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

VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija””
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Koncertcikla “Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”
sagatavošanas darbi, 5.01.2017.-28.12.2017.
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Koncertcikla “Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”
sagatavošanas darbi, tai skaitā 28 komponistu autoratlīdzību
izdevumu segšana.
Šī norise atbilst sekojošiem definētajiem Latvijas valsts
simtgades svinību mērķiem:
-

apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21.
gadsimta valsts vērtības;
daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību,
uzņēmīgumu un sasniegumus;
radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus
un jaunrades darbus.

Pasākums atbilst sekojošam Latvijas valsts simtgades
programmas virsmērķim pakārtotajiem politikas rezultātiem:
-

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos.

Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades pasākuma

2. Īstenoto
aktivitāšu
plānā iekļaujamo norišu kritērijiem:
apraksts un laika grafiks

1. norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
2. norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas
tēla veidošanā

Tuvojoties Latvijas simtgadei 2018. gadā Valsts Akadēmiskais
koris „Latvija” un Māris Sirmais uzsāka projektu “Latvijas
komponisti Latvijas simtgadei” kā ietvaros tiek veicināta
latviešu kormūzikas a cappella darbu jaunrade. Projekts ar
Kultūras ministrijas atbalstu aizsākās 2015. gadā un noslēgsies
2018. gada sākumā.
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Projektam ir atsaukušies 77 komponisti no Latvijas un Latvijas
diasporām ārvalstīm.
Pirmais cikla koncerts veiksmīgi norisinājās 2015. gada 11.
decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Koncertā
izskanēja 15 autoru jaundarbu pasaules pirmatskaņojumi.
Cikla otrais koncerts ar vēl lielākiem panākumiem notika 2016.
gada 8. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē plkst.
19.00. Koncertā pirmatskaņoja Pētera Plakida, Daces Aperānes,
Riharda Zaļupes, Kaspara Zemīša, Ilonas Rupaines, Rutas
Vintules, Uģa Prauliņa, Ingmara Zemzara, Evijas Skuķes, Maijas
Einfeldes, Raimonda Tigula un Irīnas Rebhūnas jaundarbus.
Koncerts piesaistīja ne tikai plašu publikas, bet arī mediju interesi.
Trešais cikla koncerts norisinājās 2016. gada Lāčplēša dienā –
11. novembrī. Tika pirmatskaņoti komponistu Māra Lasmaņa,
Jura Ķeniņa, Indras Rišes, Jura Ābola, Imanta Ramiņa, Aivara
Broka, Ilonas Breģes, Andra Sējāna, Renātes Stivriņas un Līgas
Celmas-Kursietes opusi.
Ceturtais cikla koncerts notika 2017. gada 1. martā Ziedoņa zālē
plkst. 19.00. Šajā koncertā izskanēja šādu autoru darbu
pirmatskaņojumi: Jēkabs Jančevskis, Lolita Ritmane, Juris
Kulakovs, Ella Mačēna, Andris Vecumnieks, Juris Vaivods,
Ēriks Ešenvalds, Uldis Marhilēvičs, Platons Buravickis, Edgars
Raginskis, Jānis Ķirsis, Santa Ratniece.
2017. gada decembrī tika noslēgti pēdējie līgumi un izmaksātas
atlikušās autoratlīdzības.
Pēdējais cikla “Latvijas komponisti Latvijas simtgadei” koncerts
izskanēs 2018. gada 15. februārī plkst. 19.00 LNB Ziedoņa zālē.
Tajā izskanēs Armanda Aleksandravičus, Leona Amoliņa,
Gustava Buteļa, Lienes Batņas, Jāņa Holšteina – Upmaņa,
Staņislava Judina, Aldoņa Kalniņa, Agnetas Krilovas – Bērziņas,
Annas Ķirses, Jāņa Lūsēna, Artura Maskata, Edgara Mākena,
Jēkaba Nīmaņa, Kārļa Rūtentāla, Valta Pūces, Reiņa Sējāna,
Jāņa Šipkēvica un Pētera Vaska jaundarbi.
Pasākuma mērķauditorija atbilstoši Latvijas simtgades
3. Pasākuma
plānošanas dokumentos definētajām ir:
mērķauditorija
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju
- jaunieši;
grupas,
sasniegto
- Latvijas reģionu iedzīvotāji
iedzīvotāju skaits (tiešā un
netiešā mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties
un/vai sniegt atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana utt.)

Visus koncertus ieraksta un translē Latvijas Radio programma 3
– Klasika. Koncertu ieraksti pēc tam bez maksas pieejamai
Latvijas Radio interneta vietnē, un ik viens Latvijas iedzīvotājs
var tos noklausīties jebkurā laikā un vietā.
Koncerti notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.
Katru reizi koncertu apmeklēt ap 300 klausītāju, kas ir amatieru
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kolektīvu diriģenti, attiecīgo komponistu mūzikas cienītāji, VAK
“Latvija” un Māra Sirmā klausītāji, kā arī Rīgas iedzīvotāji.

4. Sadarbības partneri Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas komponisti, A
(t.sk. reģionu, pilsoniskās klases amatieru kori, diriģenti, Latvijas Radio 3, Valsts
sabiedrības u.c. pārstāvji) Kultūrkapitāla fonds.
5. Pasākumu rezultātu Pasākums atbilst šādām Latvijas valsts simtgades ilgtspējas
ilgtspēja
/paliekošā kategorijām:
vērtība

-

Radīta jaunas kultūras pieredze un emocijas;
Aktualizēts un radīts jauns kultūras mantojums

Pasākuma ietvaros tiek radītas 77 jaunas kora a cappella
dziesmas, kas vairos kormūzikas krājumu. Jauniešiem pasākuma
ietvaros savos koros ir iespēja apgūt jaunu Latviešu kormūziku.
Koncertu ieraksti pieejami Latvijas Radio programma 3 –
Klasika arhīvā:
11.12.2015. koncerta ieraksts pieejams:
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-koncertzales/latvijaskomponisti-latvijas-simtgadei.-vak-latvija-un-maris-sir.a66017/
8.03.2016. koncerta ieraksts pieejams:
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-koncertzales/vak-latvijaun-maris-sirmais-cikla-latvijas-komponisti-latvijas-.a66387/
11.11.2016. koncerta ieraksts pieejams:
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-koncertzales/vak-latvijaun-maris-sirmais-cikla-latvijas-komponisti-latvijas-.a78694/
6. Pasākuma publicitāte 1.03.2017. koncerta ieraksts pieejams:
(t.sk.
iespieddarbu, http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-koncertzales/koris-latvijareklāmu,
publisko cikla-latvijas-komponisti-latvijas-simtgadei-cetur.a84246/
paziņojumu izvietošana
Arī piekto koncertu 2018. gada 15. februārī ierakstīs Latvijas
(piemēram, tīmekļa vietnes Radio programma 3 – Klasika, ir noslēgta vienošanās.
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)
Informācija par koncertu ciklu pieejama kora FB lapā, kā arī
mājas lapā www.koris.lv. FB profilā ir izveidota pasākuma lapa,
kurā tiek ievietota informācija par koncertu.
Tā kā šis ir Latvijas simtgades projekts, tad informācija pieejama
arī LV100 mājas lapā:
http://lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-komponistilatvijas-simtgadei/
Par koncertiem tika veidoti arī vairāki LTV sižeti:
https://www.youtube.com/watch?v=yPIdAmlX8xE
https://www.youtube.com/watch?v=_frLwaQzsqU
https://www.youtube.com/watch?v=pL8VOrxKpVI
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Kora youtube kanālā tiek ievietoti video-saruna ar komponistiem
par jaundarbiem:
https://www.youtube.com/watch?v=DS0U_bDo1vU
Internetā tiek publicētas preses relīzes:
http://www.la.lv/pirmatskanos-jaundarbus-cikla-latvijaskomponisti-latvijas-simtgadei/
http://www.tvnet.lv/muzika/klasika/648611latvijas_komponisti_latvijas_simtgadei_edgars_raginskis
Tiek veidotas arī afišas un izvietotas pilsētvidē.
7. Cita informācija
(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

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

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

7350

5000; 9000
utt.
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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

19600

19600

0

19600

19600

0
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* Starpības
pamatojums
Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:
Sagatavotājs:

Valdes loceklis, Māris Ošlejs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Producente, Māra Jēgere
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: + 371 27869231
E-pasts:

mara.jegere@koris.lv

