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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

Baltijas simfonisko orķestru festivāls
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.

Baltijas simfoniskā festivāla īstenošana Rīgā un Viļņā ar trīs simfonisko
orķestru līdzdalību.
Aktivitāte atbilst šādem norišu kritērijiem:

2. Īstenoto
aktivitāšu
• norise rada un uztur svētku sajūtu
apraksts un
• norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidosanā.
laika grafiks
Baltijas simfoniskais festivāls ir viens no LV 100 kultūras programmas

nozīmīgākajiem projektiem, ko īsteno LNSO sadarbībā ar Lietuvas Valsts
simfonisko orķestri un Igaunijas Valsts simfonisko orķestri. Baltijas
simfoniskais festivāls radās kā sen briedusi nepieciešamība Baltijas valstu
mūziķiem, un jo īpaši orķestriem būt ciešākā kontaktā, veicināt
informācijas, mūziķu un diriģentu savstarpējo apmaiņu. Plānots, ka BSF
kļūs par regulāru starptautisku forumu.
Baltijas orķestru sadarbība ik gadu vērsta uz starptautiski atzītu solistu
piesaisti, triju iesaistīto valstu komponistu daiļrades popularizēšanu,
simfoniskās mūzikas prestiža celšanu sabiedrības acīs, vietējās un
starptautiskās sabiedrības uzmanības pievēršanu Baltijas valstu augstajai
mūzikas kultūrai. 2018.gadā festivāla ietvaros notika trīs pasākumi Viļņā
un Rīgā.
2018. gada 9. februārī LNSO Andra Pogas vadībā sniedza koncertu, kura
programmā bija iepriekš plānotā Žana Sibēliusa Otrā simfonija, savukārt
plānoto Artura Maskata “Baltijas dziesmu” vietā (oratorijas atskaņojumā
paredzētā tenora Aleksandra Antoņenko slimības dēļ) skanēja Artura
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Maskata “Tango” un Ludviga van Bēthovena Fantāzija klavierēm, korim un
orķestrim.
Koncerts guva lielus panākumus, orķestris saņēma stāvovācijas, ar lielu
entuziasmu tika sveikti solisti – akordeonists Artūrs Noviks (Maskata
“Tango”) un pianists Reinis Zariņš (Bēthovena Fantāzija), kā arī Valsts
akadēmiskais koris “Latvija”, kurš spoži atskaņoja Bēthovena opusu.
2018. gada 17. februārī LNSO stīginstrumentālisti piedalījās apvienotā
stīgu orķestra koncertā Gintara Rinkēviča vadībā. Šajā sastāvā muzicēja
Rinkēviča vadītā Lietuvas Valsts simfoniskā orķestra, Liepājas Simfoniskā
orķestra un LNSO stīginstrumentālisti. Koncerta programmā bija Mikaloja
Konstantina Čurļoņa Stīgu kvarteta dominorā pirmās daļas pārlikums stīgu
orķestrim, Arnolda Šēnberga “Apskaidrotā nakts” (stīgu orķestra pirmā
vijole šajā opusā – LNSO I vijoļu grupas koncertmeistars Sandis Šteinbergs)
un Pētera Čaikovska Serenāde stīginstrumentiem. Koncerts veltīts Lietuvas
valsts simtgadei.
2018.gada 24.novembrī tika īstenots pasākums “Baltijas simfoniskais
festivāls. Koncerts trim orķestriem”, kurā piedalījās Latvijas
Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā, Igaunijas
Valsts simfoniskais orķestris diriģenta Mihaila Gertsa vadībā un Lietuvas
valsts simfoniskais orķestris diriģenta Gintara Rinkēviča vadībā. Koncerta
pirmajā daļā katrs orķestris atskaņoja savas valsts komponistu skaņdarbus,
savukārt koncerta otrajā daļā visi trīs orķestri un diriģenti satikās uz vienas
skatuves, atskaņojot Maikla Dohertija skaņdarbu “Time machine”.
Koncerta pirmajā LNSO pirmatskaņoja Kristapa Pētersona jaundarbu
“Mūzika” lielam simfoniskam orķestrim. Lietuvas valsts simfoniskā
orķestra izpildījumā dzirdējām lietuviešu klasikas pērli, Mikolaja
Konstantīna Čurļona skaņdarbu “Jūra”, savukārt Igaunijas Valsts
simfoniskais orķestris izpildīja mūsdienu pazīstamākā igauņu komponista
Erki Svena Tīra skaņdarbu “Sow the Wind”. Koncertu tiešraidīja Latvijas
Radio 3 “Klasika”.
2019.gada 21. un 22.novembrī notiks divi koncerti Tallinā un Rīgā ar trīs
Baltijas simfonisko orķestra mūziķu dalību.
Pasākuma mērķauditorija:
3. Pasākuma
− jaunieši;
mērķauditorij
− seniori;
a
(t. sk.
− Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
plānotās
iedzīvotāju
− ārvalstu viesi;
grupas,
− klausītāji Lietuvā
sasniegto
iedzīvotāju
skaits (tiešā un
netiešā
mērķauditorija)
,
iespēja
līdzdarboties
un/vai sniegt
atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu

Abus koncertus Viļņā klātienē noklausījās 1220 klausītāju.
09.02.2018 Viļņā LNSO koncertēja 82 cilvēku sastāvā, savukārt 17.02.2018
koncertā piedalījās LNSO stīdzinieku grupa 35 cilvēku sastāvā.
Koncertu apmeklētāju vidū bija sastopami daudzi profesionāli mūziķi,
mākslas augstskolu studenti un pasniedzēji, kā arī mūzikas interesenti.
Koncertus pārraidīja arī Lietuvas Radio Klasika un ierakstīja Lietuvas
televīzija.
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nodrošināšana
utt.)

Pasākumu Rīgā apmeklēja 520 cilvēku, koncertā piedalījās 260 dalībnieku.
Koncertu apmeklēja gan LNSO patstāvīgie klienti, gan jauna auditorija,
ieskaitot viesus no citām valstīm. Koncertu tiešraidē varēja klausīties
Latvijas Radio 3 “Klasikā”.

4. Sadarbības Lietuvas Valsts simfoniskais orķestris un Igaunijas Valsts simfoniskais
partneri (t.sk. orķestris.
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības u.c.
pārstāvji)
5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība

6. Pasākuma
publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu
izvietošana
(piemēram,
tīmekļa
vietnes
adrese, laikraksta,
mediju, raidījuma
nosaukums utt.)

Pasākuma rezultātu ilgtspēju raksturo:
• radītas jaunas zināšanas, priekštati un izpratne par Baltijas valstu
mūzikas dzīves aktualitātēm, kopīgo un atšķirīgo orķestra spēlē un
skanējumā;
• radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
• nostiprināts lepnums par Latvijas valsti
• radītas jaunas tradīcijas
• ieguldīts valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā
ārvalstīs.
Plānota tālāka sadarbība ar kaimiņzemju vadošajiem simfoniskajiem
orķestriem.
Tika veidot vizuālā reklāma afišu un info kartiņu veidā. Informācija
medijos: Radio:
1. 24.11.2018. LSM.lv (LV)
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/trisorkestri-un-tris-dirigenti-uz-vienas-skatuves.baltijas-sim.a111835/
2. 21.11.2018. player.fm (LV)
https://player.fm/series/pa-ceam-ar-klasiku/tuvojasbaltijas-simfoniskais-festivals-studija-andris-pogaun-kristaps-petersons
LTV
1. 26.11.2018 Kultūras ziņas (LV) https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.11.2018tris-baltijas-valstu-orkestru-tiksanas.id145009/
2. TV 24 Tete-a-tete ar Rīgu / TV24: Baltijas simfoniskais festivāls
22:13
Drukātie mediji
1. 01.11.2018 IR
2. 21.11.2018 NRA
3. 21.11.2018 Kdiena
4. 23.11.2018 Apriņķa avīze
5. 28.11.2018 LA Kultūrzīmes
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Interneta mediji:
1. 20.11.2018. DELFI.lv (LV)
https://www.delfi.lv/kultura/news/music/baltijassimfoniskaja-festivala-uz-vienas-skatuves-uzstasiestris-orkestri.d?id=50596403
2. 27.11.2018. DELFI.lv/kultura (LV)
https://www.delfi.lv/kultura/news/music/kaiminutalanti-un-liksme-anglu-komponists-par-baltijassimfonisko-festivalu-2018.d?id=50613557
3. 24.11.2018. kurpes.lv (LV)
https://kurpes.lv/pasakums/tris-orkestri-un-trisdirigenti-uz-vienas-skatuves
4. 23.11.2018. diena.lv (LV)
https://diena.lv/raksts/kd/muzika/tris-dirigenti-untris-orkestri-laika-masina-14209361
5. https://diena.lv/raksts/kd/muzika/tris-dirigenti-untris-orkestri-laika-masina-14209361
6. 23.11.2018. parmuziku.lv (LV)
https://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/8-muzikaspasakumi-23-25-novembrim-7511
7. 20.11.2018. Newsbeezer.com (LV)
https://newsbeezer.com/latvia/triju-baltijas-valstudirigenti-un-tris-orkestri-uzstasies-grand-guildarticle-lsm-lv/
8. Lv100.lv (LV)
https://lv100.lv/programma/kalendars/baltijassimfoniskais-festivals-baltijas-valstu-orkestrukopkoncerts/
8. Rigassvetki.lv (LV)
https://www.rigassvetki.lv/2018/lv/page/item/jaunumi/77/
9. 20.11.2018. leta.lv (LV)
http://www.leta.lv/search/find/?patern=TR%C4%AAS%20OR%C4%B6E
STRI%20UN%20TR%C4%AAS%20DIRI%C4%A2ENTI%20UZ%20VI
ENAS%20SKATUVES.%20BALTIJAS%20SIMFONISKAIS%20FESTI
V%C4%80LS.%20KONCERTS%20TRIM%20OR%C4%B6ESTRIEM&
mode=nonozare,stem,wide&item=DC273D04-95B9-4B8A-A8C64B73B0F22E4B
10. 28.11.2018 La.lv http://www.la.lv/muzika-starp-kartibu-un-haosu
11. 22.11.2018. Kdiena https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesakatris-orkestri-laika-masina-14209337
12. 22.11.2018 Delfi.lv https://www.delfi.lv/kultura/news/music/interesepar-kaiminu-kulturu-ir-ta-ciesaka-saite-tris-dirigenti-par-baltijassimfonisko-festivalu.d?id=50601885
13. 21.11.2018 Nra.lv https://nra.lv/kultura/muzika/264530-aprite-baltijassimfoniskais-festivals.htm
14. 20.11.2018 LSM https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielajagilde-uzstasies-tris-baltijas-valstu-dirigenti-un-trisorkestri.a300260/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=lin
ks
15. 20.11.2018 Reitingi.lv http://www.reitingi.lv/lv/news/kultura/125817tris-dirigenti-tris-orkestri-viena-skatuve.html
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7. Cita
informācija
(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

Trīs Baltijas simfonisko orķestru tikšanās un kopīga muzicēšana vienuviet
vienā vakarā bija nebijusi pieredze, kas radīja īpašu svētku sajūtu.

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

* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

20 500

20 500

0
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(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs:

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

lnso@lnso

