2.pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
rīkojumam Nr.769

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

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Latvijas Nacionālās operas un baleta viesizrādes Tallinā
– Baltijas valstu operu projekts, iekļauts Baltijas valstu
starptautiskajā programmā
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma
mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Baltijas valstu operu projekta ietvaros Latvijas Nacionālās operas un
baleta viesizrādes Tallinā. Piešķirto līdzekļu summa EUR 1500 (viens
tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi).
Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem:
1) Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta
valsts vērtības;
2) Cildināt Latvijas kultūras daudzveidību un latviešu valodu;
3) Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un
sasniegumus;
4) Vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un
starpkultūru attiecību veidotāju.

Konkrētais pasākums atbilst šādiem programmas virsmērķim
pakārtotajiem politikas rezultātiem:
1) Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos;
2) Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to
izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.
2. Īstenoto
2017. gada 1. ceturksnis – viesizrāžu norises iekļaušana LNOB
aktivitāšu
2017./2018. gada sezonā;
apraksts
un 2017. gada 2. ceturksnis – pasākuma plānošanas darbi, norises loģistikas
laika grafiks
izstrāde, sadarbības līguma sagatavošana;
2017. gada 3. ceturksnis – reklāmas kampaņas izveide un vizuālās
identitātes izveide projektam, turpinās pasākuma plānošanas darbi, sākas
reklāmas realizācija presē, vidē un sociālajos medijos; organizatoriskie un
producēšanas darbi saistībā ar pasākuma sagatavošanu.
2017. gada 4. ceturksnis – reklāmas kampaņas realizācija presē, vidē un
sociālajos medijos; organizatoriskie un producēšanas darbi saistībā ar
pasākuma sagatavošanu un sekmīgu norisi.
2018. gada 1. ceturksnis – viesizrādes Igaunijas Nacionālajā operā.
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Plānotā viesizrāžu norise:
2018. gada 27. februārī baleta “Šeherezāde un viņas stāsti” viesizrāde;
2018. gada 28. februārī Dž. Verdi operas “Nabuko” viesizrāde;
2018. gada 1. martā operas solistu Gala koncerts.
Piešķirtais finansējums izlietots saistībā ar apmaiņas viesizrāžu
organizēšanas izpētes darbiem.
Pasākumā īstenotās aktivitātes atbilst šādiem pasākumu plānā
iekļaujamo norišu kritērijiem:
1) Norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas
iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs;
2) Norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts
simtgades svinību laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība un
tradīcija;
3) Norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
4) Norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla
veidošanā.
Latvijas Nacionālā opera un balets ļoti rūpīgi strādā pie viesizrāžu
repertuāra izvēles, ņemot vērā skatītāju atsauksmes, kā arī profesionāli
novērtētus darbus, lai prezentētu Latviju un LNOB māksliniecisko līmeni,
kas kaimiņvalstīs jau izsenis ir labi zināms, tāpēc izrādes plānotas
izpārdotas.
Piedāvātā programma būs daudzveidīga, tāpēc arī mērķauditorija būs
plaša – gan jaunieši, gan vecāka gada gājuma cilvēki, gan opermīļi, gan
baleta auditorija.

3. Pasākuma
mērķauditorija
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju
grupas, sasniegto
iedzīvotāju skaits
(tiešā un netiešā
mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties
un/vai
sniegt Mērķauditorijas kategorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību
plānošanas dokumentos definētajām, ir šādas:
atgriezenisko
saiti,
- Jaunieši;
daudzveidīgu
- Seniori;
pieejamības
- Tautieši ārvalstīs;
aspektu
- Cilvēki ar īpašām vajadzībām;
nodrošināšana
- Ārvalstu viesi;
utt.)
4. Sadarbības
partneri
(t.sk.
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības u.c.
pārstāvji)
5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība

- Un citi.
Igaunijas Nacionālā opera (Rahvusooper Estonia);
Latvijas Republikas vēstniecība Igaunijas Republikā;
Igaunijas Republikas vēstniecība Latvijas Republikā;
SIA “Mogotel” (Wellton viesnīcas);
SIA “Lauva Tours”.

Šādu viesizrāžu organizēšana ļoti būtiski attīsta sadarbību ar tuvākajiem
kaimiņiem, ar kuriem mums ir līdzīga kultūrpolitiskā, vēsturiskā un
ekonomiskā situācija un konteksts, tāpēc ir nozīmīgi popularizēt Latvijas
kultūras vērtības un mākslinieciskos sasniegumus. Baltijas valstis un to
savstarpējā savienība ir spēcīgs kopums visdažādākajās situācijās, šo
attiecību uzturēšana ir ļoti svarīga un jāveido kā tradīcija – savstarpēju
viesizrāžu apmaiņa.
Pasākuma rezultātā radītās paliekošās vērtības:
- Attīstīta piederības izjūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
- Attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
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Nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
Radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
Radītas jaunas tradīcijas;
Ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības
veicināšanā ārvalstīs.
Projekta publicitāte plašākā mērā paredzēta 2018. gadā pirms viesizrādēm
un viesizrāžu periodā.
-

6. Pasākuma
publicitāte (t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu, publisko LNOB 2017/2018 sezonas gadagrāmata, www.opera.lv.
paziņojumu
izvietošana
(piemēram, tīmekļa
vietnes adrese,
laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums
utt.)

7. Cita
informācija
(kas bija
pasākuma
īstenošanā)

-

būtiska

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.

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 500
1 500

1 500
1 500

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

1 500

1 500

1 500

1 500

2

4

* Starpības
pamatojums

-

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes
priekšsēdētājs Egils Siliņš
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Mākslinieciskās darbības plānošanas daļas vadītājas
vietniece Asnate Siliņa
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 67073840
E-pasts:

asnate.silina@opera.lv

