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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. 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

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;
• radīt paliekošas 21.gadsimta Latvijas vērtības, jaunrades darbus

2. Īstenoto
aktivitāšu
apraksts
un
laika grafiks

Pētera Vaska jaundarba radīšana un pirmatskaņojums, Ērika Ešenvalda
jaundarba pirmatskaņojums, Andra Dzenīša jaundarba tapšana
Aktivitāte atbilst šādem norišu kritērijiem:
•
•

norise rada un uztur svētku sajūtu
norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidosanā.

2018. gada 10.martā Vidzemes koncertzālē “Cēsis” pirmatskaņojumu
piedzīvoja Ē. Ešenvalda multimediālais jaundarbs “Vulkānu simfonija”.
Pirmatskaņojumā piedalījās soliste Dita Krenberga (flauta), VAK
“Latvija”, LNSO diriģenta Māra Sirmā vadībā. Multimediālā uzveduma
kodols vija Renāra Vimbas filmētie videomateriāli. Uzvedumu veidoja
režisors R. Rubīns, telpu iekārtoja scenogrāfs D. Jaunzems, gaismu
mākslinieks M. Feldmanis. Simfonijas atskaņojumā ar videostāstiem
piedalās 25 stāstnieki no pasaules divdesmit vulkāniskajām zemēm.
2018.gada 10.maijā “Vulkānu simfonija”tika atskaņota arī Ventspils teātra
namā “Jūras vārti”.
2018. gada 5. oktobrī, LNSO sezonas atklāšanas koncerta laikā, pasaules
pirmatskaņojumu Rīgā piedzīvoja
pasaulē vispazīstamākā latviešu
komponista Pētera Vaska jaundarbs. Jaunu koncertu obojai un simfoniskam
orķestrim Lielajā ģildē Rīgā un Liepājas koncertzālē “Lielais Dzintars”
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izpildīja izcilais vācu obojists Albrehts Maijers /Albrecht Mayer/, Latvijas
Nacionālais simfoniskais orķestris un dirigents Andris Poga. Atklāšanas
koncerta vajadzībām Rīgā tika veidota papildus gaismas partitūra. Koncertu
tiešraidīja Latvijas Radio 3 “Klasika”. Pirms koncerta klausītāji tika aicināti uz
sarunu ar komponistu Pēteri Vasku. Skaņdarbs veltīts Latvijas dabai.

Tika pasūtīts jaundarbs simfoniskam orķestrim komponistam Andrim
Dzenītim “Deltas atgriešanās”, kurš tika pirmatskaņots 2019.gada
24.augustā Latgales vēstniecībā GORS.
Pasākuma mērķauditorija:
3. Pasākuma
− jaunieši;
mērķauditorij
− seniori;
a (t. sk. plānotās
− Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
iedzīvotāju
grupas,
− Latvijas reģionu iedzīvotāji
sasniegto
− ārvalstu viesi;
iedzīvotāju
skaits (tiešā un
netiešā
mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties
un/vai
sniegt
atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana
utt.)

Koncertā “Vulkānu simfonija” piedalījās 135 dalībnieki; kopā Cēsīs un
Ventspilī koncertu noklausījās 1008 klausītāji. Koncertu raidīja arī
Latvijas Radio 3 “Klasika”.
LNSO sezonas atklāšanas koncerts “Pētera Vaska jaundarbs un Bruknera
sestā” bija paredzēts plašam klausītāju lokam – mūzikas profesionāļiem,
mūzikas augstskolu studentiem, LNSO pastāvīgajiem klausītājiem, kā arī
jauniesācējiem, kas simfoniskās mūzikas koncertus apmeklē reti vai pirmo
reizi. Koncertu Rīgā apmeklēja 618 cilvēki. Koncertā piedalījās 87
mūziķi. Koncertu tiešraidīja Latvijas Radio 3 “Klasika”, kā arī filmēja
LTV. LTV koncerta ierakstu rādīja 2018.gada 16. novembrī.

4. Sadarbības
Liepājas koncertzāle “Lielais Dzintars”
partneri (t.sk.
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
reģionu,
pilsoniskās
Ventspils teātra nams “Jūras vārti”
sabiedrības u.c.
pārstāvji)
5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība

Pasākuma rezultātu ilgtspēju raksturo:
• radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
• nostiprināts lepnums par Latvijas valsti
• radīti jauni mākslas darbi
• ieguldīts valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā
ārvalstīs.
Latviešu simfoniskā mūzika papildinātjusies ar izciliem jaundarbiem, kuri
pirmatskaņoti mākslinieciski augstvērtīgā izpildījumā.

6. Pasākuma
publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu
izvietošana
(piemēram, tīmekļa
vietnes
adrese,

http://lnso.lv/koncerts/esenvalda-vulkanu-simfonija/
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/erika-esenvalda-vulkanusimfonijas-pasaules-pirmatskanojums-konc.a100913/
http://m.delfi.lv/kultura/article.php?id=49833183
http://news.lv/BNS/2018/01/19/cesis-notiks-erika-esenvalda-vulkanusimfonijas-pasaules-pirmatskanojums/print
http://www.valmieraszinas.lv/events/erika-esenvalda-vulkanu-simfonija/
http://www.estars.lv/raksti/8/37356
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laikraksta, mediju,
raidījuma
nosaukums utt.)

https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/un-miletaji-partapa-parvulkaniem-14192907
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/esenvalda-_vulkanusimfonijas_-recenzija.-pulsejoso-vulkanu-speks-14193494
http://www.la.lv/erika-esenvalda-apceres-un-vulkani/
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/cesis-notiks-erika-esenvalda_vulkanu-simfonijas_-pirmatskanojums-14192683
LNSO sezonas atklāšanas koncerts “Pētera Vaska jaundarbs un Bruknera
sestā”. Iespieddarbi – sezonas gada grāmata, mēneša koncertu grāmatiņa,
dažādu izmēru afišas un info kartiņas (izvietojums: Cēsu koncertzālē,
Lielajā ģildē, dažādas kafejnīcās un restorānos, viesnīcās, citāss kultūras
iestādēs).
LTV:
1. 17.09.2018. LSM.lv (LV)
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/nacionalaissimfoniskais-orkestris-sezonu-atklas-ar-petera-vaska-opusapasaulespirmatskanojumu.a292640/?utm_source=rss&utm_campaign=rss
&utm_medium=links
2. 04.10.2018. Ltv.lv (LV) https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.10.2018lnso-vesturiskais-notikums--pirmo-reizi-petera-vaska-ipasaisjau.id140855/
3. 05.10.2018. LSM.lv (LV)
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/obojists-albrehtsmaijers-nepatika-dara-dzivi-nozelojamu--dari-visu-lai-tanenotiktu.a294839/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_m
edium=links
Radio:
4. 02.10.2018. LVR1 (LV)
5. 05.10.2018. LSM.lv (LV)
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/tiesraide-no-lielas-gildeslnso-sezonas-atklasanas-koncerts.-sol.a109570/
08.10.2018. LSM.lv (LV) https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/fotoverienigi-atklata-nacionala-simfoniska-orkestrakoncertsezona.a295212/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medi
um=links
Drukātie mediji:
6. 18.09.2018. “Atklāj sezonu ar Vaska jaundarbu” Diena (LV)
7. 21.09.2018 “Nepalaid garām”; Pastaiga (LV)
8. 03.10.2018. “Nedēļas notikumi”; Latvijas avīze (LV)
9. 03.10.2018. “Brīdis Pētera Vaska dabas katedrālē”; Diena (LV)
10. 04.10.2018. “Ar Pētera Vaska jaundarbu LNSO atklās sezonu”;
Latvijas avīze (LV)
11. 10.10.2018. Latvijas Avīze (LV)
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12. 13.10.2018. “Nedēļas kultūrizklaides deva”; SestDiena
Interneta mediji:
13. 17.09.2018. LETA.lv (LV)
http://www.leta.lv/press_releases/0597CCF6-82CA-4115-9431ABED229730DC/
14. 17.09.2018. Delfi.lv (RU)
http://www.delfi.lv/showtime/news/whatson/family/lnso-otkroetsezon-premeroj-novogo-proizvedeniya-peterisavasksa.d?id=50398837&all=true.
15. 17.09.2018. LETA.lv (LV)
http://www.leta.lv/news/all/8D5ACEC3-6B3C-4A3B-8005D95719FCD9CE/
16. 17.09.2018. Reitingi.lv (LV)
http://www.reitingi.lv/lv/news/kultura/124673-lnso-jauno-sezonuatklas-ar-petera-vaska-obojas-koncerta-pasaulespirmatskanojumu.html
17. 17.09.2018. Diena.lv (LV)
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/lnso-jauno-sezonu-atklasar-vaska-obojas-koncerta-pasaules-pirmatskanojumu-14205128
18. 17.09.2018. Delfi.lv (LV)
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/lnso-sezonu-atklas-arpetera-vaska-obojas-koncerta-pasaulespirmatskanojumu.d?id=50398717
19. 17.09.2018. Tvnet.lv (LV) https://www.tvnet.lv/6406978/lnsosezonu-atklas-ar-petera-vaska-obojas-koncerta-pasaulespirmatskanojumu
20. 17.09.2018. LETA.lv (LV)
http://www.leta.lv/home/important/6BC3E8FF-EDDE-4F8DA6BE-1FA7DB4FE3D2
21. 17.09.2018. Aprinkis.lv (LV)
http://www.aprinkis.lv/sports/item/3025-carnikaviete-luse-uzvarventspils-pusmaratona
22. 18.09.2018. Epadomi.lv (LV)
http://epadomi.lv/kulturasvestis/muzika/koncerti/18092018lnso_jauno_sezonu_atklas_ar_petera_vaska_
23. 18.09.2018. Informos.eu (LV)
http://informos.eu/news/107382/lnso-sezonu-atklas-ar-peteravaska-obojas-koncerta-pasaules-pirmatskanojumu
24. 18.09.2018. Stilaparks.lv (LV)
http://www.stilaparks.lv/jaunumi/42/11317/
25. 18.09.2018. Parmuziku.lv (LV)
https://www.parmuziku.lv//zinas/latvija/lnso-jauno-sezonu-atklasar-petera-vaska-obojas-koncerta-pasaules-pirmatskanojumu-7196
26. 03.10.2018. La.lv (LV) http://www.la.lv/1147341-2
03.10.2018. Smartlatvia.lv (RU)
27. http://www.smartlatvia.lv/lnso-premjera-vasksa/
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28. 03.10.2018. LA.lv (LV) http://www.la.lv/1147341-2
29. 03.10.2018. LETA.lv (LV)
http://www.leta.lv/news/all/BD3418CA-C927-49AB-99FF3631D32CFF14/
30. 04.10.2018. LETA.lv (LV)
http://www.leta.lv/press_releases/460AD9DC-E9BA-4E78-ACB73D1F6FD0A4DB/
31. 04.10.2018. Tvnet.lv (LV) https://www.tvnet.lv/6421047/lnsoprezente-2018-2019-gada-sezonas-programmu
32. 04.10.2018. Delfi.lv (LV)
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/petera-vaska-jaunaisobojas-koncerts-bus-veltijums-latvijas-dabai.d?id=50457965
33. 04.10.2018. Diena.lv (LV)
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/bridis-petera-vaska-dabaskatedrale-14206161
34. 05.10.2018. LETA.lv (LV) http://www.leta.lv/news/all/5C721E91D69C-459D-8BC0-B9B2D4E70C15/
35. 06.10.2018. Jauns.lv (LV) http://jauns.lv/raksts/izklaide/299586muzikas-cienitaji-pulcejas-uz-lnso-sezonas-atklasanas-koncertu
36. 08.10.2018. Aprinkis.lv (LV)
http://www.aprinkis.lv/index.php/kultura/3523-foto-ar-peteravaska-jaundarba-pasaules-pirmatskanojumu-verienigi-atklata-lnsokoncertsezona
36.10.2018. La.lv
(LV)
http://www.la.lv/panteisms-ar-vasku-unbrukneru
37. 23.10.2018. Brivalatvija.lv (LV)
http://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/muzikalas-sezonasatklasana?pcversion=ok

7. Cita
informācija
(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

i

LNSO un diriģentam Andrim Pogam izveidojās lieliska sadarbība ar
Berlīnes filhamoniķu koncertmeistaru, izcilo oboistu Albrehtu Meijeru.
Uzsāktas sarunas par iespējām kopīgi ierakstīt tvartu ar Pētera Vaska
mūziku.
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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.

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

18 712

0

18 712

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

* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs:

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

lnso@lnso.lv
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