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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības nosaukums 

 

 

 

Bilance 

uz 2015.gada 31.decembri 

                                                                                                                            (eiro) 

Nr.p.

k. 

Posteņu nosaukums uz 

31.12.2015 

uz 

31.12.2014 

 AKTĪVS   

 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   

I Nemateriālie ieguldījumi 273 394 308 947 

II Pamatlīdzekļi: 661 547 663 204 

 1. Nekustamais īpašums 644 416 650 287 

 2. Pārējie pamatlīdzekļi 17 131 12 917 

           Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 934 941 972 151 

 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   

    II Debitori 219 157 165 776 

    III Nauda 6 345 123 6 472 997 

  Kopā apgrozāmie līdzekļi 6 564 280 6 638 773 

                BILANCE 

 
7 499 221 7 610 924 

 

 

 

  

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības  nosaukums 

 

 

 

           (eiro) 

Nr.p.

k. 

Posteņu nosaukums uz  

31.12.2015 

uz  

31.12.2014 

 PASĪVS   

     I Fondi:   

          

1.       Mērķfonds 228 380 211 056 

      2. Rezerves fonds 313 287 309 880 

      3. Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve 433 959 433 959 

                 Kopā fondi 975 626 954 895 

    II Īstermiņa kreditori:    

      1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

207 405 241 617 

     2.  Pārējie kreditori, t.sk. 

1) Uzkrātās saistības  

2) Norēķini par sadalīto un 

neizmaksāto atlīdzību 

3) Norēķini par nesadalīto  atlīdzību 

4) Nākamo periodu ieņēmumi 

5) Norēķini ar piegādātājiem 

6) Norēķini par darba samaksu 

6 316 190 

575 832 

 

643 283 

4 849 727 

203 411 

12 489 

31 448 

6 414 412 

450 905 

 

650 354 

5 140 597 

155 824 

16 732 

          Kopā īstermiņa kreditori 6 523 595 6 656 029 

                  

BILANCE 

 

 

7 499 221 

 

7 610 924 

 

 

 

 

 

 AKKA/LAA izpilddirektore       Inese  Paklone                                               
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības nosaukums 

 

 

 

 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats  

par 2015. gadu 

 

                                                                                                                                 (eiro) 

Nr.p.

k. 

Ieņēmumu un izdevumu posteņi pārskata 

periodā 

2015.gadā 

pārskata 

periodā 

2014.gadā 

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 

 

1 746 

 

1 672 

IV Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 1 196 707 1 075 565 

V Citi ieņēmumi 7 388 7 795 

VII  IEŅĒMUMI KOPĀ 1 205 841 1 085 032 

VIII Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un 

uzdevumu veikšanai 

 

1 197 209 

 

1 079 228 
 t.sk.   

1. Algas 593 096 552 880 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 137 908 129 221 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 

 

53 973 

 

49 862 

4. Citi izdevumi 412 232 347 265 

IX Nodokļi:   

1. Nekustamā īpašuma nodoklis 5 225 5 225 

 Nodokļi kopā 

 

5 225 5 225 

 X IZDEVUMI KOPĀ 1 202 434 1 084 453 

XI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 3 407 579 

 

 

 

 

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 2013.gada 30.maijā: 

Valdis Muktupāvels (prezidents) 

Kārlis Lācis 

Kārlis Kazāks 

Jānis Holšteins - Upmanis 

Inese Paklone 

Juris Petraškevičs 

Ingus Ulmanis 

Valdis Rūmnieks 

Lauris Gundars 

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; 

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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Biedrība AKKA/LAA 

1.5. Svarīgākie sasniegumi 2015.gadā 

un attīstības perspektīvas 

 

2015.gads autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 

AKKA/LAA bija divdesmitais darbības gads, ja pieskaitām sākotnējo AKKA divu 

gadu darbības laiku, tad – divdesmit otrais darbības gads un vienpadsmitais gads 

biedrības statusā. 2015.gadā kopējie ieņēmumi sasniedza 6.0 miljonus eiro, kas ir par 

10.9 % vairāk nekā 2014.gadā. 

96.7 % no atlīdzības kopējā apjoma veido autoriem savāktā atlīdzība, bet 3.3 

% no savāktās atlīdzības saņēma blakustiesību īpašnieki. 

 

2015.gadā savāktā atlīdzība 

 

 Tiesību veids Summa % 

1. Muzikālo darbu tiesības, 4 390 659 72.81 

 tai skaitā publiskais izpildījums 2 386 691 39.58 

2. Dramatisko darbu tiesības 406 261 6.74 

3. Literāro darbu tiesības 98 008 1.62 

4. Vizuālo darbu tiesības 68 560 1.14 

5. Audiovizuālo darbu tiesības 246 723 4.09 

6. Atlīdzība autoriem no tukšajiem nesējiem 127 310 2.11 

7. Publiskā patapinājuma atlīdzība 296 898 4.92 

8. Autoru atlīdzība no ārvalstu organizācijām 180 234 2.99 

9. Mērķa rezerves no kabeļtelevīzijām 4 566 0.08 

10. Ieņēmumi no banku % autoriem 8 814 0.15 

 Atlīdzība autoriem kopā 5 828 033 96.65 

1. Blakustiesību organizācijām Latvijā 201 996 3.35 

2. Ieņēmumi no banku % blakustiesību 

organizācijām 

0 0.00 

 Citu tiesību īpašnieku atlīdzība kopā 201 996 3.35 

 Atlīdzība kopā 6 030 029 100.00 

 t.sk. ieņēmumi no banku uzkrātajiem depozītu % 8 814 0.15 

 

 

Kā redzams, lielākās autoratlīdzības summas iekasētas par muzikālo darbu, 

dramatisko un audiovizuālo darbu lietojumu, kā arī par Latvijas autoru darbu 

izmantojumu ārvalstīs. 

 

 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. 

      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.  
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 Par muzikālo, literāro un horeogrāfisko  darbu izmantojumu publiskā 

izpildījumā 2015.gadā iekasēti EUR 2 386 691,  kas ir  par EUR 264 586  vairāk nekā 

2014.gadā.      

     2015.gadā iekasētās autoratlīdzības pieaugums par 8,8 %, salīdzinot ar 2014.gadu, 

liecina, ka sabiedrības interese par mūzikas izmantojumu ir noturīga  un stabilizējies  

pakalpojuma nozaru pieprasījums. 

      Nozīmīgākais segments publiskā izpildījuma jomā  ir darbu izpildījums koncertos 

un festivālos.  Valstiska mēroga notikums 2015.gadā – Izglītības un zinātnes 

ministrijas organizētie XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuru 

ietvaros par darbu izpildījumu 16 maksas koncertos un 40 bezmaksas koncertos 

autoriem samaksāta atlīdzība 28,4 tūkstoši EUR.  Koncertu segmentā par darbu 

izmantojumu publiskā izpildījumā  lielākās autoratlīdzības saņems SIA „BDG 

concerts” rīkotajos  Robbie Williams, Katy Perry, grupas Simply Red koncertos un 

SIA „MAKROKONCERTS” rīkotajā Andrea Bocelli koncertā atskaņoto darbu autori.      

      Koncertu segmentā atskaites periodā kopumā turpina samazināties  nacionālo 

izpildītājmākslinieku koncertu apmeklētāju skaits un iekasētā autoratlīdzība. Kā 

izņēmums 2015.gadā  ir absolūto apmeklētības rekordu uzstādījusī  grupas „Prāta 

Vētra”  koncerttūre “7 soļi svaiga gaisa”, kas pulcēja gandrīz 100 000 klausītāju. 

     2015.gads mūzikas kalendārā iezīmējās kā festivālu gads. Tomēr kopumā 

piedāvāto festivālu skaits un blīvums raksturojams ar katras konkrētās norises 

apmeklētāju skaita samazināšanos. Festivālu vasaras kalendāru paralēli jau 

tradicionālajām norisēm papildināja daudzi jaunu festivālu pieteikumi, par darbu 

izmantojumu  katrs samaksājot autoratlīdzību vidēji  līdz 200 EUR . 

      2015.gadā par autoru darbu izmantojumu  pašvaldību kultūras/tautas namu rīkotos 

koncertos, deju vakaros, diskotēkās iekasētā autoratlīdzība saglabājās iepriekšējo gadu 

apmērā.  Kultūras centru skaitā pēdējos gados nav būtisku izmaiņu, un tas  

nostabilizējies  550 vienību līmenī.  Centru iesniegtajā informācijā par kultūras 

norisēm saglabājas tendence samazināties pasākumu auditorijai -  tas skaidrojams ar 

iedzīvotāju skaita samazināšanos pēdējos gados valstī kopumā.   

      Izklaides sektorā - mūzikas klubos, naktsklubos un diskotēkās  - jau vairākus 

gadus nostiprinājusies prakse atteikties no ieejas maksas (biļetēm).  Šajā segmentā 

licencēto  objektu skaits ir palicis iepriekšējo gadu līmenī, bet  klubi maksā tikai 

autoratlīdzības minimumu par pasākumu.  Attiecīgi iekasētās autoratlīdzības 

lielumam ir tendence samazināties. 

      Neliels pieaugums – 9,7% vairāk nekā 2014.gadā -  iekasētajā  autoratlīdzībā 

par mūzikas publisko izpildījumu, demonstrējot filmas. Kopējais stacionāro  

kinoteātru skaits ir nemainīgs jau vairākus gadus -17, bet atskaites periodā kino 

rādīšanas jomu papildināja gan regulāro brīvdabas kinoseansu izrādīšanas vietas, gan 

vienreizējas zibakcijas formā organizēti filmu seansi visā Latvijas teritorijā.  

     2015.gadā restorānu, tirdzniecības zāļu un pakalpojumu sniegšanas nozarē  

kopējais licencēto objektu skaits saglabājies iepriekšējo gadu līmenī.  Tāpat kā 

iepriekšējos gados saglabājās samērā liela uzņēmumu mainība – no 2015.gadā 

noslēgtajiem licenču līgumiem 10% darbība ir pārtraukta. Saglabājas arī  pēc 

AKKA/LAA iniciatīvas pārtraukto licenču līgumu skaits, kad ir konstatēts, ka ar 

Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu ir apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība vai 

pasludināts maksātnespējas process. 
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     2015.gadā Muzikālo darbu nodaļa ir turpinājusi pilnveidot licencēšanas 

procesa vadību, kas dod iespēju ekonomēt licencēšanas procesa administratīvās 

izmaksas.  Trijos segmentos - veikalu, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu 

sniegšanas sektoros  uzņēmumu vadītājiem turpinām  piedāvāt  saņemt neterminētas 

(beztermiņa)  licences. Licencēšanas process no 2014.gada 1.janvāra tiek realizēts 

jaunajā  datorprogrammā  AVIS jeb AKKA/LAA vienotās informācijas sistēmā, kas 

ļauj  izsekot gan stacionāro darbu lietotāju nodrošinājumam ar  licencēm, gan arī 

kontrolēt katra konkrēta pasākuma licencēšanu.   

  

 

2015.gadā par audiovizuāliem darbiem kopumā tika iekasēti EUR 246 723, tai 

skaitā no kabeļtelevīzijām 186 842. Tas ir gandrīz par EUR 9 000 mazāk nekā 2014. 

gadā. Vērtējot šādu kritumu, ir jāņem vērā, ka 2014. gada Audiovizuālo darbu nodaļas 

rekordaugstos ieņēmumus lielā mērā nodrošināja vērienīgs Nacionālā centra 

kinoprojekts “Latvijas filmu izlase” par godu Latvijas prezidentūrai ES – 2015. gadā 

šāda mēroga audiovizuālo darbu izmantojums izpalika. Lielākos ieņēmumus EUR 23 

398 apmērā, kas ir par EUR 12 039 vairāk nekā pērn, ir devusi latviešu filmu 

demonstrēšana. Otrs lielākais ieņēmumu avots bija audiovizuālo darbu publisks 

izpildījums, par ko iekasēti EUR 21 263.  

            Kopumā 2015. gads iekasētās atlīdzības apjoma ziņā Audiovizuālo darbu 

nodaļai ir vērtējams kā otrais labākais tās pastāvēšanas laikā. 

 

Mediju nodaļā 2015. gadā no raidorganizācijām un kabeļoperatoriem iekasēti 

EUR 2 325 725, kas ir par EUR 564 055 vairāk nekā 2014. gadā.  

EUR 36 193 pieaugums ir vērojams no kabeļoperatoriem iekasētai atlīdzībai, 

taču ir jāņem vērā, ka SIA “Lattelecom” joprojām nemaksā par autoru darbu 

izmantojumu Virszemes televīzijā un līdz ar to iekasētās atlīdzības apjoms ir mazāks 

nekā pienāktos.   

Komercradio samaksātā atlīdzība ir kritusies par EUR 84 239, ko var 

izskaidrot ar to, ka 2015. gadā nav noslēgusies neviena komercradio tiesu lieta, kas 

varētu nodrošināt lielākus autoratlīdzības ieņēmumus. Savukārt par EUR 83 890 ir 

pieauguši ieņēmumi no komerctelevīzijām, ko noteica galvenokārt TV 3 un LNT bez 

licences veikto maksājumu palielināšanās. Tie gan joprojām sedz tikai daļu no 

autoriem pienākošās atlīdzības. 

Latvijas Radio un LTV maksājumi ir faktiski palikuši iepriekšējā gada līmenī. 

2016. gadā turpināsies sarunas par līgumu noslēgšanu gan ar TV3/LNT, gan Latvijas 

Radio pārstāvjiem, kā arī tiks sagaidīti spriedumi vairākās tiesu lietās (Radio Skonto, 

Lattelecom). 

2015. gadā ieņēmumi no muzikālu darbu reproducēšanas kritās par 27% 

attiecībā pret 2014. gada līmeni. Ieņēmumu kritumu noteica trīs faktori:  

1) ieņēmumu kritums fizisko nesēju (CD) sektorā, kas 2015. gadā samazinājās 

par 35% pret 2014.gada līmeni. Fiziskie nesēji ilgstoši nodrošinājuši gandrīz pusi no 

reproducēšanas atlīdzības kopējā apgrozījuma. Šo kritumu arī ietekmē fakts, ka 

“Mikrofona ieraksti” savstarpējos norēķinus ar NCB nekārto caur AKKA/LAA; 

2) ieņēmumu kritums no darbu reproducēšanas DJ profesionālām vajadzībām. 

2015.gadā šajā sektorā ir novērots samazinājums par 15% pret 2014.gada līmeni; 

3) ieņēmumu kritums elektronisko atmiņas iekārtu sektorā - 2015.gadā šā 

sektora ieņēmumi samazinājās par 25% pret 2014. gada līmeni.  

Vienīgais kāpums ir no tiešsaistes licencēm, kas 2015. gadā ir pieaudzis par 

97% pret 2014.gada līmeni.  
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Aktīvākie producenti fizisko nesēju sektorā 2015.gadā bija Mikrofona ieraksti, 

Prāta Vētras Skaņu ierakstu studija, Upe tuviem un tāliem; tiešsaistes jomā 

nozīmīgākie producenti ir TV3 Latvija, Draugiem.lv, Music Online (doremi), Delfi, 

ZeMusic. 

 

            Par literāriem un dramatiskajiem darbiem:  

1. Izdevniecības. 

Salīdzinot no izdevniecībām un preses izdevējiem savāktās atlīdzības 

dinamiku pēdējo divu gadu laikā, vērojama iekasētās autoratlīdzības neliels 

samazinājums - 2014.gadā iekasēti 29,96 tūkstoši eiro, bet 2015.gadā – 22,63 

tūkstoši eiro, kas skaidrojums ar AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbu 

izmantojuma samazinājumu. To skaidri rāda arī izsniegto licenču skaita 

samazinājums – ja 2014.gadā izdevniecībām tika izsniegtas 207 licences, tad 

2015.gadā – vairs tikai 128  licences.  

2. Teātri. 

Teātru jomā pagājušajā gadā AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbu 

izmantošanas apjoms ir nedaudz samazinājies,  attiecīgi vērojams samazinājums 

arī  iekasētās summas apmērā - no 292,89  tūkstoša eiro 2014.gadā uz 283,16 

tūkstošiem eiro 2015.gadā. Pagājušajā gadā teātri turpināja iestudēt klasiku, 

turpinājās tendence veidot jaunus klasikas tulkojumus, par kuriem teātri ar 

autoriem slēdza tiešos līgumus. Iestudēti arī jauno dramaturgu darbi, kuru autori 

izvēlējušies slēgt tiešos līgumus ar teātriem. AKKA/LAA izsniegusi arī vairākas 

licences ārvalstu autoru darbu iestudējumiem. Kopumā teātriem 2015.gadā 

izsniegtas 368 licences.  

3. Televīzija. 

2015.gadā turpinājās plašs dramatisko darbu izmantojums televīzijā, 

pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp Latvijas televīziju un Borisa un Ināras 

Teterevu fondu, kas ļāva turpināt teātra izrāžu ierakstu veidošanas un to 

pārraidīšanas procesu, kas attiecīgi arī atspoguļojas iekasētās autoratlīdzības 

apmērā - par teātra izrāžu reproducēšanu iekasēti 8,81 tūkstotis eiro 

(salīdzinājumam – 2014.gadā tie bija 4,35 tūkstoši eiro). Latvijas televīzija 

turpināja  ierakstīto teātra izrāžu rādīšanu raidījumu ciklā „teātris.zip”, kas kopā ar 

citos raidījumos raidītajiem dramatisko un muzikāli dramatisko darbu fragmentu 

demonstrējumiem rezultējās iekasētajā autoratlīdzībā 13,56 tūkstošu eiro apmērā. 

2015.gadā Latvijas televīzija ierakstījusi arī ārvalstu autoru darbu iestudējumus, 

kuru atļauja tika kārtota ar AKKA/LAA starpniecību. Par horeogrāfisko darbu 

izmantojumu televīzijā iekasētā autoratlīdzība ir nedaudz pieaugusi – iekasēti 2,74 

tūkstoši eiro.   

 

 

4. Internets. 

AKKA/LAA pārstāvēto autoru literāro darbu izmantošana internetā ir 

pieaugusi, iekasēti 3,61 tūkstotis eiro (salīdzinājumam ar 2014.gadu, kad 

iekasēti 1,64 tūkstoši eiro – pieaugums vairāk nekā divas reizes). 

 
Vizuālo mākslu darbu autoriem 2015.gadā savāktā atlīdzība ir 68 560 Eur, 

kas ir par 1% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Rādītājs ir gandrīz tāds pats kā iepriekšējā 

gadā, tas gan ir svārstījies iekšēji starp izmantojuma veidiem. Dažos izmantojuma 

veidos atlīdzība ir samazinājusies, piemēram, vizuālo darbu izstādīšanas un 

demonstrēšanas jomā un interneta jomā par 50%. Izdevniecības turpina vizuālo darbu 
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publicēšanu, bet 2015.gadā atlīdzība ir samazinājusies par 10% sakarā ar izdevumu 

tirāžas samazināšanos. 

Toties citos izmantojuma veidos atlīdzība ir palielinājusies, piemēram, 

joprojām televīzijā tiek raidīts aizvien vairāk darbu, un atlīdzība palielinājusies par 

50%. Vizuālo oriģināldarbu tālākpārdošanas jomā ir ievērojams kāpums – par 30% 

vairāk nekā 2014.gadā. 

Vizuālos darbus izmanto arī reproducēšanai gan plakātos, gan lielformāta 

reprodukcijās. Tie autori, kuri saņem atlīdzību no raidīšanas televīzijā, turpina saņemt 

atlīdzību arī no kabeļtelevīzijām un nesēju atlīdzības. Pērn tā ir palielinājusies par 

10% salīdzinājumā ar 2014.gadu.  

 

No valsts budžeta 2015. gadā par 2014. gada publisko patapinājumu saņemti 

EUR 296 808,00, bet no privātajām bibliotēkām iekasēti EUR 90,50; kopā – EUR 296 

898,50.  

2014. gadā publiskā patapinājuma atlīdzības saņemšanai pieteicās 23 jauni 

autori. Par saviem jaunajiem darbiem informāciju sniedza 49 AKKA/LAA autori un 

63 autori, kas patapinājuma atlīdzības saņemšanai pieteicās iepriekšējos gados. 

Par grāmatām, notīm, fonogrammu un filmu kopijām, kas 2014. gadā 

izsniegtas Latvijas bibliotēkās, tika sadalīti EUR 258 139,30, no tiem EUR 254 

733,26 – autoriem un EUR 3 406,04 – blakustiesību īpašniekiem. Atlīdzību, 

pamatojoties uz 123 bibliotēkās un bibliotēkas filiālēs apkopotajiem izsnieguma 

datiem, saņēma 1713 autori vai viņu mantinieki. 

 

Kopš 2002.gada 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 lāzeru disku, kompaktdisku, 

minidisku un visu veidu datoru importētāji un ievedēji. 

2015.gadā, ieskaitot iepriekšējo gadu avansus, iekasēta nesēju atlīdzība 

329 633 eiro, kas ir par 24.72% mazāk nekā iepriekšējā gadā. 2015. gada 

samazinājums skaidrojams ar to, ka 2014. gadā tika veiktas ļoti aktīvas darbības ar 

nemaksātāju apkarošanu, kā rezultātā daudzi uzņēmēji samaksāja nesēju atlīdzību par 

visu nesamaksāto periodu kopš Ministru kabineta Nr. 321 noteikumu stāšanas spēkā. 

2015. gadā nav noķerti tik lieli nemaksātāji, kas arī ir pamats iekasējuma 

samazinājumam. Jāpiemin arī fakts, ka 2015. gadā tirgu netika vērojams tik milzīgs 

pieaugums, ko iepriekšējos gados izraisīja planšetdatoru ienākšana tirgū, it īpaši 2014. 

gadā. Vēl joprojām MK noteikumos Nr. 321 nav iekļautas populāras iekārtas- mobilie 

telefoni un HDD, SSD diski, kas tikai būtu loģiski, spriežot pēc KM veiktā pētījuma, 

kur mobilie telefoni ieņem otro vietu pēc izmantojuma. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.321  2015.gada iekasēto 

atlīdzību, atskaitot administrēšanas faktiskos izdevumus, AKKA/LAA 2016.gada 

februārī sadalījusi tiesību īpašnieku grupām.  

 

Kopumā  2015.gadā AKKA/LAA visiem tiesību īpašniekiem izmaksājusi par 

14.7 % lielāku atlīdzību nekā 2014.gadā. 
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Izmaksātās atlīdzības struktūru raksturo sekojoša tabula: 

2015.gadā AKKA/LAA izmaksājusi 

(ieskaitot ienākuma nodokli) 

     EUR 

N.p.k. Tiesību īpašnieki Summa 

1. Atlīdzība Latvijas mūzikas, literāro, 

dramatisko, vizuālo, audiovizuālo un 

horeogrāfisko darbu autoriem un 

izdevējiem 

2 600 946 

2. Atlīdzība ārvalstu autortiesību 

organizācijām 

2 172 339 

3. Atlīdzība  mūzikas izpildītājiem un 

producentiem Latvijā 

184 858 

4. Atlīdzība filmu producentiem Latvijā 25 687,5 

5. Atlīdzība izpildītājiem – aktieriem 

Latvijā 

25 687,5 

 Kopā: 5 009 518 

 

Atbilstoši savāktajai atlīdzībai, kas parādās bilances aktīva pusē kā naudas 

līdzekļi bankā un kasē, bilances pasīva pusē atspoguļojas uz 2015.gada 31.decembri 

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

Mūsu biedrība turpina ieviest jauno datorprogrammu AVIS jeb AKKA/LAA 

Vienotās Informācijas sistēmu, kuru izstrādāja starptautisko informācijas tehnoloģiju 

kompānija DPA (tagad - SQUALIO). Jau otro gadu šo programmu izmantojam, lai 

reģistrētu autoru darbus un veiktu sadales. Strādājam arī ar starptautiskajām autoru un 

autoru darbu datu bāzēm: Skandināvijas un Baltijas valstu autortiesību organizāciju 

kopīgo datu bāzi NORD-DOC, Zviedrijas un Lielbritānijas veidoto datu bāzi ICE, kā 

arī autoru biedrību konfederācijas izveidoto pasaules darbu datu bāzi CIS ietvaros.  

Sadalēs izmantojam gan pilna apjoma programmas, gan analogās, gan izlases 

programmas. Tā, piemēram, no koncertiem un lielajām raidorganizācijām iekasēto 

atlīdzību sadalām, pamatā izmantojot pilna apjoma programmas, nesēja atlīdzību 

dalām, izmantojot kompilētās analogās programmas, atlīdzību par mehāniskās  

mūzikas atskaņošanu sadalām, izmantojot gan analogās, gan izlases programmas.  

Uz 2015.gada 31.decembri AKKA/LAA pārstāvēja 5448 Latvijas tiesību 

īpašniekus un 4 256 781 miljonus tiesību īpašnieku no 116 ārvalstu autortiesību 

organizācijām.  

2015. gadā ar AKKA/LAA līgumus noslēdza 383 jauni Latvijas autori. 

Latvijas muzikālo darbu autori reģistrēšanai Muzikālo darbu datu bāzē iesniedza 9126 

jaunus darbus. AVIS datu bāzē tika apstrādātas 17 599 darbu lietotāju programmas. 

2015.gadā tiesību īpašniekiem tika sadalīta atlīdzības summa, kas pārsniedza 5 

miljonus eiro.  

Sadales princips ir sekojošs: tiek sadalīta iepriekšējā gada laikā iekasētā atlīdzība. 

Izņēmums ir lielie koncerti, kur ienākoša nauda tiek sadalīta nākošajā mēnesī. 

Atlīdzība tiesību īpašniekiem atkarībā no darbu un izmantojuma veida tiek izmaksāta 

katru mēnesi. Lielākās sadales notiek divreiz gadā – jūnijā un decembrī. Jūnijā tiek 

sadalīta atlīdzība par koncertiem iepriekšējā gada otrajā pusē, iekasētā atlīdzība par 

visu gadu mehāniskajā ierakstā, nesēja atlīdzība. Decembrī tiek sadalīta koncertu 
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atlīdzība par tekošā gada pirmo pusi, raidorganizāciju naudas, kā arī izmaksāta 

atlīdzība ārvalstu muzikālo darbu autoriem.  

Autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību raksturo 

nepārtrauktība. Kamēr tiek dalīta un izmaksāta iepriekšējā finanšu gadā iekasētā 

atlīdzība, tiek iekasēta atlīdzība par tekošo gadu.  

Autoratlīdzības izmaksu aizkavē nekvalitatīvi sagatavotas izmantoto darbu 

programmas. Tā periodiski veidojas uz noteiktu laiku autoriem vēl nesadalītā 

atlīdzība, kurā ir objektīvi nesadalāma atlīdzība, par kuru vēl nav saņemtas darbu 

izmantotāju atskaites. Tāpat uz nākamo gadu pāriet summas, ko veido sadalītā, bet 

dažādu iemeslu dēļ tiesību īpašniekiem vēl neizmaksātā atlīdzība. Tā uz 2015.gada 

31.decembri sadalāmā un vēl neizmaksātā atlīdzība tiesību īpašniekiem bija 5 493 010 

eiro, kura pamatā tiks sadalīta 2016.gadā. 

Saskaņā ar AKKA/LAA toreizējās valdes lēmumu 1997. gadā tika izveidots 

Kultūras, izglītības un sociālais fonds. AKKA/LAA vienīgā dalībnieka kopsapulcē 

2003. gada 5.februārī fondu pārdēvēja par Kultūras un izglītības (KI) fondu. KI fonda 

līdzekļus veido atskaitījumi no atlīdzības ārvalstu autoriem 10% apmērā atbilstoši 

līgumiem ar ārvalstu autortiesību organizāciju pilnvarojuma līgumiem. Uzkrātos 

fonda līdzekļus izlieto saskaņā ar KI fonda noteikumiem. KI fonda līdzekļu 

izlietojumu 2015.gadā AKKA/LAA padome apstiprināja savā sēdē 2016.gada 

28.janvārī. Fonda līdzekļu atlikums 2015.gada 31.decembrī bija 228 380 eiro.  

 

AKKA/LAA 2015.gadu beigusi ar 3 407 eiro lielu ieņēmumu pārsniegumu pār 

izdevumiem. 

2014.gadā biedrība sāka strādāt ar jaunu, konsolidētu un apjomīgu licenču 

uzskaites, autoru atlīdzības uzskaites un sadales datorprogrammu. Šobrīd turpinās 

darbs pie programmas sasaistes ar visām biedrības nodaļām. Pagājušā gadā turpinājās 

ISO darba kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana  biedrības AKKA/LAA 

darbībā. 

Biedrības AKKA/LAA pilns 2015.gada pārskats un revidenta ziņojums 

elektroniski iesniegts VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā un saskaņā ar 

Autortiesību likumu – LR Kultūras ministrijā. Pārskats par AKKA/LAA savākto un 

autoriem sadalīto atlīdzību tiek iesniegts Starptautiskās autoru un komponistu 

biedrību konfederācijas (CISAC) sekretariātam. Gada pārskats tiek publiskots arī  

AKKA/LAA mājas lapā www.akka-laa.lv.  

 

 

 

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 valūtas kursu svārstībām un ieņēmumi no izdevumu 

kompensācijas. No saņemtās atlīdzības biedrība sedz tikai 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 2015.gada 31.decembri. 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 

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 ilgtermiņa ieguldījumiem 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. 

Ja pārskata gadā tiek mainīta posteņu klasifikācija, attiecīgi tiek pārklasificēti 

iepriekšējā gada rādītāji, lai informācija būtu salīdzināma. 

 Grāmatvedības uzskaitei un finanšu analīzei izmantota grāmatvedības 

datorprogramma “Tildes Jumis”.
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       Biedrība AKKA/LAA, reģistrācijas Nr.4008043690, A.Čaka iela 97, Rīga                                                          1.pielikums pie 2015.g.pārskata 

 

2.2.1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2015. gadu 

      

               (eiro) 

  Nemateriālie 

ieguldījumi 

datorprogrammām 

Datorprogrammas 

izveidošana 

Zeme Ēka un 

saimniecības 

ēka 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

Kopā ilgtermiņa 

ieguldījumi 

Sākotnējā vērtība  31.12.2014. 347 050 0 397 862 319 701 93 347 1 157 960 

Iegādāts 2015. gadā   3 141  
  

 13 621  16 762 

Korekcijas 2015. gadā 
    

(334) (334) 

Pārvērtēšana             

Pārvietošana 3 141  (3 141)         0  

Sākotnējā vērtība  31.12.2015.  350 191 0 397 862  319 701  106 634  1 174 388  

Uzkrātais nolietojums 31.12.2014. 38 103 0 0 67 276 80 430 185 809 

Pārvietošana 
      

Aprēķināts  2015. gadā  38 694 
  

5 871  9 407  53 972  

Korekcijas 2015. gadā 
    

(334) (334) 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2015. 76 797  0 
 

73 147  89 503  239 447  

Atlikusī  vērtība  31.12.2014. 308 947 0 397 862 252 425 12 917 972 151 

Atlikusī  vērtība  31.12.2015. 273 394  0 397 862  246 554   17 131  934 941 
 

       

AKKA/LAA izpilddirektore                                                                      Inese Paklone 

 

Inese Paklone 
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2.2.2 Skaidrojums 

biedrības AKKA/LAA 2015. gada bilances posteņiem 

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

un arodbiedrību gada pārskatiem” 1. pielikuma shēmai. 

                                    (eiro) 

 uz 31.12.2015 uz 31.12.2014 

Nemateriālie ieguldījumi 273 394 308 947 

Datorprogrammu vērtība, atskaitot nolietojumu 

Autoratlīdzības datorprogrammas izveidošanas izdevumi 

273 394 308 947 

 

Pamatlīdzekļi 661 547 663 204 

t.sk.1) Nekustamais īpašums    

Zemes un biroja ēkas vērtība, atskaitot nolietojumu 644 416 650 287 

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) 

397 862 397 862 

2) Pārējie pamatlīdzekļi 17 131 12 917 

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

  

Debitori 219 157 165 776 

t. sk.  

1) parādnieki par neapmaksāto atlīdzību,  
t.sk. Mediju nodaļa EUR 109462, Literāro un dramatisko darbu nodaļa 

EUR 3747, Nesēju atlīdzības nodaļa EUR 7831, Muzikālo darbu 

nodaļa EUR 81611, Vizuālo darbu  nodaļa EUR 433. 

 

203 084 

 

154 611 

 

4) nākamo periodu izmaksas un citi debitori: 
– Preses abonēšana 2016. gadam 

– Veselības apdrošināšana darbiniekiem 2016.gada 1. pusei 

– Drošības naudas iemaksa Latvijas Pastā 

– Apdrošināšanas maksājumi 2016.gadam 

– Informācijas ievietošana katalogos 2016.gadam 

– Samaksāts avanss 

– Norēķinu personas 

– Laipas parāds par DJ licenču administrēšanu 

– Norēķini par biedru naudu 

– Iemaksa Neste degvielas kartē 

– Īstermiņa aizdevums tiesvedībai 

16 073 

1 696 

6 90 3 

1 238 

589 

280 

2 063 

37 

0 

`1 746 

21 

1 500 

11 165 
1 610 

7 242 

1 238 

575 

280 

94 

0 

114 

0 

0 

12 

 2015. gadā šaubīgajiem debitoriem ir uzkrājumi EUR 10 599   

Nauda  6 345 123 6 472 997 

t. sk.  

1) naudas līdzekļi kasē 

 

798 

 

 1 491 

2) naudas līdzekļi Swedbank, DnB, SEB un Nordea banku 

kontos 
(ārvalstu valūta pārrēķināta latos saskaņā ar Latvijas Bankas  noteikto 

valūtas kursu pārskata gada pēdējā darba dienā) 

4 184 325 3 911 506 

 

3) naudas līdzekļu noguldījums depozītos Swedbank, SEB  

bankā un Nordea bankā 

2 160 000  2 560 000 

 

Fondi 975 626 954 895 

1) Mērķfonds 228 380 211 055 

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 
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2) Rezerves fonds 313 287 309 881 

- Veidojas no ieņēmumu  pārsnieguma pār izdevumiem, 

paredzēts izdevumu kompensācijai par nekustamā īpašuma 

iegādi un renovāciju 

 

 

3407 

 

 

579 

- Iepriekšējo gadu ieņēmumu pārsnieguma summa   309 880 309 302 

3) Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve 

Pārvērtēšana veikta 2007.gadā 
Nekustamā 

īpašuma 

veids 

Kadastrālā 

vērtība 

Nekustamā 

īpašuma bilances 

vērtība līdz 

pārvērtēšanai 

Pārvērtēšanas 

rezerve 

Zeme 397 862 105 416 292 446 

Biroja ēka 294 894 155 841 139 053 

Saimniecības 

ēka 

2 460 - 2 460 

Kopā 695 216 261 257 433 959 
 

433 959 433 959 

Īstermiņa kreditori 6 523 552 6 656 029 

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas uz 

31.12.2013 Norēķini ar budžetu veikti 02.01.2013. Skatīt  pielikumā 2.4 

207 405 241 617 

2. Pārējie kreditori  6 316 147 6 414 412 

t.sk. 

1) Uzkrātās saistības  

 

575 832 

 

450 905 

t.sk. –  uzkrājumi programmatūras papildinājumu izstrādei 150 000 90 000 

- uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu naudas maksājumiem un 

valsts sociālās apdrošināšanas atskaitījumiem, darbinieku 

materiālai stimulēšanai par iepriekšējā gada rezultātiem 

150 832 107 335 

-uzkrājumi biroja ēkas fasādes, jumta un iekštelpu remontam 200 000 178 570 

- uzkrājumi tiesāšanās izdevumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā un 

tiesvedības izdevumi Latvijā  

75 000 75 000 

2) Norēķini par sadalīto un neizmaksāto atlīdzību 643 283 650 354 

t.sk. Sadalītā autoratlīdzība Latvijas autoriem 442 973 377 419 
 no tās:- sadalītā un neizmaksātā atlīdzība sakarā ar mantojuma lietu 

kārtošanu, slēgtiem banku kontiem u.tml. 

 

266 475 

 

188 486 

                - nepieprasītā atlīdzība  

          par 2012. gadu EUR 56 864 

          par 2013.gadu EUR 38 584  

          par 2014. gadu EUR 36 048 

         par 2015.gadu  EUR  45 002 

176 498 188 933 

     Sadalītā atlīdzība ārvalstu autortiesību organizācijām 200 310 272 935 

3) Norēķini par nesadalīto atlīdzību 4 849 727 5 140 597 

 t.sk. Nesēju atlīdzība, publiskā patapinājuma atlīdzība 258 730 514 389 

        Vēl sadalāmā atlīdzība par iepriekšējiem gadiem 4 577 243 4 465 349 

        Kabeļtelevīziju rezerve 13 754 160 859 

4) Nākamo periodu ieņēmumi 203 411 155 824 

_ samaksāti avansi par tukšajiem datu nesējiem 327 1 213 

– aprēķinātā atlīdzība, kura vēl nav iekasēta debitoru parādu dēļ 203 084 154 611 

5) Norēķini ar piegādātājiem 12 489 16 732 

  - saimnieciskās darbības rēķinu apmaksa par decembri 12 489 16 732 

6) Norēķini par decembra darba algu 31 448 0 
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AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 
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2.2.3 Skaidrojums  biedrības AKKA/LAA 

Ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem par 2015. gadu 
 

Bilances posteņi strukturēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 
pārskatiem” 2. pielikuma shēmai. 

 2015.g 2014.g 

Biedru nauda un iestāšanās nauda 2015. gadā 1 746 1 672 

Kopā 309 biedri, t.sk. 306 fiziskās personas un 3 juridiskas personas   

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kopā 1 196 707 1 075 565 

Atskaitījumi no saņemtās atlīdzības administrēšanas izdevumiem   

t.sk. AKKA/LAA                                                 1 100 802 963 911 

AKKA/LAA – NCB                                            20 840 

Publiskais patapinājums                                       39 644 37 714 

Nesēju atlīdzība                                                    56 261 53 100 

Citi ieņēmumi 7 388 7 795 
1)ieņēmumi no uzkrājumu datorprogrammas izveidei samazināšanas   

2)ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām 5 154 4 817 

3) tiesvedības  izdevumu kompensācija 2 234 2 978 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai, 

kopā: 

1 197 209 1 079 228 

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”. 

2015. gadā faktiskie izdevumi bija sekojoši:   

1) darba algas 593 096 552 880 

2) valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi 137 908 129 221 

3) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 53 973 49 862 

4) citi izdevumi 412 232 347 265 
t.sk.   

- komandējuma izdevumi, transporta pakalpojumi 32 042 34 368 

- biroja tehnikas apkalpošana, rezerves daļu iegāde 24 758 18 717 

- semināru organizēšana un darbinieku apmācība, ISO 1 950 1 390 

- juridiskie pakalpojumi un debitoru parādu piedziņa 25 851 43 844 

- sakaru pakalpojumi 13 411 13 519 

- informācijas iegāde un izpēte 26 730   21 860 

- kancelejas un saimniecības preču iegāde 7 628 7 618 

- izdevumi saistībā ar īpašuma uzturēšanu, remontu un komunālie 

pakalpojumi, īpašuma apdrošināšana 

24 948 22 556 

- dažādu pakalpojumu apmaksa 5 603 6 074 

- darba aizsardzības izdevumi, darbinieku veselības apdrošināšanas  

polises 

15 608 14 794 

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

papildināšana 

11 571 13 119 

- reprezentācijas izdevumi 5 042 4 787 

- uzkrājumu atvaļinājumu naudām ,sociālās apdrošināšanas 

atskaitījumiem, datorprogrammas uzlabošanai un biroja ēkas remontam 

papildināšana 2015.gadā 

 

217 090 

 

144 619 

Nodokļi   

-  Nekustamā īpašuma nodoklis 5 225 5 225 

 

AKKA/LAA izpilddirektore                                                        Inese Paklone 
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AKKA/LAA   28.01.2016. padomes sēdes protokolam Nr... 

APSTIPRINĀTS 

Biedrības AKKA/LAA padomes sēdē 

28.01.2016. 

Padomes sēdes vadītājs 

V.Muktupāvels 

Rīgā, 28.01.2016. 

                          

Atskaite par Kultūras un izglītības (KI) fonda līdzekļu apgrozījumu  

2015. gadā (EUR)                   

 Atlikums uz 31.12.2014                                                                      211055.76 

 KI fonda faktiskie ieņēmumi 2015.gadā,     122016.11   

 tai skaitā:  

 Atskaitījumi no ārvalstu autoratlīdzības sadales                          121858.96 

 Procenti par KI fonda depozītu      157.15 

 KOPĀ :                                                                                       333071.87  

KI fonda faktiskie  izdevumi  2015.gadā 

1. Finanšu informācijas izsūtīšana  autoriem                                            116.00 

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

informatīvo materiālu veidošana, publicēšana, 

izsūtīšana 

11511.84 

3. 

4.    

Autortiesību bezgalības balvas-2015 pasākums  

Autoru balvas 2015 pasākums                

28602.27 

    10832.68 

5. „Autoru dienas” aktivitātes, Autoru akadēmija                                     56.97 

6. KI fonda projektu vadība                                                                   14897.71 

7. Autortiesību muzeja uzturēšanas izdevumi                                            741.84 

8. Mājas lapas uzlabošanas, uzturēšanas izdevumi 13237.53 

9. Informatīvo materiālu publicēšana un izmantošana 

semināros 

86.00                    

 

10. 

11. 

Baltijas valstu autortiesību organizāciju konference 

Autoru stipendijas 

4609.26 

19999.98 

 

 KOPĀ :                                                                                             104692.08 

 

 Atlikums uz 31.12.2015    228379.79  
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2.4. Informācija par nodokļiem un nodevām 

 

Nodokļu maksājumi budžetā 2015.gadā 

                  (eiro) 

Nr. Nodokļu veids Aprēķināts par 

2015.gadu 

Samaksāts 

2015.gadā 

1 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  

kopā: 

615 404 647 519 

 t.sk.   

 - no darba algām 135 618 123 871 

 - no atlīdzības autoriem 479 786 523 648 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 232 717 233 006 

3 Nekustamā īpašuma nodoklis 5 225 5 225 

4 Riska nodeva 164 166 

 Kopā: 853 510 885 916 

 

 

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 2015.gadā prezidentam un padomes locekļiem 

aprēķināta atlīdzība 17 928.12 eiro 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 2015.gadu aprēķināta 

darba alga 575 168.25 eiro. 

 

2.5.4 Biedrība 2015.gadā nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus. 

 

 

 

 

 

  AKKA/LAA izpilddirektore                                                          Inese Paklone 

 

 

 

 

 

2016.gada 21.martā 

 


