
 
Attālināti ZOOM platformā, 21.12.2020. 15:00
 
Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde
 
Sapulcē piedalās Padomes locekļi: R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, K.Znotiņš, D.Šiliņa, 
A.Jaunzeme,  I.Ivulāne-Mežale, J.Herbsta, M.Bērziņa, I.Jura.
Nepiedalās: I.Pukinska. 
 
 
Sapulces vadītājs: Kaspars Znotiņš (Padomes priekšsēdētājs)
Protokolists: Diāna Kondraša 
 
Darba kārtībā:  

1. Informācijas: 
a) par līdzdalību padomes sēdē un nepieslēgšanās iemesliem;
b) par norēķiniem ar VSIA „Latvijas Radio” un VSIA „Latvijas Televīzija”;
c) par publisko patapinājumu 2020.g.
d) par LaPAA finanšu situāciju un banku izvēli;
e) par Autortiesību likuma izmaiņu darba grupas darbu un mobilo telefonu un datoru 

pievienošanu datu nesēju sarakstam;
f) Akka/laa PP un NA tāmju apstiprināšana.
g) Par izmaksām izpildītājiem 2020.gadā.
h) Par „Spēlmaņu nakts” nominantu sveikšanu.

2. 2019. gada LaPAA budžeta izpildes gai
3. Par atlīdzību padomes locekļiem.
4. Par 2021. gada biedru sapulces sasaukšanu. 
5. Par autoratlīdzības līguma paraugu (pielikumā).
6. Par tarifu izmaiņām 2021. gadam. 
7. M. Linartes ierosinājumi un LaPAA Facebook slēgtās grupas vei
8. Citi jautājumi.   
9. Iepriekšējās padomes sēdes protokola apstiprināšana.

 
Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 

1. a) J.Johansons informē, ka I.Pukinska sēdē nepiedalīsies, pārējie ir 
 
b) J.Johansons informē, ka VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televīzija” rēķinus ir 
samaksājuši. Tāpat ir samaksāta trūkstošā summa A. Anužītei
 
c) J.Johansons informē, ka publiskā patapinājuma līdzekļi 

Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”
vienotais reģ. Nr. 40008081885

 
Padomes sapulces protokols Nr. 10.(1) 

Attālināti ZOOM platformā, 21.12.2020. 15:00 
Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde 

Padomes locekļi: R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, K.Znotiņš, D.Šiliņa, 
Mežale, J.Herbsta, M.Bērziņa, I.Jura. 

Sapulces vadītājs: Kaspars Znotiņš (Padomes priekšsēdētājs) 

par līdzdalību padomes sēdē un nepieslēgšanās iemesliem; 
par norēķiniem ar VSIA „Latvijas Radio” un VSIA „Latvijas Televīzija”;
par publisko patapinājumu 2020.g. 
par LaPAA finanšu situāciju un banku izvēli; 

likuma izmaiņu darba grupas darbu un mobilo telefonu un datoru 
pievienošanu datu nesēju sarakstam; 
Akka/laa PP un NA tāmju apstiprināšana. 
Par izmaksām izpildītājiem 2020.gadā. 
Par „Spēlmaņu nakts” nominantu sveikšanu. 

2019. gada LaPAA budžeta izpildes gaita 11 mēnešos, par 2021.g. budžetu.
Par atlīdzību padomes locekļiem. 
Par 2021. gada biedru sapulces sasaukšanu.  
Par autoratlīdzības līguma paraugu (pielikumā). 
Par tarifu izmaiņām 2021. gadam.  
M. Linartes ierosinājumi un LaPAA Facebook slēgtās grupas veidošana. 
Iepriekšējās padomes sēdes protokola apstiprināšana. 

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 
a) J.Johansons informē, ka I.Pukinska sēdē nepiedalīsies, pārējie ir pie

informē, ka VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televīzija” rēķinus ir 
samaksājuši. Tāpat ir samaksāta trūkstošā summa A. Anužītei-Lauciņai.
c) J.Johansons informē, ka publiskā patapinājuma līdzekļi par 2020.gad

Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība” 
vienotais reģ. Nr. 40008081885 

Padomes locekļi: R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, K.Znotiņš, D.Šiliņa, 

par norēķiniem ar VSIA „Latvijas Radio” un VSIA „Latvijas Televīzija”; 

likuma izmaiņu darba grupas darbu un mobilo telefonu un datoru 

, par 2021.g. budžetu. 

 

ieslēgušies. 
informē, ka VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televīzija” rēķinus ir 

Lauciņai. 
2020.gadu ieskaitīti 470 EUR. 



 
d) J.Johansons informē, ka uz 19.12.20. LaPAA kontos atrodas 125 000 - no tiem 79 000 
pamatkontā, bet 46 000 - izmaksu kontā. Joprojām tiek izskatīta iespēja vienu no kontiem vai 
daļu no līdzekļiem drošības nolūkos pārcelt uz citu banku. 
 
e) J.Johansons informē par Autortiesību darba grupas darbu. Kultūras ministrija vēlas atbalstīt 
mantisko tiesību izpildītājus un virza likumprojektu par mobilo telefonu iekļaušanu Tukšo 
nesēju sarakstā, tādējādi apliekot katru ierīci ar nodokli, ko nomaksā importētājs ierīces 
ievešanas brīdī. Padomes locekļi tiek aicināti pēc būtības atbalstīt šo likumprojektu, ja kādam 
tiks jautāts. 
 
f) J.Johansons informē, ka ir parakstījis AKKA-LAA Publiskā patapinājuma un 
Nesējatlīdzības izmaksu tāmes nākošajam gadam, jo nav būtisku izmaiņu . 
 
g) J.Johansons informē, ka 2020. gadā atlīdzībās izpildītājiem ir izmaksāti 39 079 EUR, 
ieskaitot nodokļus - LaPAA izmaksu rekords. 
 
h) J.Johansons inormē, ka 2020. gadā Spēlmaņu nakts nominantu sveikšanai ir izmaksāti 800 
EUR (10 LaPAA biedri x 80 eiro). 
 

2. J.Johansons iepazīstina Padomes locekļus ar 2020. gada līdzšinējo budžeta izpildes gaitu. 
Reālā situācija ir tuva plānotajai. Mazāk līdzekļu iztērēts kancelejas piederumos, bet mazāk – 
transporta pakalpojumu un organizatoriskiem izdevumiem.  J.Johansons uzsver, ka tos ir 
neiespējami ieplānot precīzus. 
 
Padome nolemj pieņemt budžeta projektu 2021. gadam. 
Par: 10. Pret: 0. Atturas: 0.   
Lēmums: pieņemts vienbalsīgi. 

 
3. a) J.Johansons informē, ka Padomes locekļi tuvākajās dienās saņems atlīdzību par 2020. gadā 

apmeklētajām sēdēm (kopumā sēdes bijušas 3; par katru apmeklēto sēdi Padomes locekļis 
saņem 40 EUR).  
b) Padome nolemj atbalstīt prēmiju izmaksāšanu LaPAA menedžerei un LaPAA grāmatvedei 
mēnešalgas apmērā. 
Par: 10. Pret: 0. Atturas: 0.   
Lēmums: pieņemts vienbalsīgi. 
c) Padome ierosina prēmijas izmaksāšanu J.Johansonam pusalgas apmērā.  
Par: 10. Pret: 0. Atturas: 0.   
Lēmums: pieņemts vienbalsīgi. 
 

4. Padome diskutē par potenciālo biedru sapulces sasaukšanas datumu. Šobrīd par optimālāko 
tiek atzīts.01.03.2021. 
 

5. Padome diskutē par D.Šiliņas piedāvāto autoratlīdzības līguma paraugu un uzlabot, lai varētu 
piedāvāt kā aktierim izdevīga līguma piemēru. M.Bērziņa ierosina autorlīgumu padarīt 
universālu, ne tikai atbilstošu seriālam. J.Herbsta ierosina svītrot punktu par bezatlīdzības 
foto sesijām, kā arī svītrot punktu par prioritāriem projektiem. K.Znotiņš ierosina strīpot 
2.1.23. punktu, I.Ivulāne-Mežale - aizstāt to ar “tīši/ļaunprātīgi”. J.Johansons sola izsūtīt 
līguma paraugu ar izmaiņām, kas neattiektos tikai seriālu uzņemšanai. 
 

6. K.Znotiņš ierosina tarifus 2021. saglabāt nemainīgus. 



Par: 10. Pret: 0. Atturas: 0.   
Lēmums: pieņemts vienbalsīgi. 
 
K.Znotiņš arī lūdz locekļus šajā laikā būt īpaši uzmanīgiem ar dempingu, jo vairāki 
producenti uzskata, ka šobrīd aktieris strādās par jebkuru cenu. 
 

7. Padomes locekļi diskutē par LaPAA Facebook grupas izveidošanas nepieciešamību. 
K.Znotiņš ziņo, ka LaPAA biedre Marija Linarte ir paudusi viedokli, ka LaPAA ir 
nepieciešama slēgta Facebook grupa, kurā biedri var viegli apmainīties ar informāciju par 
projektiem, producentiem un kompānijām, kas cenšas algot aktierus par neadekvātām cenām 
utt. Padome piekrīt, ka tas varētu optimizēt LaPAA darbību, bet ir nepieciešams cilvēks, kas 
grupas darbību var pārraudzīt - tajā nevar parādīties neviens nepārskatīts ieraksts, kura 
noplūdes gadījumā kāds var ciest. J.Herbsta piesakās noskaidrot šāda redaktora algošanas 
finansiālās izmaksas. 
 

8. Padome apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu. 
 

 
Sapulces vadītājs  (K.Znotiņš)                    
Protokolists  (D.Kondraša) 

 
 
IZRAKSTS PAREIZS  
Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”              
Valdes loceklis              ,  (Jānus Johansons) 
 
Rīgā, 2020. gada 21. decembrī  
 


