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Saskaņā ar LR MK 2006.gada 3.oktobrī 

Noteikumu Nr. 808. pielikumu 

„Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un  

 arodbiedrību gada pārskatiem” 

 

 

Organizācijas nosaukums: Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju          

                                  aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība ( AKKA/LAA) 

Reģistrācijas Nr. UR:          40008043690   

Datums:                               2004. gada 30. decembris  

Juridiskā adrese:                  Aleksandra Čaka iela 97, Rīga LV 1011 

Tālrunis:                              7315632 

Fakss:                                  7315620 

 

Valsts ieņēmumu dienesta  

teritoriālā iestāde:                Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa 

 

Mērvienība:                          Lats  

 

 

 

BILANCE 

 

2007. gada 31. decembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saľemšanas datums ___________________ 
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības  nosaukums 

 

 

Bilance 

uz 2007.gada 31.decembri 
                                                                                                                                         

(latos) 

Nr.p.

k. 

Posteņu nosaukums uz 

31.12.2007 

uz 

31.12.2006 

 AKTĪVS   

 ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI   

I Nemateriālie ieguldījumi 25524     23506 

II Pamatlīdzekļi: 533277 244156 

  1. Nekustamais īpašums 492125   187200 

 2. Pārējie pamatlīdzekļi 37203     55956 

3. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 3949 1000 

           Kopā pamatlīdzekļi 558801   267662 

 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   

    II Debitori 74450 114302 

   III Vērtspapīri   

    IV Nauda 2884944  2218001 

  Kopā apgrozāmie līdzekļi 2959394  2332303 

                BILANCE 

 
3518195  2599965 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības  nosaukums 

 

 

 

 

(latos) 

Nr.p.

k. 

Posteņu nosaukums uz  

31.12.2007 

        uz  

  31.12.2006 

 PASĪVS   

     I Fondi:   

          

1.       Mērķfonds 21938      34378 

      2. Rezerves fonds 67596      2964 

      3. Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve 304988  

                 Kopā fondi 394522     37342 

    II Īstermiľa kreditori:    

      1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

5815      20530 

     2.  Pārējie kreditori, t.sk. 

1) Uzkrātās saistības  

2) Norēķini ar Latvijas autoriem un 

ārvalstu organizācijām 

3) Nesadalītā  atlīdzība 

4) Nākamo periodu ieņēmumi 

5) Norēķini ar kreditoriem  

3117858 

69190 

 

2445394 

521570 

73157 

8547 

 2542093 

         63070 

       

1625939 

      681900 

       149691 

         21493 

          Kopā īstermiņa kreditori 3123673   2562623 

          Kopā kreditori 3123673   2562623 

                  

BILANCE 

 

 

3518195 

 

  2599965 

 

 

 

 

 

 AKKA/LAA izpilddirektore       Inese  Paklone                                               
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības nosaukums 

 

 

 

 

Ieľēmumu un izdevumu pārskats  

par 2007. gadu 
                                                                                                              (latos) 

Nr.p.

k. 

Ieņēmumu un izdevumu posteņi pārskata 

periodā  

2007. gadā 

iepriekšējā 

periodā  

2006. gadā 

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 

 

1044 

 

783 

IV Ieľēmumi no saimnieciskās darbības 745413 549382 

V Citi ieľēmumi 48872 46407 

VII  IEĽĒMUMI KOPĀ 795329 596572 

VIII Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un 

uzdevumu veikšanai 

 

743815 

 

590760 

 t.sk.   

1. Algas 396114 296138 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 93755 69045 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 

38386 34847 

4. Citi izdevumi 215560 190730 

IX Nodokļi:   

1. Nekustamā īpašuma nodoklis 3099 2848 

 Nodokļi kopā 3099 2848 

 X IZDEVUMI KOPĀ 746914 593608 

XI IEĽĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 48415 2964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone  
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Ziľojums 

 

1. Vispārīga informācija par biedrību 

 

1.1.  Biedrības nosaukums un juridiskā adrese:  

Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/  

Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA), A. Čaka iela 97, Rīga, LV 1011 

1.2.  Reģistrācijas Nr. un datums: 

          40008043690,  2004. gads 30.decembrī 

1.3.  Pārvaldes institūcijas:  

1) Biedrības AKKA/LAA padome, ievēlēta 2007.gada 30.augustā: 

Māra Zālīte (prezidente) 

Ēriks Hānbergs 

Juris Kulakovs 

Valdis Muktupāvels 

Inese Paklone 

Juris Petraškevičs 

Valts Pūce 

Valdis Rūmnieks 

Ungars Savickis 

2) Biedrības AKKA/LAA izpilddirektore:  

Inese Paklone, apstiprināšanas datums 13.12.2004 

1.4. Darbības mērķi un metodes to īstenošanai:     

1) autoru apvienošana autoru tiesību kolektīvā pārvaldījuma realizēšanai saskaņā 

ar Latvijas Republikas likumiem un normatīviem aktiem un starptautiskajām 

konvencijām un līgumiem, kuru dalībvalsts ir Latvija; 

2) autortiesību aizsardzības sistēmas sakārtošana Latvijas Republikā; 

3) kultūras daudzveidības veicināšana Latvijā, nodrošinot sabiedrībai ārvalstu 

autoru darbu likumīgas izmantošanas iespējas; 

4) Latvijas autoru darbu un kultūras pieejamības veicināšana ārvalstīs; 
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5) Latvijas autortiesību subjektu tiesību kolektīvā pārvaldīšana Latvijas Republikā 

un ārvalstīs; 

6) ārvalstu autortiesību subjektu tiesību kolektīvā pārvaldīšana Latvijas 

Republikā; 

7) labvēlīgu apstākļu veicināšana autoru radošai darbībai, realizējot viņu 

autortiesības un aizstāvot viņu likumīgās intereses. 
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1.5. Svarīgākie sasniegumi 2007. gadā 

un attīstības perspektīvas 
 

2007.gads autortiesību organizācijai AKKA/LAA bija divpadsmitais darbības 

gads un trešais gads jaunā statusā kā biedrībai. Gada laikā kopējie ieņēmumi 

sasniedza 4.18 miljonus latu, kas bija  par 40.15 % vairāk nekā 2006. gadā. Papildus 

savāktajai atlīdzībai sadalēs tiesību īpašniekiem tika pievienoti arī procenti no tekošo 

banku kontu atlikumiem un depozītiem.  

90.2 % no atlīdzības kopējā apjoma veido autoriem savāktā atlīdzība, bet 9.8% 

no savāktās atlīdzības saņēma blakustiesību īpašnieki. 

 

2007.gadā savāktā atlīdzība 

 

 Tiesību veids Summa % 

I. Atlīdzība autoriem kopā 3670374 90.19 

 tai skaitā:    

1. Muzikālo darbu tiesības, 2431785 59.76 

 tai skaitā publiskais izpildījums 1311363 32.22 

2. Darbu mehāniskā ieraksta reproducēšanas 

tiesības (AKKA/LAA – NCB)  

81608 2.01 

3. Dramatisko darbu tiesības 350794 8.62 

4. Literāro darbu tiesības 58810 1.45 

5. Vizuālo darbu tiesības 28057 0.69 

6. Audiovizuālo darbu tiesības 30422 0.75 

7. Atlīdzība no tukšajiem audionesējiem 152648 3.75 

8. Atlīdzība no tukšajiem audiovizuālajiem 

nesējiem 

62384 1.53 

9. Publiskā patapinājuma atlīdzība 384333 9.44 

10. Autoru atlīdzība no ārvalstu organizācijām 83021 2.04 

11. Mērķa rezerves no kabeļtelevīzijām 6512 0.16 

II. Citu tiesību īpašnieku atlīdzība kopā 399027 9.81 

 tai skaitā    

1. Blakustiesību organizācijām 359652 8.84 

2. Citu tiesību īpašnieku daļas no kabeļtelevīzijām 

(AGICOA,  ZDF) 

39375 0.97 

 Atlīdzība kopā 4069401 100 

 Ieņēmumi no banku uzkrātajiem % un 

depozītiem 

107037  

 Kopējie ieľēmumi 4176438  

 

 

 

Kopš 2004. gada 1. maija stājušies spēkā grozījumi „Autortiesību likumā”, 

saskaņā ar kuriem mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšanai nepieciešama 

Kultūras ministrijas izsniegta atļauja. Kultūras ministrija ir izvērtējusi AKKA/LAA, 

kas pārstāv visu žanru mākslas un literatūras darbu autorus, darbību un izsniegusi 

visas nepieciešamās atļaujas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšanai. 
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Autoru mantiskās tiesības attiecībā uz izmantojumu publiskā izpildījumā izklaides 

vietās, kafejnīcās, veikalos u.c. tamlīdzīgās vietās tiek administrētas tikai kolektīvi un 

to Latvijas teritorijā veic viena autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 

organizācija – AKKA/LAA.  

 

Par muzikālo darbu izmantojumu publiskā izpildījumā 2007.gadā iekasēti 1.31 

miljons latu jeb par 23,3 % vairāk nekā 2006.gadā.  

Muzikālo darbu nodaļa 2007.gadā pavisam izsniegusi  5423 licences, t.i., par 

501 licenci vairāk nekā iepriekšējā gadā.  Licences darbu izmantojumam publiskā 

izpildījumā ir saņēmuši praktiski visi darbu izmantotāji tādās stacionāro lietotāju 

grupās kā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, mūzikas klubi, spēļu zāles, naktsklubi.  

2006.gadā Muzikālo darbu nodaļa uzsāka licencēt mūziku kinoteātros filmu 

demonstrēšanas laikā, noslēdzot licenču līgumus  ar stacionārajiem kinoteātriem. 

2007.gadā paplašināta  filmu mūzikas licencēšana, izsniedzot licences filmu 

demonstrēšanai vienreizējos publiskos pasākumos, tā rezultātā 2007.gadā filmu 

mūzikas autoriem iekasēti 15 412 lati vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pieaudzis  

izsniegto  licenču skaits  mūzikas publiskam izpildījumam viesnīcu numuros.  

2007.gadā palielinājies licenču skaits, kas izsniegtas autoru darbu izmantošanai 

vienreizējos kultūras  un izklaides pasākumos bez ieejas maksas.  

Publiskā izpildījuma licencēšanas process nav iekļaujams viena gada robežās, 

pārskata periodā padarītais veidoja iestrādes turpmākajiem gadiem. Licenciātiem ar 

pozitīvu kredītvēsturi tiek praktizēta licenču izsniegšana ar darbības termiņu, kas 

ilgāks par vienu kalendāro gadu. Tāpēc gandrīz pusotra tūkstoša licenču 2007.gadam 

jau bija izsniegtas iepriekšējos gados.  

Neskatoties uz kopējo izsniegto licenču skaita palielinājumu, 2007.gadā 

samazinājies ēdināšanas uzņēmumiem izsniegto licenču  skaits. Atsevišķi  uzņēmumi  

licences neatjaunoja un no mūzikas atskaņošanas atteicās, jo palielinājās kopējais 

maksājums par mūzikas izmantojumu:  līdzšinējam  maksājumam autoriem 

pievienojās arī maksājums blakustiesību īpašniekiem. Arī pašvaldības, pastiprinot 

vasaras kafejnīcu darbības uzraudzību, ierobežoja atļauju skaitu mūzikas atskaņošanai 

sezonas kafejnīcās.   

 

Licencēto objektu sadalījums pēc lietotāju grupām: 

 

Izmantotāju grupa Licencēto 

objektu skaits 

% no kopējā 

licencēto 

objektu skaita 

Ēdināšanas uzņēmumi (restorāni, bāri, 

kafejnīcas u.c.) 

2639 38,4 

Veikali 1789 26,0 

Sadzīves pakalpojumu objekti  519 7,5 

Kultūras/tautas nami 408 5,9 

Mūzikas klubi, naktsklubi 53 0,8 

Koncertorganizācijas 439 6,4 

Sporta centri, klubi 110 1,6 

Viesnīcas (viesu numuros) 73 1,0 

Filmu mūzika kinoteātros un pasākumos 53 0,8 

Pasākumi 390 5,7 

Dažādi citi 407 5,9 

Kopā 6880 100 
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Līdzīgi kā pagājušajā pārskata periodā arī 2007.gadā vērojams kāpums no 

teātriem iekasētās autoratlīdzības jomā, t.i., saņemti 298 tūkstoši lati, jeb pieaugums 

bija par 26% . Aizvadītajā gadā teātros turpināja pieaugt biļešu cenas un izrāžu 

apmeklētāju skaits, bet svarīgi, ka būtiski pieaudzis AKKA/LAA pārstāvēto autoru 

darbu izmantojums teātra izrādēs, ko licencējusi  AKKA/LAA. 2006./2007.gada 

teātra sezonā biedrība ir licencējusi 246 izrādes. 

 No izdevniecībām un preses izdevējiem savāktās atlīdzības apjoms pieaudzis 

par 37% un sasniedzis 28,2 tūkstošus latu. Pieaugušas grāmatu tirāžas, grāmatu cenas 

un izmantoto AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbu skaits, kas summējas iekasētās 

autoratlīdzības pieaugumā. 

 

1/3 daļu no visas AKKA/LAA savāktās autoratlīdzības veido ieņēmumi no 

raidorganizācijām. Kopumā salīdzinot ar 2006.gadu, AKKA/LAA savāktās atlīdzības 

ieņēmumi no visām raidorganizācijām palielinājušies par 86%. Procentuāli 

vislielākais autoratlīdzības pieaugums ir no privātajām komerciālajām televīzijām – 

par 351%. Tas galvenokārt ir AKKA/LAA pret televīzijām 2006.gadā uzsākto 

tiesvedības procesu rezultāts, proti, kopumā bez licences līguma privātās komerciālās 

TV raidorganizācijas 2007.gadā samaksāja Ls 464489. 

Kā jau iepriekš tika prognozēts, 2007.gadā turpinājās jau 2006.gadā tiesās 

iesniegto prasības pieteikumu pret 4 TV raidorganizācijām un 1 radio raidorganizāciju 

skatīšana, kā arī tika iesniegti prasības pieteikumi pret vēl 4 radio raidorganizācijām 

par kompensācijas piedziņu un autortiesību aizsardzību par autoru darbiem, kas 

izmantoti bez atļaujas.  

2007.gadā faktiski vairs neturpinājās AKKA/LAA sarunas ar biedrību 

“Latvijas raidorganizāciju asociācija” (LRA) par televīziju raidorganizāciju tarifiem, 

jo 2007.gada 30.janvārī LRA vērsās Konkurences padomē ar lūgumu pārbaudīt, vai 

AKKA/LAA darbības nav pretrunā ar Konkurences likuma 13.pantu par dominējošā 

stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu. Tā rezultātā 2007.gada 28.februārī 

Konkurences padome pieņēma lēmumu ierosināt lietu pret AKKA/LAA par 

Konkurences likuma 13.panta iespējamo pārkāpumu AKKA/LAA darbībās. Lai 

Konkurences padome varētu veikt lietas izpēti un pieņemt objektīvu lēmumu, veselu 

gadu AKKA/LAA sniedza Konkurences padomei tās izprasītos materiālus, gatavoja 

rakstiskus paskaidrojumus –  gan AKKA/LAA argumentus pamatojošus dokumentus, 

gan Eiropas Savienības institūciju tiesu prakses materiālus. Tā rezultātā 2008.gada 

13.februārī Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.20 Par lietas izpētes 

izbeigšanu, kur cita starpā secināja: “AKKA/LAA noteiktie autoratlīdzības tarifi nav 

uzskatāmi par pārmērīgiem, tie uzskatāmi par pamatotiem un samērojamiem ar citu 

valstu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju noteiktajiem autoratlīdzības tarifiem. 

Tādējādi Konkurences padome secina, ka AKKA/LAA savās darbībās nepārkāpj 

Konkurences likuma 13.panta 4.punktā noteikto dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 

izmantošanas aizliegumu, piemērojot netaisnīgas pirkšanas vai pārdošanas cenas, 

netaisnīgus tirdzniecības noteikumus, tos tieši vai netieši uzspiežot.” 

Ceram, ka Konkurences padomes lēmums attiecībā uz AKKA/LAA 

raidorganizācijām piemēroto autoratlīdzības tarifu lielumu tiks ņemts vērā 

AKKA/LAA pret raidorganizācijām uzsākto tiesvedības procesu ietvaros.  

Sabiedriskais radio 2007.gadā samaksājis par 38% lielāku autoratlīdzību 

salīdzinot ar 2006.gadu. Ar Latvijas radio arī 2007.gadā turpinājās ļoti laba sadarbība 

un patlaban juridiski ir atrisināts 2006.gadā vēl nenokārtotais jautājums par 2002. un 

2003.gadā bez autoru atļaujas Latvijas Radio programmās izmantotajiem 
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muzikālajiem darbiem. 2008.gada 25.februārī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 

kolēģija ar lēmumu apstiprināja starp AKKA/LAA un Latvijas Radio 2007.gada 

7.novembrī noslēgto izlīgumu un izbeidza tiesvedību šajā civillietā. Atbilstoši 

noslēgtā izlīguma nosacījumiem Latvijas Radio ir apņēmies ne vēlāk kā līdz 

2008.gada 31.decembrim par prasības periodu autoriem samaksāt Ls 101 683.24. 

 

Darbu reproducēšanas jomā par mehāniskajam ierakstam izsniegtajām 

licencēm AKKA/LAA-NCB nodaļa 2007. gadā savākusi autoriem atlīdzību kopā ar 

līgumsodiem 81607 latus, kas ir par 18 % mazāk nekā 2006. gadā. Aptuveni 2/3 no 

savāktās autoratlīdzības veido ieņēmumi no Latvijā tiražētajiem CD, DVD un citiem 

skaņu nesējiem, bet 1/3 veido ieņēmumi par autoru darbu izmantošanu mobilo 

telefonu zvanu toņos un par muzikālu darbu piegādi interneta tiešsaistes (on-line) 

režīmā digitālo fonogrammu veidā. 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, ir pieaugusi 

ievāktā autoratlīdzības par autoru darbu tiražēšanu CD, DVD, MC un citos skaņu 

nesējos, bet samazinājusies ievāktā autoratlīdzība par autoru darbu izmantošanu 

mobilo telefonu zvanu toņos. Šis kritums ir saistīts ar to, ka lielākais šī pakalpojuma 

sniedzējs Latvijā SIA Aspiro Latvija (iepriekš SIA Inpoc Latvia), lai samazinātu savas 

administrēšanas izmaksas, sākot ar 2006. gada sākumu, maksā autoratlīdzību par 

autoru darbu izmantošanu mobilo telefonu zvanu toņos par Latvijas teritoriju caur 

AKKA/LAA māsu organizāciju STIM Zviedrijā.  

Līdz 31.12.2007 AKKA/LAA-NCB nodaļa bija noslēgusi 23 licences līgumus 

ar satura nodrošinātājiem par autoru darbu izmantošanu mobilo telefonu zvanu toņos 

un 11 licences līgumus par muzikālu darbu piegādi internetā tiešsaistes režīmā 

digitālo fonogrammu veidā. 

2007. gadā AKKA/LAA-NCB nodaļa turpināja piedāvāt saviem klientiem 

licences līgumus par muzikālu darbu kopēšanu datora cietajā diskā fona mūzikas 

vajadzībām. 2005. gadā tika noslēgts pirmais šāda veida licences līgums, bet  līdz 

31.12.2007 AKKA/LAA-NCB nodaļa jau ir noslēgusi kopā 11 šāda veida licences 

līgumus.  

 

Jau vairāk nekā piecus gadus AKKA/LAA veic atlīdzības iekasēšanu 

autoriem, izpildītājiem, fonogrammu un filmu producentiem par tukšajiem 

materiālajiem nesējiem un reproducēšanai izmantotajām iekārtām, ja tās paredzēts 

izmantot personīgām vajadzībām. Šo atlīdzības veidu maksā audiokasešu, 

videokasešu, lāzeru disku, kompaktdisku, minidisku un ierakstīšanai paredzēto iekārtu 

importētāji. 

2007.gadā bija iekasēta nesēju atlīdzība 574632 lati, jeb pieaugums pret 

iepriekšējo gadu aptuveni par 1,5%. 2007.gadā AKKA/LAA ir spējusi uzlabot 

iepriekšējo gadu rezultātus, kā arī nodrošināt stabilu nesēju atlīdzības iekasēšanas 

procesu, galvenokārt pateicoties aktīvām darbībām ar nemaksātājiem. Problēmas 

joprojām sagādā tukšo nesēju tirdzniecība internetā, tomēr jāatzīmē, ka daži 

uzņēmumi, kas tirgo nesējus internetā, ir reģistrējušies AKKA/LAA maksātāju 

reģistrā un sākuši nesēju atlīdzības nomaksu. 

 Apsekojot tirdzniecības vietas, ir atklāti 42 nesēju atlīdzības nemaksāšanas 

gadījumi. Pret četriem uzņēmumiem ir iesākti tiesvedības procesi, bet pārējie 

reģistrējās maksātāju reģistrā un veica nesēju atlīdzības apmaksu. 

 

Saskaņā ar 27.04.2004. MK noteikumiem Nr. 444 „Noteikumi par publisko 

patapinājumu” ar 2006. gadu AKKA/LAA veic publiskā patapinājuma atlīdzības 

administrēšanu. 2007. gadā tika veikta statistiskā izpēte 20 bibliotēkās, lai noteiktu, 
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kuri darbi, izpildījumi un fonogrammas, un cik bieži 2005. un 2006. gadā tika 

patapināti bibliotēkās. 13.12.2006. AKKA/LAA no Kultūras ministrijas saņēma 

publiskā patapinājuma atlīdzību par 2005. gadu. Šīs  atlīdzības sadale un izmaksa tika 

veikta 2007. gada martā. 2007.gada 28.jūnijā AKKA/LAA saņēma publiskā 

patapinājuma atlīdzību par 2006.gadu 386534 latus, kurus decembrī sadalījām tiesību 

īpašniekiem. 

 

Savācamā autoru atlīdzība tika aprēķināta un ietverta licencēs un līgumos 

autoru darbu izmantotājiem balstoties uz biedrības AKKA/LAA padomes 

apstiprinātajiem tarifiem, kas saskaņā ar starptautisko tarifu harmonizāciju noteikti, 

balstoties uz  autoru darbu izmantojuma apjomu, kā arī ņemot vērā izmantojuma 

veidu un darba žanru. Balstoties uz apstiprinātajiem noteikumiem, iekasētā atlīdzība 

tiek sadalīta, izmantojot autoru darbu izmantotāju iesniegtās koncertprogrammas un 

izmantoto darbu atskaites.  

2007.gadā AKKA/LAA izmaksājusi atlīdzību visiem tiesību īpašniekiem par 

25 % vairāk nekā 2006. gadā. 

 

Izmaksātās atlīdzības struktūru raksturo sekojoša tabula: 

 

2007.gadā AKKA/LAA izmaksājusi 

(ieskaitot ienākuma nodokli) 

     Ls 

N.p.k. Tiesību īpašnieki Summa 

1. Atlīdzība Latvijas mūzikas, literāro, 

dramatisko, vizuālo, audiovizuālo 

un horeogrāfisko darbu autoriem un 

izdevējiem 

1657726 

2. Atlīdzība ārvalstu autortiesību 

organizācijām 

692695 

3. Atlīdzība ārvalstu blakus tiesību  

īpašniekiem no kabeļTV  

41729 

4. Atlīdzība  mūzikas izpildītājiem un 

producentiem Latvijā 

233719 

5. Atlīdzība filmu producentiem 

Latvijā 

50753 

6. Atlīdzība izpildītājiem – aktieriem 

Latvijā 

50753 

 Kopā: 2727375 

 

 

Atbilstoši savāktajai atlīdzībai, kas parādās bilances aktīva pusē kā naudas 

līdzekļi bankā un kasē, bilances pasīva pusē atspoguļojas uz 31.12.2007. vēl 

sadalāmā, kā arī sadalītā un vēl neizmaksātā atlīdzība tiesību īpašniekiem. 

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar lielākajiem autoru darbu izmantotājiem 

(radio, TV, kabeļTV, koncertorganizācijas u.c.) izmantotāji norēķinās noteiktos laika 

periodos gada laikā, iesniedzot programmas par autoru darbu izmantojumu līdz 

nākamā gada martam. Pēc tam notiek programmu apstrāde, atlīdzības sadale autoriem 

un atlīdzības izmaksa. Latvijas autori savu atlīdzību var reāli saņemt sekojošā gada 

augustā – septembrī. Ārzemju autoriem atlīdzības sadale notiek vienu reizi gadā, 

apkopojot visas saņemtās programmas par iepriekšējo gadu, tā ka atlīdzības izmaksa  
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var notikt ne ātrāk kā gadu pēc samaksas. Jāatzīmē, ka autoru atlīdzības sadali un 

izmaksu aizkavē nekvalitatīvi sagatavotas izmantoto darbu programmas. Tā periodiski 

veidojas uz noteiktu laiku autoriem vēl nesadalītā atlīdzība.  

Autoratlīdzības sadalē ārvalstu autoriem AKKA/LAA izmanto Skandināvijas 

un Baltijas valstu autortiesību organizāciju kopīgo datu bāzi NORD-DOC.Datu bāze, 

uz ko balstās ārvalstu autoratlīdzības sadale, ir nesalīdzināmi plašāka un sarežģītāka 

par Latvijas autoru datu bāzi. Uz 31.12.2007 AKKA/LAA pārstāvēja 3622 Latvijas 

autorus, un vairāk nekā 3 miljonus autoru no 98 ārvalstu autortiesību organizācijām.  

Ar AKKA/LAA toreizējās valdes lēmumu 1997. gadā tika izveidots Kultūras, 

izglītības un sociālais fonds. Ar 2003. gada 5. februāri AKKA/LAA vienīgā 

dalībnieka kopsapulces lēmumu fonds pārdēvēts par Kultūras un izglītības (KI) fondu. 

KI fonda līdzekļus veido atskaitījumi no atlīdzības ārvalstu autoriem 10% apmērā 

atbilstoši līgumiem ar ārvalstu autortiesību organizācijām par savstarpējo 

pārstāvniecību. Uzkrātos fonda līdzekļus izlieto saskaņā ar  KI fonda noteikumiem. 

KI fonda līdzekļu izlietojumu 2007.gadā AKKA/LAA padome apstiprināja 

21.02.2008. Fonda līdzekļu atlikums 2007. gada 31. decembrī bija 21938 lati. KI 

fonda līdzekļu apgrozījums un pārskats par 2007. gadu skatāms pielikumā 2.3. 

 

Novērtējam 2007. gadu kā ļoti veiksmīgu, jo salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

par 40.15 % pieaudzis kopējās savāktās atlīdzības apjoms un par 25 % - izmaksātā 

atlīdzība. AKKA/LAA ieņēmumi pārsnieguši izdevumus par 48415 latiem, kas 

saskaņā ar statūtiem tiks pievienoti biedrības rezerves fondam.  

AKKA/LAA 2007. gadā turpinājās ISO darba kvalitātes vadības sistēmas 

izstrāde un ieviešana organizācijas darbībā. 

Biedrības AKKA/LAA pilns 2007. gada pārskats un revidenta ziņojums tiek 

iesniegts VID reģionālās iestādes Centra rajona nodaļā, LR Uzņēmumu Reģistrā un 

saskaņā ar Autortiesību likumu – LR Kultūras ministrijā. Saīsinātā bilance tiek 

publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Pārskats par AKKA/LAA savākto un 

autoriem sadalīto atlīdzību tiek izsūtīts visām ārvalstu organizācijām, ar kurām 

AKKA/LAA noslēgusi līgumus, kā arī Starptautiskās autoru un komponistu 

sabiedrību konfederācijas (CISAC) sekretariātam un publicēts biļetenā „AKKA/LAA 

Ziņas”, ko saņem AKKA/LAA pārstāvētie autori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 
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2. Grāmatvedības politika un skaidrojumi par bilances un 

ieľēmumu, izdevumu pārskatu posteľiem. 
 

2.1. Grāmatvedības principi un novērtēšanas metodes 

 

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības 

principiem. Grāmatvedības uzskaites organizācija un sākotnējās dokumentācijas 

noformēšanas kārtība atbilst LR likuma “Par grāmatvedību” un „Biedrību un 

nodibinājumu likuma” prasībām.  

Gada pārskats sagatavots atbilstoši 2006. gada 3. oktobra LR MK 

noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem” . 

Gada pārskata posteņi  ir novērtēti atbilstoši sekojošiem grāmatvedības 

principiem: 

         1) izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes kā iepriekšējā pārskata gadā; 

         2) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 

- pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, 

- ņemti vērā izdevumi, kas radušies pārskata gadā, kā arī tās saistības, kas kļuvušas 

zināmas laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu. 

          3) sabiedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, 

ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību. 

 Lai gada pārskats sniegtu skaidru priekšstatu par biedrības līdzekļiem (t.sk. 

nekustamo īpašumu) 2007.gadā veikta biroja ēkas un zemes pārvērtēšana atbilstoši to 

kadastrālajai vērtībai. 

         Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir sagatavots atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 

2. pielikumā pievienotajai shēmai. Ieņēmumus veido administrēšanas atskaitījumi no 

saņemtās atlīdzības, biedru nauda un iestāšanās nauda . Citu ieņēmumu daļu veido 

ieņēmumi no telpu un zemes iznomāšanas un ieņēmumi no izdevumu kompensācijas. 

No saņemtās atlīdzības biedrība sedz faktiskos izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības 

iekasēšanu, sadalīšanu un izmaksāšanu (Autortiesību likuma 66. panta 2. daļa).  Tas 

atbilst ieņēmumu un izdevumu pārskata izdevumu postenim „Izdevumi statūtos 

paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai”. 

Materiālo un finanšu līdzekļu atlikumi pārbaudīti inventarizācijās. 

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu 

nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes. Amortizācijas normas apstiprinājusi 

AKKA/LAA izpilddirektore.  

Grāmatvedības uzskaites reģistrs ir kontu apgrozījumu pārskats. Kontu plāns 

detalizēts atbilstoši biedrības saimnieciskās darbības īpatnībām.  

Naudas atlikumi ārzemju valūtās pārrēķināti pēc Latvijas bankas valūtas kursa 

uz 31.12.2007. Valūtas kursa starpības neto vērtībā ir atspoguļotas ieņēmumu un 

izdevumu pārskatā postenī „citi ieņēmumi” vai „citi izdevumi”.  

Ieņēmumu un izdevumu pārskatā netiek iekļauti procenti no banku atlikumiem 

un depozītiem, bet tie tiek pievienoti kārtējai atlīdzības sadalei autoriem. Ieņēmumu 

pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār 

ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda atlikuma. Ieņēmumu pārsniegums tiek 

uzkrāts un novirzīts nekustamā īpašuma iegādei izlietoto naudas līdzekļu 

kompensācijai. 

Debitoru un kreditoru parādi ir reāli, un tie tiek novērtēti pēc pārskata perioda 

beigām saskaņā ar uzskaites datiem un salīdzināšanas aktiem. Ja debitoru parādu 
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atgūšana ir apšaubāma, šaubīgajiem debitoriem tiek izveidoti uzkrājumi. Debitoru 

parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot šaubīgos debitorus un uzkrājumus 

šaubīgajiem debitoru parādiem. 

  Grāmatvedības uzskaitei izmantoti datori, finanšu analīzei izmantota 

grāmatvedības datorprogramma “Kentaurs PRO”. Pašlaik turpinās darbs pie 

apjomīgas licenču uzskaites, autoru atlīdzības uzskaites un sadales datorprogrammas 

izveides sadarbībā ar datorfirmu SIA „EDDI”.  
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Biedrība AKKA/LAA, reģistrācijas Nr.4008043690, A.Čaka iela 97, Rīga                                                          1.pielikums pie 2007.g.pārskata 

         

2.2.1. Ilgtermiľa ieguldījumu kustības pārskats par 2007. gadu (latos) 

          

  Nemateriālie 

ieguldījumi 

datorprogrammām 

Datorprogrammas 

izveidošana 

Zeme Pagalma 

izbūve 

Ēka un 

saimniecības 

ēka 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

Avansa 

maksājumi 

Kopā 

ilgtermiņa 

ieguldījumi 

Sākotnējā vērtība  31.12.2006. 36944   74087   155458 98273 1000 364762 

Iegādāts 2007. gadā 12909 3000       12134 2949 30992 

Izslēgts 2007. gadā -4726         -23875   -28601 

Pārvērtēšana     205532   99456     304988 

Pārvietošana       18402   -18402   0 

Sākotnējā vērtība  31.12.2007. 45127 3000 279619 18402 254914 68130 3949 673141 

Uzkrātais nolietojums 

31.12.2006. 
13438       42345 42317   98100 

Pārvietošana       8463   -8463   0 

Aprēķināts  2007. gadā 13891     3718 6284 20948   44841 

Izslēgts 2007. gadā -4726         -23875   -28601 

Uzkrātais nolietojums 

31.12.2007. 
22603     12181 48629 30927   114340 

Atlikusī  vērtība  31.12.2006. 23506   74087   113113 55956 1000 267662 

Atlikusī  vērtība  31.12.2007. 22524 3000 279619 6221 206285 37203 3949 558801 

         

AKKA/LAA izpilddirektore    Inese Paklone 

 



 

 

 

2.2.2 Skaidrojums  

 biedrības AKKA/LAA 2007. gada bilances posteľiem 
 

 

Bilances posteņi strukturēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu 

un arodbiedrību gada pārskatiem” 1. pielikuma shēmai. 

                   (latos) 

Nemateriālie ieguldījumi 25524 

Datorprogrammu vērtība, atskaitot nolietojumu  

Pamatlīdzekļi  

1) Nekustamais īpašums   

Zemes, biroja ēkas un saimniecības telpu vērtība, pagalma 

izbūve, atskaitot nolietojumu 

492125 

t. sk. zemes vērtība  
(īpašuma tiesības uz zemi un biroja ēku nostiprinātas zemesgrāmatā, kadastra 

Nr.0100-033-0036 28.03.2003, kā biedrībai 17.03.2006 

Īpašuma kadastrālā vērtība: zeme Ls 279619, biroja ēka Ls 208014, 

saimniecības ēka Ls 1729 

279619 

2) Pārējie pamatlīdzekļi 37203 

Biroja tehnika un inventāra vērtība, atskaitot nolietojumu 
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustību skat. pielikumā 2.2.1 

 

3) Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 3949 

Debitori 74450 

t. sk.  

1) parādnieki par neapmaksāto atlīdzību 

2) nodokļu pārmaksa 

 

73157 

865 

3) nākamo periodu izmaksas  

– preses abonēšana 2008. gadam 

– Nestes degvielas kartes atlikums 

 

410 

18 
 2007. gadā šaubīgajiem debitoriem izveidoti uzkrājumi Ls 10095  

Nauda 2884944 

t. sk.  

1) naudas līdzekļi kasē 

 

726 

2) naudas līdzekļi Hansabankas kontos 
(ārvalstu valūta pārrēķināta latos saskaņā ar Latvijas Bankas  noteikto 

valūtas kursu pārskata gada pēdējā darba dienā) 

129218 

3) naudas līdzekļu noguldījums depozītos Hansabankā un   SEB 

Unibankā 

2755000 

Fondi  

1) Mērķfonds 21938 

Kultūras un izglītības fonda (KI) līdzekļi saskaņā ar Autortiesību 

likuma 66. panta 3. daļu un statūtiem, fonds izveidots 1997. gadā 
Atskaiti par KI  fonda līdzekļu izlietojumu skatīt  pielikumā 2.3 

 

2) Rezerves fonds 67596 

- Veidojas no ieņēmumu  pārsnieguma pār izdevumiem, 

paredzēts izdevumu kompensācijai par nekustamā īpašuma 

iegādi 

 

 

48415 

- Iepriekšējo gadu ieņēmumu pārsnieguma summa   
Lai sekmētu nekustamā īpašuma iegādei izlietotās autoru naudas 

kompensāciju, 2007.gadā atcelts iepriekšējā gada lēmumus par rezerves fonda 

atlikuma Ls 16270 pievienošanu atlīdzības sadalei 

19181 

3) Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve 304988 



 

 

 

 
Nekustamā 

īpašuma 

veids 

Kadastrālā 

vērtība 

Nekustamā 

īpašuma bilances 

vērtība līdz 

pārvērtēšanai 

Pārvērtēšanas 

rezerve 

Zeme 279619 74087 205532 

Biroja ēka 207253 109526 97727 

Saimniecības 

ēka 

1729 - 1729 

Kopā 488601 183613 304988 
 

Īstermiľa kreditori. 3123673 

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas uz 

31.12.2007 Norēķini ar budžetu veikti 07.01.2008. Skatīt  pielikumā 2.4 

5815 

2. Pārējie kreditori  3117858 

t.sk. 

1) Uzkrātās saistības  

 

69190 

t.sk. –  uzkrājumi datortehnikas iegādei, programmatūras un  

WEB lapas izstrādei 

14311 

- uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu naudas maksājumiem un 

valsts sociālās apdrošināšanas atskaitījumiem 

26879 

- uzkrājumi tiesāšanās izdevumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā 28000 

2) Norēķini ar Latvijas autoriem un ārvalstu organizācijām 2445394 

t.sk. Sadalītā autoratlīdzība Latvijas autoriem 153290 
- sadalītā un neizmaksātā atlīdzība sakarā ar mantojumu lietu kārtošanu, 

slēgtiem banku kontiem u.tml. 

 

74707 

- nepieprasītā atlīdzība  

par 2005.gadu Ls 14923 

par 2006. gadu Ls 23911 

par 2007. gadu Ls 39749 

78583 

 

     Sadalītā atlīdzība ārvalstu autortiesību organizācijām 79979 

     Vēl sadalāmā atlīdzība 2008.gadā 2177793 

     Kabeļtelevīziju rezerve 34332 

3) Norēķini par nesadalīto atlīdzību 521570 

        Nesēju atlīdzība  

4) Nākamo periodu ieľēmumi 73157 

– aprēķinātā atlīdzība , kura vēl nav iekasēta debitoru parādu dēļ  

5) Norēķini ar kreditoriem  8547 

 - saimnieciskās darbības rēķinu apmaksa par decembri  

 

 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 



 

 

 

2.2.3 Skaidrojums  biedrības AKKA/LAA 

Ieľēmumu un izdevumu pārskata posteľiem par 2007. gadu. 

 
Bilances posteņi strukturēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu 

un arodbiedrību gada pārskatiem” 2. pielikuma shēmai. 

                  (latos) 

Biedru nauda, iestāšanās nauda un % no biedru naudas konta  

1044 
Kopā 294 biedri, t.sk. 292 fiziskās personas un 2 juridiskas org.  

Ieľēmumi no saimnieciskās darbības, kopā 745413 
Atskaitījumi no saņemtās atlīdzības administrēšanas izdevumiem  

t.sk. AKKA/LAA                                                 633337 

AKKA/LAA – NCB                                            8578 

Publiskais patapinājums                                       53855 

Nesēju atlīdzība                                                    49643 

Citi ieľēmumi 48872 
1) citi ieņēmumi saistībā ar saimniecisko darbību (zemes iznomāšana) 1002 

2) izdevumu kompensācija AKKA/LAA – NCB biroja administrēšanas 

izdevumiem no NCB (Dānija); tiesvedības un komand. izdevumu komp. 

 

47870 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai, 

kopā: 

746194 

Saskaņā ar Autortiesību likuma 66. panta 2. daļu „no atlīdzības , kas iekasēta saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija sedz faktiskos 

izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības iekasēšanu, sadalīšanu un izmaksu”. 

2007. gadā faktiskie izdevumi bija sekojoši:  

1) darba algas 396114 

2) valsts soc. apdrošināšanas nodokļa maksājumi 93755 

3) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 38386 

4) citi izdevumi 217939 

t.sk.  

- komandējuma izdevumi 26184 

- biroja tehnikas apkalpošana, rezerves daļu iegāde 15310 

- semināru organizēšana un darbinieku apmācība 9045 

- juridiskie pakalpojumi un debitoru parādu piedziņa 31464 

- sakaru pakalpojumi 15661 

- informācijas iegāde un izpēte 37738 

- kancelejas un saimniecības preču iegāde 8704 

- izdevumi saistībā ar īpašuma uzturēšanu, remontu un komunālie 

pakalpojumi 

 

18502 

- dažādu pakalpojumu apmaksa 11094 

- darba aizsardzības izdevumi, darbinieku veselības apdrošināšanas  

polises 

 

10252 

- dalības maksa CISAC, GESAC, EVA un ārvalstu datu bāzes 

papildināšana 

 

14463 

- reprezentācijas izdevumi 5816 

- uzkrātās saistības atvaļinājumu naudām un soc. apdrošināšanas 

atskaitījumiem 

 

6120 

-  nekustamā īpašuma nodoklis 3099 

- u.c. izdevumi 4487 
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2.3  Informācija par KI fondu 

 

 

                                                                                                Apstiprināts AKKA/LAA 

                                                                                                padomes sēdē 21.02.2008 

 

 

      ATSKAITE  PAR  KI  FONDA  LĪDZEKĻU APGROZĪJUMU 2007. GADĀ 

 

 

 

 

Atlikums uz 01.01.2007                                                                    34378.49 LVL 

 

Palielinājums                                                                                  59904.80 LVL 

     tai skaitā , 

1.  Procenti par KI fonda depozītiem                                                 1506.46 

2.  Atskaitījumi saskaņā ar līgumiem no ārzemju organizāciju  

atlīdzības sadales par 2006.gadu                                              58398.34           

 

               

Samazinājums                                                                                72345.68 LVL 

     tai skaitā, 

1.  Finanšu informācijas izsūtīšana autoriem                                     972.24  

2. Informatīvo materiālu izmantošanas un  publicēšanas izdevumi              5802.10                                                                                
- atbalsts  Latvijas Mūzikas informācijas centra (LIMC) projektiem   3231.- 

- atbalsts Latvijas skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju                            

    apvienības LaMPA  projektam                                                        500.-  

          -       tematiskais pielikums laikrakstā “Diena” “Autoru! Autoru!”                           1806.96 

   -      informācijas lapas par mūzikas publisko izpildījumu                          254.15    

          -       2006.gada pārskata publicēšana                                                                               9.99                     

3. Izdevumi Autortiesību bezgalības  balvas-2007 pasākuma  

   norisei un atspoguļojumam LTV                                                              31029.43  

4.  Biļetena “AKKA/LAA Ziņas” izdošana, izsūtīšana (2 numuri)       8976.58  

5. Autoru Akadēmija (3 cikli)                                                                 1919.06                 

6. Atlīdzība KI fonda projektu realizētājiem                                           6965.75   

7. Autortiesību muzeja uzturēšanas izdevumi                                          676.97                  

8. Interneta portāla uzturēšanas izdevumi                                                 14.34 

9. Pasākuma „Autoru nakts” izmaksas                                                         15989.21     

 

 

Atlikums uz 31.12.2007                                                                 21937.61 LVL  

 

 

 

 

 

 

                                                                        



 

 

 

            

 

 

2.4.  Informācija par  nodokļiem un nodevām 

 
Nodokļu maksājumi budžetā 2007. gadā. 

 

     (latos) 

Nr. Nodokļu veids 

Aprēķināts par 

2007. gadu 

Samaksāts 

2007. gadā 

1 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

kopā: 486229.93 496092.54 

  t. sk.     

  - no darba algām 90270.56 96539.90 

  - no atlīdzības autoriem 395959.37 399552.64 

2 
Valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas  132987.94 142564.72 

3 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 

no atlīdzības nerezidentiem 77207.34 73347.63 

4 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

kopā: 3099.41 3099.41 

  t. sk. par   

  - biroja ēku 1995.65 1995.65 

  - zemi 
1103.76 

1103.76 

 Kopā: 699524.62 715104.30 

 

Biedrībai nav nokavētu nodokļu maksājumu 
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2.5. Pārējā informācija 
 

 

 

2.5.1  Biedrībai nav bilancē neuzrādītu finansiālu saistību. Galvojumi vai garantijas 

citām personām nav sniegtas, biedrības manta nav ieķīlāta. 

 

 

2.5.2  Par vadības funkciju pildīšanu 2007.gadā prezidentei un padomes locekļiem 

aprēķināta atlīdzība 17120 latu apmērā. Nekāda cita veida izdevumi nav 

atlīdzināti. 

 

 

2.5.3  Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits pārskata 

gadā bija 36 darbinieki. Minētajiem darbiniekiem par 2007.gadu aprēķināta 

darba alga 378994 lati. 

 

 

2.5.4 Biedrība 2007.gadā nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus. 
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