
Pārskats par deleģēšanas līguma Nr.175/2014/2-20.1 no 01.04.2014. izpildi no 

2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam 

SIA “Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Sabiedrība) tika dibināta, lai sekmētu Vidzemes reģiona tālāku 

konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidotu pilnvērtīgu kultūrvidi, veicinātu sabiedrības 

kultūrizglītību un nodrošinātu dažādu žanru profesionālās skatuves mākslas pieejamību Cēsu novadā un 

Vidzemes reģionā. 

Sabiedrības darbība pārskata periodā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam tika veikta 

pamatojoties un vadoties pēc diviem pamatdokumentiem:  

1) Starp Cēsu novada pašvaldību un Sabiedrību noslēgtais deleģēšanas līgumu Nr.175/2014/2-20.1 no 

01.04.2014.; 

2) Daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes  mūzikas un kultūras  centrs”  darbības stratēģiju 2014-

2024.gadam, 3.4.3.1. aktivitātē “Nacionālās  un reģionālās  nozīmes  daudzfunkcionālu centru 

izveide”. 

Mākslinieciskās programmas izveidei 2014.gadā Sabiedrība izveidojusi ciešu un produktīvu sadarbību  ar 

profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras un izglītības iestādēm, ārvalstu  kultūras institūcijām, mūzikas 

aģentūrām, producentu kompānijām un privātajiem partneriem. 

Noslēgti savstarpējie sadarbības līgumi ar partneriem koncertu, teātra un dejas izrāžu rīkošanā, to vidū, VSIA 

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, VSIA Latvijas koncerti, VSIA Kremerata Baltica, VSIA 

Liepājas simfoniskais orķestris, VSIA Dailes teātris, VSIA Nacionālais teātris, Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija, Francijas Institūts, biedrība “Laikmetīgās profesionālās dejas horeogrāfu asociācija”, 

Starptautiskais jauno pianistu konkurss Rīga 2014, Cēsu mākslas festivāls, Rīgas Starptautiskais kino 

festivāls, mūzikas aģentūras Francijā un Lielbritānijā. 

Sabiedrība piedalījusies Cēsu novada rīkoto pasākumu programmās: Ģimeņu diena, Muzeju nakts, Latvijas 

Valsts dibināšanas gadadienas, Ziemassvētku pasākumi.  

Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, 2014.gadā no 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam, notikuši dažādu veidu 

pasākumi, t.sk.:  

                                 47 koncertzāles rīkotie pasākumi;  

                                 32 producentu rīkotie pasākumi; 

                                 426 kino seansi; 

                                 5 vizuālās mākslas izstādes; 

                                 Kopā: 521 pasākumi 

Mākslinieciskās programmas nodrošināšanai Sabiedrība aktīvi strādāja pie finanšu piesaistes. Pamatā 

2014.gadā mākslinieciskās programmas saturs tika nodrošināts Līdzdarbības līguma ,,Par valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanu profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanas jomā” ietvaros, saņemot Kultūras 

ministrijas finansējumu 219 067,- EUR  apmērā. 

Papildus tam tika piesaistīts līdzfinansējums atsevišķu kultūras projektu realizēšanai, piedaloties Valsts 

kultūrkapitāla fonda izsludinātajos kultūras projektu konkursos, piesaistot 5 500,- EUR, piesaistīts Amerikas 

Savienoto Valstu vēstniecības grants 1 694,- EUR apmērā. 

Lai vecinātu Vidzemes koncertzāle “Cēsis” atpazīstamību, popularizētu jauno koncertzāli, tās infrastruktūras 

iespējas, veidotu programmu daudzveidību partnerībā ar Baltijas, Ziemeļvalstu un Eiropas valstu mūzikas 

aģentūrām, festivālu rīkotājiem, izpildītājmāksliniekiem, tika ņemta dalība starptautiskos mūzikas forumos 

“Classical NordicBaltic” Rīgā un “Tallinas mūzikas nedēļa”, kā arī izstādē “'Balttour 2014'” Rīgā. Dalībai 

starptautiskajos mūzikas forumos, tika piesaistīts finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem 309,- 

EUR apmērā. 

Sabiedrība nav veikusi būtiskus ieguldījumus profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai 

nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā. 

 



Sabiedrības pārskata periodā sasniegtie rezultāti un novērtējuma kritēriji: 

Periods - no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam 

Kritērijs 

Plānotais 

skaits 

pārskata 

periodā – NE 

MAZĀK 

Faktiskais 

skaits 

pārskata 

periodā līdz 

2015.gada 

28.februārim 

Provizoriskie 

dati par 

2015.gada 

martu 

2.1.1. apmeklētāju skaits  17210 71193 10100 

2.1.2. apmeklētāju 

skaita 

sadalījums 

pa žanriem 

profesionālo teātru un operas 

viesizrādes 

560 4273 1650 

akadēmiskās mūzikas un 

kamermūzikas koncerti 

5600 10380 1100 

izstāžu projekti 100 30680 3500 

izglītības projekti 450 1500  500 

sadarbības projekti 5600 4300 1850 

starptautiskie projekti 200 300  0 

laikmetīgās skatuves mākslas / 

mūzikas / pasaules mūzikas 

pasākumi /populārās mūzikas 

koncerti 

2500 14660 900 

Amatiermākslas kolektīvu 

koncerti/ izrādes 

2200 5100 600 

2.1.3. vidējais pasākumu skaits mēnesī 6 11 20 

2.1.4. kopējais pasākumu skaits  40 122 20 

2.1.5. pasākumu 

skaita 

sadalījums pa 

žanriem 

profesionālo teātru un operas 

viesizrādes 

1 9 4 

akadēmiskās mūzikas un 

kamermūzikas koncerti 

10 24 5 

izstāžu projekti 1 5 1 

izglītības projekti 3 5 1 

sadarbības projekti 10 8 2 

starptautiskie projekti 1 2 0 

laikmetīgās skatuves mākslas 

/ mūzikas / pasaules mūzikas 

pasākumi / populārās 

mūzikas koncerti 

5 31 5 

telpu noma (korporatīvie 

pasākumi u. c.) 

5 28 0 



Amatiermākslas kolektīvu 

koncerti 

4 10 2 

2.1.6. Kopējais apmeklētāju skaits pasākumos, kas 

sekmē Pilnvarotās personas pakalpojumu 

pieejamību dažādām sabiedrības 

mērķgrupām. 

* 15% no 

kopējā 

apmeklētāju 

skaita 

20% 10% 

2.1.7. Mārketinga 

un 

informācijas 

izplatīšanas 

aktivitāšu 

kvantitāte 

Pilnvarotās personas 

personas izdotie drukātie 

informatīvie materiāli ( 

eksemplāru skaits) 

3000 16155 91 

 Pirm PIrm Elektroniskajos medijos (TV, 

radio, interneta portālos un 

aktivitāšu skaits sociālajos 

tīklos) izplatītie informatīvie 

materiāli 

300 1200 91 

 Drukātajos medijos izplatītie 

informatīvie materiāli 

60 94 7 

2.1.8. Apmeklētība 

(skatītāju % 

kopskaits uz 

kopējo vietu 

skaitu) 

 70 % 70% 90% 

2.1.9. Pilnvarotās 

personas 

pašu 

ieņēmumi 

Ieņēmumi no biļešu 

tirdzniecības 

50 000 EUR 149 594 EUR 22 686 EUR 

Ieņēmumi no telpu nomas 15 000  EUR 81 336 EUR 6 778 EUR 

Ieņēmumi no citām 

saimnieciskām darbībām 

1 000 EUR 42 020 EUR 5 643 EUR 

Ieņēmumi no ziedotājiem 1 000 EUR 5 000 EUR 0 EUR 

Valsts dotācija 219 067 EUR 219 067 EUR 18 626 EUR 

Pašvaldības finansējums 

deleģētā pārvaldes uzdevuma 

1.1.4.  īstenošanai 

 134 513 EUR 17 405 EUR 

Cits finansējums (fondi) 3000 EUR 7 503 EUR 0 EUR 

5.4.10. Pilnvarotās personas darbības atbilstība 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 

* novērtējumu 

sniedz 

Pašvaldība 

  

 

Valdes loceklis       Juris Žagars 


