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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:                              67315632 

Fakss:                                  67315620 

 

Valsts ieņēmumu dienesta  

teritoriālā iestāde:                Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa 

 

Mērvienība:                          Lats  

 

BILANCE 

 

2010. gada 31. decembrī 

 

 

Saņemšanas datums ___________________ 
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

Biedrības nosaukums 

Bilance 

uz 2010.gada 31.decembri 

                                                                                                                                      

(latos) 
Nr.p.k

. 

Posteņu nosaukums uz 

31.12.2010 

uz 

31.12.2009 

 AKTĪVS   

 ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI   

I Nemateriālie ieguldījumi 11567 13408 

II Pamatlīdzekļi: 488421 505125 

 1. Nekustamais īpašums 471798 476788 

 2. Pārējie pamatlīdzekļi 16623 19583 

3. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  8754 

           Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 499988 518533 

 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   

    II Debitori 189802 198572 

   III Vērtspapīri   

    IV Nauda 3695999 3772602 

  Kopā apgrozāmie līdzekļi 3885801 3971174 

                BILANCE 
 

4385789 4489707 

 

 

 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

Biedrības  nosaukums 
(latos) 

Nr.p.k

. 

Posteņu nosaukums uz  

31.12.2010 

uz  

31.12.2009 

 PASĪVS   

     I Fondi:   

          

1.       Mērķfonds 16649 23302 

      2. Rezerves fonds 155366 127271 

      3. Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve 304988 304988 

                 Kopā fondi 477003 455561 

    II Īstermiņa kreditori:    

      1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

40785 20220 

     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  

3867398 

93988 

 

3450130 

116168 

182796 

24919 

4013926 

90753 

 

3480814 

219172 

198305 

24882 

          Kopā īstermiņa kreditori 3908786 4034146 

                  

BILANCE 
 

 

4385789 

 

4489707 

 

 

 

 

 

 

 

 AKKA/LAA izpilddirektore       Inese  Paklone                                               
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

Biedrības nosaukums 

 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats  

par 2010. gadu 

                                                                                                                 (latos) 

Nr.p.k

. 

Ieņēmumu un izdevumu posteņi pārskata 

periodā 

2010.gadā 

pārskata 

periodā 

2009.gadā 

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 

 

1095 

 

1205 

IV Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 644372 743233 

V Citi ieņēmumi 52142 53681 

VII  IEĽĒMUMI KOPĀ 697609 798119 

VIII Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un 

uzdevumu veikšanai 

 

665823 

 

759874 

 t.sk.   

1. Algas 380611 421789 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 92144 98925 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 

 

19629 

 

30345 

4. Citi izdevumi 173439 208815 

IX Nodokļi:   

1. Nekustamā īpašuma nodoklis 3691 3804 

 Nodokļi kopā 3691 3804 

 X IZDEVUMI KOPĀ 669514 763678 

XI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 28095 34441 

 

 

 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone  
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Ziņojums 

 

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 2010.gada 29.jūlijā: 

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; 
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4) Latvijas autoru darbu un kultūras pieejamības veicināšana ārvalstīs; 

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 2010. gadā 

un attīstības perspektīvas 

 

2010.gads autoru biedrībai, autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 

organizācijai AKKA/LAA bija piecpadsmitais darbības gads, kopā ar AKKA gadiem 

– septiņpadsmitais darbības gads un sestais gads biedrības statusā. Šajā, 2010.gadā 

kopējie ieņēmumi sasniedza 2.97 miljonus latu, kas bija  par 18 % mazāk nekā 2009. 

gadā. Ieņēmumu samazinājumu ietekmēja gan ekonomikas lejupslīde Latvijā, gan 

kārtējais publiskā patapinājuma atlīdzības samazinājums no valsts budžeta, gan 

izmaiņu neveikšana MK noteikumos, lai definētu jaunos datu nesējus. Papildus 

savāktajai atlīdzībai tiesību īpašnieki saņēma arī procentus no tekošo banku kontu 

atlikumiem un depozītiem.  

95.06 % no atlīdzības kopējā apjoma veido autoriem savāktā atlīdzība, bet 

4.94% no savāktās atlīdzības saņēma blakustiesību īpašnieki. 

 

2010.gadā savāktā atlīdzība 

 

 Tiesību veids Summa % 

1. Muzikālo darbu tiesības, 1761829 59.26 

 tai skaitā publiskais izpildījums 1139003 38.31 

2. Darbu mehāniskā ieraksta reproducēšanas tiesības 

(AKKA/LAA – NCB)  

 

55548 

 

1.87 

3. Dramatisko darbu tiesības 283558 9.54 

4. Literāro darbu tiesības 49817 1.68 

5. Vizuālo darbu tiesības 30112 1.01 

6. Audiovizuālo darbu tiesības 112244 3.78 

7. Atlīdzība no tukšajiem audionesējiem 35796 1.20 

8. Atlīdzība no tukšajiem audiovizuālajiem nesējiem 20743 0.70 

9. Publiskā patapinājuma atlīdzība 116852 3.93 

10. Autoru atlīdzība no ārvalstu organizācijām 133790 4.50 

11. Mērķa rezerves no kabeļtelevīzijām 3174 0.11 

12. Ieņēmumi no banku % autoriem 222347 7.48 

 Atlīdzība autoriem kopā 2825810 95.06 

1. Blakustiesību organizācijām Latvijā 95202 3.20 

2. Citu tiesību īpašnieku daļas no kabeļtelevīzijām 

(AGICOA,  ZDF) 

44433 1.49 

3. Ieņēmumi no banku% blakustiesību organizācijām 7392 0.25 

 Citu tiesību īpašnieku atlīdzība kopā 147027 4.94 

 Atlīdzība kopā 2972837 100 

 t.sk. ieņēmumi no banku uzkrātajiem % un 

depozītiem 

229739 7.73 
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Kā redzams, lielākā autoratlīdzības summa iekasēta par muzikālo darbu, dramatisko 

darbu lietojumu, kā arī par Latvijas autoru darbu izmantojumu ārvalstīs. 

 

Saskaņā ar Autortiesību likumu kopš 2004. gada 1. maija 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. 

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.  

 

 Neskatoties uz ekonomiskās krīzes radītajām sekām, par muzikālo, literāro 

un horeogrāfisko darbu izmantojumu publiskā izpildījumā 2010.gadā iekasēti 

1,14 miljoni latu, kas ir tikai par 2686 latiem jeb 0.2 % mazāk nekā 2009.gadā. 

2010.gadā Latvijas ekonomiskā vide stabilizējās, attiecīgi pieauga sabiedrības 

interese par mūzikas izmantojumu, tādējādi 2010.gada iekasētās autoratlīdzības 

apjoms saglabājās 2009.gada līmenī. 

 

Būtisks iekasētās autoratlīdzības kritums  2010.gadā saglabājās izklaides 

sektorā - mūzikas klubos, nakts klubos, neskatoties uz to, ka licencēto objektu skaits 

palicis nemainīgs.  2010.gadā iekasēts Ls 38 523, kas ir par 12,6% mazāk nekā 

iepriekšējā pārskata periodā. Tas izskaidrojams ar mūzikas klubu un naktsklubu 

sektorā nostiprinājušos  praksi  atteikties no ieejas maksas (biļetēm),  un attiecīgi tiek 

maksāts tikai autoratlīdzības minimums par pasākumu.   

  2010.gadā par 9,7 % samazinājusies  no pašvaldību kultūras/tautas namu 

segmenta iekasētā autoratlīdzība. Autoratlīdzības kritums ir skaidrojams ar 

kultūras/tautas namu pārstrukturizēšanos administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

un  pašvaldību kultūrai piešķirtā finansējuma samazinājumu.  

Koncertu segmentā situācija pamazām stabilizējas, tomēr  saglabājas  

iepriekšējo gadu tendence, kad augstais  bezdarba līmenis un iedzīvotāju ienākumu 

samazinājums ierobežo  koncertu un citu izklaides pasākumu pieejamību. 2010.gadā 

par darbu izmantojumu koncertos iekasēti Ls 288 279, kas ir par 5,4% mazāk nekā 

2009.gadā.  

2010.gadā samazinājusies iekasētā autoratlīdzība par mūzikas publisko 

izpildījumu, demonstrējot filmas.  Neskatoties uz to, ka palielinājies  filmu mūzikas 

izmantojumam  izsniegto licenču skaits un nav samazinājies kinoteātru skaits,  

2010.gadā iekasētās autoratlīdzības samazinājums ir 6%.   

2010.gadā restorānu, bāru, kafejnīcu segmentā kopējais licencēto objektu 

skaits saglabājās iepriekšējo gadu līmenī, bet segmentu raksturoja krasa uzņēmumu 

mainība. Daudzi uzņēmēji pārtrauca darbību šajā nozarē, savukārt jaunajiem tirgus 

dalībniekiem AKKA/LAA veltīja daudz laika, lai nodrošinātu licenču saņemšanu. 

Šajā sektorā 2010.gadā iekasēti 240  879 lati, kas ir par Ls 4560 vairāk nekā 

2009.gadā.  

Nemainīgs licencēto objektu skaits 2010.gadā bija veikalu, tirdzniecības zāļu 

segmentā. Pārskata periodā iekasēta  autoratlīdzība Ls 237 592, kas ir par 9,7 % 

mazāk nekā iepriekšējā gadā, kas skaidrojams ar tarifa samazinājumu mūzikas 

publiskam izpildījumam veikalos.  

2010.gadā par 8,4 % palielinājusies no  pakalpojumu uzņēmumiem (frizētavas, 

solāriji u.c.)  iekasētā autoratlīdzība un  šajā sektorā izsniegto licenču skaits.   
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Pārskata periodā par Ls 7579 palielinājies autoratlīdzības ieņēmums par 

muzikālu, literāru un horeogrāfisku darbu izmantojumu vienreizējos kultūras sporta 

un izklaides pasākumos. Ieņēmums palielināts, pastiprinot privātā sektora organizēto 

vienreizējo pasākumu uzraudzību.  

Pieaudzis  izsniegto  licenču skaits  mūzikas publiskam izpildījumam sporta 

centros un klubos, tāpat palielinājies licenču skaits mūzikas atskaņošanai viesnīcās 

viesu numuros. 

2010.gadā Muzikālo darbu nodaļa ir pilnveidojusi licencēšanas procesa 

vadību. Uzsākta neterminētu (beztermiņa)  licenču izsniegšana stacionārajiem 

objektiem trijos segmentos – veikalu, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu 

sniegšanas sektoros.  

Kopumā  Muzikālo darbu nodaļas veiktajā  licencēšanā 2010.gadā iezīmējās trīs 

tendences: 

- palielinās kopējais licencēto objektu skaits, 

- palielinās izsniegto licenču skaits sakarā ar objektu īpašnieku maiņu, 

- stabilizējas mūzikas izmantojuma apjoms  un  iekasētās autoratlīdzības 

apjoms.  

-  

2010. gadā Raidorganizāciju nodaļa iekasēja kopumā Ls 860 tūkstošus latu. 

Salīdzinot ar 2009.gadu, pērn tika iekasēts par 395 tūkstošiem latu mazāk. 2010.gadā 

par muzikālu darbu un literāru darbu raidīšanu ēterā un vienlaicīgu publiskošanu 

internetā atbilstoši licences līguma nosacījumiem tika veikts maksājums tikai no 

2010.gada vērā ņemami mazākiem nekā iepriekš valsts SIA “Latvijas Radio” 

ieņēmumiem. Kā pozitīvais jānorāda, ka 2010.gada nogalē ar “Latvijas Radio” tika 

noslēgti jauni licences līgumi par muzikālu un literāru darbu raidīšanu ēterā un 

vienlaicīgu publiskošanu interneta tīklā visās četrās radio programmās turpmākajos 

piecos gados. Bez tam noslēgts līgums arī par autoru darbu reproducēšanu un 

uzglabāšanu, kas ir šobrīd pirmais šāda veida līgums ar raidorganizācijām. Jāuzteic 

“Latvijas Radio”, jo patlaban sabiedriskais radio Latvijā ir ieguvis visas 

nepieciešamās atļaujas autoru darbu izmantošanai savās programmās.  

 Pērn privātās televīzijas autoriem samaksāja Ls 129 461, kas ir par Ls 174 404 

mazāk nekā 2009.gadā. Šāds autoratlīdzības samazinājums skaidrojams gan ar 

tiesvedības procesiem ar lielākajām Latvijas televīzijām , kuras negodprātīgi izmanto 

tiesvedības procesu kā formālu iemeslu, lai autoriem maksātu mazāk vai pat 

nemaksātu vispār līdz tiesvedības procesa beigām,  gan ar ievērojamu kopējo nozares 

reklāmas ieņēmumu kritumu. Pozitīvais ir tas, ka 2011.gadā eksperti prognozē 

reklāmas ieņēmumu stabilizāciju. 

 Diemžēl, SIA “TV Rīga” lietā tika noraidīta AKKA/LAA kasācijas sūdzība un 

spēkā stājās LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 9.jūnija 

spriedums, ar kuru tika atzīts par noslēgtu licences līgums ar SIA “TV Rīga” līdz 

2012.gada 31.decembrim ar tiesas noteikto autoratlīdzības lielumu 0,35% par 10%–

15% mūzikas raidorganizācijas programmā. Jānorāda, ka tiesas noteiktie 0,35% ir 

gandrīz trīs reizes mazāki par autoru noteiktajiem 0,9% par šādu mūzikas 

izmantojuma apjomu.  

Jāatzīst, ka pēc A/s “Kurzemes radio” lietas šis ir jau otrais autoriem 

nelabvēlīgs spriedums. Ar to tiek atzīts, ka, pirmkārt, tiesa var autoru vietā noteikt, cik 

maksā autoru darbs, otrkārt, faktiski tiek legalizēta autoru darbu izmantošana bez 

licences. Pēc vairākus gadus ilgušas tiesvedības tiesa atzīst licences līgumu par 

noslēgtu un nosaka maksājamās autoratlīdzības lielumu, kas ir mazāks par 

AKKA/LAA tarifos autoru noteikto.  
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Šāds tiesas lēmums nav saprotams jo īpaši tādēļ, ka uz lietas izskatīšanas brīdi 

bija stājies spēkā 2010.gada 14.janvārī Administratīvās apgabaltiesas izskatītais 

biedrības “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” pieteikums par Konkurences 

padomes 2008.gada 13.februāra lēmumu par lietas izpētes izbeigšanu (šajā lēmumā 

konkurences padome atzina, ka AKKA/LAA tarifi par muzikālu darbu izmantošanu 

raidorganizācijām ir taisnīgi un ekonomiski pamatoti un AKKA/LAA darbībā nav 

novērojama ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošana, pretēji tam, kā to iepriekš 

paudusi Latvijas raidorganizāciju asociācija). Administratīvā apgabaltiesa šajā 

spriedumā norāda, ka apgabaltiesas ieskatā Konkurences padome “pamatoti secināja, 

ka AKKA/LAA noteiktie autoratlīdzības tarifi nav uzskatāmi par pašiem zemākajiem 

(bet tie ir vieni no zemākajiem), un tie ir uzskatāmi par samērojamiem ar citu valstu 

kolektīvā pārvaldījuma organizāciju noteiktajiem autoratlīdzības tarifiem.”  

 

Kopumā 2010.gadā par audiovizuālu darbu izmantošanu tika samaksāts Ls 

24 063.  Salīdzinot ar 2009.gadu, pērn filmu autoriem tika iekasēts par Ls 14 532 

mazāk. Pirmkārt, valsts SIA “Latvijas Televīzija” 2010.gadā autoriem samaksāja Ls 

15 460, kas ir par Ls 11 926 mazāk nekā gadu iepriekš. Otrkārt, krīzes rezultātā 

ievērojami samazinājās AKKA/LAA pārstāvētu filmu autoru veidotu darbu publiska 

demonstrēšana dažādos pasākumos. Toties par audiovizuālu darbu reproducēšanu 

2010.gadā tika samaksāts Ls 1448, kas ir divreiz vairāk nekā gadu iepriekš.  

 

Salīdzinot no izdevniecībām un preses izdevējiem savāktās atlīdzības 

dinamiku, pēdējo divu gadu laikā ir vērojams, ka kritums gan iekasētās 

autoratlīdzības, gan izsniegto licenču skaita ziņā ir mazinājies. 2010.gadā 

izdevniecībām tika izsniegtas 78 licences, 2009.gadā – 79. Līdzīgi arī ar iekasēto 

autoratlīdzību – 2010.gadā iekasēti 12.64 tūkstoši latu, bet 2009.gadā – 16,7 tūkstoši 

latu, tātad bija samazinājums par 24%. Kritums saistīts gan ar  iedzīvotāju zemo 

pirktspēju, gan ar PVN palielinājuma sekām, ko valdība piemēroja grāmatām. 

Diemžēl prognozējams, ka šāda saspringta situācija var saglabāties arī 2011.gadā. 

 

Kopumā par dramatisko un muzikāli dramatisko darbu izmantojumu teātru 

jomā pagājušajā gadā vērojams iekasētās summas kritums: 223 tūkstoši latu 

2010.gadā pret 315 tūkstošiem latu 2009.gadā. Teātri, lai kompensētu valdības veiktos 

dotāciju samazinājumus, uzsāka dažādas akcijas ar lētāku biļešu izpārdošanu 

noteiktos datumos vai noteiktām iedzīvotāju grupām, kas atstāja savu iespaidu uz 

iekasētās autoratlīdzības apjomu. 

Teātriem izsniegto licenču skaits nedaudz pieaudzis –181 licence 2010.gadā 

pret 148 licencēm 2009.gadā. Diemžēl jāatzīmē, ka Daugavpils teātrim turpinās 

maksājumu termiņu kavējumi. 

 

Vizuālo mākslu darbu autoriem 2010.gadā savākta atlīdzība Ls 30 112, kas ir 

tikai par 900 latiem mazāk kā iepriekšējā gadā. Analizējot iekasētās atlīdzības 

struktūru pa pozīcijām, vislielākais kritums ir vizuālo darbu tālākpārdošanas jomā – 

iekasēta atlīdzība Ls 5 478 apmērā, t.i., par 27 % mazāk nekā pērn. Tas skaidrojams ar 

iedzīvotāju būtisku pirktspējas samazināšanos 
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2010.gadā izdevniecības bija vienīgā joma, kurā palielinājās vizuālo darbu 

publicēšanas apjoms – par 39%. 

AKKA/LAA administrē autoru darbu publiskā izpildījuma u.c. tiesības, bet 

darbu reproducēšanu mehāniskajā ierakstā administrē AKKA/LAA un visam 

Ziemeļvalstu un Baltijas reģionam kopīgās organizācijas NCB (Nordic Copyright 

Bureau) nodaļa AKKA/LAA – NCB. 

Par mehāniskajam ierakstam izsniegtajām licencēm AKKA/LAA-NCB nodaļa 

2010. gadā savākusi autoriem Ls 55 545, kas ir par 15 % mazāk nekā 2009. gadā. 

Aptuveni 3/4 no savāktās autoratlīdzības veidoja ieņēmumi no Latvijā tiražētajiem 

CD, DVD un citiem skaņu nesējiem, bet 1/4 veidoja ieņēmumi par autoru darbu 

izmantošanu mobilo telefonu zvanu toņos un par muzikālu darbu piegādi interneta 

tiešsaistes (on – line) režīmā digitālo fonogrammu veidā. 2010. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem, ir samazinājusies ievāktā autoratlīdzība par autoru darbu 

izmantošanu mobilo telefonu zvanu toņos. 2009.gadā tirgu pameta vairāki satura 

nodrošinātāji, kuri piedāvāja mobilo telefonu zvanu melodijas. Šis autoru darbu 

izmantojuma veids ļoti strauji sāk izzust, līdzīga tendence vērojama arī pārējās 

Baltijas valstīs. Vairāki citi satura nodrošinātāji autoriem pienākošos atlīdzību par 

Latvijas teritoriju maksā centralizēti, caur citām - ārvalstu māsu organizācijām. 

2010. gadā savu darbību pārtrauca daži mazi satura nodrošinātāji, kuriem bija 

noslēgti licences līgumi par muzikālu darbu piegādi internetā tiešsaistes (on – line) 

režīmā digitālo fonogrammu veidā. Paredzams, ka ieņēmumi no šāda veida 

pakalpojuma varētu nedaudz pieaugt uz CD tirāžu rēķina. Tomēr digitālās pārdošanas 

apjoma pieaugums nekompensē kritumu no kompaktdisku tirdzniecības.  

Sakarā ar autoratlīdzības ieņēmumu samazināšanos un nepieciešamību 

optimizēt mehāniskās reproducēšanas atlīdzības administrēšanu 2010.gada beigās tika 

veikta AKKA/LAA – NCB nodaļas restrukturizācija, divu darbinieku vietā nodarbinot 

vienu. 

 

Jau vairāk nekā septiņus 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. 

2010.gadā iekasēta nesēju atlīdzība Ls 152418, apjoms krities vairāk nekā par 

40%. Iekasētās nesēju atlīdzības kritumu iespaidojusi iedzīvotāju pirktspēja, importēto 

preču daudzuma samazināšanās, kā arī tas, ka, attīstoties datu nesēju tehnoloģijām, 

nākušas klāt jaunas ierīces, ar kurām var veikt autoru darbu kopēšanu personiskajām 

vajadzībām, līdz ar to dažu lietošana likumsakarīgi izbeidzas. Loģisks turpinājums 

būtu veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kur tiktu definēti jaunie nesēji un 

noteikts maksājamās atlīdzības lielums. Kultūras ministrijas veidotā darba grupa, kurā 

ietilpst autoru un blakustiesību īpašnieku organizāciju, importētāju un ministriju 

pārstāvji, nespēja izstrādāt grozījumus Ministru Kabineta noteikumos. Noteikumi 
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netika papildināti ar jauniem nosacījumiem, tādējādi radot zaudējumus tiesību 

īpašniekiem.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.321 iekasēto 2010.gada 

atlīdzību, papildinot ar procentiem no depozītos noguldīto nesēju atlīdzību līdz 

sadales brīdim un atskaitot administrēšanas faktiskos izdevumus, AKKA/LAA 

sadalījusi tiesību īpašnieku grupām un 01.03.2011 izmaksājusi Latvijas Izpildītāju un 

producentu apvienībai, Latvijas Kinoproducentu asociācijai, Latvijas Profesionālo 

aktieru apvienībai. 

2010.gada 21.jūnijā AKKA/LAA sadalei un izmaksai autoriem, izpildītājiem, 

fonogrammu producentiem un filmu producentiem no Kultūras ministrijas saņēma 

finansējumu Ls 116773 par publisko patapinājumu 2009.gadā. Finansējums, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazināts par 8,9%. Publiskā patapinājuma atlīdzības 

lielums tiek noteikts 5% apmērā no summas, ko bibliotēkas iztērējušas krājumu 

papildināšanai iepriekšējā gadā. 

36 Latvijas bibliotēkās un bibliotēku filiālēs tika veikts pētījums par autoru 

darbu izmantojumu 2009.gadā. 2010.gada decembrī, atskaitot administrēšanas 

izdevumus, AKKA/LAA varēja veikt no valsts budžeta saņemtās atlīdzības sadali un 

izmaksu tiesību īpašniekiem. No šīs summas blakustiesību īpašniekiem (LaiPA, LKA, 

LaPAA) kopā tika izmaksāti 1209 lati. AKKA/LAA publiskā patapinājuma atlīdzībā 

1602 autoriem sadalīja un izmaksāja 89729 latus.  

Autoratlīdzības apmērs tika aprēķināts un ietverts 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.  

2010.gadā AKKA/LAA visiem tiesību īpašniekiem izmaksājusi par 4% 

mazāku atlīdzību nekā 2009.gadā. 

 

Izmaksātās atlīdzības struktūru raksturo sekojoša tabula: 

 

2010.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 

1458594 

2. Atlīdzība ārvalstu autortiesību organizācijām 775779 

3. Atlīdzība ārvalstu blakus tiesību  īpašniekiem no 

kabeļTV  

33537 

4. Atlīdzība  mūzikas izpildītājiem un producentiem 

Latvijā 

94543 

5. Atlīdzība filmu producentiem Latvijā 22695 

6. Atlīdzība izpildītājiem – aktieriem Latvijā 22695 

 Kopā: 2407843 
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Atbilstoši savāktajai atlīdzībai, kas parādās bilances aktīva pusē kā naudas 

līdzekļi bankā un kasē, bilances pasīva pusē atspoguļojas uz 31.12.2010. 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. Ārvalstu autoriem atlīdzības sadale notiek vienu reizi gadā, 

apkopojot visas saņemtās programmas par iepriekšējo gadu, tāpēc ārvalstu 

organizācijām atlīdzības izmaksa  var notikt ne ātrāk kā gadu pēc tās saņemšanas 

biedrībā. Jāatzīmē, ka autoratlīdzības 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 31.12.2010 AKKA/LAA pārstāvēja 4289 Latvijas 

tiesību īpašniekus un vairāk nekā 4 miljonus autoru no 108 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 2010.gadā AKKA/LAA padome apstiprināja 

27.01.2011. Fonda līdzekļu atlikums 2010. gada 31. decembrī bija 16649 lati.  

Neraugoties uz krīzes radīto iespaidu savāktās atlīdzības apjomā, novērtējam 

2010. gadu kā veiksmīgu. AKKA/LAA ieņēmumi pārsnieguši izdevumus par 28095 

latiem, kas saskaņā ar statūtiem tiks pievienoti biedrības rezerves fondam.  

AKKA/LAA 2010. gadā turpinājās ISO darba kvalitātes vadības sistēmas 

izstrāde un ieviešana organizācijas darbībā. 

Biedrības AKKA/LAA pilns 2010. 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 biedrību 

konfederācijas (CISAC) sekretariātam, publiskots AKKA/LAA mājas lapā 

www.akka-laa.lv   un publicēts biļetenā „AKKA/LAA Ziņas”, ko saņem AKKA/LAA 

pārstāvētie autori. 

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 

http://www.akka-laa.lv/
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2. Grāmatvedības politika un skaidrojumi par bilances un ieņēmumu, 

izdevumu pārskatu posteņiem. 

 

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 iekļauti tikai līdz bilances datumam iegūtie ieņēmumi. 

- 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) biedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, 

ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību. 

         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 31.12.2010. 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 

atgūšana ir apšaubāma, šaubīgajiem debitoriem tiek izveidoti uzkrājumi. Debitoru 

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

šaubīgajiem debitoru parādiem. 



17 

 

  Grāmatvedības uzskaitei izmantoti datori, finanšu analīzei izmantota 

grāmatvedības datorprogramma “Tildes Jumis”. Pašlaik turpinās darbs pie jaunas 

konsolidētas un apjomīgas licenču uzskaites, autoru atlīdzības uzskaites un sadales 

datorprogrammas izveides.  
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         Biedrība AKKA/LAA, reģistrācijas Nr.4008043690, A.Čaka iela 97, Rīga                                                          1.pielikums pie 2010.g.pārskata 

         2.2.1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2010. gadu 

       
  (latos) 

  Nemateriālie 

ieguldījumi 

datorprogrammā

m 

Datorprogramma

s izveidošana 

Zeme Pagalm

a izbūve 

Ēka un 

saimniecība

s ēka 

Pārējie 

pamatlīdzekļ

i 

Avansa 

maksājumi 

Kopā 

ilgtermiņa 

ieguldījum

i 

Sākotnējā vērtība  31.12.2009. 13569 11369 279619 0 254914 50442 8754 618667 

Iegādāts 2010. gadā           9840   9840 

Izslēgts 2010. gadā -12909       -1729 -11649 -8754 -35041 

Pārvērtēšana                 

Pārvietošana                 

Sākotnējā vērtība  31.12.2010. 660 11369 279619 0 253185 48633 0 593466 

Uzkrātais nolietojums 

31.12.2009. 
11530     0 57745 30859   100134 

Pārvietošana                 

Aprēķināts  2010. gadā 1841     0 4162 12800   18803 

Izslēgts 2010. gadā -12909     0 -901 -11649   -25459 

Uzkrātais nolietojums 

31.12.2010. 
462     0 61006 32010   93478 

Atlikusī  vērtība  31.12.2009. 2039 11369 279619 0 197169 19583 0 509779 

Atlikusī  vērtība  31.12.2010. 198 11369 279619 0 192179 16623 0 499988 

         AKKA/LAA izpilddirektore   

 

Inese Paklone 
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2.2.2 Skaidrojums  

 biedrības AKKA/LAA 2010. gada bilances posteņiem 
 

 

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

arodbiedrību gada pārskatiem” 1. pielikuma shēmai. 

                   (latos) 

 uz 31.12.2010 uz 31.12.2009 

Nemateriālie ieguldījumi 11567 13408 

Datorprogrammu vērtība, atskaitot nolietojumu   

Pamatlīdzekļi   

1) Nekustamais īpašums    

Zemes, biroja ēkas un saimniecības telpu vērtība, pagalma izbūve, 

atskaitot nolietojumu 

471798 476788 

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 

279619 279619 

2) Pārējie pamatlīdzekļi 16623 19583 

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

  

3) Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  8754 

Debitori 189802 198572 

t. sk.  

1) parādnieki par neapmaksāto atlīdzību,  
t.sk. Raidorganizāciju nodaļa Ls 19522, Literāro un dramatisko darbu nodaļa 

Ls 10431, Nesēju atlīdzības nodaļa Ls 4927, Muzikālo darbu nodaļa Ls 

132509, u.c. Ls 15407. 

 

182796 

 

198305 

2) nākamo periodu izmaksas, t.sk. 

– preses abonēšana 2011. gadam 

– Nestes degvielas kartes atlikums 

– Veselības apdrošināšana 2011.gada 1. pusei 

– Drošības naudas iemaksa Latvijas Pastā 

– Avansa maksājums sakarā ar ABB 2011 pasākuma nodrošināšanu 

7006 

272 

0 

5514 

870 

350 

267 

235 

32 

0 

0 

0 
 2010. gadā šaubīgajiem debitoriem izveidoti uzkrājumi Ls 18117   

Nauda 3695999 3772602 

t. sk.  

1) naudas līdzekļi kasē 

 

1435 

 

849 

2) naudas līdzekļi Swedbank, SEB un Hipotēku bankas kontos 
(ārvalstu valūta pārrēķināta latos saskaņā ar Latvijas Bankas  noteikto 

valūtas kursu pārskata gada pēdējā darba dienā) 

816069 477776 

3) naudas līdzekļu noguldījums depozītos Swedbank  bankā  Hipotēku 

bankā 

2878495 3293977 

Fondi   

1) Mērķfonds 16649 23302 

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 155365 127271 

- Veidojas no ieņēmumu  pārsnieguma pār izdevumiem, paredzēts 

izdevumu kompensācijai par nekustamā īpašuma iegādi un renovāciju 

 

 

28095 

 

 

34441 

- Iepriekšējo gadu ieņēmumu pārsnieguma summa   127271 92830 

3) Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve 

Pārvērtēšana veikta 2007.gadā 
Nekustamā 

īpašuma 

veids 

Kadastrālā 

vērtība 

Nekustamā 

īpašuma bilances 

vērtība līdz 

Pārvērtēšanas 

rezerve 

304988 304988 
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pārvērtēšanai 

Zeme 279619 74087 205532 

Biroja ēka 207253 109526 97727 

Saimniecības 

ēka 

1729 - 1729 

Kopā 488601 183613 304988 
 

Īstermiņa kreditori 3908786 4034146 

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas uz 31.12.2010 
Norēķini ar budžetu veikti 03.01.2011. Skatīt  pielikumā 2.4 

40785 20220 

2. Pārējie kreditori  3868001 4013926 

t.sk. 

1) Uzkrātās saistības  

 

93988 

 

90753 

t.sk. –  uzkrājumi datortehnikas iegādei un programmatūras izstrādei 28782 19824 

- uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu naudas maksājumiem un valsts 

sociālās apdrošināšanas atskaitījumiem, darbinieku materiālai 

stimulēšanai par iepriekšējā gada rezultātiem 

40843 35432 

- uzkrājumi tiesāšanās izdevumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā  24363 35497 

2) Norēķini ar Latvijas autoriem un ārvalstu organizācijām 3450130 3480814 

t.sk. Sadalītā autoratlīdzība Latvijas autoriem 177672 171704 
- sadalītā un neizmaksātā atlīdzība sakarā ar mantojuma lietu kārtošanu, 

slēgtiem banku kontiem u.tml. 

 

71243 

 

59045 

- nepieprasītā atlīdzība  

par 2008.gadu Ls 38249 

par 2009. gadu Ls 29235 

par 2010. gadu Ls 38945 

106429 112659 

     Sadalītā atlīdzība ārvalstu autortiesību organizācijām 143332 146332 

     Vēl sadalāmā atlīdzība 2010.gadā 3019544 3111548 

     Kabeļtelevīziju rezerve 109582 51230 

3) Norēķini par nesadalīto atlīdzību 116168 219172 

        Nesēju atlīdzība, publiskā patapinājuma atlīdzība   

4) Nākamo periodu ieņēmumi 182796 198305 

– aprēķinātā atlīdzība , kura vēl nav iekasēta debitoru parādu dēļ   

5) Norēķini ar kreditoriem  24919 24882 

  - saimnieciskās darbības rēķinu apmaksa par decembri 6162 4020 

  - norēķini par decembra darba algu 18757 20862 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 
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2.2.3 Skaidrojums  biedrības AKKA/LAA 

Ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem par 2010. gadu 
Bilances posteņi strukturēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 

arodbiedrību gada pārskatiem” 2. pielikuma shēmai. 

                        (latos) 

 2010.g 2009.g 

Biedru nauda, iestāšanās nauda un % no biedru naudas konta  

1095 

 

1205 

Kopā 308 biedri, t.sk. 305 fiziskās personas un 3 juridiskas org.   

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kopā 644372 743233 

Atskaitījumi no saņemtās atlīdzības administrēšanas izdevumiem   

t.sk. AKKA/LAA                                                 566814 655201 

AKKA/LAA – NCB                                            8408 5224 

Publiskais patapinājums                                       29992 36818 

Nesēju atlīdzība                                                    39158 45990 

Citi ieņēmumi 52142 53681 

1) citi ieņēmumi saistībā ar saimniecisko darbību (zemes iznomāšana) 144 1383 

2) izdevumu kompensācija AKKA/LAA – NCB biroja administrēšanas 

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

 

51998 

 

52298 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai, kopā: 665823 759874 
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”. 

2010. gadā faktiskie izdevumi bija sekojoši:   

1) darba algas 380611 421789 

2) valsts soc. Apdrošināšanas maksājumi 92144 98925 

3) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 19629 30345 

4) citi izdevumi 173439 208815 

t.sk.   

- komandējuma izdevumi, transporta pakalpojumi 18719 16023 

- biroja tehnikas apkalpošana, rezerves daļu iegāde 8036 12121 

- semināru organizēšana un darbinieku apmācība, ISO 5688 2586 

- juridiskie pakalpojumi un debitoru parādu piedziņa 14228 31822 

- sakaru pakalpojumi 12778 16456 

- informācijas iegāde un izpēte 15411 14387 

- kancelejas un saimniecības preču iegāde, mazv.inventārs 7589 9146 

- izdevumi saistībā ar īpašuma uzturēšanu, remontu un komunālie 

pakalpojumi, īpašuma apdrošināšana 

 

17437 

 

23731 

- dažādu pakalpojumu apmaksa 8223 7413 

- darba aizsardzības izdevumi, darbinieku veselības apdrošināšanas  

polises 

 

6534 

 

13156 

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

papildināšana 

 

4856 

 

6682 

- reprezentācijas izdevumi 3082 2982 

- uzkrātās saistības atvaļinājumu naudām un soc. apdrošināšanas 

atskaitījumiem 

 

40843 

 

22652 

- uzkrātās saistības tieslietām, soda naudām - 11134 

- uzkrātās saistības datorprogrammas izveidei 10000 15000 

- zaudējumi no valūtas kursu starpības 15 3524 

Nodokļi   

-  Nekustamā īpašuma nodoklis 3691 3804 

 

AKKA/LAA izpilddirektore                                                       Inese Paklone  

 
 

 



22 

 

 

Pielikums Nr.7 

AKKA/LAA  27.01.2010.  padomes sēdes protokolam Nr.48 

 

APSTIPRINĀTS 
Biedrības AKKA/LAA padomes sēdē 27.01.2011.

 Padomes sēdes vadītājs 

V.Rūmnieks 

Rīgā 27.01.2011. 

 

 

                                  KI  FONDA  FAKTISKIE IZDEVUMI  2010. GADĀ 

 

 

1. Finanšu informācijas izsūtīšana  autoriem                                           1478,55 

 

2. Biļetena “AKKA/LAA Ziņas” izdošana (2 numuri),     5608,79 

informatīvo materiālu veidošana, publicēšana, izsūtīšana 

                      

      3.   Autortiesību bezgalības balvas-2010 pasākuma izmaksas               25 084,66 

           

4.   „Autoru dienas” aktivitātes            274,40  

 

5.   KI fonda projektu vadība                                                                 12 874,19 

 

6.  Autortiesību muzeja uzturēšanas izdevumi                                           446,76 

 

      7.  Interneta portāla uzturēšana, mājas lapas izveides izdevumi              1830,14 

 

8. Atbalsts Čīles autoriem, kas cietuši zemestrīcē   1000,01 

 

 

    KOPĀ :                                                                                            48 597,50 LVL   

          

 

  

                          KI FONDA  FAKTISKIE  IEŅĒMUMI  2010.GADĀ 

 

   Atlikums uz 31.12.2009                                                                  23 302,14 

 

    Ieņēmumi 2011.gadā,                                                                   41 944,42   

        tai skaitā 

          1. Atskaitījumi no ārvalstu autoratlīdzības sadales                        40 285,94 

          2. Procenti par KI fonda depozītu                                              1 658,48 

   

     KOPĀ :                                                                                        65 246,56 LVL 
             

        Atlikums uz 31.12.2010                      16 649,06  
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2.4. Informācija par nodokļiem un nodevām 

 

Nodokļu maksājumi budžetā 2010.gadā 

                  (latos) 

Nr. Nodokļu veids Aprēķināts par 

2010.gadu 

Samaksāts 

2010.gadā 

1 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  

kopā: 

398887.89 389711.32 

 t.sk.   

 - no darba algām 101305.37 91810.19 

 - no atlīdzības autoriem 297582.52 297901.13 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 140489.57 130142.68 

3 Uzņēmuma ienākuma nodoklis no 

atlīdzības nerezidentiem 

87256.22 86251.67 

4 Nekustamā īpašuma nodoklis 3690.79 3690.79 

5 Riska nodeva 106 105.50 

 Kopā: 630430.47 609901.96 

 

 

Biedrībai nav nokavētu nodokļu maksājumu 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore      I.Paklone 
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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 2010.gadā prezidentei un padomes locekļiem aprēķināta 

atlīdzība 17599 latu apmērā. Nekāda cita veida izdevumi nav atlīdzināti. 

2.5.3  Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits pārskata gadā bija 34 

darbinieki. Minētajiem darbiniekiem par 2010.gadu aprēķināta darba alga 363012 lati. 

2.5.4 Biedrība 2010.gadā nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus. 

 

 

 

  AKKA/LAA izpilddirektore                                                          Inese Paklone 

 

 

 

2011.gada 18.martā 

 


