
Pielikums Nr.1 

2018.gada 2.janvāra 

līdzdarbības līgumam Nr. 2.5.-8-1 

 

 

ATSKAITE 

par 2019.gadā sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem 

saskaņā ar 2019.gada 10.janvārī noslēgto finansēšanas līgumu  

Nr.2.5.-11-5 

 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris”, 

pamatojoties uz 2018.gada 2.janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr.2.5.-8-1 „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz 

pārskatu par 2019.gadā Pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar 2019.gada 10.janvārī noslēgto finansēšanas 

līgumu Nr.2.5.-11-5. 

 

 

1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums un daudzveidība:  

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

1.1. Koncertu skaits gadā, tajā skaitā 

valstiskas nozīmes pasākumos 

(viens koncerts var tikt aizstāts ar 

20 minūšu fonogrammas 

ierakstu, ņemot vērā, ka Latvijas 

valsts simtgades svinību 

vajadzībām paredzēts veidot 

latviešu mūzikas ierakstus, 

kopējais ar ierakstiem aizstājamo 

koncertu apjoms 2019.gadā ir ne 

vairāk kā 6 koncerti gadā) 

Plānotais koncertu 

skaits gadā - 58 (tajā 

skaitā 4 valstiskas 

nozīmes pasākumos) 

75 koncerti, tajā 

skaitā 5 

valstiskas 

nozīmes 

pasākumos 

1.2. Jauno programmu skaits gadā Ne mazāk kā 25 

programmas gadā 

 45 programmas 

gadā 

 

 

2. Auditorijas piesaiste: 

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

2.1. Apmeklējumu skaits gadā  Ne mazāk kā 27 000 

apmeklējumu 

42 653 

apmeklējumu 



2.2. 

 

Pasākumi, kas sekmē 

koncertorganizācijas pakalpojumu 

pieejamību dažādām sabiedrības 

mērķgrupām 

 

Studentiem, 

pensionāriem, 

ģimenēm ar bērniem 

u.c. maznodrošinātu 

sociālo grupu 

pārstāvjiem 

piedāvātās atlaides – 

biļetes par 

pazeminātām cenām 

(ne mazāk par 10 % no 

vidējās   biļešu cenas) 

ne mazāk kā 

3150 apmeklētājiem  

Biļetes par 

pazeminātām 

cenām 4724 

apmeklētājiem 

Labdarības mērķiem 

izplatītās brīvbiļetes 

ne mazāk kā 0,2% 

apmeklētājiem gadā 

 

Labdarības 

mērķiem 

izplatītās 

brīvbiļetes 3,1% 

apmeklētājiem 

gadā 

2.3. Koncertu skaits gadā Latvijas 

teritorijā ārpus 

koncertorganizācijas pastāvīgās 

atrašanās vietas 

Ne mazāk kā 16 

koncerti 

27 koncerti 

2.4. CD ierakstu skaits gadā Plānotais CD ierakstu 

skaits gadā – 2 

CD ierakstu 

skaits gadā – 3 

2.5. Koncertzāļu aizpildītība (%) Ne mazāk 70% Zāļu aizpildītība 

77,40 % 

 

 

 

3. Jaunas auditorijas piesaiste: 

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

3.1. Jauniešu un bērnu auditorijai 

vecumā līdz 17 gadiem domāto 

koncertu skaits gadā 

Ne mazāk kā 6 

koncerti 

7 koncerti 

3.2. Jauniešu un bērnu auditorijai 

vecumā līdz 17 gadiem domāto 

koncertu apmeklējumu skaits 

gadā 

Ne mazāk kā 1500 

apmeklējumu 

2063 

apmeklējumu 

 

 

 

 



4. Koncertorganizācijas darbības starptautiskā dimensija:  

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

4.1. Koncertu skaits gadā ārvalstīs Ne mazāk kā 2 

koncerti 

2 koncerti 

 

 

5. Koncertorganizācijas finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības 

stabilitāte:  

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

5.1. 

Koncertorganizācijas 

pašu ieņēmumi (biļešu 

realizācija un pārējie 

pašu ieņēmumi) 

 

Plānoto ieņēmumu 

struktūra, euro: 

Pašu 

ieņēmumi 250 000 

Tajā skaitā:  

Biļešu 

realizācija  120 000 

Pārējie pašu 

ieņēmumi 130 000 
 

 

Faktisko ieņēmumu 

struktūra, euro: 

Pašu 

ieņēmumi 309 843 

Tajā skaitā:  

Biļešu 

realizācija  175 600 

Pārējie pašu 

ieņēmumi 134 243 
 

5.2. 

Pašu ieņēmumu 

īpatsvars kopējos 

ieņēmumos 

11% Provizoriski 14% 

5.3. 

Pašu ieņēmumu 

īpatsvars pret kopējiem 

izdevumiem 

10% Provizoriski 14% 

5.4. 

Ieguldījumi tehniskās un 

tehnoloģiskās darbības 

ilgtspējas nodrošināšanā, 

tai skaitā mākslinieciskai 

darbībai nepieciešamas 

infrastruktūras 

uzturēšanā un attīstīšanā 

un mākslinieciski 

tehniskās bāzes 

pilnveidošanā (mūzikas 

instrumentu, skaņu 

tehnikas, video tehnikas, 

skatuves tehnoloģiju u.c. 

atjaunošanā) 

Tehniskās un 

tehnoloģiskās darbības 

ilgtspējas nodrošināšanā 

plānots ieguldīt 73 440 

euro, 

t.sk. KM mērķfinansējumi 

saskaņā ar stratēģiju  

52 500EUR  

Tehniskās un  

tehnoloģiskās darbības 

ilgtspējas nodrošināšanā 

faktiski ieguldīts 31 338 

euro, 

t.sk. KM mērķfinansējumi 

saskaņā ar vienošanās 

11 440EUR   

 

 

 



 

6. Citi: 

 

6.1. Vidējā biļešu cena gadā   12,00 euro 12,97 euro 

6.2. Reprezentācijas nolūkos 

izsniegto ielūgumu 

īpatsvars no kopējā biļešu 

skaita 

Vidēji gadā ne vairāk kā  6 

% 

Vidēji gadā ne vairāk kā 

6,2% 

 

  

Komentāri par darbību un Pārvaldes uzdevumu izpildi (sasniegto rezultatīvo 

rādītāju atbilstību plānotajam, darbību veicinošie un kavējošie faktori, cita papildu 

informācija, kas attiecināma uz rezultatīvo rādītāju izpildi):  

 

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris 2019.gadā ir sekmīgi pildījis valsts deleģētās 

funkcijas, veicot koncertdarbību Liepājā, citās Latvijas pilsētās un Lietuvā, radot 

fonogrammas CD izdevumiem un piedāvājot izglītojošas koncertprogrammas skolu 

jaunatnei. Ir izpildīti vai pārsniegti turpat visi finansēšanas līgumā noteiktie rezultatīvie 

rādītāji, vienīgais izņēmums ir šī dokumenta 5.4. punktā minētie ieguldījumu tehniskās 

un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā rādītāji, ko neizdevās sasniegt 

sakarā ar Kultūras ministrijas mērķfinansējuma minētajiem mērķiem apjoma 

neatbilstību uzņēmuma vidējā termiņa stratēģijā plānotajam. 

 

 

          

                           

 

 

 

   

VSIA „Liepājas 

simfoniskais orķestris” 

valdes loceklis 

 Uldis Lipskis 
(vārds, uzvārds) 

 _______________ 
(paraksts) 

  

15  01  2020        Liepāja 
z.v. 

Datums  Mēnesis  Gads  Vieta  
 


