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 2018. gadā

VSIA “LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS”
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

LIEPĀJAS SIMFONISKĀ ORĶESTRA KONCERTS
INDIJĀ, 09.01.2018. – 28.12.2018.
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Liepājas Simfoniskā orķestra koncerti Indijā 2018.gadā, atzīmējot
Latvijas valsts simtgadi, īstenošanas nodrošināšana.
Atbilstība programmas virsmērķim pakārtotajiem politikas
rezultātiem:
1. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos;
2. Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts
rašanos un attīstības vēsturi un to izpausmes programmas
mērķa grupu segmentos;
3. Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to
izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.

Latvijas valsts simtgades svinību mērķi:
1. apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas
21. gadsimta valsts vērtības;
2. daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu
un sasniegumus;
3. radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus
un jaunrades darbus;
4. vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un
starpkultūru attiecību veidotāju.
Aktivitāte Nr.1: līguma no 2018.gada 9.janvāra Nr.2.5-11-5 “Par
2. Īstenoto
aktivitāšu
valsts budžeta finansējuma izlietošanu” parakstīšana. 2018.gada
apraksts un laika grafiks
janvārī finansējuma 60 000 euro saņemšana saskaņā ar
finansēšanas plānu (līguma pielikums Nr.1).
Aktivitāte Nr.2: līguma no 2018.gada 9.janvāra Nr.2.5-11-5 “Par
valsts budžeta finansējuma izlietošanu” vienošanās Nr.2.5.-11-46
no 2018.gada 14.februāra parakstīšana. Koncertu skaita ārvalstīs
precizēšana.
Aktivitāte Nr.3: Sadarbības līgumu noslēgšana. Projekta
realizēšana saskaņā plānu.
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Aktivitāte Nr.4: LSO vēstule no 29.08.2018 Nr. 1.5/24 par
izmaiņām pasākuma tāmē, finansējuma 6 300EUR pārdali starp
izdevumu pozīcijām. 2018.gada Kultūras ministrijas atbilde no
13.09.2018. Nr.10.1.-1/1811 par projekta “Indijas tūre” izmaiņu
akceptēšanu.
Aktivitāte Nr.5: Projekta realizēšana saskaņā ar koncertdarbības
plānu un finansējuma tāmi. Koncerttūres laikā no 27.septembra
līdz 06.oktobrim tika sniegti 2 koncerti Indijā, Chowdiah
Memorial Hall, Bengalūru un Deli pilsētās.
Aktivitāte Nr.6: Saistību pilna izpilde laika periodā no 09.01.2018. līdz
28.12.2018.

3. Pasākuma
mērķauditorija
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju
grupas,
sasniegto
iedzīvotāju skaits (tiešā un
netiešā
mērķauditorija),
iespēja līdzdarboties un/vai
sniegt atgriezenisko saiti,
daudzveidīgu pieejamības
aspektu nodrošināšana utt.)

Aktivitātes atbilstība vienam vai vairākiem pasākumu plānā
iekļaujamo norišu kritērijiem:
1. norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu
Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs;
2. norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas
tēla veidošanā.
Koncertturneja ir valsts simtgades starptautiskās programmas
notikums, veicinot Latvijas un Indijas sadarbību ekonomikā,
izglītībā un kultūrā. Tā tika realizēta sadarbībā ar Latvijas
vēstniecību
Indijā
un
izcilo
vijolnieku,
komponistu
Lakšminarajanu Subramanjamu (Dr. L. Subramanjams) un
Subramanjama fondu.
Ar skaļām ovācijām 29.septembrī izskanēja pirmais Liepājas
Simfoniskā orķestra (LSO) Latvijas valsts simtgadei veltītais tūres
koncerts Indijas pilsētā Bengalūru. Gintaram Rinkevičam azartiski
vadot Bēthovena 5. simfonijas atskaņojumu pārpildītā zālē, šķita,
ka Indijas dvēselei pieskaras Eiropa ar tās dižajām, cēlajām
humānisma idejām". "Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis maigi
un glāsmaini atklāja Latvijas dvēseles poētismu. Publikai gavilējot
pēc Subramanjama un LSO saspēles, bija nepārprotami skaidrs, ka
šie koncerti ir varbūt pats labākais veids, kā popularizēt mūsu
zemi un kultūru. Daudz laimes, Latvija!"
Koncerttūres noslēgums notika 5.oktobrī "Siri Fort Auditorium",
Deli, Indijā. Tas ir lielākais multifunkcionālais centrs Deli. Kopējā
ietilpība četrās auditorijās ir 2500 sēdvietas, savukārt plašākā ir ar
aptuveni 1900 sēdvietām.
Pēc LSO koncerta savos iespaidos dalās Latvijas vēstnieks Indijā
Aivars Groza: "Prieks par pārpildīto koncertzāli Bengalūru, kas
liecina par indiešu publikas lielo interesi klātienē dzirdēt Liepājas
Simfoniskā orķestra uzstāšanos. Mūzikas mīļotāju vidū bija arī
ievērojami Indijas valsts darbinieki, kā arī biznesa un kultūras
aprindu pārstāvji". “Orķestra brīnišķīgā saspēle ar pasaulslaveno
indiešu mūziķi un komponistu Dr.L. Subramanjamu klausītājos
raisīja vienreizējas un neaizmirstamas izjūtas un apliecināja, cik
ļoti mūzika tuvina tautas un nācijas.".
Mērķauditorijas kategorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību
plānošanas dokumentos definētajām:
− bērni, ģimenes ar bērniem;
− jaunieši;
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−
−
−
−

seniori;
tautieši ārvalstīs;
cilvēki ar īpašām vajadzībām;
ārvalstu viesi.

4. Sadarbības
partneri Latvijas Republikas vēstniecība Indijas Republikā, Reģistrēta
(t.sk. reģionu, pilsoniskās labdarības organizācija “Subramaniam Entertainment”.
sabiedrības u.c. pārstāvji)
5. Pasākumu
ilgtspēja
vērtība

rezultātu Aktivitātes turpināšanās iespējas nākotnē:
/paliekošā
− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;

−
−
−
−

radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
radītas jaunas tradīcijas;
aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums;
ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības
veicināšanā ārvalstīs.
http://lso.lv/lv/afisa/2018/liepajas-simfoniska-orkestra-koncerts
http://lso.lv/lv/afisa/2018/liepajas-simfoniska-orkestra-koncertsdeli
medijos:
https://www.mfa.gov.lv/en/brussels/latvijas-darbiba-es/783india/india-news/61321-liepaja-symphony-orchestra-is-on-a-tourto-india-and-sri-lanka-to-celebrate-100-years-anniversary-of-the6. Pasākuma publicitāte republic-of-latvia
(t.sk.
iespieddarbu, https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/liepajas-simfoniskoreklāmu,
publisko orkestri-ar-ovacijam-uznem-indija.a294305/
paziņojumu izvietošana
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/liepajas-simfonisko(piemēram,
tīmekļa
vietnes orkestri-ar-ovacijam-uznem-indija/
adrese,
laikraksta,
mediju,
bildes:
raidījuma nosaukums utt.)
https://www.frype.com/lso/say/?pid=1807861754
https://www.frype.com/lso/say/?pid=1807863937
https://www.frype.com/lso/say/?pid=1809180164
Orķestra sniegums bija augsti novērtēts, kas atnesa galveno
Lakshminarayana Global Music Festival balvu:
Lakshminarayana international award 2018
https://www.facebook.com/globalmusicfestival/
7. Cita informācija
(kas bija būtiska
īstenošanā )

pasākuma

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
2

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

60 000,00

60 000,00

00,00

4
1000
2000
t.sk. 2121
t.sk. 2122
3000
7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
dienas nauda
pārējie komandējumu un darba
braucienu izdevumi
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

60 000,00

60 000,00

* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs:

Valdes loceklis Uldis Lipskis
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja Liena Dāvida
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: +371 20066922
E-pasts:

liena@lso.lv

00,00

