
 

 
Rīgā, 20.05.2019.  
 
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. Sadales lēmuma apstiprināšana
2. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtības apstiprināšana
3. Iepriekšējās padomes sēdes 

 
 

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 
 
Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0

 
Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 

Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0
Balsojas par: 9, pret: 0, atturas: 0.
 
 
Papildus: 
 1. Padome ierosināja ievietot mājas lapā foto pārdošanas formas līgumu.

2. J. Johansons informē, ka ir beidzies aizdevuma termiņš ar LTDS. Rosina pagarināt 
atmaksas termiņu līdz oktobrim. Vienbalsīgi pieņemts.

3. J. Johansons informē par iespēju izteikt viedokli par viedtālruņu izmantojumu ar 
autortiesībām aizsargātu objektu lejupielādēšanā. Pad
E.M.Brantei. 

4. K. Znotiņš informē, ka, rēķinot apjomu, grāmatvedības 
EUR/mēn. Tādējādi šībrīža grāmatvedi mainīt nav jēgas.
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Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”
vienotais reģ. Nr. 40008081885

 
Padomes sapulces protokols Nr. 6 

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 
E.M.Brante, I.Ivulāne-Mežale 

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

Sadales lēmuma apstiprināšana. 
Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtības apstiprināšana. 
Iepriekšējās padomes sēdes protokola apstiprināšana. 

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 
1. Apstiprināt sadales lēmumu. 

Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0. 
2. Apstiprināt sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtību.

, pret: 0, atturas: 0. 
3. Apstiprināt iepriekšējās padomes sēdes protokolu.

 
Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0.  

4. Apstiprināt Ikgadējo atklātības ziņojumu.
Balsojas par: 9, pret: 0, atturas: 0. 

Padome ierosināja ievietot mājas lapā foto pārdošanas formas līgumu.
informē, ka ir beidzies aizdevuma termiņš ar LTDS. Rosina pagarināt 

atmaksas termiņu līdz oktobrim. Vienbalsīgi pieņemts. 
J. Johansons informē par iespēju izteikt viedokli par viedtālruņu izmantojumu ar 
autortiesībām aizsargātu objektu lejupielādēšanā. Padome nozīmē viedokli izteikt 
K. Znotiņš informē, ka, rēķinot apjomu, grāmatvedības ārpakalpojuma cena ir 200 
EUR/mēn. Tādējādi šībrīža grāmatvedi mainīt nav jēgas. 

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

R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, 

Apstiprināt sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtību. 

iepriekšējās padomes sēdes protokolu. 

Apstiprināt Ikgadējo atklātības ziņojumu. 

Padome ierosināja ievietot mājas lapā foto pārdošanas formas līgumu. 
informē, ka ir beidzies aizdevuma termiņš ar LTDS. Rosina pagarināt 

J. Johansons informē par iespēju izteikt viedokli par viedtālruņu izmantojumu ar 
ome nozīmē viedokli izteikt 

ārpakalpojuma cena ir 200 
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5. J.Johansons informē, ka LTV ir palielinājusi raidīto filmu skaitu, tādēļ šogad iekasēti 
22 358, savukārt LR neliels kritums  – 3647. LR rēķins ir nosūtīts, varam sākt 
izmaksas. 

6. Par nesējatlīdzību. Tukšo nesēju atlīdzība pamazām rūk. 2014.g. – 22 tūkst., 2015. – 
18 tūkst., 2016 – 14 tūkst., 2017 – 13 tūkst., 2018 – 13 tūkst. Prognozēts, ka TNA 
kritīsies arī turpmāk saistībā ar tehnoloģiju kāpumu. AKKA-LAA pārstāvis informē, 
ka organizācija sevis pārstāvētos izpildītājus internetā uzmana paši, bloķē, reporto 
youtube. 

7. J.Johansons informē par sadales lēmumu. Lemts saglabāt 40% administratīvajiem 
izdevumiem. Grūti prognozēt par vajadzīgajiem līdzekļiem „Spēlmaņu nakts” 
balvām, jo nav zināms, cik aktieri tiks nominēti.  

8. Padome lemj par iekasētās nesējatlīdzības sadali uz trim gadiem. Tiek piedāvāti divi 
varianti. Pirmais – pievienot sadalei 20 tūkst. Otrais – pievienot sadalei 25 tūkst. 
Padome vienbalsīgi lemj par otro variantu. 

9. J.Johansons informē, ka punktu vērtība nav mainīgi 4-5 gadus. Padome lemj 
nemainīt. 
 
 

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

 
 
IZRAKSTS PAREIZS  
Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”            
  
Valdes loceklis              ,  (Jānus Johansons) 
 
Rīgā, 2019. gada 20. maijā  


