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ZIŅAS PAR BIEDRĪBU 
 

Nosaukums                                                  “LATREPRO” 

Juridiskais statuss                                       Biedrība no 13.12.2012. 

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 15.01.18. 

                                                                        Ieva Kolmane - valdes locekle  no 15.01.18. 

                                                                        Guntars Līcis - valdes loceklis  no 15.01.18. 

Padome                                                           

                                                                        Guntars Kļavinskis – padomes loceklis   

                                                            Renāte Punka – padomes locekle  

                                                                  Arno Jundze – padomes loceklis 

                                                                        Jānis Jurkāns – padomes loceklis   

 

 Pārskata periods                                       2018.gada 1.janvāris - 2018.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 personiskai lietošanai. 

“LATREPRO” nozīmīgākie veikumi 2018.gadā 

 Pārskata periodā “LATREPRO” turpināja aktīvu darbību. 2017. gada 22. februārī 

“LATREPRO” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija parakstīja vienošanos par atlīdzību par 

2016., 2017. un 2018.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē. Saskaņā ar 

vienošanos autoriem un izdevējiem par 2016., 2017. un 2018. gadā veikto reprogrāfisko 

reproducēšanu valsts pārvaldē izmaksājamās atlīdzības lielums par katru gadu ir 94 742 EUR.  Tas 

ir noteikts, pamatojoties uz pētījuma “Ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās 

reproducēšanas apjomi valsts un pašvaldību izglītības iestādēs un bibliotēkās” (turpmāk – 

Pētījums) rezultātiem. 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. 2019.gada janvārī LATREPRO saņēma 

informāciju, ka Kultūras ministrija un pētījumu centrs “SKDS” ir veicis jaunu pētījumu un tiks 

organizēta tikšanās, lai panāktu vienošanos par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un lielumu par 

2019., 2020. un 2021. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē. 

 2017.gada rudenī tika uzsākta un 2018.gadā turpināta pieteikumu saņemšana “LATREPRO” 

iekasētās taisnīgas atlīdzības par reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai sadalei un 

samaksai. 2017.gada oktobrī “LATREPRO” pieņēma pieteikumus no grāmatu izdevējiem, vēlāk – 

novembrī – no preses izdevējiem, 2018.gada janvārī – no autoriem. Pirmā taisnīgas atlīdzības 

izmaksa veikta 2018.gada sākumā; turpmākās izmaksas veiktas visa gada garumā, gan autoriem, 

gan grāmatu un preses izdevējiem. 2019. gada sākumā tiks atvērts jauns pieteikumu saņemšanas 

periods. 

 2018.gada 31.janvārī, “LATREPRO” valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka parakstīja 

Nevalstisko organizāciju (turpmāk – “NVO”) un Ministru kabineta sadarbības memorandu. Šī 

memoranda padomes sēžu darba kārtībā tiek iekļauti dažādi jautājumi, kas ietekmē gan “NVO” 

sektora darbību, gan attīstību, kā arī tiek diskutēts par “NVO” pieejamo finansējumu no valsts 

budžeta un ārvalstu finanšu instrumentiem, un apspriestas sabiedrības līdzdalības iespējas. 
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 Ņemot vērā sabiedrības interesi un aktīvo “LATREPRO” darbību 2018.gadā, atbildot uz 

daudzajiem telefonzvaniem un saraksti, “LATREPRO” pārstāvji skaidroja taisnīgas atlīdzības 

samaksas jautājuma nozīmību, kā arī nepieciešamību pieteikties tās saņemšanai.  

 2017. gada 28. aprīlī “LATREPRO” parakstīja vienošanos ar vienu no Latvijā lielākajiem 

kopēšanas pakalpojumu sniedzējiem par taisnīgas atlīdzības samaksu par darbu reprogrāfisko 

reproducēšanu personiskai lietošanai 2015. un 2016. gadā. 2018. gadā “LATREPRO” turpināja 

sarunas par turpmāku vienošanos. 

 2018. gadā “LATREPRO” pārstāvji piedalījās divās Starptautiskās reproducēšanas tiesību 

organizāciju federācijas (“IFRRO” – International Federation of Reproduction Rights 

Organizations) (turpmāk – “IFRRO”) konferencēs Briselē: 

1) 28. un 29.maijā “LATREPRO” pārstāvji piedalījās “IFRRO European Group 

Meeting”(28.05.2018.) un “Regional Committees and Technical Working Group 

Meetings”(29.05.2018.) konferencēs Briselē, Beļģijā. Darba komandējums uz Briseli bija 

ļoti veiksmīgs. “LATREPRO” pārstāvjiem izdevās sasniegt visus izvirzītos mērķus. Viņi 

stiprināja kontaktus ar ārzemju kolēģiem un bija iespēja pārrunāt daudzus svarīgus 

jautājumus ar “IFRRO” kolēģiem.  

2) 30.maijā “LATREPRO” pārstāvji piedalījās “IFRRO Roundtable meeting with developing 

and emerging RRO’s in Europe.” Šīs konferences laikā katram no tās dalībniekiem tika dota 

iespēja uzstāties. “LATREPRO” pārstāvji aktīvi piedalījās diskusijās un atbildēja uz 

uzdotajiem jautājumiem. „Reprobel” (kas ir arī biedrības „LATREPRO” „Mentor RRO”) 

pārstāvis Kurt Van Damme un IFRRO pārstāvji atzinīgi iztiecās par “LATREPRO” 

sasniegumiem. 

2018. gada laikā “LATREPRO” aktīvi strādāja, lai izveidotu reprogrāfiskās reproducēšanas 

atlīdzības sadalei nepieciešamo informācijas sistēmas pamatrisinājumu. Kā arī 2018.gadā tika 

strādāts pie jaunas “LATREPRO” mājas lapas izveides. To ir plānots publiskot 2019. gada sākumā. 

 2018. 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 sadalei. 

Jāatzīmē, ka “LNB” ir iekļāvusi minēto datu sniegšanu “LATREPRO” savā ikgadējā darba kārtībā, 

kas apliecina izpratni par ilgtermiņa sadarbību ar “LATREPRO” un to, ka “LATREPRO” ir 

izdevies nodibināt labas attiecības ar vienu no galvenajiem sadarbības partneriem. 

 “LATREPRO” turpinās aktīvu darbību 2019.gadā. Kā galvenais mērķis izvirzīts – turpināt 

atlīdzības iekasēšanu un sadali par darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai. 
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Finanšu stāvokļa novērtējums  

Arī 2018.gadā biedrība ir pieturējusies pie taupīgas izdevumu politikas, un, arī 2018.gadu 

noslēgusi ar pozitīvu darbības rezultātu – ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem. Tas izdevies, 

pateicoties saņemtajam valsts finansējumam ,kas sedz biedrības administratīvos izdevumus.  

 Gada beigās biedrības kontos pieejamie naudas līdzekļi sastādīja  EUR 128 822.  

2018.gadā saņemti 73% no biedru naudām par 2018.gadu. Daži biedri norēķinājušies arī par 

iepriekšējo gadu neiemaksātajām biedru naudām. 

2018.gadā biedrības  “LATREPRO” starptautisko aizdevumu kopsumma ir samazinājusies 

uz EUR 64 500, jo biedrība ir sākusi atdot parādu. Īstermiņa aizdevumu summa gada beigās no 

citiem aizdevējiem sastāda EUR 10 000 1. 

2018.gadā biedrība nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus. 

Biedrība pārskata gadā nodarbinājusi 2 darbiniekus, valde pārskata gadā atalgojumu nav 

saņēmusi. 2018.gadā biedrība no vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites kārtošanas pārgājusi uz 

divkāršā ieraksta grāmatvedību, līdz ar to pārskats par 2018.gadu sniedz plašāku skatu uz biedrības 

finansiālās darbības rezultātiem. 

Izvērsta informācija par biedrības finansiālās darbības rezultātiem sniegta 2018.gada finanšu 

pārskatā. 

Attīstības perspektīvas 

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

“LATREPRO” kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas darbību. 

 

Rīgā, 2019.gada 14.februārī 

 
Valdes priekšsēdētāja                                                               Vija Kilbloka 
 
Valdes locekle                                                                          Ieva Kolmane 
                                                                                  
Valdes loceklis                                                                         Guntars Līcis 
 
 

																																																													
1	Neatmaksāto aizdevumu summu sastāda aizdevumi par kopējo summu EUR 10 000 no SIA”Apgāds Zvaigzne ABC”	
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BILANCE 
 uz 31.12.2018 

  AKTĪVS PIELIKUMS 2018 
EUR 

2017 
EUR 

  ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI       
I Nemateriālie ieguldījumi       
1. Datorprogrammas 

 
1 775 2 259 

  Datorprogrammas   2 420 2 420 
  Nemateriālo ieguldījumu amortizācija   (645) (161) 
  Nemateriālie ieguldījumi kopā 2 1 775 2 259 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ   1 775 2 259 
  APGROZĀMIE LĪDZEKĻI       

II Debitori       
1. Latvijas klienti-juridiskas personas   8 8 
2. Nākamo periodu izdevumi dažadi   3 3 
  Debitori kopā   11 11 

IV Nauda       
2. Nauda bankā   128 822 83 658 
  Nauda kopā   128 822 83 658 

  APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ   128 833 83 669 
  AKTĪVU KOPSUMMA   130 608 85 928 
	

Pielikums no 11. līdz 14. lappusei ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

2019.gada 14.februārī 

 
Valdes priekšsēdētāja                                                               Vija Kilbloka 
 
Valdes locekle                                                                          Ieva Kolmane 
                                                                                  
Valdes loceklis                                                                         Guntars Līcis 
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uz 31.12.2018	

  PASĪVS PIELIKUMS 2018 
EUR 

2017 
EUR 

I FONDI       
1. Rezerves fonds:       
  Iepriekšējo gadu rezerves fonds   6 096 (73 879) 
  Pārskata gada rezerves fonds   46 669 79 975 
  REZERVES FONDS KOPĀ:   52 765 6 096 

II ILGTERMIŅA KREDITORI       
1. Citi aizņēmumi       
  IFRRO aizdevums  64 500 67 500 

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ  64 500 67 500 
III ĪSTERMIŅA KREDITORI       
1. Citi aizņēmumi   10 000 10 000 

2. 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 
iemaksas       

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis   74 131 
  Valsts  sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   248 241 
  Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva  1 1 

  
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas KOPĀ: 3 323 373 

3. Pārējie kreditori       
  Darba samaksa  darbiniekiem 3 554 500 
  Norēķini ar piegādātājiem    17 17 
  Uzkrātās saistības,t.sk.:   2 449 1 442 
  SIA "Nexia Audit Advice" par 2018.gada revīziju,u.c.   1 154 968 
  Uzkrātās saistības atvaļinājumiem   1 044 383 

  
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem VSAOI darba devēja 

daļa   251 91 

  Pārējie kreditori kopā:   3 020 2 332 
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ   13 343 12 332 

  PASĪVU KOPSUMMA   130 608 85 928 
 

Pielikums no 11. līdz 14. lappusei ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

2019.gada 14.februārī 

 
Valdes priekšsēdētāja                                                               Vija Kilbloka 
 
Valdes locekle                                                                          Ieva Kolmane 
                                                                                  
Valdes loceklis                                                                         Guntars Līcis 
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 
 uz 31.12.2018 

Posteņa nosaukums Pielikums 2018 
EUR 

2017 
EUR 

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas 

4 464 771 
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 5 - 2 269 
III. Saņemtās dotācijas 6 94 742 94 742 
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 7 18 5 027 
V. Citi ieņēmumi 8 28 2 423 
VI. Ieņēmumi kopā  95 252 105 232 
VII. Izdevumi    

1. Algas 3 (8 426) (8 551) 
2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 

3.Algas 

3 (2 039) (2 017) 
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 

 

 nolietojums 

 nolietojums un norakstīšana 

2 (484) (161) 

4. Citi izdevumi 9 (37 635) (14 528) 

VIII. Izdevumi kopā  (48 583) (25 257) 
IX. Ieņēmumu un izdevumu starpība 

XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība 

 46 669 (79 975) 
    

Pielikums no 11. līdz 14. lappusei ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

2019.gada 14.februārī 

 
Valdes priekšsēdētāja                                                               Vija Kilbloka 
 
Valdes locekle                                                                          Ieva Kolmane 
                                                                                  
Valdes loceklis                                                                         Guntars Līcis 
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ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 
uz 31.12.2018 

Posteņa nosaukums 
 

2018 
EUR 

2017 
EUR 

I.Atlikums pārskata gada sākumā 2 269 - 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 

2 269 2 269 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma - 2 269 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). - 2 269 

1.1.Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas* - 2 269 
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 2269  
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 2269  
             1.1.Statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem 2269  
IV. Atlikums pārskata gada beigās - 2 269 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi. - 2 269 

 

Pielikums no 11. līdz 14. lappusei ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

*Naudiskais ziedojums 2017.g.tika saņemts  no likvidējamās biedrības “LATVIJAS 
GRĀMATNIEKU ĢILDE”, reģ.Nr.40008111821 (likvidēta 05.01.18) un 2018.gadā izlietots 
biedrības parādsaistību segšanai. 

 

2019.gada 14.februārī 

 
Valdes priekšsēdētāja                                                               Vija Kilbloka 
 
Valdes locekle                                                                          Ieva Kolmane 
                                                                                  
Valdes loceklis                                                                         Guntars Līcis 
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PIELIKUMS 
	

1. Gada pārskata sagatavošanas pamatnostādnes un grāmatvedības politika 

Biedrības gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar LR likumdošanu. Grāmatvedības darba 

organizācija biedrībā tiek kārtota saskaņā ar LR likumu “Par grāmatvedību”, kā arī ar “Biedrību un 

nodibinājumu likuma” prasībām. Gada pārskats sagatavots saskaņā ar  2006. gada 3. oktobra  

Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību 

gada pārskatiem". 

2018.gadā, pārejot uz grāmatvedības kārtošanu divkāršā ieraksta principā, tika izveidota 

jauna uzskaites sistēma.  

Posteņi novērtēti pēc piesardzības principa, gada pārskatā iekļauti tikai līdz bilances 

datumam gūtie ienākumi, uzrādīti visi pārskata gadā radušies izdevumi un saistības, kas kļuvušas 

zināmas pēc bilances datuma un starp pārskata sastādīšanas dienu. Ja notikumi pēc pārskata gada 

beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja ir koriģējoši. 

Visi darījumi atspoguļoti pēc to ekonomiskās būtības. 

Materiālie un finanšu līdzekļu atlikumi rūpīgi pārbaudīti inventarizācijās. 

Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. 

Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes un apstiprinātām nolietojuma normām. 

Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem. Naudas 

atlikumi tiek pārrēķināti pēc Eiropas Centrālās bankas kursa uz 31.12.18. Valūtas kursa starpības 

neto vērtībā tiek atspoguļotas ieņēmumu un izdevumu pārskatā. 

Biedru naudas parādi netiek atzīti ieņēmumos līdz brīdim,  kad tie tiek saņemti, t.i., netiek 

uzskaitītas pēc uzkrāšanas principa. 

Debitoru un kreditoru parādi ir reāli, to atlikumi tiek salīdzināti uz gada beigām ar darījumu 

partneriem. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem netiek veidoti. 

Saņemtās valsts dotācijas un finansējums tiek atzīts ieņēmumu sastāvā  to saņemšanas 

periodā pilnā apmērā, sedzot daļu no administratīvajiem izdevumiem, pārējo dotāciju daļu, kas 

paredzēta reprogrāfiskās reproducēšanas izmaksām, rūpīgi uzskaita un uzkrāj. Brīdī, ja, saskaņā ar 

līgumiem, iestāsies gadījums, ka tiks pieprasīta saņemto dotāciju atmaksa, šī summa  tiks atzīta 

izdevumos attiecīgajā periodā.  

Uzkrāto saistību summa atvaļinājumiem tiek noteikta, rēķinot katram darbiniekam atsevišķi, 

atalgojumu par pēdējiem pārskata sešiem mēnešiem dalot ar nostrādāto dienu skaitu , un  reizinot 

vienas dienas vidējo izpeļņu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.    

Saistības finanšu pārskatā tiek atzītas, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, ir pamatota.         
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Pārskata gada nodokļu izmaksas iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz LR nodokļu 

likumdošanas prasībām. Biedrība „LATREPRO” ir atbrīvota no uzņēmuma ienākuma nodokļa 

maksājumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 2.panta 

2.daļas 7. apakšpunktu. 

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.  

Grāmatvedības uzskaitei tiek izmantota programma MS Excel. 

2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 

Nolietojums aprēķināts nemateriālajam ieguldījumam - datorprogrammai. Nolietojums tiek 

aprēķināts, ņemot vērā to sākotnējo vērtību pēc lineārās metodes - 20 % procenti gadā.  

Saimnieciskās darbības vajadzībām tiek izmantots arī viens pamatlīdzeklis (telefons) ar 

nulles bilances vērtību. Šī pamatlīdzekļa iegādes vērtība bija EUR 199. 

Nemateriālie ieguldījumi 2018 2017 

 EUR EUR 

Sākotnējā vērtība pārskata perioda sākumā 
Uzkrātais nolietojums pārskata perioda sākumā 
Bilances vērtība pārskata perioda sākumā 

2 420 
(161) 
2 259 

2 420 
- 

2 420 
Aprēķināts pārskata gadā 484 161 

Sākotnējā vērtība pārskata perioda beigās 
Uzkrātais nolietojums pārskata perioda beigās 
Bilances vērtība pārskata perioda beigās  

2 420 
 (645) 
1 775 

2 420 
(161) 
2 259 

 
3. Algas un sociālās apdrošināšanas maksājumi 

Vidējais darbinieku skaits 2018.gadā biedrībā palicis nemainīgs: 2 (2017.g.: 2). Kopā 

aprēķināta bruto  samaksa EUR 8 426 apmērā. Pārskata periodā valde atalgojumu nav saņēmusi. 

 Valsts 
Sociālās  

apdrošināšanas 
obligātās  
iemaksas 

Iedzīvotāju 
ienākuma 

nodoklis (20-
23%)  

darbinieki 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 
(20%) 
autori 

Uzņēmējdarbības 
riska nodeva 

KOPĀ 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
Bilance 31.12.17 241 133 - (1) 373 
Aprēķināts 2018.gadā 2 957 1 215 360 9 4 541 
Samaksāts 2018.gadā (2 950) (1 272)* (360) (9)* (4 591) 
Bilance 31.12.18 248 74 - 1 323 

* Noapaļošanas korekcija 

          Biedrība 2018.gadā aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 2 957 apmērā, 
tai  skaitā darba ņēmēja daļu - EUR 927  un darba devēja daļu – EUR 2 030. 
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Saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5.nodaļas 23.1. panta 1.daļu, biedrība 

„LATREPRO” kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija nemaksā no saviem 

līdzekļiem obligātās iemaksas 5% apmērā no šīm aprēķinātajām autoratlīdzībām (autortiesību un 

blakustiesību atlīdzības) tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai. 

4. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 

No biedrības  biedriem tiek iekasēta ikgadējā biedru nauda. Biedru naudas apmērs, salīdzinot 

ar iepriekšējiem gadiem nav mainījies, t.i., EUR  7 fiziskām personām un EUR 150 juridiskajām 

personām. 2018.gadā biedru skaits ir sarucis uz 8 ( 4 fiziskas personas un 4 juridiskas personas). 

Biedru naudas būtisks apjoma samazinājums, salīdzinot ar 2017.gadu, saistīts ar to, ka 2018.gadā 

biedru naudas samaksas disciplīna ir pasliktinājusies un ir sarucis biedru skaits. Viens biedrs ir 

norēķinājies  arī par  iepriekšējā gadā neiemaksātajām biedru naudām EUR 7 apmērā.  

 
5. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

2018.gadā biedrība nav saņēmusi ne ziedojumus, ne dāvinājumus.  2017.gadā saņemtais 

naudiskais dāvinājums EUR 2 269 apmērā no likvidējamās biedrības “Latvijas Grāmatnieku ģilde” 

(izlietojumu skatīt Ziedojumu un dāvinājumu pārskatā).  

 
6. Saņemtās dotācijas 

 2018 2017 
 EUR EUR 
Saņemts Valsts finansējums par reprogrāfisko reproducēšanu 2017.gadā 94 742 94 742 
KOPĀ 94 742 94 742 
 
7. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

 2018 2017 
 EUR EUR 

Saņemta taisnīga atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu-citi 18 
 
 
 

5 027 

KOPĀ 18 5 027 
 

8. Citi ieņēmumi 

Pārskata gadā biedrība “LATREPRO” saņēma autoratlīdzības summu par Dānijā iekasēto 

autoratlīdzību par repogrāfisko reproducēšanu, kas izmaksājama Latvijas autoriem.   

Saskaņā ar līgumu, no izmaksājamās autoratlīdzības summas tiek iekasēti 10 % par 

autoratlīdzības izmaksas administrēšanu, iekļaujot to biedrības ieņēmumos. 
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 2018 2017 
 EUR EUR 
Dānijā iekasētās autoratlīdzības Latvijas autoriem  320 370 

Izmaksātās autoratlīdzības Latvijas autoriem 
Uzkrātās neizmaksātās autoratlīdzības Latvijas autoriem                                                                             

 287 
5 

339 
- 
 

 10% komisija par autoratlīdzības izmaksas administrēšanu  28   31 

Komandējumu izdevumu kompensācija   -      392   

Parāda atlaidums  - 2 000 

KOPĀ:                                                                                                                     
                                                         12 

       28     2 423 
   
9.  Citi izdevumi  

 2018  2017 
 EUR  EUR 

Autoratlīdzības rezidenti 
Taisnīga atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu *                                                                                 

2 
17 185 

 
 

- 
- 

Komandējuma izdevumi 2 023  555 
Samaksātās biedru naudas IFFRO 845  845 
Bankas komisijas un maksa par apkalpošanu 172  117 
Telesakaru un interneta izdevumi 199  207 
Mājaslapas uzturēšanas izdevumi 12  12 
Juridiskie pakalpojumi 
IT pakalpojumi                                                                                            
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām 

11 314 
3 902 

5 

 11 314 
- 
- 

Revīzijas izmaksas 1 150  968 
Citi izdevumi -  20 
Pasta izdevumi u.c. 6  16 
Uzkrājumu neizmantotajiem atvaļinājumiem izveide                                                                                                                                                                                                                                                                   660  383 
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem VSAOI 161  91 
 37 635  14 528 
* 2018.gadā biedrība ir uzsākusi taisnīgas atlīdzības (autoratlīdzības) par reprogrāfisko 
reproducēšanu privātajai lietošanai izmaksas par 2016.gadu. Aprēķinātas un izmaksātas atlīdzības 
neperiodikas izdevējiem-gan fiziskām, gan juridiskām personām.  

 
 
Taisnīga atlīdzība reprogrāfiskā reproducēšana -juridiskas personas par 2016.g.                           
Taisnīga autoratlīdzība reprogrāfiskā reproducēšana - fiziskas 
pers.2016.g.(t.sk.IIN) 

2018 
 

15 051 
2 134 

2017 
 
- 
- 

KOPĀ 17 185 - 

Kopā nesadalītās atlīdzības par reprogrāfisko reproducēšanu 2016.g. summa uz 31.12.18. sastāda 
EUR 57 626, tai skaitā,  EUR 54 734 valsts budžeta finansējums un EUR 2 892 no pārējās iekasētās 
naudas. Par 2017.gadu atlīdzības sadale vēl nav uzsākta. 








