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Autoratlīdzības minimālās normas (tarifi) autoru vizuālās mākslas darbu reproducēšanai 

vienā eksemplārā  un publiskošanai, padarot tos pieejamus sabiedrībai. 

 

1. Tiešsaistē 

 

Atlīdzība par viena vizuālās mākslas darba publiskošanu  uz norādīto termiņu. 

 

 

1.1 Nekomerciālās tiešsaistes vietnēs, rīkos 

 

Autoratlīdzības minimālās normas (tarifi) autoru vizuālās mākslas darbu reproducēšanai 

vienā eksemplārā un publiskošanai, padarot tos pieejamus sabiedrībai  tiešsaistē 

nekomerciālās vietnēs un rīkos, izglītības, kultūras iestāžu (muzeju, arhīvu, bibliotēku 

u.tml.) tiešsaistes vietnēs un rīkos (piemēram, virtuālajās izstādēs, tiešsaistes lekcijās, 

digitālos materiālos un tml.). 

 

Darbu skaits Atlīdzība ( Eur mēnesī) 

1 darbs 7 

2-3 9 

4-6 11 

7-10 13 

11-20 16 

21-30 20 

31-40 25 

41-50 32 

51-60 38 

61-70 44 

71-80 50 

81-90 57 

91-100 63 

101-200 88 

201-300 113 

301-400 138 

401-500 163 

501-1000 191 

1001-2000 236 

2001-3000 281 

 

Atlīdzība tiek piemērota tiešsaistes vietnei un rīkam, kuram nav komerciāla mērķa, 

no kuras netiek gūts tiešs vai netiešs komerciāls labums un kurā netiek ievietota 

reklāma. 
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1.2 Komerciālās tiešsaistes vietnēs, rīkos 

 

Autoratlīdzības minimālās normas (tarifi) autoru vizuālās mākslas darbu 

reproducēšanai vienā eksemplārā  un publiskošanai, padarot tos pieejamus 

sabiedrībai  tiešsaistei komerciālās vietnēs un rīkos (ieskaitot preses izdevumus 

(avīzes, žurnāli)). 

 

Darbu skaits Atlīdzība (Eur mēnesī) 

1 darbs 15 

2-3 20 

4-6 23 

7-10 25 

11-20 31 

21-30 44 

31-40 50 

41-50 63 

51-60 75 

61-70 88 

71-80 100 

81-90 113 

91-100 125 

101-200 175 

201-300 225 

301-400 275 

401-500 325 

501-1000 425 

1001-2000 525 

2001-3000 625 

 

Atlaides: 

1) Preses izdevumu (avīzēm un žurnāliem) arhīviem 50% atlaide. 

 

1.3 Publiskot tiešsaistes vietnē un izgatavot reprodukciju 

 

 

Ja vizuālās mākslas darbs tiek publiskots tiešsaistes vietnē ar mērķi piedāvāt 

pircējiem izgatavot izvēlētā vizuālās mākslas darba reprodukciju vai plakātu, 

autoratlīdzība  ir: 

 

1) EUR 17,07 gadā par 1 vizuālās mākslas darba ievietošanu tiešsaistes vietnē, 

2) 10% no katras reprodukcijas vai plakāta pārdošanas summas. 
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1.4 Autoru personiskajās tiešsaistes vietnēs  

 

 

AKKA/LAA licence nav jāsaņem, ja autors savā personiskajā tiešsaistes vietnē publisko 

savus personiskos darbus. 

 

Tiešsaistes vietnei jāatbilst sekojošiem trim  nosacījumiem: 

 

1) Tiešsaistes vietni rediģē un materiālus tajā izvieto tikai tiešsaistes vietnes īpašnieks 

vai tiešsaistes vietnes administrators. 

 

2) Tiešsaistes vietnes īpašnieks un viņa darbu līdzautori ir vienīgie ievietoto darbu 

tiesību īpašnieki.  

 

3) Tiešsaistes 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. 

 

 

1.5 Mobilajās aplikācijās 
 

 

Autoratlīdzības minimālās normas (tarifi) autoru vizuālās mākslas darbu reproducēšanai 

vienā eksemplārā un publiskošanai, padarot tos pieejamus sabiedrībai ar mobilo 

aplikāciju palīdzību. 

 

Atlīdzību nosaka vizuālo darbu publiskošanai uz norādīto termiņu, ņemot vērā 

aplikācijas lejupielāžu skaitu. 

 

Ja tiek piedāvāta mobilā aplikācija un satura nodrošinātājs negūst ieņēmumus no gala 

lietotāja, autoratlīdzība vizuālās mākslas darbu autoriem, kuru darbi publiskoti tiešsaistē, 

ir: 

 

 

Tiešsaistē publiskoto 

darbu skaits 

Atlīdzība ( Eur 

mēnesī/līdz 1000 

aplikāciju lejupielādēm) 

1 darbs 7 

2-3 9 

4-6 11 

7-10 13 

11-20 16 

21-30 20 

31-40 25 

41-50 32 

51-60 38 

61-70 44 

71-80 50 
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81-90 57 

91-100 63 

101-200 88 

201-300 113 

301-400 138 

401-500 163 

501-1000 191 

 

Par katrām nākamām 1000 aplikāciju lejupielādes reizēm piemēro uz mēnesi noteikto 

autoratlīdzību. 

2. Lejupielāde 

 

2.1 E-grāmatas 

 

Lejupielāde par maksu 

 

 

Ja tiek piedāvāta lejupielādei e-grāmata, kurā  iekļauts vismaz viens AKKA/LAA 

pārstāvēta autora vizuālās mākslas darbs, autoratlīdzība vizuālās mākslas darbu autoriem 

gadā ir 2% no ieņēmumiem, kas gūti no gala lietotāja par šo pakalpojumu, bet ne mazāk 

kā: 

 

  EUR 

ja e-grāmatā ir 1-3 AKKA/LAA pārstāvēto autoru vizuālās mākslas 

darbi 

17.07 

ja e-grāmatā ir 4-6 AKKA/LAA pārstāvēto autoru vizuālās mākslas 

darbi 

19.21 

ja e-grāmatā ir 7-10 AKKA/LAA pārstāvēto autoru vizuālās mākslas 

darbi 

21.34 

 

Ja e-grāmatā iekļauti vairāk kā 10 AKKA/LAA pārstāvēto autoru vizuālās mākslas darbi, 

par 11. un katru nākamo darbu pamattarifam pieskaita EUR 0,71. 

 

Par mākslas albumiem un grāmatām, kurās vizuālās mākslas darbu apjoms pārsniedz 

teksta apjomu, slēdz individuālu vienošanos, bet ne mazāk kā 5% no ieņēmumiem, kas 

gūti no gala lietotāja par šo pakalpojumu. 
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Lejupielāde bez maksas 

 

Ja tiek piedāvāta lejupielādei e-grāmata, kurā  iekļauts vismaz viens AKKA/LAA 

pārstāvēta autora vizuālās mākslas darbs, un satura nodrošinātājs negūst ieņēmumus no 

gala lietotāja par šo pakalpojumu, autoratlīdzība vizuālās mākslas darbu autoriem ir: 

  

EUR 

(gadā) 

par 100 lejupielādes reizēm, ja e-grāmatā ir 1-3 AKKA/LAA pārstāvēto autoru 

vizuālās mākslas darbi 

17.07 

par 100 lejupielādes reizēm, ja e-grāmatā ir 4-6 AKKA/LAA pārstāvēto autoru 

vizuālās mākslas darbi 

19.21 

par 100 lejupielādes reizēm, ja e-grāmatā ir 7-10 AKKA/LAA pārstāvēto 

autoru vizuālās mākslas darbi 

21.34 

 

Ja e-grāmatā iekļauti vairāk kā 10 AKKA/LAA pārstāvēto autoru vizuālās mākslas darbi, 

par 11. un katru nākamo darbu pamattarifam pieskaita EUR 0,43. 

 

Par katrām nākamajām 100 lejupielādes reizēm piemēro uz gadu noteikto autoratlīdzību. 

 

Par mākslas albumiem un grāmatām, kurās vizuālās mākslas darbu apjoms pārsniedz 

teksta apjomu, slēdz individuālu vienošanos, bet ne mazāk kā EUR 34,15 gadā par 1000 

lejupielādes reizēm.  

 

 

2.2 Muzeju, arhīvu, bibliotēku u.tml. tiešsaistes vietnēs 

 

Autoratlīdzības minimālās normas (tarifi) autoru vizuālās mākslas darbu reproducēšanai 

un publiskošanai, padarot tos pieejamus sabiedrībai tiešsaistē muzeju, arhīvu, bibliotēku, 

mākslas galeriju vai citās ar vizuālās mākslas darbu apskati saistītās tiešsaistes vietnēs vai 

tiešsaistes vietnēs, kuras ir paredzētās izglītības un pētniecības mērķiem ir: 

 

1) ja lejupielāde tiek piedāvāta bez maksas – minimālā autoratlīdzības summa 2,00 

EUR par vienu darbu; 

2) ja lejupielāde tiek piedāvāta par maksu – autoratlīdzība ir 10% no gala 

lietotājam samaksātās summas par vienu lejupielādi, bet ne mazāk kā 2,00 EUR 

par darbu. 

 

Tarifs attiecas tikai uz gadījumiem, ja minētajās tiešsaistes vietnēs ievietoto vizuālo darbu 

skaits pārsniedz 500 darbus.  

 

Maksimālais licences darbības termiņš 3 (trīs) gadi.   

 

 


