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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības nosaukums 

 

 

 

Bilance 

uz 2018.gada 31.decembri 

                                                                                                                            (EUR) 

Nr.p.

k. 

Posteņu nosaukums uz 

31.12.2018 

uz 

31.12.2017 

 AKTĪVS   

 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   

I Nemateriālie ieguldījumi 407 077 352 319 

II Pamatlīdzekļi: 726 276 734 770 

 1. Nekustamais īpašums 698 978 706 699 

 2. Pārējie pamatlīdzekļi 27 298 28 071 

           Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 1 133 353 1 087 089 

 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   

    II Debitori 382 967 204 480 

    III Nauda 5 744 735 6 105 225 

  Kopā apgrozāmie līdzekļi 6 127 702 6 309 705 

                BILANCE 

 
7 261 055 7 396 794 

 

  

 

  

 

AKKA/LAA izpilddirektore       Inese Paklone 
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības  nosaukums 

 

 

 

           (EUR) 

Nr.p.

k. 

Posteņu nosaukums uz  

31.12.2018 

uz  

31.12.2017 

 PASĪVS   

     I Fondi:   

          

1.       Mērķfonds 269 310 270 176 

      2. Nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezerve 433 959 433 959 

      3. Rezerves fonds 329 412 325 692 

 3.1.iepriekšējo gadu rezerves fonds 325 692 320 948 

 3.2.pārskata gada rezerves fonds 3 720 4 744 

                 Kopā fondi 1 032 681 1 029 827 

    II Īstermiņa kreditori:    

      1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

140 508 212 666 

     2.  Pārējie kreditori, t.sk. 

1) Uzkrājumi un uzkrātās saistības  

2) Norēķini par sadalīto un 

neizmaksāto atlīdzību 

3) Norēķini par nesadalīto  atlīdzību 

4) Nākamo periodu ieņēmumi 

5) Norēķini ar piegādātājiem un 

pasūtītājiem 

6) Norēķini par darba samaksu 

6 087 866 

720 697 

 

831 653 

4 056 419 

360 803 

79 810 

 

38 484 

6 154 301 

697 870 

 

860 847 

4 341 485 

188 560 

25 477 

 

40 062 

          Kopā īstermiņa kreditori 6 228 374 6 366 967 

                  

BILANCE 

 

 

7 261 055 

 

7 396 794 

 

 

 

 

 

 AKKA/LAA izpilddirektore       Inese  Paklone                                               
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Biedrība AKKA/LAA 

Reģistrācijas Nr. 40008043690 

 

Biedrības nosaukums 

 

 

 

 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats  

par 2018. gadu 

 

                                                                                                                                 (EUR) 

Nr.p.

k. 

Ieņēmumu un izdevumu posteņi pārskata 

periodā 

2018.gadā 

pārskata 

periodā 

2017.gadā 

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 

 

1 935 

 

1 635 

IV Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 1 308 150 1 329 415 

V Citi ieņēmumi 3 595 8 730 

VII  IEŅĒMUMI KOPĀ 1 313 680 1 339 780 

VIII Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un 

uzdevumu veikšanai 

 

1 302 592 

 

1 327 668 
 t.sk.   

1. Algas 683 531 650 710 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 162 008 151 826 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 

 

59 885 

 

51 271 

4. Citi izdevumi 397 168 473 861 

IX Nodokļi:   

1. Nekustamā īpašuma nodoklis 7 368 7 368 

 Nodokļi kopā 

 

7 368 7 368 

 X IZDEVUMI KOPĀ 1 309 960 1 335 036 

XI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 3 720 4 744 

 

 

 

 

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. gada 30.decembrī 

1.3. Pārvaldes institūcijas:  

1) Biedrības AKKA/LAA padome, ievēlēta 2017.gada 14. oktobrī: 

Valdis Muktupāvels (prezidents) 

Kārlis Lācis 

Kārlis Kazāks 

Jānis Holšteins - Upmanis 

Mārtiņš Brauns 

Juris Arvīds Mūrnieks 

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 kolektīvais pārvaldījums Latvijas Republikā un 

ārvalstīs; 

6) ārvalstu autortiesību subjektu tiesību kolektīvais pārvaldījums Latvijas Republikā un 

ārvalstīs; 

7) labvēlīgu apstākļu veicināšana autoru radošai darbībai, īstenojot viņu autortiesības un 

aizstāvot viņu ekonomiskās intereses. 
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Biedrība AKKA/LAA 

1.5. Svarīgākie sasniegumi 2018.gadā 

un attīstības perspektīvas 

 

2018.gads autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 

AKKA/LAA bija divdesmit trešais darbības gads, ja pieskaitām sākotnējo AKKA divu gadu 

darbības laiku, tad – divdesmit piektais darbības gads un četrpadsmitais gads biedrības 

statusā. 2018.gadā kopējā savāktā autoratlīdzība bija 6.85 miljoni eiro, kas ir par 5 % vairāk 

nekā 2017.gadā. 

92.87 % no atlīdzības kopējā apjoma veido autoriem savāktā atlīdzība, bet 7.13% no 

savāktās atlīdzības saņēma blakustiesību īpašnieki. 

 

 

2018.gadā savāktā atlīdzība 

 

 Darbu  veids Summa % 

1. Muzikālie darbi 4 552 285 66.49 

 tai skaitā publiskais izpildījums 3 079 700 44.98 

2. Dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi 261 070 3.81 

3. Literārie darbi 199 993 2.92 

4. Vizuālās mākslas darbi 78 765 1.15 

5. 

6. 

Audiovizuālie darbi 

Horeogrāfiskie darbi 

277 229 

1 897 

4.05 

0.03 

7. Atlīdzība autoriem no tukšajiem datu nesējiem 307 807 4.50 

8. Publiskā patapinājuma atlīdzība 302 226 4.41 

9. Autoru atlīdzība no ārvalstu organizācijām 371 991 5.44 

10. Mērķa rezerves no kabeļtelevīzijām 4 774 0.07 

11. Ieņēmumi no banku % autoriem 187 0.00 

 Atlīdzība autoriem kopā 6 358 224 92.87 

1. Blakustiesību organizācijām Latvijā 488 383 7.13 

    

 Citu tiesību īpašnieku atlīdzība kopā 488 383 7.13 

 Atlīdzība kopā 6 846 607 100.00 

 t.sk. ieņēmumi no banku uzkrātajiem depozītu % 187 0.00 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

Par muzikālo, literāro un horeogrāfisko darbu izmantojumu publiskā 

izpildījumā 2018.gadā iekasēti EUR 3 079 700, tajā skaitā EUR 2 873 405 par mūzikas 
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izpildījumu koncertos un publiskās vietās, EUR 112 941 par mūzikas publisko izpildījumu, 

demonstrējot filmas, un EUR  93 354 par muzikālo darbu izmantojumu iestudējumos. 

Iekasētā autoratlīdzība attiecībā pret 2018.gadu pieaugusi par 19 %.  

Nozīmīgākais segments muzikālo darbu  publiskā izpildījuma jomā  ir darbu 

izpildījums koncertos un  festivālos. 2018.gada lielākais notikums bija XXVI Vispārējie 

latviešu dziesmu un XVI Deju svētki, kuru ietvaros autoru darbi tika izmantoti ne vien 64 

dažādos pasākumos svētku nedēļā, bet  arī ieskaņu koncertos novados, forumos, koncertu 

tiešraidēs.  

2018.gada mūzikas festivālu  kalendārā saglabājās daudzveidīgs maksas un 

bezmaksas norišu piedāvājums. Kultūras centru skaitā pēdējos gados nav būtisku izmaiņu, 

un tas  nostabilizējies 550 vienību līmenī. Centru iesniegtā informācija par kultūras 

aktivitātēm liecina, ka samazinās to koncertu skaits, kas pašvaldībās tiek organizēti ar ieejas 

maksu (biļetēm). Palielinās iedzīvotāju interese par  sarīkojumiem bez ieejas maksas, īpaši 

par pagasta, pilsētu un novadu ikgadējiem svētkiem. 

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.   

2018.gadā, nemainoties stacionāro kinoteātru skaitam, palielinājies nacionālo filmu 

demonstrēšanai izsniegto licenču skaits dažādās kino izrādīšanas vietās. Nacionālā kino 

centra programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei ietvaros realizētā filmu izplatīšanas 

un mārketinga stratēģija nodrošināja iespēju filmas demonstrēt  vairāk nekā 200 Latvijas 

vietās.   

2018.gadā restorānu, tirdzniecības zāļu un pakalpojumu sniegšanas nozarē  kopējais 

licencēto objektu skaits saglabājies iepriekšējo gadu līmenī. 

2018. 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  neterminētas (beztermiņa)  licences. Lielākā daļa 

uzņēmēju izmanto iespēju pieteikumus licenču saņemšanai iesniegt tiešsaistes režīmā. 

Licenciātu atzinību guvusi 2017.gadā  racionalizētā pieteikumu iesniegšanas forma  

ēdināšanas, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, nodrošinot 

elektronisko pieteikuma iesniegšanu vienlaikus  gan AKKA/LAA, gan blakustiesību 

atļaujas saņemšanai biedrībā LaIPA.  Licencēšanas process no 2014.gada 1.janvāra pilnībā 

tiek realizēts 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.  

  

Audiovizuālo darbu nodaļa administrē Latvijā veidotu filmu izmantojumu 

publiskā izpildījumā, raidīšanu ēterā, publiskošanu, padarot tās pieejamus tiešsaistē, 

reproducēšanu (kas ietver arī filmu fragmentu iekļaušanu jaunos audiovizuālos un skatuves 

darbos). 2018.gadā nodaļa iekasēja EUR 78 380, par 39% pārsniedzot 2017.gada 

ieņēmumus. Gandrīz trīskārt ir pieaudzis par filmu fragmentu reproducēšanu iekasētās 

atlīdzības apjoms – 2018.gadā tie kopumā bija EUR 17 062 . Lielāko daļu no šīs summas 

veidoja atlīdzība par filmu fragmentu iekļaušanu jaunos audiovizuālos darbos, ko varam 

skaidrot ar šāda izmantojuma intensitātes pieaugumu dažādu Latvijas valsts simtgadei 

veltītu projektu kontekstā.  Par 25% pieauga arī iekasētā atlīdzība par filmu raidīšanu.  

 

Mediju nodaļa administrē muzikālo darbu izmantojumu elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos, izplatot kabeļtelevīzijas un slēgtās interneta protokola televīzijās, to 
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reproducēšanu nesējos un izmantojumu tiešsaistē. 2018.gadā no elektroniskajiem 

plašsaziņas līdzekļiem kopumā iekasēti  EUR 1 822 742, kas ir par EUR 755 744  mazāk 

nekā iepriekšējā gadā. Šāds kritums galvenokārt skaidrojams ar to, ka atšķirībā no 

iepriekšējā gada 2018.gadā no raidorganizācijām tiesas ceļā netika piedzītas tik vērā 

ņemamas summas.  

Ieņēmumi no muzikālo darbu reproducēšanas un to padarīšanas par pieejamiem 

tiešsaistē 2018.gadā  ir pieauguši par 23% attiecībā pret 2017.gadu. Ieņēmumu kāpums ir 

novērojams visos sektoros. Liels autoratlīdzības kāpums ir par fiziskajiem datu nesējiem 

(CD/DVD/LP), kas 2018. gadā bija 25%. Fizisko datu nesēju tirgū popularitāti sāk atgūt 

vinila plates, kuru izdošanas pieaugums lielā mērā ietekmējis iekasētās atlīdzības 

pieaugumu 2018.gadā. 

Atlīdzība no tiešsaistes platformām 2018. gadā pieaugusi par 26%. Šis kāpums 

lielākoties saistīts ar vairākiem projektiem, kas attiecināmi uz Latvijas valsts simtgades 

pasākumiem. 

Neliels 9% kāpums ir vērojams arī reproducēšanā DJ profesionālām vajadzībām. 

 

Literāro un dramatisko darbu nodaļa izsniedz licences un iekasē autoriem 

pienākošos autoratlīdzību gan par literāro darbu izmantojumu (publicēšana, reproducēšana, 

raidīšana, izmantojums tiešsaistē), gan dramatisko darbu izmantojumu (publiskais 

izpildījums teātros, reproducēšana, raidīšana, izmantojums internetā). Nodaļa licencē arī 

muzikālo darbu publicēšanu grafiskā formātā jeb nošu izdošanu un šāda veida izmantojumu 

internetā. Savukārt, izsniedzot licences autoru darbu izmantojumam iestudējumos, tiek 

licencēti ne tikai tekstu (lugas, literārie darbi), bet arī muzikālo darbu (muzikāli dramatiski 

darbi, speciāli rakstīta mūzika un jau esoši muzikāli darbi), kā arī horeogrāfisku darbu un 

scenogrāfisku darbu (scenogrāfija un kostīmi) izmantojums teātru iestudējumos, kā arī šo 

iestudējumu ieraksts (reproducēšana) un raidīšana. Nodaļa iekasē autoratlīdzību arī par 

horeogrāfisko darbu raidīšanu televīzijā. 

2018. gadā vērojams muzikālo darbu publicēšanas pieaugums, kas arī atspoguļojas 

iekasētās autoratlīdzības pieaugumā.  

Teātru jomā AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbu izmantošanas apjoms ir stabils. 

Joprojām nozīmīgu vietu izsniegto licenču un iekasētās autoratlīdzības apjomā ieņem arī 

ārvalstu autoru darbu izmantojums. Izsniegto licenču skaita ziņā rekordistes joprojām ir 

Francija un Krievija, licences izsniegtas arī par Itālijas un Skandināvijas valstu autoru darbu 

izmantojumu. Regulāri tiek monitorēts Latvijas neatkarīgo teātru un amatierteātru 

segments, sekojot medijos pieejamajai informācijai par iestudējumiem un kontrolējot 

iesniegtās atskaites. Izsniegtas atļaujas un iekasēta autoratlīdzība arī par ārvalstu teātru 

viesizrādēm Latvijā.  

2018.gadā vērojams būtisks kritums par dramatisko darbu reproducēšanu izsniegto 

licenču skaita un iekasētās autoratlīdzības apjomā, kas saistīts ar finansējuma 

samazināšanos (drīzāk – šī finansējuma pārtraukšanu) teātru iestudējumu ierakstiem. Pērn 

izsniegtas vairs tikai 10 licences šādiem ierakstiem (salīdzinoši – 2017.gadā izsniegtas 26 

iestudējumu ierakstu licences) un iekasēti EUR 1 322, kas ir nozīmīgs samazinājums. 

AKKA/LAA ir licencējusi arī nelielu skaitu literāro darbu ierakstu, iekasējot EUR 776. 

Par dramatisko darbu (iestudējumu) raidīšanu televīzijā iekasēti EUR 10 744, par 

literārajiem darbiem – EUR 403, bet horeogrāfiskajiem darbiem – EUR 1 881.  

2018. gadā vērojams būtisks iekasētās autoratlīdzības pieaugums par autoru darbu 

izmantojumu tiešsaistē. AKKA/LAA pārstāvēto autoru literāro un muzikālo darbu grafiskā 

formātā (notis) izmantošanai internetā tika izsniegtas 16 licences, iekasēti EUR 3 675 (no 

tiem tikai par literāro darbu izmantojumu – EUR 1720). Vērojams, ka par internetā 

pārdotajām grāmatām ieņēmumi joprojām nav pārāk lieli, jo šāds izmantojums Latvijas 
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tirgū tikai vēl turpina attīstīties. Turpinās darbs, ar autoriem noslēgtos līgumus papildinot ar 

interneta tiesību pārvaldību, jo daļa autoru šo jomu vēl nav uzticējuši AKKA/LAA. Tāpat 

tika konstatēts, ka daļa komponistu nav uzticējuši AKKA/LAA pārvaldīt savu muzikālo 

darbu publicēšanas tiesības. 

 
Vizuālo darbu nodaļa administrē vizuālo un fotogrāfisko darbu plašo un 

daudzveidīgo izmantojumu – reproducēšanu, publicējot dažādos iespieddarbos (grāmatās, 

preses izdevumos, brošūrās, izstāžu katalogos utt.), reproducēšanu plakātos, uz dažādiem 

materiāliem, reproducēšanu datu nesējos, filmās, kā arī reprodukciju izmantojumu 

iestudējumos, raidīšanu televīzijā un publiskošanu internetā. 

Vizuālo un fotogrāfisko darbu autoriem 2018.gadā savāktā atlīdzība ir EUR 78 765, 

kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Sakarā ar valsts simtgades svinībām 2018.gadā 

būtiski palielinājās vēsturisko fotogrāfiju izmantojums, tās publicējot un reproducējot. Pērn 

izmantojuma veids, par kuru mākslinieki guva lielāko atlīdzību salīdzinoši ar iepriekšējo 

periodu, bija publicēšana – EUR 17 487, kas ir 4 reizes vairāk nekā iepriekš.  Izdevniecības 

publicējušas darbus gan preses izdevumos, gan grāmatās. Vizuālo darbu tālākpārdošanas 

atlīdzība samazinājās par 50%, jo darbi izsolēs katru mēnesi tika pārdoti arvien mazāk un 

mākslas darbu sākotnējā likme bija zemāka nekā iepriekšējos periodos. Televīzijā sakarā ar 

valsts simtgades svinībām tika raidīts vairāk raidījumu, kuros iekļāva vizuālos darbus,  un 

atlīdzība palielinājusies par 1,07%. Samazinājusies  atlīdzība par vizuālo darbu 

izmantojumu internetā – par 1,07%. Pērn pieauga pašmāju filmu skaits, kurās tika iekļauti 

vizuālie darbi – skulptūras, gleznas un fotogrāfijas. Attiecīgi palielinājās arī ieņēmumi par 

reproducēšanu filmās, kas ir 3 reizes lielāki nekā 2017.gadā.  

Pašmāju autoru vizuālos un fotogrāfiskos darbus plaši izmanto arī ārzemēs.  

2018.gadā bija saņemti un sadalīti EUR 184 118 par izmantojumu internetā un 

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

atlīdzības daļu no kabeļtelevīzijām un nesēju atlīdzības.  

 

No valsts budžeta par 2017.gada publisko patapinājumu saņemti EUR 302 226. 

2018.gadā publiskā patapinājuma atlīdzības saņemšanai pieteicās 34 jauni autori. 

Par saviem jaunajiem darbiem informāciju sniedza 30 AKKA/LAA autori un 94 autori, kas 

patapinājuma atlīdzības saņemšanai pieteicās iepriekšējos gados. 

Par grāmatām, notīm, fonogrammu un filmu kopijām, kas 2017. gadā izsniegtas 

Latvijas bibliotēkās, tika sadalīti EUR 261 687, no tiem EUR 259 162 autoriem un EUR 2 

525 blakustiesību īpašniekiem. Atlīdzību, pamatojoties uz 131 bibliotēkā un bibliotēkas 

filiālē apkopotajiem izsnieguma datiem, saņēma 1926 autori vai viņu mantinieki. 

 

Salīdzinājumā ar 2017.gadu nesēja atlīdzības ieņēmumi 2018.gadā ir 

palielinājušies par 235%. 

Palielinājums ir saistīts ar to, ka tika konstatēta maldinošas informācijas sniegšana 

AKKA/LAA par ievestajiem tukšajiem nesējiem. 2018.gadā tika ievākti un no dažādiem 

avotiem apkopoti dati par ievestajiem tukšajiem nesējiem. Salīdzinot iegūtos datus ar 

AKKA/LAA tukšo datu nesēju ievedēju reģistru un ievedēju sniegtajām atskaitēm, tika 

atklāti vairāki komersanti, kas ilgstoši nodarbojušies ar nesēju ievešanu, bet nebija 

reģistrējušies AKKA/LAA ievedēju reģistrā vai arī iesniedza nepilnīgas atskaites. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.321 iekasēto 2018.gada atlīdzību par 

tukšajiem materiālajiem nesējiem, atskaitot administrēšanas faktiskos izdevumus, 

AKKA/LAA 2018.gada februārī sadalījusi tiesību īpašnieku grupām.  

Kopumā iekasēto atlīdzību AKKA/LAA pakāpeniski dalījusi un izmaksājusi visā 

2018. gada laikā. 
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Izmaksātās atlīdzības struktūru raksturo sekojoša tabula: 

2018.gadā AKKA/LAA izmaksājusi 

(ieskaitot ienākuma nodokli) 

     EUR 

N.p.k. Tiesību īpašnieki Summa 

1. Atlīdzība Latvijas muzikālo, literāro, 

dramatisko, vizuālo, audiovizuālo un 

horeogrāfisko darbu autoriem un 

izdevējiem 

2 781 104 

2. Atlīdzība ārvalstu autortiesību 

organizācijām 

2 793 125 

3. Atlīdzība  mūzikas izpildītājiem un 

producentiem Latvijā 

137 381 

4. Atlīdzība filmu producentiem Latvijā 19 191 

5. Atlīdzība izpildītājiem – aktieriem 

Latvijā 

19 191 

 Kopā: 5 749 992 

 

 

Saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un AKKA/LAA kopsapulces lēmumu 

sadalēs turpinām izmantot gan pilna apjoma programmas, gan analogās, gan izlases 

programmas. No koncertiem un lielajām raidorganizācijām iekasēto atlīdzību sadalām, 

izmantojot pilna apjoma programmas; nesēja atlīdzību dalām, izmantojot kompilētās 

analogās programmas; atlīdzību par mehāniskās  mūzikas atskaņošanu sadalām, izmantojot 

gan analogās, gan izlases programmas.  

Uz 2018.gada 31.decembri AKKA/LAA pārstāvēja 6400 tiesību īpašniekus, 

pamatojoties uz noslēgtajiem tiešajiem pilnvarojuma līgumiem un gandrīz 4,5 miljonus 

tiesību īpašniekus ārvalstīs saskaņā ar 221 ārvalstu autoru organizāciju pārstāvniecības 

līgumiem par darbu un tiesību veidiem.  

 

 

 

 

 

 

2018.gadā ar AKKA/LAA tiešos tiesību pārvaldījuma līgumus noslēdza 170 jauni 

autori. Latvijas muzikālo darbu datu bāze papildinājās ar 18 153 jauniem darbiem. AVIS 

datu bāzē tika apstrādātas 22 873 darbu lietotāju programmas. 2018.gadā tiesību 

īpašniekiem tika sadalīti EUR 5 692 956, tajā skaitā no ārvalstu organizācijām saņemtā 

atlīdzība – EUR 348 899, savukārt ārvalstu autoriem no kopējās iekasētās atlīdzības tika 

sadalīti EUR 2 724 080. 

2017. gada 14. oktobrī AKKA/LAA dalībnieku kopsapulce lēma, ka Kultūras un 

izglītības (KI) fondu veidos vienīgi nepieprasītā atlīdzība, proti, tā, kuras saņēmējs nav 

noskaidrots trīs gadu laikā pēc darba izmantošanas. Uzkrātos fonda līdzekļus izlieto saskaņā 

ar KI fonda noteikumiem. KI fonda līdzekļu izlietojumu 2018.gadā AKKA/LAA padome 

apstiprināja savā sēdē 2019.gada 31.janvārī. Fonda līdzekļu atlikums 2018.gada 

31.decembrī bija EUR 269 310. 
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AKKA/LAA 2018.gadu beigusi ar EUR 3 720  lielu ieņēmumu pārsniegumu pār 

izdevumiem. 

Biedrības AKKA/LAA pilns 2018.gada pārskats un revidenta ziņojums elektroniski 

iesniegts VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu pārskata pielikums 

 

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 atskaitījumi tiesību pārvaldījuma 

izdevumu segšanai, 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 kolektīvā pārvaldījuma likuma 19. un 24.pants) 

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 Eiropas Centrālās bankas valūtas 

kursa uz 2018.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 2018.g.pārskata 

       
2.2.1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2018. gadu 

                     (EUR) 

  Nemateriālie 

ieguldījumi 

datorprogrammām 

Datorprogrammas 

izveidošana 

Zeme Ēka un 

saimniecības 

ēka 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

Kopā ilgtermiņa 

ieguldījumi 

Sākotnējā vērtība  31.12.2017. 492 833 0 397 862 396 038 99 488 1 386 221 

Iegādāts 2018. gadā  93 476    12 673 106 149 

Korekcijas 2018. gadā     (5 687) (5 687) 

Pārvērtēšana             

Pārvietošana 93 476  (93 476)         0  

Sākotnējā vērtība  31.12.2018. 586 309 0 397 862 396 038 106 474 1 486 683 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2017. 140 514 0 0 87 201 71 417 299 132 

Pārvietošana       

Aprēķināts  2018. gadā 38 718   7 721  13 446  59 885  

Korekcijas 2018. gadā     (5 687) (5 687) 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2018. 179 232 0 0 94 922 79 176 353 330 

Atlikusī  vērtība  31.12.2017. 352 319 0 397 862 308 837 28 071 1 087 089 

Atlikusī  vērtība  31.12.2018. 407 077 0 397 862 301 116 27 298 1 133 353 
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2.2.2 Skaidrojums 

biedrības AKKA/LAA 2018. gada bilances posteņiem 

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

arodbiedrību gada pārskatiem” 1. pielikuma shēmai. 

                                   (EUR) 

 uz 31.12.2018 uz 31.12.2017 

Nemateriālie ieguldījumi 407 077 352 319 

Datorprogrammu vērtība, atskaitot nolietojumu 

Autoratlīdzības datorprogrammas izveidošanas izdevumi 

407 077 352 319 

Pamatlīdzekļi 726 276 734 770 

t.sk.1) Nekustamais īpašums    

Zemes un biroja ēkas vērtība, atskaitot nolietojumu 698 978 706 699 

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 27 298 28 071 

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

  

Debitori 382 967 204 480 

t. sk.  

1) parādnieki par neapmaksāto atlīdzību,  
t.sk. Mediju nodaļa EUR 10932, Literāro un dramatisko darbu nodaļa 

EUR 8865, Nesēju atlīdzības nodaļa EUR 230174, Muzikālo darbu 

nodaļa EUR 105720, Vizuālo darbu  nodaļa EUR 31, Audiovizuālo 

darbu nodaļa EUR 5081 

 

360 803 

 

188 560 

 2)nākamo periodu izmaksas un citi debitori: 
– Preses abonēšana , licenču pagarināšana 2019. gadam 
– Veselības apdrošināšana darbiniekiem 2019.gada 1. pusei 

– Apdrošināšanas maksājumi 2019.gadam 

– Norēķini ar ārvalstu autortiesību  organizācijām 

– Norēķinu personas 

– Norēķini par biedru naudu 

– Par legālu saturu biedru nauda 2019. gadam 

 

22 164 

3 478 

8 090 

325 

4 828 

0 

1943 

3 500 

15 920 

2 381 

8 394 

323 

3 124 

42 

1 656 

0 

 2018. gadā šaubīgajiem debitoriem ir uzkrājumi EUR 40 693   

Nauda 5 744 735   6 105 225 

Naudas līdzekļi pārvaldījuma izmaksu segšanai  830 998 906 017 

Naudas līdzekļi autoratlīdzībai   

t. sk.  

1) naudas līdzekļi kasē 

 

323 

 

872 

2)naudas līdzekļi Swedbank, DnB, SEB un Nordea banku kontos 
(ārvalstu valūta pārrēķināta eiro saskaņā ar Latvijas Bankas  noteikto valūtas 

kursu pārskata gada pēdējā darba dienā) 

4 813 414 5 098 336 

3) naudas līdzekļi krājkontā  100 000 100 000 

Fondi 1 032 681 1 029 827 

1) Mērķfonds   

Kultūras un izglītības fonda (KI) līdzekļi saskaņā ar Autortiesību 

kolektīvā pārvaldījuma likuma 19. un 24. pantu 
Atskaiti par KI  fonda līdzekļu izlietojumu skatīt  pielikumā 2.3 

269 310 270 176 

2) Rezerves fonds 329 412 325 692 
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- Veidojas no ieņēmumu  pārsnieguma pār izdevumiem, paredzēts 

ilgtermiņa izdevumu kompensācijai 

 

3 720 

 

4 744 

- Iepriekšējo gadu ieņēmumu pārsnieguma summa   325 692 320 948 

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 6 228 374 6 366 967 

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas uz 

31.12.2018 Norēķini ar budžetu veikti 02.01.2019. Skatīt  pielikumā 2.4 

140 508 212 666 

2. Pārējie kreditori  6 087 866 6 154 301 

t.sk. 

1) Uzkrājumi un uzkrātās saistības  

 

720 697 

 

697 870 

t.sk. –  uzkrājumi programmatūras papildinājumu izstrādei 225 000 225 000 

- uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumu naudas maksājumiem 

un valsts sociālās apdrošināšanas atskaitījumiem, darbinieku 

materiālai stimulēšanai par iepriekšējā gada rezultātiem 

205 697 182 870 

-uzkrājumi biroja ēkas apkures sistēmas un iekštelpu remontam 100 000 100 000 

-uzkrājumi tiesāšanās izdevumiem. 100 000 100 000 

-uzkrājumi AKKA/LAA jubilejas pasākumiem 90 000 90 000 

2) Norēķini par sadalīto un neizmaksāto atlīdzību 831 653 860 847 

t.sk. -Sadalītā autoratlīdzība Latvijas autoriem 689 243 599 582 
         t.sk.  sadalītā un neizmaksātā atlīdzība sakarā ar mantojuma lietu 

kārtošanu,  slēgtiem banku kontiem u.tml. 

 

439 487 

 

382 504 

                   nepieprasītā atlīdzība: par 2015. gadu 61046.31 EUR, par 2016. 

gadu 52271.08 EUR, par 2017. gadu 50320.29 EUR, par 2018. gadu 86118.82 

EUR 

249 756 217 078 

         -Sadalītā autoratlīdzība ārvalstu autortiesību organizācijām  142 410 261 265 
         t.sk.  sadalītā un neizmaksātā atlīdzība sakarā ar slēgtiem banku kontiem 

u.tml. 

 

125 821 

 

170 697 

                 nepieprasītā atlīdzība: par 2015. gadu 16497.87 EUR, par 2016. 

gadus 91.07 EUR 

 

 16 589 

 

90 568 

3) Norēķini par nesadalīto atlīdzību 4 056 419 4 341 485 

 t.sk. Nesēju atlīdzība, publiskā patapinājuma atlīdzība 712 414 264 797 

        Vēl sadalāmā atlīdzība par iepriekšējiem gadiem 3 328 663 4 061 554 

        Kabeļtelevīziju rezerve 15 342 15 134 

4) Nākamo periodu ieņēmumi 360 803 188 560 

-aprēķinātā atlīdzība, kura vēl nav iekasēta debitoru parādu dēļ 360 803 188 560 

5) Norēķini ar piegādātājiem un pasūtītājiem 79 592 25 477 

      - saimnieciskās darbības rēķinu apmaksa par decembri 45 929 25 477 

      - saņemti avansa maksājumi 33 663 0 

7) Norēķinu personas 218  

7) Norēķini par decembra darba algu 38 484 40 062 

 

2.2.3 Skaidrojums  biedrības AKKA/LAA 
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ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem par 2018. gadu 
 

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

pārskatiem” 2. pielikuma shēmai. 

 2018.g 2017.g 

Biedru nauda un iestāšanās nauda 2018. gadā 1 935 1 635 

Kopā 302 biedri, t.sk. 298 fiziskās personas un 4 juridiskas personas   

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kopā 1 308 150 1 329 415 

Atskaitījumi no saņemtās atlīdzības administrēšanas izdevumiem   

t.sk. AKKA/LAA                                                 1 201 460 1 232 715 

Publiskais patapinājums                                       41 048 40 574 

Nesēju atlīdzība                                                    65 642 56 126 

Citi ieņēmumi 3 595 8 730 
1)ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 0 0 

2)ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām 1 130 0 

3) tiesvedības  izdevumu kompensācija 2 465 8 730 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai, 

kopā: 

1 302 592 1 327 668 

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”. 

2018. gadā faktiskie izdevumi bija sekojoši:   

1) darba algas 683 531  650 710  

2) valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi  162 008 151 826 

3) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 59 885 51 271 

4) citi izdevumi 397 168 473 861 
t.sk.   

- komandējuma izdevumi, transporta pakalpojumi 26 939 39 753 

- biroja tehnikas apkalpošana, rezerves daļu iegāde 35 265 42 727 

- semināru organizēšana un darbinieku apmācība, ISO 1 100 1 985 

- juridiskie pakalpojumi un debitoru parādu piedziņa 64 256 49 936 

- sakaru pakalpojumi 15 715 15 287 

- informācijas iegāde un izpēte 22 811   23 424   

- kancelejas un saimniecības preču iegāde 8 507 6 907 

- izdevumi saistībā ar īpašuma uzturēšanu, remontu un komunālie 

pakalpojumi, īpašuma apdrošināšana 

26 252 32 020 

- dažādu pakalpojumu apmaksa 7 174 5 644 

- darba aizsardzības izdevumi, darbinieku veselības apdrošināšanas  polises 18 583 18 407 

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

papildināšana 

24 048 20 330 

- reprezentācijas izdevumi 6 394 5 249 

- uzkrājumu atvaļinājumu naudām, sociālās apdrošināšanas atskaitījumiem, 

datorprogrammas uzlabošanai un biroja ēkas remontam papildināšana 

2018.gadā 

 

140 124 

 

185 926 

-zaudējumi no valūtas kursu svārstībām 0 26 266 

Nodokļi   

-  Nekustamā īpašuma nodoklis 7 368 7 368 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore                                                        Inese Paklone  
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Pielikums Nr.1 

AKKA/LAA   31.01.2019. padomes sēdes protokolam Nr.125 

APSTIPRINĀTS 

Biedrības AKKA/LAA padomes sēdē 

31.01.2019. 

Padomes sēdes vadītājs 

V.Muktupāvels 

Rīgā, 31.01.2019. 

                          

Atskaite par Kultūras un izglītības (KI) fonda līdzekļu apgrozījumu  

2018. gadā (EUR)                   

 Atlikums uz 31.12.2017                                                                      270176.41 

 KI fonda faktiskie ieņēmumi 2018.gadā     107182.46   

 tai skaitā:  

 Nenoskaidrotā atlīdzība 107182.46 

 KOPĀ :                                                                                       377358.87 

KI fonda faktiskie  izdevumi  2018.gadā 

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

informatīvo materiālu veidošana, publicēšana, 

izsūtīšana 

6948.50 

2. 

3.    

Autortiesību bezgalības balvas-2018 pasākums  

Autoru balvas 2018 pasākums                

29400.86 

    11259.36 

4. „Autoru dienas” aktivitātes, Autoru akadēmija                                     402.05 

5. KI fonda projektu vadība                                                                   15685.84 

6. Autortiesību muzeja uzturēšanas izdevumi                                            744.60 

7. Mājas lapas uzlabošanas, uzturēšanas izdevumi 610.95 

8. Izglītojošu semināru organizēšana un vadīšana                      195.00                    

9. 

 

11. 

12. 

13. 

Baltijas valstu autortiesību organizāciju konference 

un citi pasākumi 

Autoru stipendijas     

‘Par legālu saturu” biedru nauda       

Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/ Latvijas Mūzikas 

eksports projekta atbalsts                       

 

3925.18 

36400.00 

2000.00 

476.58 

 

 KOPĀ :                                                                                             108048.92 

 

         Atlikums uz 31.12.2018    269309.95 
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2.4. Informācija par nodokļiem un nodevām 

 

Nodokļu maksājumi budžetā 2018.gadā 

                  (EUR) 

Nr. Nodokļu veids Aprēķināts par 

2018.gadu 

Samaksāts 

2018.gadā 

1 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  

Kopā 

508 045 577 074 

 t.sk.   

 - no darba algām 149 337 152 276 

 - no atlīdzības autoriem 358 708 424 798 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 276 643 279 769 

3 Nekustamā īpašuma nodoklis 7 368  7 368 

4 Riska nodeva 154 156 

 Kopā: 792 210 864 367 

 

 

Biedrībai nav nokavētu nodokļu maksājumu. 

 

 

 

AKKA/LAA izpilddirektore     Inese 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  Pārvaldes institūcijai par vadības funkciju pildīšanu 2018.gadā (prezidentam, 

padomes locekļiem un izpilddirektorei) aprēķināta atlīdzība EUR 84 432 apmērā. 

Prezidentam un izpilddirektorei tika apmaksāta veselības apdrošināšanas polise, 

izpilddirektorei tika apmaksāts mobilais telefons. 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 2018.gadu aprēķināta darba 

samaksa EUR 808 973. 

 

2.5.4 Biedrība 2018.gadā nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus. 

 

 

 

 

 

  AKKA/LAA izpilddirektore                                                          Inese Paklone 

 

 

 

 

 

2019.gada  18. martā 

 


