
1  

    Biedrība 
         „LATVIJAS PROFESIONĀLO 

AKTIERU APVIENĪBA” 
                           GADA 

PĀRSKATS 
par 2014.gadu



2  

     
Saturs 

     Ieņēmumu izdevumu pārskats................................................................................3 
Bilance...................................................................................................................4-5 
Revīzijas  ziņojums...................................................................................................6 
Vadības ziņojums..................................................................................................7-8



3  

      
Biedrība Latvijas Profesionālo aktieru apvienība  Reģ. Nr 40008081885  Dzirnavu iela 135.Rīga, LV 1050  
    Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 Taksācijas periods 2014 gads 
   Ls 
Nr. 
p.k. Rādītāja nosaukums  Pārskata gads  Iepriekšējais 

pārskata gads 
I BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA U.C. 

GADSKĀRTĒJĀS IEMAKSAS 4 52 2 49 
II SAŅEMTIE ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMI     
III SAŅEMTIE MANTOJUMI     
IV SAŅEMTĀS DOTĀCIJAS 5 01 21 5 21 34 
V IEŅĒMUMI NOSAIMNIECISKĀS DARBĪBAS   9 92 
VI CITI IEŅĒMUMI     
VII IEŅĒMUMI KOPĀ 5 05 73 5 33 75 
VIII IZDEVUMI     
1. Naudas maksājumi personām 28 00 28 46 
2. Materiālu izdevumi     
3. Algas 5 09 09 3 58 81 
4.  Sociālās apdrošināšanas maksājumi 37 42 24 35 
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 

norakstīšana 1 64 1 64 
6. Citi izdevumi 43 69 62 02 
IX NODOKĻI     
X IZDEVUMI KOPĀ 6 19 84 4 75 28 

XI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA -1 14 11 58 47 
    
    
 J.Johansons   
    
 16,02,2015   
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Biedrība Latvijas Profesionālo aktieru apvienība 
Reģ. Nr 40008081885 
Dzirnavu iela135.Rīga, LV 1050 

  
 
Bilance uz 2014.gada 
31.decembri 
AKTĪVS                                              Pārskata perioda 

beigās 

    Pārskata perioda sākumā
ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI 

I Nemateriālie ieguldījumi 
II Pamatlīdzekļi 
1. Nekustamais īpašums 
2. Pārējie pamatlīdzekļi                             1 98                              3 62 
II KOPĀ                                                     1 98                              3 62 
III Ilgtermiľa finanšu 
ieguldījumi 
1. Akcijas un daļas 
2. Ilgtermiľa aizdevumi 
III KOPĀ                                                        0                                   0 

ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA                                                 1 98                              3 62 
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 

I Krājumi 
1. Materiāli 
2.Nākamo               periodu 
izdevumi                                                       36                                 49 
I KOPĀ                                                         36                                 49 
Debitori                                                     3 68                              3 74 
III Vērtspapīri 
IV Nauda                                              6 67 77                         7 78 65 

APGROZĀMO LĪDZEKĻU 
KOPSUMMA                                            6 71 81                         7 82 88 
BILANCE                                                 6 73 79                         7 86 50
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Bilance uz 2014.gada 31.decembri  PASĪVS  
I Fondi 

1. Pamatfonds 
2. Mērķfondi 

  Pārskata 
perioda 
beigās 

  Pārskata 
perioda 
sākumā

3. Rezerves fonds                                                                                               6 72 34               7 86 45 
I KOPĀ                                                                                                                    6 72 34               7 86 45 
II Ilgtrermiľa kreditori 

1. Ilgtermiľa aizľēmumi no kredītiestādēm 
2. Citi aizľēmumi 

 II KOPĀ                                                                                                                             0                         0 
III Īstermiľa kreditori 

1. Īstermiľa aizľēmumi no kredītiestādēm 
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                          1 45 
3. Pārējie kreditori                                                                                                                                  5 

III KOPĀ                                                                                                                       1 45                         5 
BILANCE                                                                                                               6 73 79               7 86 50 
IIN pārmaksa 368 euro 
VSOAI pafrāds uz 01,01,15 145,00euro
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   Ziņojums Par biedrības ”Latvijas profesionālo 
aktieru apvienība” 2014. gada grāmatvedības 

dokumentu un gada pārskata revīziju 
     Rīga, 2015. gada 16. februāris. 
     Mēs, Latvijas Profesionālo aktieru apvienības revīzijas komisija: 
Ilona Melita Rubene, Indulis Auniņš un Guntis Konstants, 
esam veikuši biedrības „Latvijas profesionālo aktieru apvienība” grāmatvedības dokumentu un  
gada  pārskata  revīziju  par  periodu  no  2014.gada  1.  janvāra  līdz  31.  decembrim. Biedrības  
vadība  uzrādījusi  visus  komisijas  pieprasītos  dokumentus  un  ir  atbildīga  par revīzijas 
komisijas locekļiem sniegto finanšu informācijas patiesumu. 

 
Veicot grāmatvedības uzskaites procesa analīzi, izvērtējot atsevišķas uzskaites procedūras, 
apskatot grāmatvedības dokumentus, būtiskas nepilnības vai pārkāpumi netika konstatēti. 
Mūsuprāt  finanšu  pārskats  par  2014.  gadu  sniedz  patiesu  un  skaidru  priekšstatu  par 
biedrības stāvokli uz 2014.gada 31.decembri. 

    
Ilona Melita Rubene  /paraksts/ 
Indulis Auniņš  /paraksts/  
Guntis Konstants  /paraksts/
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 09.03.2015.                                                                                                                 Rīga 
  Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība” 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 
  Biedrība  „Latvijas  Profesionālo  aktieru  apvienība”  (turpmāk  tekstā  –  LaPAA),  reģ. nr.   
40008081885,   ir   aktieru   –   izpildītāju   mantisko   tiesību   kolektīvā   pārvaldījuma 
organizācija, dibināta 2004.g. 26.martā (reģistrācijas apliecība Nr. B 003413). 

Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atļauju LaPAA ir tiesīga veikt izpildītāju 
mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz: 

1)  fonogrammās  un  audiovizuālos  darbos  fiksēto  izpildījumu  (izņemot  muzikālu 
izpildījumu) raidīšanu un retranslēšanu (atļauja nr. .4.2-7/9, 20.12.2005.); 

2) audiovizuālos darbos fiksētu izpildījumu reproducēšanu personiskajām vajadzībām 
(atļauja nr. 2.4.2-7/9, 30.12.2005.); 

3)   fonogrammās   un   audiovizuālos   darbos   fiksētu   izpildījumu   reproducēšanu   un 
padarīšanu  pieejamu  sabiedrībai  pa  vadiem  vai citādā  viedā  tādejādi,  ka  tiem  var  piekļūt 
individuāli izraudzītā vaidā un izraudzītā laikā (atļauja nr. 3.1.7/_1. 11.12.2006.). 

 Pārskata periodā bija spēkā: 
1)   2013.g.   28.decembrī   parakstītais    „ Līgu mu    p ar    t ie sībām    iz mant o t    fiksēt 

o s  
 iz p ildījumus   raid īš anai   ēt erā   un   p adarīt   t o s   p ieej amus   sab ied r ībai,   u n   atlīd z 
ības   iz maksu  
 iz p ildītājiem ”  ar VSIA „Latvijas Televīzija”, kas ir spēkā līdz 2016. gada beigām. Līguma 
darbības  laikā  VSIA  „Latvijas  Televīzija”  iesniedza  atskaites  un  pārskaitīja  atlīdzību  par 
licences fiksācijām. 

2) 2012.g. 5.decembrī parakstītais  „Līgums  p ar  t iesībā m  iz mant o t  fiksēt o s  iz p ildījumus  
 raid īš anai   p rog ramm ās   un   int ernet ā,   kā   a rī   p adarīt   p ie ej amus   sa bied rīb ai   ind 
ivid uāl i  
 iz raud z īt ā   viet ā   un   la i kā”   ar  VSIA  „Latvijas  Radio”  ir  spēkā  līdz  2015.  gada  
beigām. Līguma  finansiālās  saistības  VSIA  „Latvijas  Radio”  veikusi  avansā,  paredzot  
norēķinu veikšanu pēc atskaišu precizēšanas. 

3) 2013.g. 16.decembrī noslēgtais Licences līgums par tiesībām izmantot lejupielādei 
LMT tīklā Latvijas Radio ierakstītās pasakas. 

Papildus šiem līgumiem LaPAA ir izsniegusi atļaujas vairāku izpildītāju darbu dažādai 
izmantošanai,  par  ko  atlīdzību  nesaņēma.  Joprojām  nav  noslēgti  licences  līgumi  ar  citām 
televīzijām par tiesībām izmantot aktieru izpildījumus. 

 2013. gadā LaPAA saņēma nesēju atlīdzību: 21983,17 €, novirzot sadalei izpildītājiem 
60% - 13189,90 €. Pievienojot sadalei neizmaksātās iepriekšējo gadu atlīdzības, sadalei par 
reproducēšanu personīgajām vajadzībām kopā novirzīti 22711,07 €. 

Pēc  līguma  ar  VSIA  „Latvijas  Televīzija”  LaPAA  2014.g.  saņēma  atlīdzību  par 
raidīšanu kopā 14107,54 €. Par 2013.gadā raidītajām fiksācijām saņemtā atlīdzība 16489.36 
€.  Pievienojot  sadalei  neizmaksātās  iepriekšējo  gadu  atlīdzības  un  novirzot  sadalei  60%, 
kopā sadalei par raidīšanu Latvijas Televīzijā novirzīti 11075,60 €. 

Pēc līguma ar VSIA „Latvijas Radio” LaPAA 2014.g. saņēma atlīdzību par raidīšanu 
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12917,65 €. Par 2013.g. raidītajās fiksācijām saľemtā atlīdzība ir 13223,50 €, sadalei novirzīti 
60%.   Pievienojot   sadalei   neizmaksātās   iepriekšējo   gadu   atlīdzības,   kopā   sadalei   par 
raidīšanu Latvijas Radio novirzīti 9734,27 €.
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Par LR ierakstīto pasaku lejuplādēšanas iespēju LMT tīklā pēc 2 līgumiem LaPAA saľēma 
 411.17  €.  Par kinofilmas „Velna kalpi” fragmenta izmantošanu reklāmā LaPAA saľēma  250  €.  
Saľemtā atlīdzība pārskaitīta izpildītājiem, ieturot administratīvos izdevumus.       Saņemti publiskā patapinājuma līdzekļi par 2013.g.  451.20  €.  Tie, kā arī patapinājuma 
līdzekļi par 2012.g. 85,87 € nav izmantoti, bet uzglabāti bankas kontā. 

  LaPAA  2014.  gadā  izmaksāja  izpildītājiem  nesēju  atlīdzību,  atlīdzību  par  raidīšanu 
LTV  un  LR.  Izmaksas  izpildītājiem  tika  sāktas  25.maijā,  turpinājās  visu  gadu.  Kopā 
izpildītājiem par raidīšanu LR, LTV un nesēju atlīdzībā izmaksāti 34 429 € (t.sk. pārskaitīts IIN 
7193 €), ieskaitot atlīdzības par iepriekšējiem gadiem, kas bija palikušas neizmaksātas. 
Neizmaksātie līdzekļi tiek uzkrāti LaPAA kontā 3 gadus, pēc tam pievienoti sadalei. 

 
Līdz  2014.g.  31.decembrim  LaPAA  apvieno  298  biedrus,  noslēgti  361  pārstāvības 

līgumi,  48  līgumi  ar  izpildītāju  mantiniekiem,  saņemti  86  iesniegumi  par  aprēķinātās 
atlīdzības izmaksu. 

Kongress. 2014.g. 2.jūnijā Nacionālā teātra Aktieru zālē notika biedru kopsapulce, kas 
pārvēlēja valdi un veica izmaiņas biedrības statūtos. 

Valde.  Valdē  kopsapulce  apstiprināja  11  valdes  locekļus,  pa  vienam  pārstāvim  no  8 
valsts  dibinātajiem  teātriem,  neatkarīgo  teātru  un  Latvijas  Teātra  darbinieku  savienības 
pārstāvi. Liepājas teātra pārstāve Inese Jurjāne augusta mēnesī traģiski gāja bojā. 

Darbinieki.        Apvienībā  uz  nepilnu  darba  laiku  strādā  valdes  priekšsēdētājs  Jānus 
Johansons,    uz    pilnu    slodzi    apvienības    menedžere    –    menedžere    Elīna    Apsīte. 
Grāmatvedības pakalpojumu līgums noslēgts ar SIA Asbest; par pārējiem pakalpojumiem, t.sk. 
juridiskajām konsultācijās LaPAA slēdz atsevišķus līgumus. 

Telpas,  birojs.  Par  LaPAA  biroja  telpu  izmantošanu  nomas  maksa  nav  maksājusi, 
tādēļ LaPAA neiekasē biedru naudu no LaPAA biedriem, kas ir arī LTDS biedri. 

   LaPAA  d arb ība.  
1.   LaPAA  veikusi  nesēju  atlīdzības  sadali  un  izmaksu  atbilstoši  valdes  lēmumam 

pēc    izstrādātās    programmas,    pamatojoties    uz    raidorganizāciju   2013.gadā 
raidītajām fiksācijām. 

2.   Izmaksājusi izpildītājiem un mantiniekiem atlīdzību par raidīšanu LTV un LR . 
3.   LaPAA ir uzskaitījusi un precizējusi izpildītājus 2014.gada raidījumos. 
4.   LaPAA turpina līgumu slēgšanu ar izpildītājiem un viņu mantiniekiem. 
5.   Slēdz Licences līgumus ar raidorganizācijām, izpildītāju darbu izmantotājiem. 
6.   Ar   LaPAA   valdes   lēmumu   no   blakustiesību   īpašniekiem   neizmaksātiem 

līdzekļiem  piešķir  balvas  “Spēlmaņu  nakts”  žūrijas  nominētiem  gada  aktieriem 
un gada aktieriem otrā plāna lomās, katram 140.- € (Kopā 2800.- €). 

7.   Nosaka minimālos tarifus aktieriem darbam TV, radio, filmā un reklāmā. 
Papildus tam LaPAA: 
    Piedalās LR KM darba grupā par Autortiesību likuma grozījumiem. 
    Uztur kontaktus ar raidorganizācijām, reklāmas un kino organizācijām. 
    Veido sakarus ar blakustiesību organizācijām Eiropā,
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 Sniedz juridiskas konsultācijas un juridisku palīdzību saviem biedriem par līgumiem un 
tiesībām. 

    Uztur un papildina mājas lapas www.aktieris.lv aktieru galeriju. LaPAA mājas lapā 
iespējams iepazīties ar LaPAA iepriekšējo gadu pārskatiem.    LaPAA valdes priekšsēdētājs                                                             J. Johansons 


