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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

Laikmetīgās dejas projekts Londonā
Norises laiks: 01.01.2018. – 31.12.2018
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Laikmetīgās dejas projekti Londonā
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.
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi Lielbritānijā, Londonā 3.
2. Īstenoto
aktivitāšu
septembrī plkst. 20.00 The Pleasance Theatre notika laikmetīgās
apraksts un laika grafiks
dejas pirmizrāde “Neredzama iedarbība”, kurā horeogrāfs Kirils
Burlovs, piedāvājot mūsdienīgu izpildījumu, iepazīstināja
skatītājus ar latviešu tautas deju un senajiem rituāliem. Mūziku
izrādei komponējis Platons Buravickis.
23. un 24. septembrī Londonas muzejā Brunel shaft at Brunel
Londonas skatītājiem tiks piedāvāta laikmetīgās dejas izrāde
“Pēteris Vasks. Gadalaiki”, kas tiek izrādīta pēc pirmizrādes
Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Koncertizrādē mūzikā un
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dejā, izvērtējot savu esību šeit un tagad, satikās horeogrāfs un
dejotājs Kirils Burlovs un vairāku Lielās mūzikas balvu ieguvējs
pianists Reinis Zariņš.
2018.gada 3.septembris, The Pleasance Theatre, Londona
2018.gada 23. un 24.septembris, Brunel Shaft, Londona
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.

Darbības plāns
2018.gada jūlijs – septembris
koncertu horeogrāfijas, režijas un gaismas režijas izsrtāde;
skaņdarbu komponēšana;
mēģinājumu process;
līgumu slēgšana;
koncertu norise.
Dalībnieku skaits –
3. Pasākuma
2018.gada 3.septembris, The Pleasance Theatre, Londona - 13
mērķauditorija
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju 2018.gada 23. un 24.septembris, Brunel Shaft, Londona - 4
grupas,
sasniegto
iedzīvotāju skaits (tiešā un
netiešā mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties
un/vai sniegt atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana utt.)

Apmeklētāju skaits –
2018.gada 3.septembris, The Pleasance Theatre, Londona - 300
2018.gada 23. un 24.septembris, Brunel Shaft, Londona – 160
Pasākuma mērķauditorija:
• bērni, ģimenes ar bērniem;
• jaunieši;
• seniori;
• tautieši ārvalstīs;
• cilvēki ar īpašām vajadzībām;
• ārvalstu viesi;

4. Sadarbības partneri The Pleasance Theatre Londonā, Londonas muzejs Brunel shaft
(t.sk. reģionu, pilsoniskās at Brunel
sabiedrības u.c. pārstāvji)
5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība

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;
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− 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;
Pielikumā:

6. Pasākuma publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu, Ielūgto viesu saraksti
reklāmu,
publisko Koncertu flaijeris
Koncertu programmiņas
paziņojumu izvietošana
(piemēram, tīmekļa vietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

Interneta baneri katram koncertam
Recenzija žurnālā “Mūzikas Saule” (autore Laura Bokiša)

7. Cita informācija

VSIA "Latvijas koncerti" organizētas divas deju izrādes
sadarbībā ar Latvijas un Apvienotās Karalistes māksliniekiem
festivāla "Baltic Art Form" ietvaros Londonā 2018. gadā.

(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

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

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

62974
62974

62963,33
62963,33

10,67
10,67
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* Starpības
pamatojums
Atlikums: desmit euro, 67 centi

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

Producentu daļas vadītāja Sanda Katkeviča
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 26334313
E-pasts:

sanda.katkevica@latvijaskoncerti.lv

