LaPAA Padomes lēmums par līdzekļu apjomu, sadali un izmaksas kārtību izpildītājiem par raidīšanu LTV,
LR 2018. gadā un nesēju atlīdzības sadali par 2018. gadu.
LaPAA Padome nolemj:
1. Atbilstoši noslēgtajam Licences līgumam ar VSIA „Latvijas Televīzija” atlīdzība aktieriem izpildītājiem par
raidīšanu LTV 2018. gadā sastāda 22358,70 €. Pievienot neizmaksāto atlīdzību par raidīšanu LTV 2015. gadā
2976,05 €. Kopā 25334,75 €. Saglabāt administratīvajiem izdevumiem 40% (10133,90 €). Izmaksai
izpildītājiem par licences fiksācijām LTV novirzīt 60% - (15200,85 €).
2. Atbilstoši noslēgtajam Licences līgumam ar VSIA „Latvijas Radio” atlīdzība aktieriem izpildītājiem par
raidīšanu LR 2018. gadā sastāda 23647,40 €. Pievienot neizmaksāto atlīdzību par 2015. gadu 2341,48 €. Kopā
25988,88 €. Saglabāt administratīviem izdevumiem 40% no saņemtās atlīdzības (10395,55 €). Izmaksai
izpildītājiem novirzīt 60% - (15593,33 €).
3. No neizmaksātās nesēju atlīdzības par 2015. gadu (3260,03 €):
3.1. saglabāt balvām „Spēlmaņu nakts” žūrijas nominētajiem aktieriem 2019. gadā 1000,00 €.
3.2. pievienot sadalei atlikušo neizmaksāto atlīdzību par 2015. gadu. (2260,03 €).
4. Sakarā ar to, ka par 2018. gadu nesēju atlīdzība ir ieskaitīta neprognozējami liela - 48727,52 € un paredzams, ka
turpmākajos gados nesēju atlīdzība tikai samazināsies, Padome uzskata, ka biedru interesēs ir visu ieskaitīto
nesēju atlīdzību nepievienot sadalei vienā gadā, bet tās daļu novirzīt rezerves fondā, lai iespējami taisnīgi
sadalītu atlīdzību iespējami ilgākā laika posmā. Izvērtējot pēdējos gados sadalei novirzīto nesēju atlīdzību:
4.1. novirzīt sadalei 25000,00 € no ieskaitītās tukšo nesēju atlīdzības.
4.2. pievienot atlikušo neizmaksāto nesēju atlīdzību par 2015. gadu (2260,03 €). Kopā 27260,03 €.
4.3. saglabāt administratīviem izdevumiem 40% (10904,01 €), novirzīt izmaksai 16356,02 €.
4.4. atlikušo 2019. gadā ieskaitīto nesēju atlīdzību par 2018. gadu (23727,52 €) ieskatīt rezerves fondā, par
kura sadali lemt nākamajā gadā;
5. Kopējā administrēšanai novirzītā summa: 31433,46 €.
6. Izmaksai paredzētos līdzekļus ieskaitīt LaPAA izmaksas bankas kontā. Izmaksāt nesēju atlīdzību un atlīdzību
par raidīšanu izpildītājiem – aktieriem, kas piedalījušies 2018. gadā pārraidītajās fiksācijas šādā kārtībā:
6.1. apstiprināt punktu vērtību shēmu māksliniecisko fiksāciju aprēķinam par 2018. gadā raidītajām
fiksācijām (Pielikums Nr. 1); par citām izpildītāju raidītajām fiksācijām, kas nav apstiprinātas shēmā,
nesēju atlīdzības līdzekļus par 2018. gadā raidītajām fiksācijām neparedzēt (raidījumu vadīšana, reklāmas,
paziņojumi, šovi utt.);
6.2. par raidījumos ietvertajiem fiksāciju fragmentiem 2018. gada fiksācijās sadales līdzekļus neparedzēt,
jo, atbilstoši noslēgtajiem licences līgumiem, tie raidorganizāciju atskaitēs netiek uzrādīti, bet LaPAA
trūkst kapacitātes šādu fiksāciju fragmentu neatkarīgai uzskaitei;
6.3. līdz 2019. gada 15. jūnijam, pēc zvērinātās revidentes ieteikuma, izveidot LaPAA pamatkontā subkontu,
kurā tiktu nodalīti administratīvie izdevumi no tiesību īpašniekiem ieskaitītās atlīdzības, tajā skaitā
atlikušie patapinājuma līdzekļi par iepriekšējiem gadiem;
6.4. izpildītājiem, kuru izpildījuma fiksācijas par 2018. gadu iespējamo kļūdu dēļ nav tikušas uzskaitītas līdz
izmaksu uzsākšanas brīdim, aprēķināt atsevišķi atlīdzību par tām un izmaksāt to no neizmaksātajiem
līdzekļiem izpildītājiem, kas nav iesnieguši iesniegumus vai noslēguši līgumu;
6.5. aprēķinu veikt pēc LaPAA nesēju atlīdzības un raidīšanas aprēķina programmām;
6.6. sākot ar 2019. gada 1. jūniju, izmaksāt izpildītājiem un viņu mantiniekiem nesēju atlīdzību un atlīdzību
par raidīšanu par 2018. gadu, ieturot likumdošanā noteiktos nodokļus;
6.7. naudas pārskaitījuma izmaksas veikt no administratīviem izdevumiem paredzētiem līdzekļiem;
6.8. ja vienam saņēmējam aprēķinātā kopējā izmaksājamā (NETO) atlīdzība, ieskaitot iepriekšējos gados
aprēķināto un neizmaksāto atlīdzību, nepārsniedz 10.- € (desmit eiro), saglabāt atlīdzību LaPAA kontā
nākošajām izmaksām līdz brīdim, kad kopējā izmaksājamā (NETO) atlīdzība izpildītājam pārsniegs
minēto summu;
6.9. izpildītāju, kuri vai kuru mantinieki, aizbildņi vai pārstāvji nav noslēguši līgumus ar LaPAA, atlīdzību
saglabāt LaPAA bankas kontā 3 gadus, par tālāko šo līdzekļu izmantošanu lemj LaPAA Padome.
Lēmums pieņemts LaPAA Padomes sēdē 20.05.2019.

