
LaPAA padomes sēdes 8.(1.) protokols 
03.02.2020. Plkst. 14:30 

 
 
Piedalās: D.Šiliņa, K.Znotiņš, I.Ivulāne-Mežale (elektroniski), J.Herbsta, A.Robežnieks, 
I.Pukinska, R.Vazdika, A.Jaunzeme, J.Kirmuška, M.Bērziņa. 
Nepiedalās: E.M.Brante 
Vada: K.Znotiņš, protokolē: D.Kondraša. 
 

1. J.Johansons informē:  
a) par Padomes locekļu neierašanās iemesliem - E.M.Brante nav ieradusies un uz 
zvaniem neatbild, I.Ivulāne-Mežale sēdei pievienojusies attālināti; 
b) ka Zvērināta revidente uzsāks gada pārskata un atklātības ziņojuma revīziju par 
LaPAA darbību 2019. gadā, 24.02. būs birojā;  
c) ka rēķins VSIA “Latvijas Radio” tiks izrakstīts pēc atskaišu apkopošanas un 
salīdzināšanas. Avansa rēķinu neizrakstījām iepriekšējā gada beigās, kā paredzēts 
līgumā. LaPAAi tas ir izdevīgi, jo 2019. gadā ienāca lielāka summa par tukšajiem 
nesējiem - virs 48 200, līdz ar to administratīvie izdevumi sastāda tikai 28,12%; 
d) par komandējumu uz Tallinu. Igaunijā aktieri, kas veido iestudējumus Valsts 
televīzijai, var slēgt divu veidu līgumus - pirmais paredz tiesību nodošanu televīzijai, bet, 
slēdzot otrā tipa līgumu, kura izcenojums ir mazāks, aktieris saglabā tiesības par katru 
atkārtoto raidīšanas reizi saņemt atlīdzību caur Igaunijas Aktieru savienību (IAS). IAS 
budžets apmēra ziņā ir līdzīgs LaPAAi, jo viņi nesaņem Tukšo nesēju atlīdzību. Neveic 
arī programmu uzskaiti. Lai arī mēs panāktu LTV samaksu par atkārtotu raidīšanu, 
jāpanāk maksimāli daudzu aktieru iesaiste. K. Znotiņš uzsver, ka aktieriem ir jāredz 
cipari - cik saņem šobrīd un cik saņemtu, ja tiesības saņemt atlīdzību par atkārtotu 
raidīšanu paliktu aktieriem; 
e) Par darbu Latvijas Autortiesību likuma darba grupā. FICIL Latvijas ārzemju investoru 
organizācija vēlējās izmainīt autortiesību likumu. Izmaiņu rezultātā visas mantiskās 
tiesības uz darbiem, kas veidoti pēc pasūtījuma, piederētu pasūtītājiem. Var piekrist, ka 
tas attiektos uz datorprogrammām. Bet šāda attieksme ir pretēja Bernes konvencijai. 
Ierosinājumu noraidīja absolūti lielākais darba grupas dalībnieku skaits. 
 

2. Padome pieņem 2019. gada pārskatu.  
Par: 10.   Pret: 0.  Atturas: 0. 
Pieņemts vienbalsīgi. 
 

3. Padome pieņem ikgadējo atklātības ziņojumu par 2019. gadu.  
Par: 10.   Pret: 0.  Atturas: 0. 
Pieņemts vienbalsīgi. 
 

4. J.Johansons un K.Znotiņš informē par vienošanās panākšanu ar VSIA “Latvijas 
Televīzija”. Iepriekšējā sēdē Padome, ņemot vērā inflācijas procentu, lēma palielināt 
Licences līguma izcenojumus vidēji par 10%. VSIA “Latvijas Televīzija”, pamatojoties uz 



to, ka 2020. gada budžets jau apstiprināts, līgumu parakstīt atteicās. Tikšanās laikā 
izdevās pierādīt, ka LTV izdevumi nepalielināsies par 5000, bet tikai par 1500 eiro, ja to 
attiecinātu uz 2018. gada raidījumiem.  Vienošanās tika panākta ar nosacījumu, ka 
jaunais līgums stājas spēkā 01.04.2020. Iepriekšējais līgums tiek pagarināts līdz 31.03. 
Pēc 11.2 punkta turpmāk tarifu palielināšanas ierosinājumu jāiesniedz līdz iepriekšējā 
gada 30. jūnijam. K.Znotiņš uzsver, ka arī turpmāk ir jāatrod veids, formula, kā atlīdzības 
celt. Reāli pacēlums kopš 2009. gada varētu būt pat 30-40%. Pēc diviem gadiem būtu 
nepieciešams tarifus celt atkārtoti.  
 
Padome lemj pagarināt līdzšinējo līgumu ar VSIA “Latvijas Televīzija”. 

Par: 10.   Pret: 0.  Atturas: 0. 
Pieņemts vienbalsīgi. 

 
Padome apstiprina jauno līgumu ar VSIA “Latvijas Televīzija”. 

Par: 10.   Pret: 0.  Atturas: 0. 
Pieņemts vienbalsīgi. 
 

5. J.Johansons informē par 2019. gada LaPAA budžeta izpildi. Darba alga gada pārskatā ir 
lielāka, jo tajā iekļauti arī uzņēmuma līguma izdevumi ar Gunti Konstantu. Sakaru 
izdevumi lielāki par plānu. Lielāki arī kancelejas izdevumi, jo iekļauti divu gadu pasūtītie 
Rīgas Viļņi, mājas lapa un Kasperski antivīruss. Transporta un bankas izdevumi – plāna 
robežās. Galerijas izdevumi lielāki, jo to nācās atjaunot galeriju mājas lapā.  
 

6. J.Johansons informē par izdevumu palielināšanu 2020.gadā. Programmatūras 
izdevumus, iespējams, nāksies pārsniegt, jo nāksies labot menedžeres datoru. 
Spēlmaņu nakts balvām ir atvēlēts 1000 eiro. Ja nominatu vidū LaPAA biedru būs 
mazāk, izdevumi samazināsies. Piedāvā celt darba algu J.Johansonam un D.Kondrašai. 
K.Znotiņš ierosina celt transporta izdevumus novirzītos līdzekļus J.Johansonam. 
 
Padome nolemj: palielināt valdes locekļa algu no 500 eiro uz 550 eiro. Sakarā ar 
degvielas cenas celšanos, palielināt transporta izdevumu limitu līdz 120 eiro mēnesī.  
2020.gada budžetā paredzēt algu palielinājumu menedžerei – 850 eiro, grāmatvedei – 
220 eiro. 
Pieņemts vienbalsīgi. 
 

7. J.Johansons aicina izskatīt un apstiprināt 2020. gada budžetu.  
Par: 10.   Pret: 0.  Atturas: 0. 
Pieņemts vienbalsīgi. 

 
8. Padome nolemj Biedru sapulci plānot sasaukt 2020. gada 9. martā plkst. 14:30. 

 
9. Padome lemj par biedru sapulcē apskatāmajām tēmām.  

Jāapstiprina 2019. gada pārskats, ikgadējais atklātības ziņojums un zvērināta revidenta 
atzinums. Dokumenti iepriekš jānosūta biedriem e-pastā. J.Herbsta ierosina pārrunāt iespējamo 



interneta reklāmu (influenseru) minimālo tarifu izveidi. Padome nolemj apzināt situāciju un 
sagatavot iespējamo piedāvājumu uz biedru sapulci. K.Znotiņš ierosina pārrunāt, kā aktieriem 
rīkoties, ja ir ciests no traumām izrāžu laikā un uz filmēšanas laukuma. Teātri un filmēšanas 
komandas bieži ir ieinteresēti uzrādīt, ka trauma nav gūta darba vietā. Arī veselības 
apdrošināšanas un ārstniecības polišu pieejamība teātros atšķiras. Nolemts aicināt ekspertu uz 
biedru sapulci. 
 

10. Padome atbalsta Valdes locekļa Janusa Johansona atvaļinājumu 2020. gada 1.-28.jūlijā.  
 

11. Iepriekšējā padomes sēdes protokola apstiprināšana.  
 
 
 
Sapulces vadītājs: K.Znotiņš 
 
Protokolists: D.Kondraša 
 
Valdes loceklis: J.Johansons 


