Biedrības “Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”
ikgadējais atklātības ziņojums par darbību 2021. gadā
Sastādīts atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 39. panta un
likuma pielikuma prasībām.
1. punkts
1.1.Gada pārskats, ieskaitot bilanci un ieņēmumu izdevumu pārskatu, iekļauts 2021. gada
pārskatā;
1.2. Vadības ziņojums par darbību 2021. gadā iekļauts gada pārskatā;
1.3. 2021. gadā nav atteikumu izsniegt blakustiesību objektu izmantošanas atļaujas;
1.4. LaPAA organizatoriskās uzbūves apraksts iekļauts vadības ziņojumā;
1.5. LaPAAi nav atkarīgo pārvaldījuma subjektu;
1.6. 2021. gadā izmaksāts kopējais atalgojumos padomes locekļiem un valdes loceklim
8761 eiro. Segti transporta izdevumi 1500 eiro apmērā;
1.7. Finanšu informācija 2. punktā;
1.8. Informācija par atskaitījumiem kultūras vai izglītības pakalpojumiem 3. punktā.
2. punkts. Finanšu informācija.
2.1. LaPAA ieņēmumi no tiesību pārvaldības 2021. gadā (eiro)
- Par raidīšanu LTV:
18 041,93
izmaksām tiesību īpašniekiem 2021. gadā novirzīti
20 113,53
- Par raidīšanu Latvijas Radio:
21 863,80
izmaksām tiesību īpašniekiem 2021. gadā novirzīti
15 421,69
- Tukšo nesēju atlīdzība:
32 155,16
izmaksām tiesību īpašniekiem 2021. gadā novirzīti
26 276,12
- Par publisko patapinājumu 2020. gadā:
751,26
Daļa publiskā patapinājumu līdzekļu (400 eiro) novirzīti Teātra dienas balvu
izgatavošanai.
LaPAA 2021. gadā nav ieguldījusi pārvaldības līdzekļus, nesadalītie līdzekļi
uzglabāti LaPAA pamatkontā. Tiesību pārvaldības līdzekļi, pamatojoties uz pieņemto
budžetu, tiek izlietoti pārvaldījuma veikšanai. Citām kolektīvā pārvaldījuma
organizācijām līdzekļi nav pārskaitīti.
2.2. Tiesību pārvaldījuma izmaksas 2021. gadā.
2.2.1. un 2.2.2. Finanšu izmaksas pa pārvaldītajām tiesībām atsevišķi dalīt nav racionāli nelielo
ieņēmumu dēļ. Visas tiesību pārvaldības izmaksas tiek segtas no tiesību ieņēmumu procentiem,
atbilstoši Padomes apstiprinātam budžetam un sadales lēmumam.
Tiesību pārvaldības izdevumi 2021. gadā (eiro):
- Darba algas
22998
- VSAOI
5210
- Banku pakalpojumi
208
- Audits
895
- Pamatlīdzekļu nolietojums
0
- Sakaru pakalpojumi
282
- Biroja izdevumi
242
- Citi izdevumi
2085
Kopā:
31920
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2.2.3. Pārvaldības izdevumi LaPAA gadījumā sedz arī izdevums, kas saistītas ar kultūras un
izglītības pakalpojumu sniegšanu (banku pārskaitījuma izdevumus). Citu ar tiesību
pārvaldījumu nesaistītu izdevumu LaPAA 2021. gadā nebija.
2.2.4. Līdzekļi, kas tiek izmantoti, lai segtu izmaksas, ir tiesību pārvaldījuma izmaksas.
Daļēji tiesību pārvaldības izdevumi tiek segti no iepriekšējo gadu pārvaldības
izdevumu iekrājumiem.
2.2.5. Atskaitījumus kultūras vai izglītības pakalpojumu sniegšanai pēc LaPAA pieņemtā
Nolikuma var veikt tikai no neizmaksātās tukšo nesēju atlīdzības, pirms
neizmaksātie līdzekļi pēc 3 gadiem tiek pievienoti jaunai sadalei. 2021. gadā
atskaitījumi kultūras vai izglītības pakalpojumu sniegšanai netika veikti.
Sociāliem pakalpojumiem LaPAA līdzekļi netiek izmantoti. No tiesību pārvaldības
izdevumiem tika segta menedžeres un grāmatvedes veselības apdrošināšana.
2.2.6. Mantisko tiesību pārvaldījuma u.c. izmaksu daļa attiecībā pret ieņēmumiem no tiesību
pārvaldības 2021. gadā ir 43,8 %. Dalīt tos atsevišķi pa pārvaldītajām tiesībām nav
racionāli. Tiesību pārvaldības izmaksas ar sadales lēmumu sedz no tiesību ieņēmumu
procentiem, atbilstoši Padomes apstiprinātam budžetam.
2.3. Atlīdzība, kas pienākas blakustiesību subjektiem:
2.3.1. Blakustiesību subjektiem 2021. gadā kopumā aprēķinātā atlīdzība pa pārvaldītajām
tiesībām un izmantošanas veidiem (eiro):
- Par raidīšanu LTV
20113,53
- Par raidīšanu Latvijas Radio
15421,69
- Tukšo nesēju atlīdzība
26276,12
2.3.2. Blakustiesību subjektiem 2021. gadā izmaksātā atlīdzība (ieskaitot iepriekšējos gados
neizmaksāto atlīdzību) pa pārvaldītajām tiesībām un izmantošanas veidiem (eiro):
Par raidīšanu LTV
Par raidīšanu LR
Tukšo nesēju atlīdzība

par 2014

par 2015

par 2016

par 2017

par 2018

par 2019

par 2020

5,73
17,83
6,46

4,60
0,77
10,53

3,37
23,93
8,07

8,54
0,00
10,30

18,40
39,32
59,39

65,74
34,30
192,44

13187,76
10435,03
18616,24

Kopā
13294,14
10551,18
18903,43

Papildus tam izmaksāta uz aprēķinu periodu līdz 2014. gadam attiecināmā atlīdzība –
31,66 eiro un ieturēta līdz 2014. gadam kļūdaini aprēķinātā bruto summa – 13,41 eiro,
kam vairs nav viennozīmīgi nosakāmas pārvaldītās tiesības un izmantošanas veids.
Kopā izmaksāta atlīdzība (bruto) – 42767,00 eiro.
2.3.3. Izmaksas pa visiem pārvaldīto tiesību un izmantošanas veidiem LaPAA veic reizi gadā,
2021. gada izmaksas tika sāktas 2021. gada 26. augustā.
2.3.4. Vēl nesadalītā atlīdzība LaPAA pamatkontā uz 2021. gada 31. decembri (eiro):
- Par raidīšanu LTV 2021. gadā
15619,20 (iekasēta 2021. gadā)
- Par publisko patapinājumu
966,85 (iekasēta 2020.- 2021. gadā)
- Nesēju atlīdzība
13 272,04 (iekasēta 2021. gadā)
- “Spēlmaņu nakts” 2021. nominantiem 600,00
Kopā:
30458,09
2.3.5. Kopējā neizmaksātā atlīdzība pa pārvaldīto tiesību un izmantošanas veidiem uz
31.12.2020. sadalījumā pa pārvaldīto tiesību un izmantošanas veidiem (eiro):
Par raidīšanu LTV
Par raidīšanu LR
Tukšo nesēju atlīdzība

par 2014
14,54
0,35
17,31

par 2015
3,55
0,00
17,00

par 2016
4,33
7,60
25,82

par 2017
0,46
23,17
18,76

par 2018
5878,58
5235,77
4484,22

par 2019
7462,08
5820,34
7017,70

Kopā
20289,31
16073,86
19240,69

par 2020
6925,77
4986,63
7659,88

Papildus tam nav izmaksāta uz aprēķinu periodu līdz 2014. gadam attiecināmā atlīdzība
– 18,08 eiro un laikā līdz 2014. gadam kļūdaini aprēķinātā bruto summa – 44,92 eiro,
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kam vairs nav viennozīmīgi nosakāmas pārvaldītās tiesības un izmantošanas veids.
Kopējā neizmaksātā atlīdzība (bruto) – 55666,86 eiro.
Neizmaksātie publiskā patapinājuma līdzekļi uz 01.01.2022. – 966.85.
2.3.6. Ņemot vērā, ka 2019. gadā padome nolēma saglabāt daļu no ieskaitītās nesēju atlīdzības
izmaksai nākamajos gados, LaPAA padome nolēma izmaksai 2021. gadā novirzīt
40 000 eiro, daļa no 2019. gadā ieskaitītās nesēju atlīdzības (13 272,04 eiro) saglabāta
izmaksai nākamajos gados, lai netaisnīgi vienā gadā neizmaksātu izpildītājiem
ievērojami lielākas summas. Citu kavējumu, kas pārsniedz AKPL 21. panta pirmajā daļā
norādītos termiņus (deviņu mēnešu laikā pēc tā finanšu gada beigām, kad atlīdzība
ienākusi) nav, izņemot situāciju, ja blakustiesību subjekta kopējā atlīdzība par visām
tiesībām nesasniedz neto 10,00 eiro, vai gadījumos, kad blakustiesību subjekts uzrādījis
nepareizus personas vai norēķina konta datus, vai tie novecojuši, un šo iemeslu dēļ
izmaksu nav iespējams tehniski veikt.
2.3.7. Neizmaksājamās atlīdzības kopējais apmērs ir 55666,86 eiro. Tajā ietilpst:
1) neizmaksātā atlīdzība pieteikušamies izpildītājiem vai to mantiniekiem, bet kuru
kopējā atlīdzība pa visiem izmaksu veidiem nesasniedz 10 eiro (neto), vai kas nav
iesnieguši pietiekamus vai pareizus personas datus, lai būtu iespējams veikt
izmaksas – 1256,70 eiro;
2) nepieteikušamies izpildītājiem vai to mantiniekiem un ārvalsts izpildītājiem
aprēķinātā atlīdzība – 54410,16 eiro. Atlīdzība pēc trīs gadiem tiek pievienota
jaunai sadalei.
Neizmaksājama un nesadalāma atlīdzība sava mazā apjoma dēļ ir atlīdzība par publisko
patapinājumu (2021. gadā – 751,26 eiro), daļu no tās (400 EUR) izmantoja Teātra dienas
L. Bērziņas un H. Liepiņa balvu izgatavošanai.
2.4.
Attiecības ar citām kolektīvā pārvadījuma organizācijām.
2.4.1. Saņemts no AKKA/LAA 2021. gadā (eiro):
- Tukšo nesēju atlīdzība
32 155,16
- Par publisko patapinājumu 2021. gadā
751,26
2.4.2. Nekādi līdzekļi citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām nepienākas;
2.4.3. Neviena cita kolektīvā pārvaldījuma organizācija nav izmaksājusi pārvadījuma
izdevumus vai jebkādus atskaitījumus LaPAA;
2.4.4. Nav sadalīta atlīdzība citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārstāvētiem
blakustiesību subjektiem.
3.
Atskaitījumi 2021. gadā.
3.1.No iekrātiem publiskā patapinājuma līdzekļiem 400,00 eiro tika novirzīti Teātra dienas
balvu izgatavošanai;

Valdes loceklis
Rīgā, 07.03.2022.

/J. Johansons
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SIA " Pagrabnieces Auditoru Birojs"
Re‡.
Nr.
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8, 67360658,
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8-8A,
Rīga,
LV 1013, tālr.67360657,
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Neatkarīgu revidentu apliecinājuma ziņojums
Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība” biedriem
Mēs esam pārbaudījuši biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība” (turpmāk – Biedrība)
ikgadējā atklātības ziņojumā par 2021.gadu iekļauto grāmatvedības datu atbilstību zemāk minētajiem
kritērijiem.
Vadības atbildība
Biedrības vadība ir atbildīga par ikgadējā atklātības ziņojuma sagatavošanu atbilstoši Autortiesību
kolektīvā pārvaldījuma likuma 39.panta prasībām.
Revidentu atbildība
Mūsu atbildība ir pārbaudīt ikgadējā atklātības ziņojumā par 2021.gadu iekļauto grāmatvedības datu
atbilstību zemāk minētajiem kritērijiem, balstoties uz mūsu veiktajām procedūrām.
Mēs pārbaudi veicām saskaņā ar Starptautisko revīzijas un apliecinājuma standartu padomes izdoto
Starptautisko apliecinājuma uzdevumu standartu Nr.3000 „Apliecinājuma uzdevumi, kas nav
vēsturiskas finanšu informācijas revīzija vai pārbaude”. Šis standarts nosaka, ka procedūras ir
jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekama līmeņa pārliecību par to, ka atklātības ziņojumā uzrādītie
grāmatvedības dati atbilst noteiktajiem kritērijiem:
- Biedrības 2021.gada finanšu pārskatā, par kuru 2022.gada 7.martā esam snieguši atzinumu
bez iebildēm, uzrādītajai finanšu informācijai;
- Grāmatvedības uzskaites reģistru informācijai.
Mēs piemērojam 1.Starptautisko kvalitātes kontroles standartu un saskaņā ar tā prasībām uzturam
visaptverošu kvalitātes kontroles sistēmu, kas ietver dokumentētas politikas un procedūras saistībā ar
ētikas principu, profesionālo standartu un spēka esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
Mēs esam ievērojuši neatkarības un ētikas principus, kas noteikti Starptautiskās grāmatvežu ētikas
standartu padomes izdotajā „Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā”.
Mūsu veiktās procedūras ietvēra atklātības ziņojumā iekļauto grāmatvedības datu salīdzināšanu ar
2021.gada auditētajā finanšu pārskatā uzrādīto informāciju. Atklātības ziņojumā iekļauto detalizēto
informāciju, kura nav uzrādīta finanšu pārskatā, salīdzinājām ar grāmatvedības uzskaites reģistru
datiem.
Mums tika sniegtas visas mūsu pieprasītās ziņas un dokumenti un mēs uzskatām, ka mūsu veiktās
procedūras sniedz pieteikumu pamatu mūsu atzinuma izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība” ikgadējā atklātības ziņojumā par
2021.gadu iekļautie grāmatvedības dati uzrādīti saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma
likuma 39.panta prasībām un tie atbilst Biedrības 2021.gada auditētā finanšu pārskata un
grāmatvedības uzskaites reģistru informācijai.
SIA „PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS”
Licence Nr. 8
Nellija Pagrabniece
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente, sertifikāts Nr.87
Rīgā, 2022.gada 7.martā
Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

