
LaPAA apstiprinātie minimālie tarifi 2018. gadam  
Kaskadieru un triku inscenētāja darba apmaksas ieteicamie minimālie 
tarifi 2018. gadam.  

   

1. Kautiņi.  

1.1.  Atkarībā no kautiņa sarežģītības, pielietojamiem priekšmetiem, kautiņa 

ilguma, vietas un bīstamības pakāpes: minimālā kautiņu darba apmaksa no 70 

EUR līdz 420 EUR par dubli.    

2. Auto-moto un citu transportu triki.  

2.1. Atkarībā no prasītās darbības ar doto transporta līdzekli – transportlīdzekļa 

apgāšanas, transportlīdzekļa sadursmes ar kustāmiem un nekustāmiem 

šķēršļiem, lēcieni, kritieni ar transportlīdzekli, braucieni sarežģītos apstākļos, 

sarežģītu manevru veikšanas palielinātā ātrumā, pārejas vai pārlēkšanas no viena 

transportlīdzekļa uz otru, lēcieni, kritieni no transportlīdzekļiem, utt.: no 70 EUR 

līdz 420 EUR par dubli.    

3.  Triki ar zirgiem un pajūgiem.  

3.1. Atkarībā no prasītās darbības trikā, ņemot vērā papildus faktoru – darbu ar 

dzīvniekiem un neprognozējamu darbību no viņu puses: minimālā apmaksa no 70 

EUR līdz 420 EUR par dubli.    

4.  Lēcieni un kritieni.  

4.1. Apmaksa par lēcieniem, kritieniem, ņemot vērā augstumu un bīstamības 

pakāpi piezemējoties, kā arī citus papildapstākļus: no 70 EUR līdz 420 EUR par 

dubli.    

5. Dažādi triki.  

5.1. Filmēšana uz vai zem ūdens, kura temperatūra zemāka par +10 C° vai lielā 

dziļumā, kā arī  

ņemot vērā laiku, ko kaskadieris pavada ūdenī: sākuma apmaksa 420 EUR par 

vienu dubli.  

5.2  Degšana, kurā liesmas apņem kaskadieri 50; 70 un 100% apmērā, kā arī 

vidi, kurā viņš atrodas: sākot no 420Ls.  

5.3. Krišana vai izskriešana caur stikliem ar stikla biezumu līdz 3mm: minimālā 

apmaksa 420 EUR par dubli.  

5.4.  Gaisa akrobātikas triku apmaksa ņemot vērā nepieciešamo speciālo fizisko 

sagatavotību, kā arī augstumu un darbības veidu: no 140 līdz 420 EUR par dubli.  

5.5.  Šāviena imitācija ar detonatoriem aizsargātās ķermeņa daļās atkarība no 

daudzuma, lādiņa spēka un vietas apstākļiem: sākot no 70 līdz 140 EUR par 

dubli.  

5.6.  Atrašanās tuvāk par 5 m no pirotehniska sprādziena, kas saistīta ar iespēju 

gūt ievainojumus, atkarībā no sprādziena spēka: sākot no 70 līdz 140 EUR par 

dubli.  

5.7.  Atrašanās tuvāk par 2 m no pneimatiska sprādziena, kas saistīta ar iespēju 

gūt ievainojumus, atkarībā no sprādziena spēka: sākot no 70 līdz 140 EUR par 

dubli.  

5.8.  Lēciens ar izpletni, ņemot vērā lēciena augstumu un piezemēšanās vietu, 

sākot no 140 EUR par dubli.  

5.9.  Akrobātiska darbība ar lidaparātiem, kam nepieciešama speciāla 

sagatavotība: sākot no 420 EUR par dubli.  

5.10. Sarežģītu darbību veikšana ar ūdenstransportu, ņemot vērā specifisku vidi 

un vajadzīgās iemaņas: sākot no 280 EUR par dubli.  

5.11.  Darbības ar plēsoņām, kas lielākas par lapsu, atkarībā no prasītā – cīņas, 

jāšanas, dresūras darbu veikšanas: sākot no 420 EUR par dubli.    

 

 



6.  Aktieri  

6.1. Ja aktieris pēc režisora norādījuma, kas saskaņots ar triku inscenētāju un 

filmas producentu, piekrīt veikt kaskadieru trikam pielīdzināmu darbību, tad viņš 

par to tiesīgs saņemt apmaksu pēc kaskadieru apmaksas nolikuma.  

   

   

Apstiprināts LaPAA Padomes sēdē 05.02.2018.  

   

 


