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Pārskats par  
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

 izlietojumu 2017. gadā  
 

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

 

Latvijas valsts simtgadei veltīti Latvijas vokālinstrumentālo un 

simfonisko jaundarbu radīšana un pirmatskaņojumi jaunu un paliekošu 

vērtību radīšanai Latvija valsts simtgadē  
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Norise atbilst šādam virsmērķim: Sabiedrības politiskās un kultūras 

līdzdalības rādītāji un to izpausmes programmas mērķa grupu 

segmentos.  

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; 

• radīt paliekošas 21.gadsimta Latvijas vērtības, jaunrades darbus 

R.Dubras jaundarba – oratorijas “Marija” radīšana, iestudēšana un 

pirmatskaņojums. 

A.Maskata jaundarba – oratorijas “Baltijas dziesma” radīšana, 

iestudēšana un pirmatskaņojums  

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

Aktivitāte atbilst šādem norišu kritērijiem:   

• norise rada un uztur svētku sajūtu 

• norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla 

veidosanā. 

2017. gadā LNSO pirmatskaņoja divus lielas formas latviešu 

komponistu jaundarbus.  2017.gada 4.maijā Latgales vēstniecībā 

GORS tika pirmatskaņota Riharda Dubras oratorija  “Marija” 

korim, orķestrim, ērģelēm un tradicionālajām dziedātājām. 

Pirmatskaņojumā piedalījās ērģelniece Iveta Apkalna, sešas 

etnodziedātājas, valsts koris “Latvija”, LNSO diriģenta Māra 

Sirmā vadībā. 2017.gada 5.maijā oratorija tika atskaņota Rīgā, 

Lielajā ģildē, LNSO sezonas noslēguma koncertā.     

Riharda Dubras oratoriju „Marija” 4.05.2017 Latgales 

vēstniecībā GORS un 5.05.2017 Lielajā ģildē noklausījās 

kopumā ap 1500 klausītāju, kā arī televīzijas skatītāji. 

Dalībnieku kopskaits atskaņojuma laikā (LNSO, ērģelnieks, 
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VAK „Latvija”, etnodziedātājas) sastādīja 132 cilvēkus. 

2017.gada 9.decembrī Rīgā, Lielajā ģildē tika pirmatskaņots 

A.Maskata jaundarbs “Baltijas dziesma”. Komponista trijās 

valodās ( lietuviešu, igauņu un latviešu) rakstīto opusu izpildīja 

trīs solisti – Vida Miknevičiūte (Lietuva), Aleksandrs 

Antoņenko (Latvia), Mari Kalkun (Igaunija), Valsts 

akadēmiskais koris “Latvija”, Latvijas Nacionālais simfoniskais 

orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā. Koncertā tika 

nodrošināta skaņu režija un virstitri ar skaņdarbā izmantoto 

tekstu tulkojumam latviešu valodā. 

3. Pasākuma 

mērķauditorija (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; 

− ārvalstu viesi; 

Riharda Dubras oratoriju “Marija” Rīgā un Rēzeknē kopā 

noklausījās ap 1500 cilvēku klātienē. Koncerts bija skatāms arī 

Latvijas televīzijā.  

Artura Maskata vokālinstrumentālo darbu “Baltijas dziesma” 

pirmatskaņojumā Lielajā ģildē 9.12.2017. noklausījās aptuveni 

550 cilvēku, kā arī neklātienē koncerts tiešraidē bija pieejams 

Latvijas radio 3 “Klasika”kanālā. Koncertā piedalījās 135 

izpildītājmākslinieki (LNSO, VAK „Latvija”, 3 solisti) no trim 

Baltijas valstīm (Latvija, Lietuva, Igaunija). Koncerts tika raidīts 

Igaunijas radio Klassikaraadio. Eiroradio tīklā Maskata "Baltijas 

dziesma" skanēs arī Čehijā „Český rozhlas Vltava” (12. janvārī), 

Horvātijā „Hrvatska Radiotelevizija” (26. februārī) un Rumānijā, 

Lietuvā, Bulgārijā.  

4. Sadarbības partneri 

(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Valsts akadēmiskais koris “Latvija” 

Latgales vēstnniecība GORS. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Pasākuma rezultātu ilgtspēju raksturo: 

• radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

• nostiprināts lepnums par Latvijas valsti 

• radīti jauns mākslas darbs 
Latviešu mūzikā radīti divi lielas formas vokāli instrumentāli darbi.  

6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

 

2017.gada 4.maija koncerts Rēzeknē tika pārraidīts LTV1.  

Ar koncertu saistītie drukātie publicitātes materiāli parādījās gan 

Rīgas pilsētvidē (afišas, bukleti, vides reklāma), reklāma skanēja 

LR1 un LR3 viļņos. Plašsaziņas līdzekļos tika publicētas 

intervijas ar māksliniekiem  Antoņenko un Vidu Miknevičuti, kā 

arī pasākuma relīze un atskats un aizritējušo koncertu. LTV 

„Kultūras ziņās” un „Rīta panorāmā” tika demonstrēti sižets par 

koncertu „Maskata vertikāle”. Sižetu veidoja arī Igaunijas 

televīzija. 

https://goo.gl/4tYNfX (Kultūras diena) 

https://goo.gl/2rnnSb (DELFI) 

https://goo.gl/eLSMzo  (DELFI) 

https://goo.gl/ut14pS (Kultūras diena) 

https://goo.gl/4tYNfX
https://goo.gl/2rnnSb
https://goo.gl/eLSMzo
https://goo.gl/ut14pS
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https://goo.gl/bmwCD4 (sižets Igaunijas televīzijā) 

https://goo.gl/tLxo9w (LSM) 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

Divi lielas formas vokālsimfoniskie jaundarbi orķestrim, korim 

un solistiem veido būtisku pienesums latviešu simfoniskajā 

mūzikā.  

i 

 

 

 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikāciju 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikāciju kodu 

atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā    

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 81 288 81 288 0 

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 

mērķim  

   

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

https://goo.gl/bmwCD4
https://goo.gl/tLxo9w
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Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs: 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Finanšu direktore Rita Kalnpure 

Mākslinieciskās plānošanas daļas vadītāja Inese Lapa  

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 67224850 

E-pasts: lnso@lnso.lv  

 

 

mailto:lnso@lnso.lv

