________________________________________________________________________________________________

Aktieru apmaksas minimālie tarifi* 2022. gadam
* norādītās summas ir pēc nodokļu nomaksas

1. TEĀTRIS
Mēnešalga
Atalgojums par izrādi ārštata, lomas līguma aktieriem:
A/ galvenā loma
B/ otrā plāna loma
C/ epizode, minimālā maksa par dalību izrādē
Mēģinājuma darba stunda
2. RADIO
Mazākais darba dienas atalgojums (līdz 4 darba stundām)
A/ galvenā loma, raidījuma vadītājs
B/ otrā plāna loma, epizode
Virsstundas darba likme
(virs 4 darba stundām)
Dzejas, prozas lasījums
līdz 15 raidījuma minūtēm
katra nākamā minūte
3. TELEVĪZIJA / iestudējums, mūzikas videoklips
Mazākais darba dienas atalgojums (līdz 10 darba stundām)
A/ galvenā loma, raidījuma vadītājs
B / otrā plāna loma
C / viena epizode, minimālā samaksa par dalību filmēšanā
Virsstundas darba likme
(virs 10 darba stundām)

720.00
105.00
75.00
40.00
4.50

100.00
70.00
+ 35% no dienas likmes
65.00
3.00

160.00
120.00
90.00
+ 20% no dienas likmes

Dzejas, prozas lasījums
līdz 15 raidījuma minūtēm
katra nākamā minūte
Aizkadra darbs, ierunāšana, teksta lasīšana utt.

100.00
7.00
0.45 €/min par raidījuma minūti

4. FILMA,
Mazākais darba dienas atalgojums (līdz 10 stundām)
Galvenā loma
Otrā plāna loma
Epizodiska loma
Virsstundas darba likme (virs 10 darba stundām)

300.00
220.00
150.00
+20% no dienas likmes

Tiešais aizkadra darbs filmā, animācijas filmā – dublēšana, sinhronizācija(līdz 4 stundām)

210.00

REKLĀMAS:
5. VIDEO REKLĀMA
Līdz 6 mēnešiem ēterā (darbs līdz 10 darba stundām)
A/ galvenā loma
B/ otrā plāna loma
C/ epizode
Katri nākamie 6 mēneši
Virsstundas darba likme (virs 10 darba stundām)
Ar video reklāmu saistīta fotosesija, kas netiek izmantota kā atsevišķa reklāma
Raidīšanai ārpus Latvijas teritorijas
6. FOTO REKLĀMA
Vides reklāma atklātās vietās utt.
līdz 3 mēnešiem
katri nākamie 3 mēneši

850.00
700.00
400.00
+ 50% no tarifa
+20% no dienas likmes
+ 50% no foto reklāmas tarifa
200% no tarifa

700.00
350.00

Preses, interneta foto reklāma
līdz 6 mēnešiem
Katri nākamie 6 mēneši

420.00
210.00

Izvietošanai ārpus Latvijas teritorijas

200% no tarifa

7. AUDIO REKLĀMA
Vienas reklāmas ierunāšana, video reklāmas aizkadra teksta ierunāšana
Par reklāmu, kas paredzēta raidīšanai ilgāk par 6 mēnešiem

120.00
+50% no tarifa

Aktieris nepretendē uz papildus apmaksu par reklāmas tehnisko izmaiņu veikšanu
(piem.: reklāmas īso variantu veidošana) vai izmantošanas mediju (piem., TV + radio).
Komercsižetu ierunāšana (līdz 3 minūtēm)

180.00

8. REKLĀMAS KAMPAŅA (dažādu reklāmas veidu – audio, video u.c. izgatavošana
viena produkta reklamēšanai)
Dārgākais tarifs + 50% no katras nākamās pozīcijas tarifa
9. Samazinājumi atkarībā no raidīšanas
Tikai vietējā raidīšana (izņemot Rīgu )
10. Reklāmā:

balss proves (kastings)
foto proves (kastings)
video proves (kastings)

līdz 60% mazāk
20.00
25.00
30.00

Apvienības padome, pamatojoties uz Autortiesību likuma 47. un 48. pantu, uzskata par taisnīgu un nepieciešamu vienoties,
lai turpmāk aktieri – izpildītāji saņemtu atlīdzību par katru reklāmas raidīšanas reizi.

