlīdzība pa darbu veidiem tiek sadalīta 

proporcionāli darbu veidu izmantojuma apjomam. 

 

 


