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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 

 

LNSO līdzdalība starptautiskā projektā "Ascolta!" (programma 

Creative Europe) sadarbībā ar Beļģijas, Nīderlandes, Spānijas, 

Ungārijas, Vācijas koncertorganizācijām: izrāžu un koncertu apmaiņa, 

mārketinga tīkla izveide, sinhroni notikumi visās dalībvalstīs, 

komponistu jaunrade, jauno speciālistu vasaras kursi. LNSO šī projekta 

ietvaros īsteno Latvijas valsts simtgades vēstneša funkciju 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma 

mērķis 

Norise atbilst šādam virsmērķim: Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības 

rādītāji un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.  

Šī norise atbilst sekojošiem mērķiem:  

• apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts 

vērtības; 

• cildināt Latvijas kultūras daudzveidību; 

• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību un sasniegumus; 

• vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru 

attiecību veidotāju. 

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerti Vācijā  

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

Aktivitāte atbilst šādem norišu kritērijiem:   

• norise rada un uztur svētku sajūtu 

• norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidosanā. 

 

2018. gada oktobrī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO), 

sadarbībā ar Vācijas aģentūru Opus 3 Artists  devās Latvijas valsts simtgadei 

veltītā turnejā uz Vāciju, sniedzot divus vieskoncertus Frīdrihshafenē un 

Štutgartes Liederhalle. Koncertu programmā skanēja Pētera Vaska, Sergeja 

Prokofjeva un Pētera Čaikovska skaņdarbi. Vijoles solo izpildīja izcilā latviešu 

vijolniece Baiba Skride, pie diriģenta pults bija LNSO mākslinieciskais vadītājs 

Andris Poga.  Koncerti izpelnījās plašu skatītāju uzmanību.  
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3. Pasākuma 

mērķauditorij

a (t. sk. plānotās 

iedzīvotāju 

grupas, 

sasniegto 

iedzīvotāju 

skaits (tiešā un 

netiešā 

mērķauditorija), 

iespēja 

līdzdarboties 

un/vai sniegt 

atgriezenisko 

saiti, 

daudzveidīgu 

pieejamības 

aspektu 

nodrošināšana 

utt.) 

Pasākuma mērķauditorija: 

− jaunieši; 

− seniori; 

− tautieši ārvalstīs 

− ārvalstu viesi; 

 

Koncertos piedalījās 80 mūziķi 

Apmeklētāju skaits abos koncertos kopā sasniedza 2600.  

Klausītāju vidū bija Fridrihshafenas un Štutgartes koncertzāļu pastāvīgā 

publika, kā arī Vācijā dzīvojošie latvieši.   

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

Vācijas koncertaģentūra Opus 3 Artists. 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja 

/paliekošā 

vērtība 

Pasākuma rezultātu ilgtspēju raksturo: 

• radītas jaunas zināšanas, priekštati un izpratne par par ārvalstu 

klausītāju mūzikas uztveri un latviešu mākslinieku novērtējumu.  

• radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

• nostiprināts lepnums par Latvijas valsti 

• ieguldīts valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā 

ārvalstīs. 

 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

 
LTV: 

1.  21.10.2018. LSM.lv (LV) 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/nacionalais-

simfoniskais-orkestris-dodas-simtgades-ture-pa-

eiropu.a296817/  

Interneta mediji: 

1. 03.10.2018 LSM.lv (RU) 

https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/andris-poga-lnso-

-ne-prosto-perviy-orkestr-

strani.a294505/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&u

tm_medium=links 

2. 15.10.2018. Lnso.lv (LV) http://lnso.lv/lnso-dodas-

koncertturneja-un-aicina-to-ieskandet-koncerta-riga/    

3. 16.10.2018. LETA.lv (LV) 

http://www.leta.lv/press_releases/BD982F51-7B69-

4B9D-B407-C1702A7CD170/ 

4. 16.10.2018. Stilaparks.lv (LV) 

http://www.stilaparks.lv/jaunumi/42/11397/  

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/nacionalais-simfoniskais-orkestris-dodas-simtgades-ture-pa-eiropu.a296817/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/nacionalais-simfoniskais-orkestris-dodas-simtgades-ture-pa-eiropu.a296817/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/nacionalais-simfoniskais-orkestris-dodas-simtgades-ture-pa-eiropu.a296817/
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/andris-poga-lnso--ne-prosto-perviy-orkestr-strani.a294505/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/andris-poga-lnso--ne-prosto-perviy-orkestr-strani.a294505/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/andris-poga-lnso--ne-prosto-perviy-orkestr-strani.a294505/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/andris-poga-lnso--ne-prosto-perviy-orkestr-strani.a294505/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
http://lnso.lv/lnso-dodas-koncertturneja-un-aicina-to-ieskandet-koncerta-riga/
http://lnso.lv/lnso-dodas-koncertturneja-un-aicina-to-ieskandet-koncerta-riga/
http://www.leta.lv/press_releases/BD982F51-7B69-4B9D-B407-C1702A7CD170/
http://www.leta.lv/press_releases/BD982F51-7B69-4B9D-B407-C1702A7CD170/
http://www.stilaparks.lv/jaunumi/42/11397/
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5. 16.10.2018. Delfi.lv (LV) 

http://www.delfi.lv/kultura/news/music/lnso-valsts-

simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-

koncertzales.d?id=50493819  

6. 16.10.2018. Newsbeezer.com (LV) 

https://newsbeezer.com/latvia/lnso-valsts-simtgade-

uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales-kultura/  

7. 17.10.2018. Tvnet.lv (LV 

https://www.tvnet.lv/6431661/lnso-valsts-simtgade-

uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales  

8. 17.10.2018. Diena.lv (LV) 

https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/lnso-valsts-

simtgade-uzstasies-nozimigas-koncertzales-eiropa-

14207082 

9. 17.10.2018. Lv100.lv (LV) 

https://www.lv100.lv/jaunumi/lnso-valsts-simtgade-

uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales/  

10. 24.10.2018. LETA.lv (LV) 

http://www.leta.lv/press_releases/17D2271D-C55F-

4F29-8EE2-E496502D3212/ 

 

7. Cita 

informācija 
(kas bija būtiska 

pasākuma 

īstenošanā ) 

Koncertos kuplā skaitā pulcējās Vācijā dzīvojošie latvieši, t.sk. tur mītošie 

profesionālie mūziķi. 

 

 

 

 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikāciju 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikāciju kodu 

atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā    

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 50 000 50 000 0 

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

   

http://www.delfi.lv/kultura/news/music/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales.d?id=50493819
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales.d?id=50493819
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales.d?id=50493819
https://newsbeezer.com/latvia/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales-kultura/
https://newsbeezer.com/latvia/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales-kultura/
https://www.tvnet.lv/6431661/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales
https://www.tvnet.lv/6431661/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-nozimigas-koncertzales-eiropa-14207082
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-nozimigas-koncertzales-eiropa-14207082
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-nozimigas-koncertzales-eiropa-14207082
https://www.lv100.lv/jaunumi/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales/
https://www.lv100.lv/jaunumi/lnso-valsts-simtgade-uzstasies-eiropas-nozimigas-koncertzales/
http://www.leta.lv/press_releases/17D2271D-C55F-4F29-8EE2-E496502D3212/
http://www.leta.lv/press_releases/17D2271D-C55F-4F29-8EE2-E496502D3212/
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pašvaldībām noteiktam 

mērķim  

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs: 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Finanšu direktore – Rita Kalnpure 

Mākslinieciskās plānošanas daļas vadītāja – Inese Lapa  

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 67224850 

E-pasts: lnso@lnso 

 

 


