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rīkojumam Nr.769

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

VSIA “Latvijas Koncerti”
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Valsts Kamerorķestra Sinfonietta Rīga dalība Baltijas
Mūzikas festivālā Zviedrijā
Norises laiks: 12.01.2018 – 25.11.2018
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.

Pasākuma saturiskais pārskats

Valsts Kamerorķestra Sinfonietta Rīga dalība Baltijas Mūzikas festivālā

1. Pasākuma
Zviedrijā (Malme, Gēteborga un Ērebro) ar solisti Kseniju Sidorovu,
mērķis

2019. gada 21.-25. novembrī.

Šī norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades virsmērķiem:
•
•
•

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos;
Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un
attīstības vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu
segmentos;
Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to
izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.

Šī norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades mērķiem:
•

apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts
vērtības;
• cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu
valodu;
• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un
sasniegumus;
• vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un
starpkultūru attiecību veidotāju.
2018.gada marts - augusts
2. Īstenoto
programmas apjoma aprises un mākslinieku un repertuāra atlases kritēriju
aktivitāšu
apraksts
un izstrāde;
solistes apzināšana;
laika grafiks
budžeta projekta izstrāde;
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mākslinieciskās koncepcijas izstrāde;
reklāmas kampaņas koncepcijas izstrādāšana, sadarbība ar Latvijas
Vēstniecību Zviedrijā
2018. gada septembris – 2018. gada oktobris
līgumu slēgšana;
transporta koordinēšana;
Latvijas vēstniecības Zviedrijā;
tehniskā nodrošinājuma un sadarbības partneru apzināšana.
2018. gada novembris
mēģinājumi Spīķeru koncertzālē
līguma nosacījumu precizēšana
koncertu norise 2018. gada 21.-25. novembris
21.11.2018. Koncerts Malmē, Malmo LIVE koncertzālē un pieņemšana Latvijas
Goda konsulātā Malmē, kurā piedalījās Latvijas pilnvarotais vēstnieks Zviedrijā
Marģers Krams, Latvijas Goda konsuls Skones lēnī Andreass Pitliks, latviešu
diasporas pārstāvji, orķestra mūziķi un vadība. Pirms koncerta Latvijas
vēstniecībā Zviedrijā organizēja pieņemšanu zviedru uzņēmēju un latviešu
diasporas pārstāvjiem
22.11.2018. Koncerts Gēteborgā, Gēteborgas koncertzālē un pieņemšana
koncertzāles vestibilā, kurā piedalījās Latvijas pilnvarotais vēstnieks Zviedrijā
Marģers Krams, Latvijas Goda konsuls Rietumjētelandes lēnī Jonass Stēns,
latviešu diasporas pārstāvji, orķestra mūziķi un vadība. Uzrunu koncerta ievadā
teica Gēteborgas koncertzāles plānošanas direktors Marko Feklistofs. Pirms
koncerta Latvijas vēstniecībā Zviedrijā organizēja pieņemšanu zviedru uzņēmēju
un latviešu diasporas pārstāvjiem
24.11.2018. Koncerts Ērebro, Ērebro koncertzālē. Uzrunu koncerta ievadā teica
Ērebro koncertzāles mākslinieciskais vadītājs Gregors Zubickis un Latvijas Goda
konsuls Ērebro un Sēdermanlandes lēnī Stafans Nordstrēms.

Šī norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades pasākumu plānā
iekļaujamo norišu kritērijiem:
•
•
•
•

norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas
iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs;
norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus pievienot
iniciatīvas un labos darbus kā īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas
dienas svinībām;
norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla
veidošanā.
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3. Pasākuma
Kopējais koncerta apmeklētāju skaits – 650, dalībnieki katrā koncertā – 40.
mērķauditorij
a (t. sk. plānotās
Pasākuma mērķauditorija:
iedzīvotāju
• bērni, ģimenes ar bērniem;
grupas,
sasniegto
• jaunieši;
iedzīvotāju
• seniori;
skaits (tiešā un
• tautieši ārvalstīs;
netiešā
• cilvēki ar īpašām vajadzībām;
mērķauditorija)
• ārvalstu viesi;
,
iespēja
līdzdarboties
un/vai
sniegt
atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana
utt.)
4. Sadarbības
Malmo LIVE koncertzāle, Latvijas Goda konsulāts Malmē, Gēteborgas
partneri (t.sk. koncertzāle, Latvijas vēstniecība Zviedrijā, Ērebro koncertzāle.
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.)

Pasākumu rezultātu ilgtspēja/paliekošā vērtība:
− attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
− nostiprināta drošības sajūta Latvijā;
− radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
− aktualizēts un/vai radīts jauns mantojums;
− radītas jaunas idejas un koprades formas;
ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā
ārvalstīs;
1.

LTV “Rīta Panorāma”. “Sinfonietta Rīga un Ksenija Sidorova Latvijas simtgadē
koncertē Zviedrijā”, ” (žurn. Ilze Strenga), 22.11.2018. Pieejams:
https://www.youtube.com/watch?v=pRB9aekYsEw;

2.

LTV “Kultūras ziņas”. “Sinfonietta Rīga un Ksenija Sidorova uzstāsies
Zviedrijā”, 20.11.2018. (žurn. M. Ābeltiņa). Pieejams:
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/sinfonietta-riga-un-ksenija-sidorovauzstasieszviedrija.a300299/?fbclid=IwAR0lmmmaLFLVozlVPqclj30dreLmojcaFodXeQ
n2ua8oKUq2XmSusvdcVxI
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3.

Sinfonietta Rīga un Ksenija Sidorova uzstāsies Zviedrijā. Tīmekļa vietne
Latviesi.com, 22.11.2018. https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/lmslvsinfonietta-riga-un-ksenija-sidorova-uzstasies-zviedrija-2018-11-21

4.

Latvijas simto dzimšanas dienu ārpus Latvijas svin vismaz 37 valstīs. Tīmekļa vietne
Dzirkstele.com, 18.11.2018. https://www.dzirkstele.lv/latvijas-zinas/latviesicom-latvijas-simto-dzimsanas-dienu-arpus-latvijas-svin-vismaz-37-valstis164903

5.

Valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga un Ksenijas Sidorovas koncerti Zviedrijā.
Latvijas simtgades tīmekļa vietne LV100.lv.
https://lv100.lv/programma/kalendars/valsts-kamerorkestra-sinfonietta-riga-unksenijas-sidorovas-koncerti-zviedrija/

6.

Baltijas Mūzikas festivāls Zviedrijā: Sinfonietta Rīga un Ksenija Sidorova dodas
Latvijas simtgades koncertturnejā. Tīmekļa vietne Muzikaspasaule.lv,
https://muzikaspasaule.lv/home/classic/4088-baltijas-muzikas-festivalszviedrija-sinfonietta-riga-un-ksenija-sidorova-dodas-latvijas-simtgadeskoncertturneja

7.

'Sinfonietta Rīga' un Ksenija Sidorova dosies Latvijas simtgades koncertturnejā,
Delfi.lv, 12.11.2018. Pieejams:
https://www.delfi.lv/kultura/news/music/sinfonietta-riga-un-ksenija-sidorovadosies-latvijas-simtgades-koncertturneja.d?id=50574103

8.

JUBILARER FRÅN RIGA, Informācija Gēteborgas koncertzāles tīmekļa vietnē,
https://www.gso.se/program/konserter/sinfonietta-riga/2018-11-22-19:30/

9.

ERKKI-SVEN TÜÜR ON RESIDEERIV HELILOOJA RUSK FESTIVALIL
SOOMES, TEMA ORKESTRITEOSED KÕLAVAD TŠEHHIS JA ROOTSIS,
informācija Igaunijas Mūzikas informācijas centra interneta vietnē par
komponista Erki Svena Tīra skaņdarbu atskaņojumiem ārvalstīs, 07.11.2018.,
https://www.emic.ee/?sisu=uudis_edasi&mid=55&lang=eng&id=6615&uudis
=1

10. Sinfonietta Riga. Informācija Malmes koncertzāles tīmekļa vietnē,
https://malmolive.se/en/program/sinfonietta-riga
11. Latvijas vēstniecība Zviedrijā un LIAA organizē biznesa seminārus un aicina uz
koncertu. Informācija Latvijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.
https://www.mfa.gov.lv/hungary/konsulara-informacija/iecelosana-latvija/452visas-vestniecibas/zviedrija-lv/vestniecibas-zinas-zviedrija/62045-latvijasvestnieciba-zviedrija-un-liaa-organize-biznesa-seminarus-un-aicina-uz-koncertu
12. Sinfonietta Riga is coming to Malmo LIVE. Informācija Skones lēņa Latvijas
biznesa asociācijas tīmekļa vietnē, 04.09.2018. http://businesslatvia.se/helloworld/
13. Informācija pasākumu vietnē finevents.com, https://www.finevents.net/enDK/event/Entertainment-Dag-Hammarskj%C3%B6lds-torg-4-SinfoniettaRiga/5bd017bc2f9b4bf79468a761
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14. Informācija un fotogalerijas Sinfonietta Rīga sociālo tīklu kontos Facebook,
Twitter, Instagram, kā arī orķestra mājaslapā Sinfoniettariga.lv
15. Informācija par Sinfonietta Rīga Zviedrijas koncertturneju visos lielākajos
Latvijas drukas un tīmekļa izdevumos Latvijas simtgades kultūras programmas
ietvaros.
16. Koncertu 21.11.2018. Malmē, 22.11.2018. Gēteborgā un 24.11.2018. Ērebro
programmiņas (kopijas pielikumā).

7. Cita
informācija
(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

VSIA "Latvijas koncerti" organizēja Baltijas mūzikas festivālu Zviedrijā.
Baltijas valstis bija goda viesu statusā, jo festivāls veltīts Latvijas valsts
simtgades svinēšanai Zviedrijā. Koncerti ar Latvijas profesionālo mūziķu
piedalīšanos.
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.
* Starpības
pamatojums
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Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

44215
44215

39633,02
39633,02

4581,98
4581,98

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

No Kultūras ministrijas piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietoti naudas līdzekļi
39 633,02 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs eiro un divi centi)
apmērā.
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Neizlietotā summa 4 581,98 EUR apmērā pārskaitīta uz LR Kultūras ministrijas kontu
21.12.2018

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

Valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga izpilddirektors
Mārtiņš Baumanis
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 26733618
E-pasts:

martins@sinfoniettariga.lv

