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AKKA/LAA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS FONDA NOLIKUMS 

1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Biedrības AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds (turpmāk – KI Fonds) ir 

izveidots saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 12. panta 

1.daļas 9.pantu, 19. panta 1.daļas 3.pantu  un 03.10.2006. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību 

gada pārskatiem 23. un 24.punktu un AKKA/LAA statūtu 7.2.7. punktu. 

1.2. KI fonda rīkotājs ir AKKA/LAA padome (turpmāk - Padome). KI fonda 

līdzekļus veido: 

1.2.1. atlīdzība, kas atzīta par neizmaksājamu saskaņā ar VN-02 Vispārīgiem 

noteikumiem par neizmaksājamo tiesību pārvaldības ieņēmumu 

izmantošanu; 

1.2.2. fizisko un juridisko personu dāvinājumi un ziedojumi; 

1.2.3. citi likumdošanā atļautie ieņēmumi. 

2. KI fonda mērķi un uzdevumi 

2.1. KI fonda mērķi ir veicināt Latvijas kultūras daudzveidību, nostiprināt autoru un 

biedrības AKKA/LAA sadarbības vidi, stimulējot Latvijas autoru darbu radīšanu, 

un izglītot autortiesību jautājumos AKKA/LAA pārstāvētos autorus, kā arī 

sabiedrību kopumā, veicinot sabiedrības izpratni par autortiesībām un sniedzot 

informāciju gan autoriem, gan viņu darbu lietotājiem par autortiesībām, 

popularizēt autortiesības un sekmēt Autortiesību likuma ievērošanu. 

2.2. Šo mērķu īstenošanai KI fonda līdzekļus izmanto sekojošu uzdevumu veikšanai:  

2.2.1. informatīvu un izglītojošu autortiesībām veltītu izdevumu (arī 

elektroniskā formā) izveidei, izdošanai un iegādei AKKA/LAA 

pārstāvēto autoru vajadzībām; 

2.2.2. autortiesības popularizējošu izdevumu (arī elektroniskā formā) izveidei 

un izdošanai sabiedrības izglītošanas nolūkos; 

2.2.3. autortiesību un autoru radošo darbu nozīmīguma popularizēšanai 

pasaules kultūru daudzveidības kontekstā, piešķirot stipendijas radošo 

darbu veicējiem; 
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2.2.4. finanšu atskaišu par autora katra gada ieņēmumiem, informatīvā biļetena 

“AKKA/LAA Ziņas” un atbalsta materiālu izveidošanai un izsūtīšanai 

autoriem; 

2.2.5. autoru un sabiedrības komunicēšanās -  semināru, sapulču, izstāžu, u.c. 

pasākumu un sarīkojumu nodrošināšanai; 

2.2.6. Autoru akadēmijas darbības nodrošināšanai; 

2.2.7. autoru un sabiedrības tiesiskajai izglītošanai autora tiesību jomā;  

2.2.8. informatīvo materiālu, ar autortiesībām saistītu datu bāzu u.c. materiālu 

digitālā formā sagatavošanas un glabāšanas tehniskajam 

nodrošinājumam; 

2.2.9. Autortiesību muzeja izveidošanai, eksponātu iegādei, ekspozīcijas 

izveidei un uzturēšanai;  

2.2.10. apbalvošanai ar Autora balvām un Autortiesību bezgalības balvām un 

balvu pasniegšanas pasākuma norises nodrošināšanai; 

2.2.11. apbalvošanai Pasaules grāmatu un autortiesību dienā un balvu 

pasniegšanas pasākumu norises nodrošināšanai; 

2.2.12. apbalvošanai Pasaules intelektuālā īpašuma dienā un balvu pasniegšanas 

pasākuma norises nodrošināšanai; 

2.2.13. citiem ar KI fonda mērķiem saistītiem uzdevumiem. 

3. KI fonda izmantošanas atklātība un kontrole 

3.1. Katrs AKKA/LAA pārstāvētais autors var iesniegt Padomei priekšlikumus KI 

fonda līdzekļu izmantošanai saskaņā ar KI fonda mērķiem un uzdevumiem. 

3.2. Revidents, gatavojot atzinumu par Gada pārskatu, ietver tajā rezerves fonda 

finanšu līdzekļu izmantojuma pārbaudi. 

3.3. Padome ik gadus AKKA/LAA pārstāvētajiem autoriem sniedz rakstisku 

pārskatu par fonda līdzekļu apjomu un izmantojumu biļetenā “AKKA/LAA 

Ziņas” vai speciālā pārskata gada izdevumā. 

3.4. KI fonda budžeta tāmi un faktisko līdzekļu izlietojumu apstiprina AKKA/LAA  

padome. Neizmantotie līdzekļi tiek pievienoti KI fonda nākamā gada līdzekļiem. 

 


