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ZIŅAS PAR BIEDRĪBU 

 

Nosaukums                                                  „LATREPRO” 

Juridiskais statuss                                       Biedrība no 13.12.12 

Reģistrācijas Nr. Biedrību                         Nr.40008202660 , Rīga, 2012.gada 13.decembris 
un nodibinājumu reģistrā, 
reģistrācijas vieta  un datums 

Juridiskā adrese                                           K.Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010, Latvija 

Darbības veids                                            
 

 

 

Bezpeļņas gūšanas nolūkā veicināt un          
nodrošināt autoru un izdevēju tiesību un 
tiesisko interešu aizsardzību, veikt autoru 
un izdevēju kolektīvo pārvaldīšanu. 

 

 Pārvaldes institūcijas locekļi                      Vija Kilbloka - valdes priekšsēdētāja no 13.12.12 

                                                                        Juris Paiders - valdes  loceklis no 13.12.12 

                                                                        Ieva Kolmane - valdes locekle  no 13.12.12 

                                                                        Guntars Līcis - valdes loceklis  no 13.12.12 

 

 Pārskata periods                                          2015. gada 1. janvāris-2015. gada 31. decembris 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

          Biedrība „LATREPRO” (turpmāk – „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. 

 
 „LATREPRO” nozīmīgākie veikumi 2015.gadā 

          Pārskata periodā “LATREPRO” turpināja aktīvu darbību. 2015.gada janvāra beigās 

“LATREPRO” saņēma no Starptautiskās reproducēšanas tiesību organizāciju federācijas 

(“IFRRO” - International Federation of Reproduction Rights Organizations) (turpmāk – 

“IFRRO”) Attīstības fonda grantu, kas finansiāli nodrošināja biroja administratores apmācības 

un pieredzes apmaiņas vizītes Briselē. 2015.gada februāra sākumā biroja administratore devās 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli, kur “REPROBEL” – beļģu autortiesību kolektīvā 

pārvaldījuma organizācijas vadībā izgāja apmācības kursu “REPROBEL” birojā. Pieredzes 

apmaiņas vizītes laikā biroja administratore tikās ar “IFRRO” pārstāvjiem, kā arī ar vairākiem 

Briselē esošo attiecīgās nozares organizāciju - “SACD/SCAM”, “SABAM”, 

“Licence2Publish”, “Copiepresse” un “FEP” pārstāvjiem. 

 2015.gada 11.februārī “LATREPRO” tiek uzņemta “IFRRO” sastāvā. Tas vērtējams 

kā liels sasniegums, kā arī atzinība starptautiskā mērogā.  

 2015.gada martā tiek apstiprināti “LATREPRO” iekasētās atlīdzības par reprogrāfisko 

reproducēšanu personiskai lietošanai sadales noteikumi.  

 2015.gada vasaras periodā tiek sāktas pārrunas ar Kultūras ministriju par atlīdzības 

samaksu par darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai par vēsturisko posmu 

par laika posmu no 2001.gada līdz 2006.gadam. 2015.gada jūnija sākumā biroja 

administratore dodas uz Vīni, lai piedalītos “IFRRO” European Group meetings un 

nostiprinātu kontaktus ar ārzemju kolēģiem, kā arī gūtu izpratni par aktuālajiem procesiem 

nozarē. Vasaras periodā (un arī vēlāk) “LATREPRO” pārstāvji dodas uz tikšanos ar lielāko 

kopēšanas centru pārstāvjiem, lai apspriestu atlīdzības samaksas jautājumu un tādējādi 

sekmētu autoru un izdevēju tiesību ievērošanu Latvijā.  

 Visu 2015.gadu “LATREPRO” pārstāvji aktīvi strādāja pie tā, lai stiprinātu 

“LATREPRO” finansiālo kapacitāti. 2015.gada novembrī “LATREPRO” saņēma 

apstiprinājumu, ka pieteikums aizdevumam no “IFRRO” ir apstiprināts. Gada beigās tiek 

parakstīts arī pirmais līgums par atlīdzības maksāšanu “LATREPRO” par darbu reprogrāfisko 

reproducēšanu.  
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Finanšu stāvokļa novērtējums 

          Pārskata gadā biedrība vēl joprojām ir pieturējusies pie taupīgas izdevumu politikas, 

taču 2015.gadu noslēgusi ar negatīvu darbības rezultātu - izdevumu pārsniegumu pār 

ieņēmumiem. Gada beigās biedrības kontā pieejami  2568,-EUR. Iekasēti 73,89 % no 

pārskata gada biedru naudas. 2015.gadā “LATREPRO” ir piesaistījis ārējo finansējumu-

aizdevumos saņemti 10000,-EUR, līdz ar to kopējā neatmaksāto aizdevumu summa uz 

pārskata gada beigām sastāda 12000,-EUR1. Saņemts arī IFRRO Attīstības fonda finansējums. 

Tas ir ļāvis organizācijai attīstīties, segt visas administratīvās izmaksas, lai nodrošinātu 

sekmīgu biedrības darbību. Arī šajā pārskata gadā biedrība „LATREPRO” nav saņēmusi ne 

ziedojumus , ne dāvinājumus. Biedrība pārskata gadā nodarbinājusi vienu darbinieku, valde 

atalgojumu pārskata gadā nav saņēmusi. Izvērsta informācija par biedrības finansiālās 

darbības rezultātiem sniegta 2015.gada finanšu pārskatos. 

Attīstības perspektīvas 

          Nākamajā pārskata gadā “LATREPRO” plāno turpināt aktivitātes, lai pilnveidotu 

“LATREPRO” kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas darbību, kā arī īstenotu citus 

izvirzītos mērķus. 

 
Projektu finansē IFRRO Attīstības fonds / Project financed by IFRRO's Development Fund 

 

 
                                             
Rīgā, 2016.gada  23 .martā 
 
 
 
  Valdes priekšsēdētāja                                                                 Vija Kilbloka 

 
  

  Valdes locekle                                                                             Ieva Kolmane 
 
 

  Valdes loceklis                                                                            Guntars Līcis 
 
 

  Valdes loceklis                                                                            Juris Paiders 
 

																																																													
1	Neatmaksāto aizdevumu summu sastāda aizdevums par kopējo summu 10000,- EUR no SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” un  2000,-EUR  no 
biedrības „Latvijas Grāmatnieku ģilde” 
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 

 

Posteņa nosaukums Pielikums 2015 
EUR 

2014 
EUR 

I.Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 1 478	 733	
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  0	 0	
III. Saņemtie mantojumi  0	 0	
IV. Saņemtās dotācijas  0	 0	
V.Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  0	 1000	
VI. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības 
Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem 
saņemtais finansējums 

2 1187 0 

VII. Citi ieņēmumi  	 0	
VIII. Ieņēmumi kopā  1665 

	

1733	
IX. Izdevumi  	 	

1.Naudas maksājumi personām  0	 0	
2.Izdevumi materiāliem un pakalpojumiem  0	 0	
3.Algas 3 6043	 1500	
4.Sociālās apdrošināšanas maksājumi 3 1426	 354	
5.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

4 99	 17	

6.Citi izdevumi 5 3962 1235	
X. Nodokļi 6 0 0	
XI. Izdevumi kopā  11530 3106	

XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība  -9865 -1373	
 

Pielikums no 8. līdz 9. lappusei ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

  Rīgā,2016.gada 23.martā 
 
 
 
  Valdes priekšsēdētāja                                                                 Vija Kilbloka 

 
  

  Valdes locekle                                                                             Ieva Kolmane 
 
 

  Valdes loceklis                                                                            Guntars Līcis 
 
 

  Valdes loceklis                                                                            Juris Paiders 
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ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 

 
 Rīgā, 2016.gada 23.martā 
 
  Valdes priekšsēdētāja                                                                 Vija Kilbloka 

 
  

  Valdes locekle                                                                             Ieva Kolmane 
 
 

  Valdes loceklis                                                                            Guntars Līcis 
 
 

  Valdes loceklis                                                                            Juris Paiders                                                      

Posteņa nosaukums 2015 
EUR 

2014 
EUR 

I.Atlikums pārskata gada sākumā 0 0 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),tai skaitā anonīmi ziedojumi 
un dāvinājumi. 

0 0 

2.Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un 
dāvinājumi. 

0 0 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 0 0 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 0 0 

1.1.Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas 0 0 
1.2.Ārvalstu juridiskās personas 0 0 
1.3.Fiziskās personas(rezidenti) 0 0 
1.4.Fiziskās personas(nerezidenti) 0 0 
1.5.Anonīmi(nezināmi)ziedotāji un dāvinātāji 0 0 
1.6.Citi ziedotāji 0 0 

2.Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 0 0 
2.1.Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas 0 0 
2.2.Ārvalstu juridiskās personas 0 0 
2.3.Fiziskās personas(rezidenti) 0 0 
2.4.Fiziskās personas(nerezidenti) 0 0 
2.5.Anonīmi(nezināmi)ziedotāji un dāvinātāji 0 0 
2.6.Citi ziedotāji 0 0 

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 0 0 
1.Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),tai skaitā anonīmi ziedojumi 
un dāvinājumi. 

0 0 

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 
1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai 0 0 
1.1.2.Citiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 

1.2.Administratīvajiem izdevumiem 0 0 
1.3.Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 0 0 

2.  Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),tai skaitā anonīmi ziedojumi un 
dāvinājumi. 

0 0 

2.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 
2.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai 0 0 
2.1.2.Citiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 

2.2.Administratīvajiem izdevumiem 0 0 
2.3.Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 0 0 

IV. Atlikums pārskata gada beigās 0 0 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),tai skaitā anonīmi ziedojumi 
un dāvinājumi. 

0 0 

2.Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),	tai skaitā anonīmi ziedojumi un 
dāvinājumi. 

0 0 
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GADA PĀRSKATA PIELIKUMS         
 
1.Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 

            No biedrības biedriem tiek iekasēta ikgadējā biedru nauda. Biedru naudas apmērs 
2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu ir attiecīgi samazinājies un sastāda: 7,-EUR  fiziskām 
personām, un tas ir palielinājies uz 150,-EUR juridiskajām personām. Arī 2015.gadā biedru 
skaits ir palicis nemainīgs- 8 ( 4 fiziskas personas un 4 juridiskas personas). Biedru naudas 
būtisks apjoma samazinājums, salīdzinot ar 2015.gadu, saistīts ar to, ka 2014.gadā biedri 
apmaksāja arī iepriekšējo periodu biedru naudas. Kopumā iekasēti 73,89 % no pārskata gadā 
plānotās biedru naudas, viens biedrs - fiziska persona norēķinājies arī par  2013.gadu un 
2014.gada biedru naudām. Arī 2015.gadā nav organizēta specifiska biedru naudas uzraudzība, 
komunikācija ar biedriem tiek veikta pie rēķina izsūtīšanas un atgādinājumu par biedru 
naudas samaksu veidā. Biedru naudas parādi netiek atzīti ieņēmumos līdz brīdim, kad tie tiek 
samaksāti. 

2. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) 
fondiem un citiem ārvalstu fondiem 

          No “IFRRO” Attīstības fonda saņemtais grants 1187,-EUR apmērā, ar ko tika segti 
komandējuma izdevumi 362,-EUR apmērā un juridisko konsultāciju izdevumi 825,-EUR.	

3.Algas  

          Biedrība 2015.gadā aprēķinājusi bruto darba algu biroja administratorei 6043,-EUR 
apmērā un Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: 2060,-EUR, tai skaitā darba ņēmēja 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu daļa: 634,-EUR apmērā  un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksu daļa- 1426,-EUR.                                                                                                                                

4.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 

Pamatlīdzekļu nolietojums* 

	 2015	 2014	
	 EUR	 EUR	

Sākotnējā vērtība	 199	 	
31.12.14	 	 	
Iegādāts	 	 199	

Norakstīts	 	 	
Pārgrupēts	 	 	
31.12.14	 182	 199	

Pamatlīdzekļu nolietojums	 	 	
31.12.14	 17	 	

Aprēķināts pārskata gadā	 99	 17	
31.12.15	 116	 17	

(Atlikusī Bilances vērtība 31.12.15)	 83	 182	
	
*Nolietojums aprēķināts pamatlīdzeklim, kas ņemts nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā).Nolietojums 
tiek aprēķināts, ņemot vērā to sākotnējo vērtību pēc lineārās metodes .  
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5.Citi izdevumi 

 2015  2014 
 EUR  EUR 
    
Konferenču  rīkošanas izdevumi 0  700 
Komandējumu izdevumi 1576  132 
Samaksātās biedru, iestāšanās naudas IFFRO 1267  0 
Bankas komisijas un maksa par komplekta apkalpošanu 
Telesakaru un interneta telefonā izdevumi 

94 
177 

 52 
41 

Mājas lapas uzturēšanas izdevumi 12  9 
Juridiskās konsultācijas 825  300 
Valsts nodevas 6  0 
Citi izdevumi – riska nodeva,u.c. 5  1 
 
 
 

3962  1235 

6.Nodokļi  

            Biedrība „LATREPRO” ir atbrīvota no uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem saskaņā ar 

Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 2.panta 2.daļas 6. apakšpunktu, kas 

nosaka, ka :Uzņēmuma ienākuma nodokli nemaksā biedrības, nodibinājumi, ja to dibināšanas atklāts 

vai slēpts mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana to biedriem”. 

          Biedrība „LATREPRO” nav arī Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, jo savas 

saimnieciskās darbības ietvaros vēl nav sasniegusi apliekamo darījumu minimālo summu, kas 

paredz obligātu  reģistrēšanos kā nodokļa maksātājam. 
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                                                Biedrības LATREPRO    

                                                                         Vienotais reģistrācijas Nr. 40008202660 
                                                                                K.Valdemāra iela 6,Rīga,LV-1010 
                                                                                biedriem 
 
 

Revīzijas komitejas atzinums 
par biedrības „LATREPRO” gada pārskatu par 2015.gadu 

 
          Biedrības „LATREPRO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40008202660 (turpmāk 
tekstā- Biedrība) revīzijas komiteja šādā sastāvā: Vita Agnese Bergmane (personas 
kods:190287-10005),Gints Balodis (personas kods: 290973-11074) un Antra Ērgle (070168-
10406), ir veikusi Biedrības ieņēmumu un izdevumu pārskata, kā arī Biedrības ziedojumu un 
dāvinājumu pārskata revīziju par periodu, kas noslēdzās 2015.gada 31.decembrī (turpmāk 
tekstā- Biedrības gada pārskats). Biedrības „LATREPRO” vadība ir atbildīga par šo finanšu 
pārskatu. Revīzijas komiteja ir atbildīga par atzinuma sniegšanu par šo  pārskatu, pamatojoties 
uz veikto revīziju. 
 
          Revīzija tika veikta tā, lai tiktu iegūta pietiekama pārliecība par to, ka minētie pārskati 
nesatur būtiskas kļūdas. Revīzijas laikā tika veikta pārskatos uzrādīto summu un 
paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Uzskatām, ka veiktā revīzija dod 
pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai. 
 
          Revīzijas komiteja atzīst, ka Biedrības Gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz 
skaidru un patiesu priekšstatu par Biedrības finansiālo stāvokli uz 2015.gada 31.decembri,kā 
arī par tās darbības rezultātiem 2015.gadā,	saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2006. gada 3. oktobra noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 
arodbiedrību gada pārskatiem”. 
 
 
Rīgā, 2016.gada 23.martā    
 
 

Revīzijas komiteja: 
 
 

Vita Agnese Bergmane 
 
 

Gints Balodis 
 
 

Antra Ērgle 


