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1. IKGADĒJĀ ATKLĀTĪBAS ZIŅOJUMA IETVARS 
 
Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma prasībām Biedrība “LATREPRO”, vienotais 
reģistrācijas numurs: 40008202660, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010,  
(turpmāk – LATREPRO vai biedrība) ir sagatavojusi ikgadējo atklātības ziņojumu (turpmāk – 
Atklātības ziņojums) par 2020. gadu. 
 
Saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 39. panta pirmo daļu kolektīvā 
pārvaldījuma organizācija ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc finanšu gada beigām sagatavo un 
ievieto savā tīmekļvietnē ikgadējo atklātības ziņojumu par attiecīgo finanšu gadu. 
 
Balstoties uz Autortiesību kolektīvā pārvadījuma likumā noteikto, šajā Atklātības ziņojumā 
ietverts: 
 
1) gada pārskats, ieskaitot bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu; 
2) ziņojums par LATREPRO darbību 2020. gadā; 
3) informācija par atteikumiem izsniegt darbu vai blakustiesību objektu izmantošanas atļaujas; 
4) LATREPRO organizatoriskās uzbūves apraksts; 
5) informācija par kolektīvā pārvaldījuma organizācijas atkarīgajiem pārvaldījuma subjektiem; 
6) informācija par kolektīvā pārvaldījuma organizācijas padomes un valdes locekļiem 

iepriekšējā gadā izmaksātā atalgojuma kopējo summu un par citiem šīm personām 
piešķirtajiem labumiem; 

7) finanšu informācija par kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un tās atkarīgajiem pārvaldījuma 
subjektiem;  

8) ziņojums par sociālajiem, kultūras vai izglītības pakalpojumiem veikto atskaitījumu 
izlietojumu; 

9) zvērināta revidenta ziņojums par Atklātības ziņojumā iekļautajiem grāmatvedības datiem. 
 
 
 
2. GADA PĀRSKATS PAR 2020. GADU 
 
Auditēts LATREPRO gada pārskats par 2020. gadu apstiprināts LATREPRO biedru sapulcē 
2021. gada 26. februārī, un tas ir pievienots šā Atklātības ziņojuma pielikumā Nr. 1. 
 
 
 
3. ZIŅOJUMS PAR LATREPRO DARBĪBU 2020. GADĀ 
 
LATREPRO ir nodibināta ar mērķi nodrošināt autoru un izdevēju tiesību un tiesisko interešu 
aizsardzību, kā arī veikt autoru un izdevēju tiesību kolektīvo pārvaldīšanu attiecībā uz 
reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai. 
 
2020. gada 11. februārī LATREPRO un Latvijas Republikas Kultūras ministrija parakstīja jaunu 
vienošanos par atlīdzību par 2019., 2020. un 2021. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu 
valsts pārvaldē. Saskaņā ar vienošanos autoriem un izdevējiem par 2019., 2020. un 2021. gadā 
veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē izmaksājamās atlīdzības lielums par katru 
gadu ir 136 893 EUR.  Tas ir noteikts, ievērojot 2018.gada decembra pētījuma “Ar autortiesībām 
aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomi valsts un pašvaldību izglītības iestādēs 
un bibliotēkās” (turpmāk – Pētījums) rezultātus. Pētījumu bija pasūtījusi Kultūras ministrija un 
veica pētījumu centrs SKDS, lai noskaidrotu ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās 
reproducēšanas apjomus valsts un pašvaldību izglītības iestādēs un bibliotēkās.  
 
2020. gadā LATREPRO turpināja aktīvu darbību. 2020. gada sākuma mēnešos tika turpināts 
veikt taisnīgas atlīdzības izmaksas – šis process bija iesākts jau 2019. gada beigās. 2020. gada 
maijā tika uzsākta pieteikumu reģistrēšana, lai sadalītu un izmaksātu LATREPRO iekasēto 
atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai. 2020. gada maijā, jūnijā un 
jūlijā LATREPRO pieņēma pieteikumus no autoriem un grāmatu izdevējiem, vēlāk – septembrī 
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un oktobrī – no preses izdevējiem. Taisnīgas atlīdzības izmaksas sākts veikt 2020. gada beigās 
un turpināts 2021. gadā. Jauns pieteikumu saņemšanas periods tika atvērts 2021. gadā. 
Lai informētu autorus un izdevējus par pieteikšanos atlīdzībai,  LATREPRO publicēja savā 
mājas lapā (http://www.latrepro.lv/jaunumi) un arī Facebook 
(https://www.facebook.com/latrepro/) informāciju, ka tiek uzsākta pieteikumu reģistrēšana un 
pamācība, kā to darīt.  
 
LATREPRO biedru sastāvā ietilpst gan individuāli autori, gan arī nozīmīgas autoru un izdevēju 
organizācijas, kas pārstāv ievērojamu daļu atlīdzības subjektu, tādēļ  jau no LATREPRO 
darbības pirmsākumiem, viens no biedrības darbības pamatprincipiem ir bijis cieša sadarbība ar 
tās biedriem, lai informētu iespieddarbu autorus un izdevējus par iespēju saņemt taisnīgu 
atlīdzību par darbu reprogrāfisko reproducēšanu.  
 
Papildus aktīvai sadarbībai ar biedriem, atbilstoši pieejamiem cilvēkresursiem un izmantojot 
savā informācijas sistēmā esošos datus, LATREPRO ir arī nepastarpināti aicinājis atlīdzības 
subjektus pieteikties, sūtot viņiem e-pastus un zvanot. 
 
Lai pieteikšanos un atlīdzības saņemšanu padarītu saprotamāku, 2019. gadā tika izveidots 
buklets, kurā sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. 2020. gadā šis buklets jaunā 
redakcijā tika publicēts LATREPRO mājas lapā. 
 
2020. gadā LATREPRO pārstāvis turpināja strādāt Kultūras ministrijas Autortiesību likuma 
grozījumu darba grupā, paužot viedokli un aizstāvot autoru un izdevēju intereses, ieviešot jauno 
Direktīvu (ES) 2019/790, kā arī citos autortiesību jautājumos. 
 
LATREPRO 2015. gada februārī tika uzņemta Starptautiskās reproducēšanas tiesību 
organizāciju federācijas [International Federation of Reproduction Rights Organizations] 
(turpmāk – IFRRO) sastāvā. 2020. gadā LATREPRO aktīvi sadarbojas ar IFRRO LATREPRO 
attīstības jautājumos. 
 
2020. gadā LATREPRO turpināja veiksmīgi sadarboties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 
(turpmāk  –  LNB). LNB bez atlīdzības nodeva LATREPRO sākotnējos Latvijas Nacionālā 
kopkataloga datus, kas nepieciešami iekasētās reprogrāfiskās reproducēšanas atlīdzības 
aprēķināšanai. Jāatzīmē, ka 2020. gadā LNB sagatavoja un LATREPRO publicēja savā mājas 
lapā trīs minūšu garu video pamācību, kurā uzskatāmi parādīts kā meklēt informāciju LNB 
kopkatalogā, kas nepieciešama, lai pieteiktos atlīdzībai LATREPRO.  
 
LATREPRO turpina aktīvu darbību 2021. gadā. Kā galvenais mērķis izvirzīts – turpināt 
atlīdzības iekasēšanu un sadali par darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai. 
 
 
 
4. INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMIEM IZSNIEGT DARBU VAI BLAKUSTIESĪBU OBJEKTU 
IZMANTOŠANAS ATĻAUJAS 
 
Nav attiecināms uz LATREPRO darbību pārskata periodā. 
 
 
 
5. LATREPRO ORGANIZATORISKĀS UZBŪVES APRAKSTS 
 
Saskaņā ar LATREPRO statūtu 8.1. punktā noteikto, LATREPRO pārvaldes institūcijas ir biedru 
sapulce (kopsapulce), padome un valde. Saskaņā ar LATREPRO statūtu (turpmāk – Statūti) 
8.2. punktā noteikto LATREPRO saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir 
revīzijas komiteja. 
 
LATREPRO biedru sapulce ir LATREPRO augstākā lēmējinstitūcija. 
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LATREPRO padome ir LATREPRO pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedrības biedru 
intereses biedru sapulču starplaikā un uzrauga LATREPRO valdes darbību. LATREPRO 
padome sastāv no četriem padomes locekļiem, kas nolūkā nodrošināt visu LATREPRO biedru 
interešu pārstāvību tiek ievēlēti pēc šāda principa – viens padomes loceklis tiek ievēlēts, 
pārstāvot rakstnieku intereses, viens padomes loceklis tiek ievēlēts, pārstāvot žurnālistu 
intereses, viens padomes loceklis tiek ievēlēts, pārstāvot grāmatu izdevēju intereses, un viens 
padomes loceklis tiek ievēlēts, pārstāvot preses izdevēju intereses. 
 
LATREPRO revīzijas komiteja ir LATREPRO saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas 
institūcija. LATREPRO revīzijas komiteja sastāv no trīs revīzijas komitejas locekļiem. 
LATREPRO komitejas loceklis nevar būt LATREPRO padomes vai valdes loceklis. Gada 
pārskatu un grāmatvedības datu pārbaudei LATREPRO katru gadu piesaista zvērinātu 
revidentu. 
 
LATREPRO valde ir biedrības izpildinstitūcija, kas ikdienā vada un pārstāv LATREPRO. 
LATREPRO valde sastāv no trīs valdes locekļiem; katram no LATREPRO valdes locekļiem ir 
tiesības pārstāvēt LATREPRO atsevišķi. 
 
LATREPRO valdei ir pakļauts grāmatvedības, administrācijas un ārpakalpojumu sniedzēju 
(IT un juridiskais nodrošinājums) darbs, kā arī sniegtie pakalpojumi. 
 
LATREPRO organizatoriskā uzbūve atspoguļota 5.1.1. attēlā (skatīt zemāk), un tā atbilst 
iepriekš raksturotajam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1. att. LATREPRO organizatoriskā uzbūve 
 
 
 
6. INFORMĀCIJA PAR KOLEKTĪVĀ PĀRVALDĪJUMA ORGANIZĀCIJAS ATKARĪGAJIEM 
PĀRVALDĪJUMA SUBJEKTIEM  
 
Nav attiecināms uz LATREPRO darbību pārskata periodā. 
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7. INFORMĀCIJA PAR KOLEKTĪVĀ PĀRVALDĪJUMA ORGANIZĀCIJAS PADOMES UN 
VALDES LOCEKĻIEM IZMAKSĀTO ATALGOJUMU  
 
LATREPRO valdes un padomes locekļi nesaņem atlīdzību, kā arī viņiem netiek piešķirti citi 
labumi. 
 
 
 
8. FINANŠU INFORMĀCIJA PAR KOLEKTĪVĀ PĀRVALDĪJUMA ORGANIZĀCIJU  
 
 
8.1. LATREPRO IEŅĒMUMI NO TIESĪBU PĀRVALDĪBAS SADALĪJUMĀ PA 
PĀRVALDĪTAJĀM TIESĪBĀM UN IZMANTOTAJIEM VEIDIEM 
 
2020. gadā LATREPRO ir iekasējusi taisnīgu atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu 
personiskajai lietošanai EUR 136904,18 apmērā (skatīt tabulu 8.1.1. un detalizēti lasīt turpmāk 
tekstā). 
 

Tiesību veids Iekasēts 2020. gadā 

Reprogrāfiskā reproducēšana personiskai lietošanai 
(publicētu literāru un vizuālu darbu izmantošana) 136904,18 

KOPĀ: 136904,18 
 
Tabula 8.1.1. 
Ieņēmumi no tiesību pārvaldības sadalījumā pa pārvaldītajām tiesībām 2020.  gadā, EUR 
 
Sadalāmo ieņēmumu apmērs no tiesību pārvaldības par 2019. gadu ir aprēķināts EUR 
93791,84 apmērā. Šis apmērs 97,99 % iekasēts no saņemtā valsts finansējuma un 2,01% no 
pārējās iekasētās summas par 2019. gadu. Taču atlīdzības faktisko apmēru par 2019. gadu 
varēs noteikt tikai galīgi noslēdzot atlīdzību izmaksu par 2016. gadā veikto reprogrāfisko 
reproducēšanu un fiksējot neizmaksājamo ieņēmumu daļu attiecīgajā gadā, LATREPRO 
biedriem to apstiprinot un pievienojot jau par 2019. gadu aprēķinātajai summai. 
 
Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumi Nr. 808 ”Noteikumi par biedrību, 
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nosaka, ka ieņēmumu sastāvā ir jāiekļauj visa 
biedrības kontā saņemtā finansējuma summa pilnā apmērā. 2020. gadā saņemtais valsts 
finansējums par 2019. gadu pilnā summā EUR 136893,00 iekļauts biedrības Ieņēmumu un 
izdevumu pārskatā un ieņēmumi saskaņoti ar izdevumiem. Biedrībai pārskata gadā nav 
ieņēmumu no tiesību pārvaldības ieguldījumu. 
 
 
 
8.2. AR TIESĪBU PĀRVALDĪJUMU SAISTĪTIE IZDEVUMI, CITAS IZMAKSAS 
 
 
8.2.1. Visas finanšu izmaksas 
 
LATREPRO ir noslēgusi finanšu gadu ar kopējiem izdevumiem EUR 59745,33. Šī summa 
iekļauj sevī arī izmaksas par taisnīgu atlīdzību reprogrāfiskajai reproducēšanai personiskajai 
lietošanai EUR 18421,42 apjomā (detalizētāk skatīt Pielikumu Nr. 1) 
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8.2.2. Ar tiesību pārvaldījumu saistītie izdevumi 
  

Tiesību veids 
Pārvaldījuma 

izdevumi 2020. 
gadā 

T.sk.,pievienotās 
vērtības nodoklis 

pārvaldījuma 
izdevumos 

Reprogrāfiskā reproducēšana personiskai lietošanai 
(publicētu literāru un vizuālu darbu izmantošana) 40912,08 3284,98 

KOPĀ: 40912,08 3284,98 
 
Tabula 8.2.2.1. 
Ar tiesību pārvaldījumu saistītie izdevumi 2020. gadā, EUR 
 
Visi tabulā 8.2.2.1. minētie tiesību pārvaldījuma izdevumi saistīti ar biedrības darbību un mērķu 
sasniegšanu, lai efektīvi pārvaldītu taisnīgas atlīdzības sadali, ieņēmumi no tiesību pārvaldības 
šajā apmērā pilnībā attiecināti to segšanai. 
 
Biedrībai ar pamatlīdzekļu vai nemateriālo ieguldījumu iegādi citu saistītu izdevumu, ko iekļaut 
pārvaldījuma izdevumu sastāvā, 2020. gadā nav bijuši. Telpas K. Valdemāra ielā 6 vēl joprojām 
tiek izmantotas uz 2016. gada 4. janvārī noslēgtā patapinājuma līguma pamata par biroja 
bezatlīdzības lietošanu konkrētajā adresē (tai skaitā iekļaujot arī apkuri, apgaismošanu u.c.). 
Juridiskie pakalpojumi ietver gan zvērināta advokāta konsultācijas, gan juridiskās 
dokumentācijas sagatavošanu u.c.. Biedrībai nav bijuši komandējumu izdevumi pārskata gadā. 
Biedrība ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas un nemaksā nekustamā 
īpašuma nodokli. Pārvaldības izdevumu sastāvā 2020. gadā iekļauti arī tādi izdevumi, kā 
nemateriālo ieguldījumu nolietojums un atvaļinājumu rezervēm izveidotais uzkrājums, kā arī 
uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, kancelejas izdevumi (sadaļā citi izdevumi).  
 
Atlikušie izdevumi, kas uzrādīti LATREPRO 2020. gada Ieņēmumu un izdevumu pārskatā, kā 
izdevumi, kas saistīti ar valūtas kursu svārstībām un kredīta procentu maksājumi nav iekļauti 
pārvaldījuma izdevumu sastāvā.  
 
LATREPRO ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas un nemaksā nekustamā 
īpašuma nodokli, nav PVN maksātājs. LATREPRO, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu” 23.¹panta 1.punktu, 2020. gadā neveica valsts sociālās obligātās  
apdrošināšanas iemaksas 5% apmērā no aprēķinātajām autoratlīdzībām. 2020. gadā 
LATREPRO veica arī daļēju atmaksu aizdevumiem, kuru International Federation of 
Reproduction Rights Organisations un SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” izsniedza LATREPRO 
kolektīvā pārvaldījuma nodrošināšanai LATREPRO pirmajos darbības gados. Attiecīgās 
atmaksas summa bija EUR 3000,00 un EUR 2000,00 kopā sastādot EUR 5000,00. 
 
 
8.2.3. Ar tiesību pārvaldījumu nesaistītas darbības 
 
Biedrībai pārskata gadā nav tādu finanšu izmaksu, kas saistītas ar sociālo, kultūras vai 
izglītības pakalpojumu sniegšanu.  
 
        
8.2.4. Līdzekļi, kas izmantoti, lai segtu izmaksas  
 
LATREPRO savas izmaksas 2020. gadā sedza ar ieņēmumiem no biedru naudām, iekasētās 
taisnīgās atlīdzības apmēra, komisijas ieņēmumiem par autoratlīdzību. Jaunus aizdevumus 
biedrība pārskata gadā nav saņēmusi. 
 
 
8.2.5. Atskaitījumi no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības 
 
Biedrībai pārskata gadā nav šādu atskaitījumu. 
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8.2.6. Mantisko tiesību pārvaldījuma izmaksu daļa procentuālā izteiksmē 
 
Ieņēmumu un izdevumu pārskatā uzrādīti izdevumi par kopējo summu EUR 59745,33, t.sk. 
EUR 18421,43 izmaksas par taisnīgu atlīdzību reprogrāfiskajai reproducēšanai (t.sk. iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis). Administratīvo jeb pārvaldījuma izdevumu attiecība pret ieņēmumiem no 
tiesību pārvaldības 2019. gadā par 2018.gadu ir 32,86%.  
 
 
 
8.3. ATLĪDZĪBAS, KAS PIENĀKAS AUTORTIESĪBU VAI BLAKUSTIESĪBU SUBJEKTIEM 
 
 
8.3.1. Aprēķinātās un izmaksātās atlīdzības apjoms par reprogrāfisko reproducēšanu 
personiskajai lietošanai 2020. gadā 
 
2020. gadā LATREPRO veiksmīgi  turpināja taisnīgas atlīdzības (autoratlīdzības) par 
reprogrāfisko reproducēšanu  privātajai lietošanai izmaksas par 2016., 2017., kā arī par 2018. 
gadu, balstoties uz 32 sadales protokoliem. Aprēķinātas un izmaksātas tika atlīdzības gan 
autoriem, gan periodikas, gan neperiodikas izdevējiem. LATREPRO arī saņēma un aprēķināja 
no ārvalstu kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saņemtās naudas 2 tiesību subjektiem 
(detalizētāk skatīt tālāk tekstā). 
 
 
Izmaksas 

gads 
Par kuru gadu Kopējā aprēķinātā 

atlīdzība 
Kopējā izmaksātā 
atlīdzība, (t.sk. IIN) 

2020 2016 3659,51 3659,51 
2020 2017 7542,71 7542,70 
2020 2018 7219,21 7219,21 
2020* 2019 1738,65 1581,50 

 KOPĀ 20160,08 20002,92 
          *Skatīt 8.4.1. un 8.4.4.punktu 
 
Tabula 8.3.1.1. 
Aprēķinātās un izmaksātās atlīdzības apjoms par reprogrāfisko reproducēšanu 2020. gadā, EUR 
 
 
8.3.2. Izmaksu biežums 
 
Izmaksas taisnīgas atlīdzības subjektiem tiek veiktas vienu reizi gadā, izņemot gadījumus, kad 
taisnīgas atlīdzības subjekts pretendē uz vairākām atlīdzības grupām, piemēram, kā, 
neperiodika (grāmatas) un periodika (prese). 

  
 
8.3.3. Kopējās nesadalītās atlīdzības apjoms  
 

Gads Atlīdzības saņemšanas gads Nesadalītās atlīdzības kopsumma 
2016 2017 52243,74 
2017 2018-2019 45108,06 
2018 2018-2019 51233,72 
2019* 2019-2020 93791,84 

 
Tabula 7.3.3.1. 
Kopējā  nesadalītā atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu personiskajai lietošanai uz 
31.12.2020, EUR 
 
Sakarā ar to, ka valsts finansējums par reprogrāfisko reproducēšanu tiek saņemts un uzskaitīts 
pilnā apmērā ieņēmumos nākošajā finanšu gadā (saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 3. 
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oktobra noteikumu Nr. 808 37. punktu), rodas periodu nobīdes. 2020. gada pārvaldības 
ieņēmumi tiek attiecināti pret 2020. gadu par 2019. gadu saņemtajiem ieņēmumiem. 
LATREPRO nesadalītā atlīdzība veidojas sakarā ar to, ka nav saņemti attiecīgie atlīdzības 
pieteikumi. 

 
*LATREPRO paskaidro, ka attiecībā uz atlīdzību par 2019. gadā veikto reprogrāfisko 
reproducēšanu LATREPRO ir apkopojis visu atlīdzības subjektu pieteikumus, kā arī veicis šo 
pieteikumu apstrādi savā informācijas sistēmā, nosakot atlīdzības subjektiem pienākošās 
atlīdzības daļas. Taču atlīdzības faktiskā sadale un izmaksa var tikt veikta, galīgi noslēdzot 
atlīdzību izmaksu par 2016. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu un fiksējot 
neizmaksājamo ieņēmumu daļu attiecīgajā gadā, kas, savukārt, paredz pārbaudīt vēsturiskos 
datus (tostarp uz pieteikumos neminētiem, bet LNB piegādātiem apmaksājamiem darbiem) 
attiecībā uz visiem atlīdzības subjektiem, kuri ir pieteikušies LATREPRO (tostarp visiem 
jaunajiem atlīdzības subjektiem).  
 

 
8.3.4. Kopējās aprēķinātās, bet vēl neizmaksātās atlīdzības lielums 

 
LATREPRO uz 31.12.2020 neizmaksāto atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu 
personiskajai lietošanai apjoms sastāda EUR 0,01. 

 
 

8.3.5. Nokavējuma iemesli 
 
LATREPRO, saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 21.panta  pirmo daļu, 2020. 
gadā radās ar ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadali un izmaksām  saistīti kavējumi (par 
izmaksām par 2018. gadu).Tās tika uzsākts izmaksāts 2020. gada decembrī. Arī 2020. gadā 
LATREPRO iekasētās atlīdzības izmaksu pagarināja LNB iesniegto datu struktūras izmaiņas, 
sakarā ar kurām LATREPRO bija jāveic izmaiņas informācijas sistēmā; atlīdzības izmaksas 
kavēja arī būtisks atlīdzības pieteicēju skaita palielinājums. 
 
 
8.3.6. Neizmaksājamās atlīdzības kopējais apmērs 
 
Saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 23. panta pirmo daļu, arī 2020. gadā nav 
vēl radušās atzītas neizmaksājamās atlīdzības summas. Lai tās tiktu atzītas par 
neizmaksājamām, ir jānoslēdz aktuālās izmaksas. 
 
 
 
8.4. ATTIECĪBAS AR CITĀM KOLEKTĪVĀ PĀRVALDĪJUMA ORGANIZĀCIJĀM 
 
 
8.4.1. Summas, kas saņemtas no citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, tām 
izmaksātās summas 
 
Pārskata gada jūnijā LATREPRO no dāņu kolektīvā pārvaldījuma organizācijas VISDA (Visuelle 
Rettigheder Danmark) ir saņēmusi 12958,88 DDK (pēc ECB kursa saņemšanas brīdī: EUR 
1738,65) lielu autoratlīdzības summu par Dānijā iekasēto, konkrētiem Latvijas autoriem 
pienākošos atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu personiskajai lietošanai. Pārskata gadā 
šīs atlīdzības izmaksātas konkrētajiem autoriem. 2020. gada decembrī no šīs pašas 
organizācijas tika saņemta nenoskaidrota summa EUR 23533,12 apmērā DDK (pēc ECB kursa 
saņemšanas brīdī: EUR 3163,01), kas uz 31.12.2020 iekļauta LATREPRO bilances postenī 
“Nākamo periodu ieņēmumi”. 
  
LATREPRO 2020. gadā nav veikusi izmaksas citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.   
 
 



 

 

 

9 

8.4.2. Pārvaldījuma izdevumi un citi atskaitījumi no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības, 
kuri pienākas citai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai 
 
Tā kā pārskata gadā LATREPRO nav aprēķinājusi un izmaksājusi citām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām pienākošās summas, pārskata gadā nav radušies tādi pārvaldījuma izdevumi un 
citi atskaitījumi no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības, kas pienākas citai kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijai. 
 
 
8.4.3. Pārvaldījuma izdevumi un citi atskaitījumi no summām, ko izmaksājušas citas 
kolektīvā pārvaldījuma organizācijas  
 
Saskaņā ar līgumiem, no izmaksājamās autoratlīdzības summas par reprogrāfisko 
reproducēšanu personiskajai lietošanai, tiek iekasēti autoratlīdzības izmaksas administrēšanas 
izdevumi, tos iekļaujot LATREPRO ieņēmumos. 2020. gadā tie sastādīja EUR 157,15. Nekādi 
citi atskaitījumi no saņemtajām summām pārskata gadā nav veikti. 
 
 
8.4.4. Citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārstāvētajiem autortiesību un 
blakustiesību subjektiem tieši sadalītā atlīdzība 
 
Saņemtā autoratlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai tika sadalīta tās 
saņēmējiem pārskata gadā. Izmaksāta tika summa EUR 1581,50 (t.sk. iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis EUR 173,87 apmērā). Izmaksas veiktas 2020. gada oktobrī. 
 
 
 
9. ZIŅOJUMS PAR SOCIĀLAJIEM, KULTŪRAS VAI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMIEM 
VEIKTO ATSKAITĪJUMU IZLIETOJUMU 
 
LATREPRO pārskata periodā nav veicis atskaitījumus sociālajiem, kultūras vai izglītības 
pakalpojumiem, kā arī nav sniedzis minētos pakalpojumus.  
 
 
 
10. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS PAR ATKLĀTĪBAS ZIŅOJUMĀ IEKĻAUTAJIEM 
GRĀMATVEDĪBAS DATIEM 
 
Šajā Atklātības ziņojumā iekļautos grāmatvedības datus ir pārbaudījis zvērināts revidents. 
Zvērināta revidenta ziņojums, arī visas piezīmes par to, ir pievienots šī Atklātības ziņojuma 
Pielikumā Nr. 2. 
 
 
 
Pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, atklātības ziņojumu paraksta: 
 
 
LATREPRO valdes priekšsēdētāja     Vija Kilbloka 
 
 
 

 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 
















































