Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Latvijas Pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu padomes sēde
Protokols Nr.1
Sēdes nozrises laiks, vieta:
2020.gada 24.aprīlis, plkst.12:00
Attālinātā sanāksme platformā Zoom
Sēdē piedalās:
Nauris Puntulis
Dace Vilsone
Inga Vasiļjeva
Zanda Jaunskunga
Ģirts Majors

Aigars Dinsbergs
Juris Millers
Anda Zadovska
Guntis Ērglis-Lācis

Ieva Irbina
Dace Jurka
Liena Grīna
Guntars Ķirsis
Diāna Zirniņa
Pieaicināti:
Agnese Cimuška-Rekke
Signe Pujāte
Uldis Zariņš

Kultūras ministrs;
Kultūras ministrijas valsts sekretāre;
Kultūras ministra padomniece sabiedrisko attiecību
jautājumos;
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo
industriju nodaļas vadītāja;
festivāla
„Positivus”
rīkotājs,
koncertaģentūras
„PositivusMusic” vadītājs, koncertzāles „Palladium”
līdzīpašnieks;
producents;
pasākumu producents, žurnālists;
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mūzikas nams Daile”
valdes priekšsēdētāja;
Latvijas Pasākumu producentu asociācijas valdes
priekšsēdētājs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ideju
Institūts” valdes loceklis;
Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācijas vadītāja,
kultūrtelpas „Hanzas Perons” vadītāja;
Latvijas Kultūras darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja;
Latvijas
Izpildītāju
un
producentu
apvienības
izpilddirektore, nodibinājuma „Fonds Līdzskaņa” valdes
priekšsēdētāja;
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas
Koncerti” valdes loceklis, sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Dzintaru koncertzāle” valdes loceklis;
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumlatvijas
koncertzāle” valdes locekle.
biedrības „Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/ Latvijas
Mūzikas eksports” izpilddirektore;
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore;
Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas
jautājumos.

Sēdi vada: Inga Vasiļjeva, kultūras ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos.
Sēdi protokolē: Zanda Jaunskunga, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta
Radošo industriju nodaļas vadītāja.
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I.Vasiļjeva atklāj Latvijas Pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu (LPRPP) padomes
pirmo sēdi un dod vārdu kultūras ministram N.Puntulim, pēcāk D.Vilsonei.
D.Vilsone rosina ievēlēt LPRPP padomes priekšēdētāju. Tiek izvirzītas divas kandidatūras –
Ieva Irbina un Ģirts Majors.
Ģ.Majors un J.Millers aicina padomes priekšsēdētāja vēlēšanas organizēt otrajā padomes
sēdē, lai izvirzītie kandidāti varētu sagatavoties.
Tiek nolemts, ka nakamajā padomes sēdē abi kandidāti īsi noprezentēs sevi un padomes
locekļi priekšsēdētāja amatā ievēlēs kādu no kandidātiem.
D.Vilsones prezentācija „COVID-19 atbalsta pasākumi kultūras sektoram”.
N.Puntulis papildina, ka plāno virzīt noteikumu, ka uz dīkstāves pabalstu var pretendēt arī
personas ar sodāmību, kā arī turpināt cīnīties par patentmaksu saņēmēju iekļaušanu dīkstāves
pabalsta saņēmēju lokā. Atzīst, ka nelielie pabalsta apmēri, ko saņēmuši kultūras nozaru
pārstāvji, ir pārsteigums.
J.Millers skaidro, ka pabalstu pašnodarbinātām personām aprēķina no starpības, kas rodas,
kad no kopējiem ieņēmumiem atņem visus izdevumus, turpretim mikrouzņēmumiem tas tiek
aprēķināts no apgrozījuma. Līdz ar to nodokļa nomaksa veidojas ļoti neliela. Tāpat pabalstu
atteikums nedrīkst balstīties uz vairākus gadus atpakaļ veiktiem auditiem, kas nekādi
neietekmē šī brīža situāciju.
D.Vilsone akcentē, ka dīkstāves pabalsts visticamāk beigsies ar ārkārtas situācijas beigām vai
vienu mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām. Rosina domāt par citiem atbalsta mehānismiem.
I.Irbina rosina vērsties pie VID, lai uzņēmumiem veiktu pabalsta pārrēķinu, ņemot vērā
apgrozījuma krituma izmaiņas, kā arī noskaidrot par kādu periodu uz atpakaļu var pieteikties.
D.Vilsone apstiprina, ka šī informācija no VID tiks noskaidrota, kā arī norāda, ka
A.Dinsberga minētais ierobežojums, ka strādājošais, kas vienlaicīgi ir saimnieciskās darbības
veicējs, nevar saņemt pabalstu, vakardienas (23.04.2020) sēdē ir atcelts. Uzsver, ka atkārtoti
piesakoties pabalstiem, jācenšas pieteikties, runājot ar VID personu, nevis elektroniski, jo
sistēma, balstoties uz noteiktiem kritērijiem, automātiski pieteikumu var noraidīt, bet fiziska
persona to izskatīs pēc būtības.
D.Vilsone turpina prezentāciju.
J.Millers un G.Ķirsis uzsver oficiālas un konkrētas informācijas nepieciešamību par to, kad
un ar kādiem nosacījumiem varēs atsākt koncertsezonu.
D.Vilsone skaidro, ka otrdien (28.04.2020) Veselības ministrijā tiks skatīti scenāriji COVID19 krīzes ierobežojumu mazināšanai, KM pieprasīs precīzu informācija par ārkārtas situācijas
termiņiem un turpmāko ierobežojumu apjomu.
D.Zirniņa atzīmē, ka reģionālajās multifunkcionālajās koncertzālēs būtu iespēja organizēt
izstādes/ pasākumus, ievērojot noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, G.Ķirsis un Ģ.Majors
papildina, ka, ievērojot sanitāros protokolus, ir iespējams realizēt dažādu pasākumu formas.
I.Irbina aktualizē, ka, ņemot vērā sanitāro protokolu nosacījumus, jāsāk runāt par atbalsta
finansējuma paredzēšanu to izpildīšanā.
D.Vilsone skaidro, ka Veselības ministrija ir iepazīstināta ar dažādiem pasākumu formātiem
trīs dažādos scenārijos, bet VM vēl analizēs situāciju. Saņemti divi protokoli, kuri tiks izsūtīti
LPRPP padomes locekļiem komentēšanai.
D.Vilsone turpina prezentāciju, iesīmējot potenciālos atbalsta mehānismus.
I.Irbina pastāsta, ka finanšu zaudējumu tabula par nenotikušajiem/ pārceltajiem pasākumiem
ir sagatavota un drīzumā tiks izsūtīta nozares pārstāvjiem aizpildīšanai.
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G.Ērglis-Lācis jautā par dīkstāves pabalsta un nodokļu brīvdienu turpināšanos pēc 12.maija,
D.Vilsone atbild, ka dīkstāves pabalsts visticamāk būs terminēts atbalsta mehānisms līdz
vienam mēnesim pēc ārkārtas situācijas beigām, pēcāk jāparedz citi atbalsta mehānismi, kas
jāizstrādā sadarbībā ar nozarēm. Aicina nozares iesūtīt priekšlikumus atbalsta mehānismiem.
J.Millers rosina apsvērt pasākumu pārcelšanas pabalsta ieviešanu, kā arī atbalstu (dotāciju),
kas paredzēts pasākumiem pēckrīzes laikā, uz kuriem kritusies biļešu tirdzniecība auditorijas
psiholoģisku apsvērumu dēļ. Domāt par nozares publisko lobismu. Jautā par „autokoncertiem”, D.Vilsone atbild, ka šobrīd nav akcepts no Veselības ministrijas un Valsts
policijas par šādu pasākumu organizēšanu.
D.Vilsone uzsver, ka pēc aptaujas datu ievākšanas, nākamajās LPRPP padomes sēdēs kopīgi
meklēsim nozarei efektīvākos atbalsta mehānismus.
Tiek nolemts, ka LPRPP padomes locekļiem izsūta:
• D.Vilsones prezentāciju;
• Sanitāros protokolus (ieteikumi);
• Finanšu zaudējumu tabulu.
I.Vasiļjeva atgādina padomes priekšsēdētāja amata kandidātiem par prezentāciju
sagatavošanu uz nākamo padomes sēdi.
Sēde tiek slēgta plkst. 13:45.

3

