
 

 

 
Rīgā, 27.07.2020. 13:00 
 
Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde
 
Sapulcē piedalās Padomes locekļi: R. Vazdika, J. 
Pukinska, D. Šiliņa, A. Jaunzeme,  I. Ivulāne 
Jura. 
 
 
Sapulces vadītājs: Kaspars Znotiņš (Padomes priekšsēdētājs)
Protokolists: Diāna Kondraša.
 
Darba kārtībā:  

1. Informācijas. 
2. Par punktu sistēmu. 
3. Par sadales lēmumu.
4. Par tarifiem. 
5. Citi jautājumi 
6. Iepriekšējās padomes sēdes protokola apstiprināšana.

 
Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 

1. a) J. Johansons informē, ka rēķins Latvijas Radio ir aizsūtīts, 
Neskatoties uz to, ka šobrīd nauda vēl nav ienākusi, izmaksas varam sākt.
 
b) J. Johansons informē, ka LTV nāksies vēl piemaksāt 184 EUR, jo aprēķinā 
radusies kļūda. 
 
c) J. Johansons informē, ka 
ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju.
 

2. Padome nolēma saglabāt punktu si
Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0.

 
3. J. Johansons informē, ka pēc lēmuma projekta 40% 

apvienībā kā drošības spilvens
28% . Kaspars Znotinš ierosina to saglabāt, lai nākamajā gadā pie jebkuras 
situācijas var izmaksāt atlīdzības izpildītājiem. 
 
Sadales projekts pieņemts vienbalsīgi.
Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0.
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Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”
vienotais reģ. Nr. 40008081885

 
Padomes sapulces protokols Nr. 9 

Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde 
Padomes locekļi: R. Vazdika, J. Kirmuška, A. Robežnieks, K. Znotiņš, I. 

Pukinska, D. Šiliņa, A. Jaunzeme,  I. Ivulāne - Mežale, J. Herbsta (attālnāti), M. Bērziņa, I. 

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

 
Par sadales lēmumu. 

Iepriekšējās padomes sēdes protokola apstiprināšana. 
Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 

Johansons informē, ka rēķins Latvijas Radio ir aizsūtīts, bet atbildes nav. 
Neskatoties uz to, ka šobrīd nauda vēl nav ienākusi, izmaksas varam sākt.

Johansons informē, ka LTV nāksies vēl piemaksāt 184 EUR, jo aprēķinā 

Johansons informē, ka nesēju atlīdzība 32 tūkst, apmērā pievienota sadalei, 
brīža ekonomisko situāciju. 

Padome nolēma saglabāt punktu sistēmu nemainīgu.  
Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0. 

Johansons informē, ka pēc lēmuma projekta 40% administrēšanai 
apvienībā kā drošības spilvens, kaut gan reāli varētu novirzīt administrēšanai 

. Kaspars Znotinš ierosina to saglabāt, lai nākamajā gadā pie jebkuras 
situācijas var izmaksāt atlīdzības izpildītājiem.  
Sadales projekts pieņemts vienbalsīgi. 
Par: 11; Pret: 0; Atturas: 0. 

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

Kirmuška, A. Robežnieks, K. Znotiņš, I. 
Mežale, J. Herbsta (attālnāti), M. Bērziņa, I. 

bet atbildes nav. 
Neskatoties uz to, ka šobrīd nauda vēl nav ienākusi, izmaksas varam sākt. 

Johansons informē, ka LTV nāksies vēl piemaksāt 184 EUR, jo aprēķinā 

pievienota sadalei, 

administrēšanai tiek saglabāti 
kaut gan reāli varētu novirzīt administrēšanai 

. Kaspars Znotinš ierosina to saglabāt, lai nākamajā gadā pie jebkuras 
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4. a) Pārrunās par LaPAA tarifiem, Dainis Grūbe ierosinājis pirms tarifiem ierakstīt 
teikumu “Aktieri paši nosaka savu tarifu, vienojoties ar producentu”, lai aktieri, 
var pieprasīt arī vairāk. Kaspars Znotiņš uztver, ka vārds “minimālie”, to jau 
iekļauj, iespējams, vajadzētu izcelt šo vārdu. Jana Herbsta ierosina pielikumā 
ievietot tekstu “ar iespēju katram aktierim pacelt”.  
b) Dainis Grūbe ierosina tarifos minētās 10 darba stundas mainīt uz 12, jo tas ir šī 
brīža standarts. 
Padome piekrīt ar 01.01.2021. darba stundu skaitu pacelt. 
 
c) Dainis Grūbe ierosināji likvidēt dalījumu pirmā un otrā plāna lomās, un 
stundas likmi pacelt uz 200 EUR. Raimonda Vazdika, Marija Bērziņa un Kaspars 
Znotiņš uzsver, ka dalījums ir jāatstāj, jo tas palīdz aktierim plānot savu laiku. 
Jana Herbsta uzskata, ka dalījums ir jālikvidē, jo arī 2.plāna aktierim tāpat ir 
jānīkst uz filmēšanas laukuma, bet epizodiskās lomas tarifs jāceļ par 20 EUR. 
Padome nolemj atstāt dalījumu pirmā un otrā plāna lomās, bet par izcenojumu 
spriest tad, kad būs gatavs izstrādāts jauns tarifu projekts. 
 
d) Dainis Grūbe ierosinājis celt video reklāmas minimālos tarifus. Kaspar Znotiņš 
skaidro, ka jaunam aktierim esošie tarifi ir atbilstoši, bet pieredzējušam - pašam 
jāspiež uz lielāku atlīdzību. 
 
e) Ierosināts sadaļās radio, TV, filma vārdu “mazākais” aizstāt ar “minimālais”. 
Padome atbalsta. 
 
f) Dainis Grūbe uzskata, ka parauga līgums ir vājš, tas ir jāpārskata. Kaspars 
Znotiņš piedāvā iespēju no Daiņa Grūbes aģentes mēģināt dabūt laba līguma 
paraugu. 
 

5. Apstiprināts iepriekšējās sēdes protokols. 
 

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

 
 
IZRAKSTS PAREIZS  
Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”            
  
Valdes loceklis              ,  (Jānus Johansons) 
 
Rīgā, 2020. gada 27. jūlijā  


