
 

 

 

ATSKAITE 

par 2019.gadā sasniegtiem rezultatīviem rādītājiem 

saskaņā ar 2019.gada 4.janvārī noslēgto finansēšanas līgumu 

Nr.2.5.-11-2 

 

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valmieras drāmas teātris” pamatojoties uz 

2018.gada 02.janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr.2.5.-8-12 „Par atsevišķu valsts 

pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz pārskatu par 2019.gadā 

Pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem radītājiem saskaņā ar 

2019.gada 4.janvārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr.2.5.-11-2. 

 

1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums un daudzveidība: 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

1.1. Jauniestudējumu skaits 

gadā, tajā skaitā jauniešu un 

bērnu auditorijai vecumā 

līdz 17 gadiem domāto 

iestudējumu, kā arī latviešu 

oriģināldramaturģijas 

iestudējumu skaits 

Plānotais jauniestudējumu 

skaits gadā – 9 (tajā skaitā 2 

bērnu un jauniešu auditorijai 

vecumā līdz 17 gadiem 

domātie iestudējumi un 3 

latviešu oriģināldramaturģijas 

jauniestudējumi) 

Jauniestudējumu skaits 

gadā – 10 (tajā skaitā 1 

bērnu un jauniešu 

auditorijai vecumā līdz 

17 gadiem domātie 

iestudējumi un 2 latviešu 

oriģināldramaturģijas 

jauniestudējumi) 

1.2. Izrāžu nosaukumu skaits 

repertuārā gadā, tajā skaitā 

latviešu 

oriģināldramaturģijas 

iestudējumu, kā arī 

mūsdienu autoru 

iestudējumu skaits 

Plānotais izrāžu nosaukumu 

skaits repertuārā gadā – 34 

(tajā skaitā 11 latviešu 

oriģināldramaturģijas 

iestudējumu un 5 mūsdienu 

autoru iestudējumu skaits) 

izrāžu nosaukumu skaits 

repertuārā gadā – 33 (tajā 

skaitā 10 latviešu 

oriģināldramaturģijas 

iestudējumu un 3 

mūsdienu autoru 

iestudējumu skaits) 

1.3. Izrāžu skaits gadā Plānotais izrāžu skaits gadā 

320 (tajā skaitā 123 latviešu 

oriģināldramaturģijas 

iestudējumu un 50 mūsdienu 

autoru iestudējumu skaits) 

Izrāžu skaits gadā 378 

(tajā skaitā 109 latviešu 

oriģināldramaturģijas 

iestudējumu un 55 

mūsdienu autoru 

iestudējumu skaits) 

 

2. Auditorijas piesaiste:  

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

2.1. Apmeklējumu skaits gadā  Ne mazāk kā 55 000 

apmeklējumu 

58 398 apmeklējumu 

2.2. 

 

Pasākumi, kas sekmē teātra 

pakalpojumu pieejamību 

dažādām sabiedrības 

mērķgrupām 

 

Studentiem, pensionāriem, 

ģimenēm ar bērniem u.c. 

maznodrošinātu sociālo grupu 

pārstāvjiem piedāvātās atlaides 

– biļetes par pazeminātām 

cenām (ne mazāk par 10 % no 

vidējās biļešu cenas) ne mazāk 

kā  

12 000 apmeklētājiem  

Biļetes par pazeminātām 

cenām 

11 439 apmeklētājiem 



 

 

 

Labdarības mērķiem izplatītās 

brīvbiļetes ne mazāk kā 0,2% 

apmeklētājiem gadā 

Labdarības mērķiem 

izplatītās brīvbiļetes 

0,2% apmeklētājiem 

gadā 

2.3. Izrāžu skaits Latvijas 

teritorijā ārpus pastāvīgās 

atrašanās vietas  

Ne mazāk kā 50 izrādes 52 izrādes 

2.4. Pastāvīgo zāļu aizpildītība 

(%) 

Ne mazāk kā 78 % 77 % 

 

3. Jaunas auditorijas piesaiste: 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

3.1. Jauniešu un bērnu auditorijai 

vecumā līdz 17 gadiem 

domāto izrāžu skaits gadā 

Ne mazāk kā 80 izrādes 121 izrādes 

3.2. Jauniešu un bērnu auditorijai 

vecumā līdz 17 gadiem 

domāto izrāžu apmeklētāju 

skaits gadā 

Ne mazāk kā 14 500 

apmeklējumu 

19 190 apmeklējumu 

 

4. TEĀTRA darbības starptautiskā dimensijā:  

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

4.1. Izrāžu skaits gadā ārvalstīs - - 

4.2. Starptautiskās sadarbības 

projekti (kopražojumi, dalība 

starptautiskajās platformās, 

meistarklases u.c.) 

Ne mazāk kā 1 starptautiskās 

sadarbības projekti 

1 starptautiskās 

sadarbības projekti 

 

5. TEĀTRA finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības stabilitāte:  

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

5.1. TEĀTRA pašu ieņēmumi 

(biļešu realizācija un pārējie 

pašu ieņēmumi) 

Plānoto pašu ieņēmumu 

struktūra, euro: 

 

Pašu 

ieņēmumi 830 000 

Tajā skaitā:  

Biļešu 

realizācija 580 000 

Pārējie pašu 

ieņēmumi 250 000 
 

Pašu ieņēmumu 

struktūra, euro: 

5.2. Pašu ieņēmumu īpatsvars 

kopējos ieņēmumos 

40 % 45 % 

5.3. Pašu ieņēmumu īpatsvars pret 

kopējiem izdevumiem 

40 % 45 % 

5.4. Ieguldījumi tehniskās un 

tehnoloģiskās darbības 

ilgtspējas nodrošināšanā, tai 

Plānots tehniskās un 

tehnoloģiskās darbības 

ilgtspējas nodrošināšanā 

Tehniskās un 

tehnoloģiskās darbības 

ilgtspējas nodrošināšanā 

Pašu 

ieņēmumi 972 574 

Tajā 

skaitā:  

Biļešu 

realizācija 637 548 

Pārējie 

pašu 

ieņēmumi 335 026  

  



 

 

 

skaitā mākslinieciskai 

darbībai nepieciešamās 

infrastruktūras uzturēšanā un 

attīstīšanā un mākslinieciski 

tehniskās bāzes pilnveidošanā 

(skaņu tehnikas, gaismu 

tehnikas, video tehnikas, 

skatuves tehnoloģiju u.c. 

atjaunošanā) 

ieguldīt 17 300 euro ieguldīt 294 548 euro 

 

6. Citi: 

Vidējā biļešu cena gadā 10,20 euro 10,92 euro 

Reprezentācijas nolūkos izsniegto 

ielūgumu īpatsvars no kopējā biļešu 

skaita 

Vidēji gadā ne vairāk kā 6 % Vidēji gadā 2 % 

 

7. Komentāri (obligāti sniedzami gadījumā, ja faktiskie rādītāji atšķiras no plānotiem 

rādītājiem par 15 un vairāk %) par darbību un Pārvaldes uzdevumu izpildi (sasniegto 

rezultatīvo rādītāju atbilstību plānotajam, darbību veicinošie un kavējošie faktori, cita 

papildus informācija, kas attiecināma uz rezultatīviem rādītāju izpildi): 

 

Šie rezultatīvo rādītāju pieaugumi vai kritumi attiecībā pret Teātra plānoto vistiešākā mērā 

saistīti ar mākslas neprognozējamo dabu – kā mainās publikas pieprasījums, ko maksā 

mākslas kritēriju uzturēšanas standarts. No vienas negaidītas izrāžu mērķauditorijas 

pieauguma mainās liela daļa rezultatīvo rādītāju, apsteidzot arī drosmīgi plānoto. Tieši tāpat – 

satelītprojekta veiksme, kas, cerams, kļūs par tradīciju. 

 

1) 2019.gadā Nefinanšu rezultatīvie rādītāji, kuru faktiskā izpilde pārsniedz plānu ir: 

 Izrāžu skaits gadā + 18% jeb 58 izrādes, 

 Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu skaits gadā + 51% 

jeb 41 izrāde, 

 Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu apmeklētāju skaits 

gadā + 32% jeb 4990 apmeklētājs. 

 

Rādītāju faktiskā izpilde ir saistīta ar Valmieras vasaras teātra festivālu (turpmāk – VVTF). 

2019.gadā augusta pirmajā nedēļā Valmierā notika VVTF Bērniem, šajās trijās dienās 

pirmizrādi piedzīvoja septiņi jauni iestudējumi tika nospēlētas 43 izrādes, kuras noskatījās 

2564 skatītāji. 

 

2) 2019.gadā Finanšu rezultatīvie rādītāji, kuru faktiskā izpilde pārsniedz plānu ir: 

 Pašu ieņēmumi + 17% jeb 142 574 EUR,  

 Pārējie pašu ieņēmumi +34% jeb 85 026EUR. 

 

Būtisks ieņēmumu pieaugums šajās divās pozīcijās ir saistīts ar VVTF. 2019.gadā kopējais 

VVTF piesaistītais finansējums naudas līdzekļu izteiksmē bija apmēram 127 000 EUR. Tas 

saistīts ar VVTF prestiža pieaugumu, kas attiecīgi nes līdzi skatītāju un finansiālo atbalstītāju 

uzticību. Taču arī šis rādītājs nav viennozīmīgi un droši plānojams attiecībā uz nākamajiem 

gadiem. 

 

 Ieguldījumi tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā, tai skaitā 

mākslinieciskai darbībai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā un 



 

 

 

mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošanā (skaņu tehnikas, gaismu tehnikas, video 

tehnikas, skatuves tehnoloģiju u.c. atjaunošanā) + 1702% jeb 277 248 EUR. 

 

2019.gadā bija lieli ieguldījumi Teātra tehnoloģiskās iekārtās un ēkas infrastruktūrā. Gada 

sākumā ar A/S “Valsts Nekustamie īpašumi” tika noslēgts līgums par energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanu Valmieras drāmas teātra ēkā. Viena no pirmajām aktivitātēm, kas tika 

īstenota bija energoefektīvu LED prožektoru uzstādīšana teātra Lielajā zālē, kopējās 

investīcijas bija 239 555,80 EUR. Šo finanšu piesaisti nebija iespējams precīzi prognozēt, jo 

tas saistīts ar A/S “VNĪA” plānu un iespējām mūsu sadarbības līguma ietvaros. Otra lielākās 

gada laikā veiktās investīcijas 43 500 EUR apmērā bija ēkas ugunsdrošības sistēmas 

rekonstrukcijā, pateicoties šiem ieguldījumiem, tika nomainītas vairākas ugunsdzēšanas 

sistēmas komponentes, kuras laika gaitā bija zaudējušas darba spējas, un bija daļēji ārkārtas 

pasākums, lai nodrošinātu drošības sistēmu. 

 

3) Reprezentācijā izsniegti ielūgumi – 33%. Šis rādītājs iezīmē virzienu, kādā būtu jāiet 

teātrim, lai vēl efektīvāk sabalansētu valsts līdzekļu izlietojumu reprezentācijas nolūkos ar 

ieņēmumu sadaļu. 

 

 

VSIA “Valmieras drāmas teātris” 

Valdes locekle Evita Ašeradena _____________ 

 (vārds, uzvārds) (paraksts) 

 
 

02. 01. 2020.  Valmiera  

Datums Mēnesis Gads  Vieta  
 


