
 

 
Rīgā, 18.03.2019.  
 
Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde
 
Sapulcē piedalās Padomes locekļi: J.Herbsta, 
K.Znotiņš, M.Bērziņa, I.Pukinska
 
Sapulcē nepiedalās E.M.Brante
 
Sapulces vadītājs: Kaspars Znotiņš (Padomes priekšsēdētājs)
Protokolists: Diāna Kondraša
 
Darba kārtībā:  

1. Vienoties par biedru fotogalerijas tālāko izstrādes procesu.
2. Vienoties par tukšo nesēj
3. Par iespējām LaPAA grāmatvedībai piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus

 
 

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 
1. Pieņemt lēmumu biedriem, kuriem LaPAA

galerijas ir pazudušas fotogrāfijas, piedāvāt atkārtoti nobildēties
no LaPAA budžeta. Citi aktieri, kas vēlas mainīt fotogrāfijas mājas lapā, to iegādi 
LaPAA īpašumā sedz par saviem līdzekļiem.

 
2. Sakarā ar to, ka par pagājušo gadu  ieskaitīta neprognozējami liela “Nesēju 

atlīdzība”, rast iespēju sadalē daļu no nesēj
 

3. Sakarā ar to, ka LTDS grāmatvede aiziet no darba, Padome ierosina veikt cenu 
aptauju, cik šāds pakalpojums varētu

 
 
Sapulces vadītājs  (K.Znotiņš
Protokolists  (D.Kondraša) 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS  
Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”       
  
Valdes loceklis            
 
Rīgā, 2019. gada 18. martā  
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Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”
vienotais reģ. Nr. 40008081885

 
Padomes sapulces protokols Nr. 5 

Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde 
Padomes locekļi: J.Herbsta, R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, 

K.Znotiņš, M.Bērziņa, I.Pukinska, D.Šiliņa, A.Jaunzeme, I.Ivulāne-Mežale 
E.M.Brante 

Sapulces vadītājs: Kaspars Znotiņš (Padomes priekšsēdētājs) 
Protokolists: Diāna Kondraša 

Vienoties par biedru fotogalerijas tālāko izstrādes procesu. 
nesēju atlīdzības sadali. 

Par iespējām LaPAA grāmatvedībai piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 
Pieņemt lēmumu biedriem, kuriem LaPAA mājas lapas darbības traucējumu dēļ no 
galerijas ir pazudušas fotogrāfijas, piedāvāt atkārtoti nobildēties, sedzot šīs izmaksas 
no LaPAA budžeta. Citi aktieri, kas vēlas mainīt fotogrāfijas mājas lapā, to iegādi 
LaPAA īpašumā sedz par saviem līdzekļiem. 
Sakarā ar to, ka par pagājušo gadu  ieskaitīta neprognozējami liela “Nesēju 

ast iespēju sadalē daļu no nesēju atlīdzības novirzīt uz rezerves fondu.
Sakarā ar to, ka LTDS grāmatvede aiziet no darba, Padome ierosina veikt cenu 

s pakalpojums varētu izmaksāt ārpakalpojumā. 

K.Znotiņš)                    

„Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”           
   ,  (Jānus Johansons

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

R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, 

Par iespējām LaPAA grāmatvedībai piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus 

mājas lapas darbības traucējumu dēļ no 
, sedzot šīs izmaksas 

no LaPAA budžeta. Citi aktieri, kas vēlas mainīt fotogrāfijas mājas lapā, to iegādi 

Sakarā ar to, ka par pagājušo gadu  ieskaitīta neprognozējami liela “Nesēju 
atlīdzības novirzīt uz rezerves fondu. 

Sakarā ar to, ka LTDS grāmatvede aiziet no darba, Padome ierosina veikt cenu 

  
Johansons) 
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