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Vispārīgie noteikumi par atskaitījumiem no tiesību 

pārvaldības ieņēmumiem 
 

1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Biedrība AKKA/LAA saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī pamatojoties uz 

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu, citiem normatīvajiem aktiem, saviem 

statūtiem, līgumiem ar autortiesību subjektiem un citām kolektīvā pārvaldījuma 

organizācijām, no tiesību pārvaldības ieņēmumiem ir tiesīga veikt šādus 

atskaitījumus: 

1.1.1. Atskaitījumi tiesību pārvaldījuma izdevumu segšanai; 

1.1.2. Atskaitījumi izglītības un kultūras pakalpojumu sniegšanai. 

2. Atskaitījumi tiesību pārvaldījuma izdevumu segšanai 

2.1. Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 19. un 24.pantam 

AKKA/LAA ir tiesīga no tiesību pārvaldības ieņēmumiem ieturēt atskaitījumus 

tiesību pārvaldīšanas izdevumu segšanai. Veiktie atskaitījumi veido AKKA/LAA 

ieņēmumus atbilstoši 03.10.2006. MK noteikumu Nr.808 „Noteikumi par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību pārskatiem” 38.punkta prasībām. 

2.2. Atskaitījumu faktisko apmēru nosaka AKKA/LAA padome, apstiprinot īpašu 

nolikumu, kurā tiek fiksēts atskaitījumu apmērs procentuāli no tiesību ieņēmumiem 

attiecībā uz katru autoru darbu izmantošanas veidu. 

2.3. AKKA/LAA padome, apstiprinot nolikumu par atskaitījumiem tiesību 

pārvaldīšanas izdevumu segšanai, ievēro sekojošus nosacījumus: 

2.3.1. Atskaitījumu maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt 25% no iekasētajiem 

tiesību ieņēmumiem. 

2.3.2. Atskaitījumu maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt procentuālo robežu 

no iekasētajiem tiesību ieņēmumiem, kura noteikta līgumos ar ārvalstu 

kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. 

2.3.3. Ja šo noteikumu 2.3.1. un 2.3.2. punktos minētie procentuālie ierobežojumi 

ir atšķirīgi, atskaitījumu maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt zemāko no 

šiem ierobežojumiem. 

2.3.4. Pārvaldījuma izdevumiem jābūt samērīgiem, un to apmērs nedrīkst 

pārsniegt pamatotus un dokumentētus izdevumus, kas radušies kolektīvā 
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pārvaldījuma organizācijai, pārvaldot autortiesību subjektu mantiskās 

tiesības. 

2.3.5. Nosakot pārvaldījuma izdevumu apmēru, AKKA/LAA padome ņem vērā 

katra autoru darbu veida un tiesību pārvaldīšanas specifiku, kā arī 

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma un citu normatīvo aktu prasību 

izpildei nepieciešamo darba apjomu, paredzot tam atbilstošu finansiālo 

līdzekļu apjomu. 

2.3.6. Nosakot izdevumu apjomu nesēja atlīdzības un publiskā patapinājuma 

atlīdzības pārvaldījuma īstenošanai, AKKA/LAA padome ņem vērā īpašo 

kārtību šo tiesību pārvaldīšanai, t.i., nepieciešamību savlaicīgi vienoties ar 

citām Latvijas kolektīvā pārvaldījuma organizācijām par tāmi attiecīgo 

tiesību pārvaldīšanai katrā nākamajā gadā. 

2.3.7. Ja ieturēto atskaitījumu summa pārskata gadā ir lielāka par faktiskajiem 

izdevumiem, kuri radušies attiecīgā gada laikā, starpība tiek ieskaitīta 

rezerves fondā. Ja ieturēto atskaitījumu summa pārskata gadā ir mazāka 

nekā faktiskie izdevumi, starpību sedz no rezerves fonda. 

2.4. Plānojot AKKA/LAA budžetu nākamajam gadam, AKKA/LAA padomei ir 

pienākums izvērtēt iepriekšējo gadu rezultātus un nepieciešamības gadījumā 

pārskatīt nolikumu par atskaitījumiem tiesību pārvaldīšanas izdevumu segšanai, 

koriģējot tajā noteikto atskaitījumu apmēru. 

3. Atskaitījumi izglītības un kultūras pakalpojumu sniegšanai 

3.1. Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 19. un 24.pantam, 2006.gada 

3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 23.punktam un AKKA/LAA 

statūtu 7.2.8. punktam, AKKA/LAA ir tiesīga no tiesību pārvaldības ieņēmumiem 

ieturēt atskaitījumus, kuri tiek izmantoti kultūras un izglītības pakalpojumu 

sniegšanai Kultūras un izglītības fonda (turpmāk – KI fonds) ietvaros. 

3.2. Lēmumu par šo noteikumu 3.1.punktā minēto atskaitījumu veikšanu un to apmēru 

pieņem AKKA/LAA kopsapulce. 

3.3. Kultūras un izglītības pakalpojumu sniegšanai veiktie atskaitījumi tiek ieskaitīti KI 

fondā, kura nolikumu apstiprina AKKA/LAA padome. 

 

 

 


