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ATKLĀTĪBAS ZIŅOJUMS  

par gadu, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī 

Rīgā, 2019.gada 18.aprīlī 

Ziņojums sagatavots atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 39.panta prasībām. 

1.  

Biedrība “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.” (M.A.K.) ierakstīta Biedrību un 
nodibinājumu reģistrā 2016.gada 7.decembrī. 

Biedrības organizatorisko struktūra:  

- biedru sapulce; 

- Biedrības padome; 

- Biedrības valde. 

2.  

Neviens no bijušajiem un esošajiem padomes un valdes locekļiem iepriekšējā finanšu gadā nav 
saņēmis no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas atalgojumu vai jebkāda cita veida labumu. 

Biedrībai nav atkarīgo pārvaldījuma subjektu. 

Biedrība nav atteikusi izsniegt darbu vai blakustiesību objektu izmantošanas atļaujas. 

3.  

2018.gadā Biedrība noslēgusi vairāk Kolektīvā pārvaldījuma līgumus ar autortiesību subjektiem 
kā 2017.gadā.  

2018.gadā Biedrība ir veiksmīgi nodrošinājusi juridisko palīdzību un autortiesību subjektu 
likumīgo interešu aizstāvību – sniegtas konsultācijas mākslinieku darbu pārdošanai publiskās 
izsolēs; sniegta juridiskā palīdzība par autoratlīdzības saņemšanā; nodrošināta juridiskā palīdzība 
kriminālprocesā, saistībā ar mākslas darbu zādzību; veiksmīgi sniegta palīdzība atlīdzības 
saņemšanā autoram par muzejā bojātu darbu; sniegta juridiskā palīdzība izstrādājot mākslas 
darbu iegādes dokumentus, u.c. 

2018.gadā Biedrības strādājusi pie Biedrības atpazīstamības veicināšanas. Izveidota interneta 
vietne. Papildus tai ir organizētas tikšanās un lekcijas ar autortiesību subjektiem, 2018.gadā tika 
uzsāktas iestrādes dažādu sociālo tīklu platformu izstrādei.  
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4.  

Finanšu gada laikā nav ienākumu, kuri pienākas citai kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijai, kā arī nav saņemti naudas līdzekļi no citām kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijām. 

Finanšu gada laikā nav veikti atskaitījumi sociālajiem, kultūras un izglītības 
pakalpojumiem. 

5.  

Finanšu gada laikā kopējie ienākumi no pārvaldītajām tiesībām ir EUR 2722.20. 

2018.gada laikā tiesību subjektiem nav veiktas atlīdzību izmaksas. 2018.gadu ir 
iekasētas un aprēķinātas atlīdzības autortiesību tiesību subjektiem EUR 2041.64 
apmērā. Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma noteikumiem, atlīdzības 
izmaksa tiks veikta 2019.gadā. 

Biedrības pārvaldījuma izdevumus atskaita vai kompensē no ieņēmumiem no tiesību 
pārvaldības 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā, kas finanšu gadā veido EUR 
680.56. 

 
  



6.  

BILANCE 

piezīmes nr.
2018.gada 

31.decembris

2017.gada 

31.decembris

Aktīvs 3 989                12                      

Apgrozāmie līdzekļi 3 989                12                      

IV. Nauda. 3 989                12                      
 

piezīmes nr.
2018.gada 

31.decembris

2017.gada 

31.decembris

Pasīvs 3 989                  12                        

I.Fondi 1 947                  12                        

   3. Rezerves fonds 1 947                  12                        

          3.1.Iepriekšējo gadu rezerves fonds 12                        

          3.2.Pārskata gada rezerves fonds 1 935                  12                        

III.Īstermiņa kreditori: 2 042                  -                            

   3. Pārējie kreditori. 2 042                  -

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 

piezīme 2018.gads 2017.gads

I. Biedru nauda, iestāsanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas                      36                      12 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 1 800              73                    

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 681                 -                       

VIII. Ieņēmumi kopā 2 517              85                    

IX. Izdevumi

   6.Citi izdevumi 582                 73                    

XI. Izdevumi kopā 582                 73                    

XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība 1 935              12                    

 

 

 
 


