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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2020. gadā

Valsts SIA ”Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) starptautiska sadarbība
ar Baltijas valstu, Ziemeļvalstu, Vācijas un Francijas
koncertorganizācijām – Latvijas profesionālās mākslas popularizēšana
pasaulē, mārketinga tīkla izveide, komponistu jaunrades veicināšana,
jauno speciālistu vasaras kursi. Projekta ietvaros LNSO turpina īstenot
Latvijas valsts simtgades vēstneša funkciju.
2020.gada aprīlis-septembris
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.

Pasākuma saturiskais pārskats

Norise atbilst šādam virsmērķim: Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības
1. Pasākuma rādītāji un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.
mērķis
Šī norise atbilst sekojošiem mērķiem:
• apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts
vērtības;
• cildināt Latvijas kultūras daudzveidību;
• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un
sasniegumus;
• vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru
attiecību veidotāju.
Starptautiskās sadarbības ar Baltijas valstu orķestriem īstenošana, simfoniskās
mūzikas popularizēšana reģionos, starptautiska mārketinga tīkla izveide.
2. Īstenoto
aktivitāšu
apraksts
un
laika grafiks

Aktivitāte atbilst šādem norišu kritērijiem:
• norise rod aizsākumu Latvijas valsts simtgades svinību laikā un
nostiprinās kā paliekosša vērtība un tradīcija;.
• norise rada un uztur svētku sajūtu
Aktivitātes “Sadarbības projekti ar Lietuvas un Igaunijas simfoniskajiem
orķestriem 2020. un 2021.gadā” ietvaros 2020.gada 22. augustā Ventspils
koncertzālē “Latvija” notika divi LNSO rīkoti koncerti sadarbībā ar
Igaunijas Valsts simfonisko orķestri. Kopīgs mēģinājumu process tika
organizēts Rīgā un Ventspilī.
Koncerti tika rīkoti, ievērojot pandēmijas Covid-19 noteiktos
ierobežojumus. Ņemot vērā ierobežoto skatītāju skaitu klātienē, koncerts
tika filmēts un pārraidīts tiešsaistē internetā. Neraugoties uz pandēmijas
radīto ietekmi uz projekta plānošanas un izstrādes procesu, LNSO izdevās
īstenot sadarbības projektu, nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgus
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koncertus. Koncerts joprojām ir pieejams un skatāms LNSO digitālajā
koncertzālē vietnē www.lnso.lv Kopš 2020.gada augusta koncertu digitālajā
vidē nokatījušies 673 interesentu.
2020.gadā LNSO iestājies kā pilntiesīgs loceklis Eiropas starptautiskajā
izpildītājmākslinieku organizācijā PEARLE ( Pearle*-Live Performance
Europa). Šī organizācija apvieno orķestrus, deju un teātra kompānijas no
visām Eiropas valstīm. Kļūstot par organizācijas pilntiesīgu locekli, LNSO
iegūst plašu starptautisku sadarbības tīklu, pieredzes apmaiņu mārketinga
u.c. profesionālajās jomās, iespēju saņemt Eiropas Savienības aktuālos
dokumentus kultūras jomā un īpaši svarīgu informāciju Covid-19 krīzes
laikā.
3. Pasākuma
mērķauditorij
a
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju
grupas,
sasniegto
iedzīvotāju
skaits (tiešā un
netiešā
mērķauditorija)
,
iespēja
līdzdarboties
un/vai sniegt
atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana
utt.)

Pasākuma mērķauditorija:
− jaunieši;
− seniori;
− Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
− Latvijas reģionu iedzīvotāji;
− ārvalstu viesi;
Koncertus apmeklēja Ventspils un Kurzemes reģiona iedzīvotāji, viesi no
Rīgas un citām Latvijas pilsētām, pastāvīgie LNSO koncertu apmeklētāji,
Koncertus klātienē apmeklēja 288 klausītāji, kas tajā brīdī bija maksimāli
pieļaujamais skaits klātienē. Koncerts bija bija skatāms tiešsaistē un
joprojām pieejams LNSO digitālajā koncertzālē. Digitālajā vidē koncertu
noklausījās 673 cilvēki.
Koncertā piedalījās 72 mūziķi.

4. Sadarbības
partneri (t.sk.
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības u.c.
pārstāvji)

Ventspils koncertzāle “Latvija”, Ventspils mūzikas vidusskola, Igaunijas Valsts
simfoniskais orķestris.

5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība

Pasākuma vērtību raksturo:
• radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par par kaimiņvalstu
profesionālās mūzikas dzīves norisēm un tradīcijām, kā arī dažādām
sadarbības formām nākotnē;
• radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
• radītas jaunas tradīcijas;
• radītas jaunas idejas un koprades formas;
• ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības
veicināšanā ārvalstīs;

Starptautiskajā sadarbības projektā PEARLE ļoti nozīmīga ir atgriezeniskā
saite, kādu nodrošina regulāras tikšanās ( 2020.gadā attālināti, digitālajās
platformās). , kuras organizē PEARLE menedžments. Būtiska ir iespēja
dalīties ar Latvijas pieredzi, iepazīstināt citu Eiropas valstu kolēģus ar mūsu
valsts sasniegumiem mūzikas industrijā.

Starptautiskajā izpildītājmākslinieku organizācijā PEARLE sadarbības partneri ir
gandrīz visu Eiropas valstu pārstāvji.

Ilglaicīgu profesionālu kontaktu dibināšana un attīstīšana ar radniecīgu Eiropas
valstu mākslas organizāciju pārstāvjiem.
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6. Pasākuma
publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu
izvietošana
(piemēram, tīmekļa
vietnes
adrese,
laikraksta, mediju,
raidījuma
nosaukums utt.)

7. Cita
informācija
(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

24.08.2020, Delfi.lv, https://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-raimonds-paulsxylem-trio-un-zenits-izskanejis-festivals-lnso-vasarnica.d?id=52404593
24.08.2020, LTV1, https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.08.2020-ventspili-izskanejusi-lnsovasarnica.id195021/
14.07.2020, lsm.lv ,
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/festivals-lnso-vasarnica-sogad-notiksventspili.a367145/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
14.07.2020, DIENA , https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/lnso-vasarnica-sogadnotiks-ventspils-koncertzale-_latvija_-14244558
14.07.2020, Delfi.lv , https://www.delfi.lv/kultura/news/music/lnso-vasarnica-sovasarnotiks-ventspils-koncertzale-latvija.d?id=52303531
15.07.2020, lv100.lv, https://lv100.lv/jaunumi/vasarnica-2020-ventspili/
15.08.2020, lsm.lv , https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/cela-uz-rozu-darzu-lnsovasarnica-pirmo-reizi-durvis-verventspili.a370620/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
15.08.2020, klasika.lsm.lv, https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/diena-sakusies/cela-uz-rozudarzu.-lnso-vasarnica-pirmo-reizi-durvis-ver-ventsp.a133066/?highlight=ventspils
18.08.2020, DIENA , https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/sonedel-ventspili-saksiesfestivals-_lnso-vasarnica_-14246587
19.08.2020, Latvija Avīze, http://s3-eu-west1.amazonaws.com/pdf.station.ee/lv/LaKulturzimes/2020/08/19/p2.pdf?AWSAccessKeyId
=AKIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1600333364&Signature=%2FrJ08MQUJw2S
ST7tBsWoeQmzI%2FA%3D
20.08.2020, Ir, http://s3-eu-west1.amazonaws.com/pdf.station.ee/lv/Ir/2020/08/20/p30.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJM
CAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1600333505&Signature=ziarbi%2Blvp3Fisgwhdq0dEm
Pfhs%3D
20.08.2020, TV3, https://tv3play.skaties.lv/900-sekundes-10928057
21.08.2020, DIENA(SestDIENA), http://s3-eu-west1.amazonaws.com/pdf.station.ee/lv/SestDiena/2020/08/21/p34.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1600334392&Signature=Cz6cMFRqrIFuVMx6b
QhAXDQ%2FvlE%3D
21.08.2020, Ventspils.lv, https://www.ventspils.lv//lat/izklaide_kultura/195028-festivalslnso-vasarnica-2020-jau-sonedel!
22.08.2020, la.lv, https://www.la.lv/koncertzalei-ventspili-simfoniskas-ugunskristibas
22.08.2020, multinews.lv, https://multinews.lv/atklata-lnso-vasarnica-2020-ventspili/
23.08.2020, Kasjauns.lv, https://jauns.lv/raksts/zinas/401102-ar-amerikanu-komponistuskandarbiem-aizvadita-otra-lnso-vasarnicas-diena
24.08.2020, lsm.lv, https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/foto-tris-muzikalas-dienasventspili--izskanejis-festivals-lnsovasarnica.a371565/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links

2020.gadā projektu plānošanu un īstenošanu būtiski ietekmēja pandēmijas
radītie ierobežojumi.
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II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
Izdevumu klasifikāciju kodu
kodi atbilstoši
atbilstoši ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
kategorijām
1

2

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktam
mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām
personām un budžeta
nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

50 000
50 000

8 701
8 701

41 299
41 299

50 000

8 701

41 299

COVID-19 radīto ierobežojumu ietekmē starptautisko projektu izstrāde
bija būiski apgrūtināta. Plānošana varēja notikt īstermiņa periodā. Ņemot
vērā veselības situāciju un nosacījumus attiecībā uz publisko pasākumu
rīkošanu gan Francijā gan Latvijā, plānotos vieskoncertus Francijā 2021.
gada sākumā diemžēl nebūs iespējams īstenot sākotnēji paredzētajos
termiņos. 2020.gadā neizlietotais finansējums tiks izmantots 2021. gadā.

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

VSIA “Latvijas nacionālais simfoniskais orķestris” valdes
locekle Indra Lūkina
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Finanšu direktore – Rita Kalnpure,
Mākslinieciskās daļas vadītāja – Inese Lapa
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 67224850
E-pasts:

lnso@lnso.lv

