
 

Apstiprināts biedru Kopsapulcē  

2017.gada 8.novembrī 

 

Vispārīgie noteikumi par neizmaksājamo tiesību ieņēmumu izmantošanu. 

 

1. Ieņēmumi no tiesību pārvaldības ir atzīstami par neizmaksājamiem, ja izpildītājs vai 

fonogrammas producents, kam pienākas atlīdzība, nav noskaidrots vai atrasts triju gadu 

laikā pēc tā finanšu gada beigām, kurā ieņēmumi no tiesību pārvaldības ir iekasēti, un 

LaIPA atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 22. panta pirmajai daļai ir 

veikusi pasākumus, lai to noskaidrotu vai atrastu. 

 

2. Neizmaksājamo ieņēmumu no tiesību pārvaldības summa tiek rezervēta un uzglabāta 

saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 23.panta pirmo un otro daļu 3 

(trīs) gadus LaIPA bankas kontā.  Ja LaIPA pārstāvētais tiesību īpašnieks nav noslēdzis 

kolektīvā pārvaldījuma līgumu ar LaIPA, LaIPA šīs summas, kā arī banku samaksātos 

noguldījuma procentus, iekļauj kārtējā sadalāmo atlīdzību izmaksu summā. 

 

3. LaIPA pārstāvēto tiesību īpašnieku interesēs no neizmaksājamo ieņēmumu no tiesību 

pārvaldības summas var tikt veikti ieguldījumi, kas paredzēti ilgstošai lietošanai, vai 

ieņēmumu gūšanai vai arī ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Šādus ieguldījumus LaIPA 

veic saskaņā ar LaIPA padomes lēmumu, ievērojot padomes apstiprinātos risku 

pārvaldības vispārīgo noteikumus. 

 

4. LaIPA pārstāvēto tiesību īpašnieku un sabiedrības interesēs no neizmaksājamo 

ieņēmumu no tiesību pārvaldības summas, var tikt veikti atskaitījumi sociālo, kultūras 

un izglītības pakalpojumu sniegšanai. Lēmums par  šādu atskaitījumu vispārējo apjomu 

un mērķi tiek pieņemts LaIPA kopsapulcē. Šādu atskaitījumu gadījumā, LaIPA 

pārstāvētajiem tiesību īpašniekiem tiek nodrošināti taisnīgi un nediskriminējoši 

kritēriji, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi minētajiem pakalpojumiem un to apjomam. 

 

5. No neizmaksājamo ieņēmumu no tiesību pārvaldības summas, kas pienākas tiesību 

īpašniekiem, saskaņā ar LaIPA kopsapulces lēmumu 10% (desmit procenti) tiek 

novirzīti mērķfondā "Izglītības un kultūras atbalstam". Fonda nolikums ir publiskots 

LaIPA mājaslapā. 

 

6. No neizmaksājamo ieņēmumu no tiesību pārvaldības summas, kas pienākas tiesību 

īpašniekiem, saskaņā ar LaIPA kopsapulces lēmumu, katru gadu tiek novirzīti 

atskaitījumi LaIPA sociālajā mērķfondā "Līdzskaņa". Fonda nolikums ir publiskots 

LaIPA mājas lapā. Lēmums par šādu atskaitījumu vispārējo apjomu tiek pieņemts 

LaIPA kopsapulcē. 

  

7. Par specifiskiem gadījumiem attiecībā uz neizmaksājamo ieņēmumu no tiesību 

pārvaldības vispārīgajiem noteikumiem, kas nav minēti šajos Noteikumos, lemj LaIPA 

kopsapulce. 

 


