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Ievads 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas simfoniskais orķestris” (turpmāk 

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris vai LSO) ir izstrādājis stratēģiju 2018.-

2022.gadam. Šajā dokumentā ir noteikti stratēģiskās attīstības pamatvirzieni no 

2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Stratēģija ir sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījums ir 

stabila ekonomiskā situācija valstī, kā arī kapitāla daļu turētāja prognozējama rīcība 

atbalsta dotāciju īstenošanā. 

Stratēģijas mērķis ir nodrošināt LSO sekmīgu un ilgtspējīgu darbību. Kritiskie rādītāji, 

kas tiek izvirzīti šī mērķa sasniegšanai, ļaus mērķi sasniegt, nodrošinot procesa 

vadību un kontroli. 

Stratēģija ietver darbības modeli un galvenos virzienus, stipro un vājo pušu analīzi, 

kā arī definē finanšu un nefinanšu mērķus. 

 

Darbības pilnvarojums 

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbību nosaka un regulē šādi normatīvie akti: 

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris statūti; 

Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;  

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris iekšējie normatīvie akti. 

Stratēģija ir veidota ievērojot pamatnostādnes, kuras iekļautas 2015.gada 

12.novembra apstiprinātajā Mūzikas nozares stratēģijā. 

 

Darbības raksturojums 

Misija 

VSIA Liepājas Simfoniskais orķestris (apzīmējot māksliniecisku vienību turpmāk arī 

orķestris) – Latvijas, kā arī citu valstu mūzikas tirgos atpazīstama, cienīta un gaidīta 

mākslinieciska vienība ar unikālu skanējumu un augstiem kvalitātes standartiem. 

 

Vīzija 

LSO ir kļuvis par atpazīstamu zīmolu nozīmīgos mūzikas tirgos, gan ar mūzikas 

ierakstu starpniecību, gan koncertējot turnejās un festivālos. Partnerība ar festivāliem 

un dalība starptautiskos kopprojektos pakāpeniski paplašina orķestra darbības 

ģeogrāfisko areālu. Orķestra ieraksti gūst augstu novērtējumu prestižos apskata 



medijos un ir pieejami it visur pasaulē. Baltijas valstīs LSO ir sinonīms augstai spēles 

kultūrai, domas oriģinalitātei un sadarbības spējai.  

Latvijā LSO sniegums ir pieejams gan reģionālajās akustiskajās koncertzālēs, gan 

mazpilsētu kultūras namos. Esam tuvi ikvienam, kas alkst augstvērtīgas mūzikas 

sniegto veldzējumu, neatkarīgi no dzīvesvietas un sociālā statusa.  

Līdztekus klasiskā repertuāra atskaņošanai orķestris iesaistās inovatīvu un 

starpdisciplināru projektu norisēs, sadarbojas ar komponistiem jaunu skaņdarbu 

radīšanas veicināšanai, pacietīgi un neatlaidīgi strādā pie jaunās paaudzes 

ievešanas mūzikas noslēpumā.  

 

Vērtības 

SAKNES – LSO kā pirmā Baltijas valstīs dibinātā filharmoniskā orķestra tiešais 

pēctecis nes atbildību par tradīcijas nepārtrauktību un vēsturiskā aspekta pastāvīgu 

klātbūtni un apzināšanos.  

SPĀRNI – vērstība nākotnē, radošums un drosme atklāt aizvien ko jaunu ir orķestra 

vitalitātes un pievilcības pamatā. 

PIEEJAMĪBA – no visslavenākajām skatuvēm līdz nelielu pilsētiņu kultūras namiem 

– mēs mīlam savu klausītāju un tiecamies viņu sasniegt. 

KOMPETENCE – plaša aptvēruma jēdziens, kas līdztekus tiešajām un nemitīgi 

papildināmajām amata prasmēm mums nozīmē arī emocionālu inteliģenci un 

empātisku attieksmi gan organizācijas iekšienē, gan darbā ar partneriem un 

klientiem. 

SADARBĪBA – nemitīgi attīstāma organizācijas spēja iesaistīties, būt noderīgiem, 

kas ilgtermiņā veidos ap orķestri radošu “gravitācijas lauku”, kurā virmo idejas un 

dzimst aizvien jauni pārsteidzoši projekti. 

 

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris vispārējie stratēģiskie mērķi 

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris vispārējie stratēģiskie mērķi ir sagatavot un darīt 

pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus profesionālās mūzikas koncertus, iestudēt latviešu 

komponistu darbus, veicināt jaunradi latviešu simfoniskās mūzikas jomā, kā arī 

popularizēt simfonisko mūziku Latvijā un ārvalstīs. 

 

Koncertdarbība koncertzālē „Lielais dzintars” 

Koncertdarbība rezidencē VSIA Liepājas Simfoniskajam orķestrim nozīmē apliecināt 

Liepājas mūzikas tradīcijas spēku un kontinuitāti. Tas nozīmē vislielāko atbildību gan 

repertuāra izveidē un partneru atlasē, gan priekšnesuma augstas kvalitātes 

nodrošināšanā.   



Koncertdarbība citur Latvijā 

Tradicionāli mobilais orķestris ir pieejams kā valsts prestižākajos sarīkojumos, tā arī 

visos Latvijas reģionos dažādu kalibru zālēs un auditorijās.  

 

Sadarbība ar citām nozares kapitālsabiedrībām 

VSIA Latvijas Koncerti un VSIA Valsts Akadēmiskais koris Latvija ir stabili sadarbības 

partneri, ar kuriem LSO plāno sadarboties arī turpmāk. 

 

Izglītojošā koncertdarbība 

Līdztekus vērienīgiem un tehnoloģiju atbalstītiem skolu jaunatnes koncertiem Lielajā 

dzintarā LSO strādā pie mobilākiem un ekonomiskākiem produktiem, kurus būs 

vieglāk pārvadāt un pielāgot atskaņošanai Kurzemes reģiona un citu Latvijas reģionu 

apdzīvotās vietās. Konceptuāli tieši izglītojošā koncertdarbība ir vislielāko pievienoto 

vērtību dodoša, lai arī atdevi ilgtermiņā ir grūti precīzi aprēķināt. 

 

Darbība mūzikas ierakstu tirgū 

Darbība mūzikas ierakstu tirgū notiek divos virzienos – piesaistot valsts finansējumu,  

ar ievērojamu ierakstu namu starpniecību popularizēt latviešu komponistu simfonisko 

mūziku starptautiskajā tirgū, kā arī sadarbojoties ar ierakstu namiem uz komerciāliem 

pamatiem (šāda rakstura projektos tā nebūs latviešu komponistu mūzika). 

 

Festivālu un koncertu ciklu organizēšana 

Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls un festivāls Liepājas Vasara, kā arī 

koncertu cikls Liepājas skaņas Rundāles pilī ir vērtības, kuras jākopj un jāattīsta. 

 

Koncertdarbība ārvalstīs 

Orķestris turpinās reprezentēt Latviju ārpus tās robežām. 

 

Simfoniskās mūzikas popularizēšana sabiedrībā 

Vitāla nepieciešamība, kas tieši ietekmē LSO perspektīvas nākotnē. Orķestris 

pievērsīs šim virzienam lielu uzmanību. 

Mūziķa profesijas prestiža veicināšana 

Lai cīnītos par augstvērtīga darbaspēka pieejamību nākotnē, sadarbībā ar citiem 

nozares spēlētājiem LSO plāno pasākumu virkni jauniešu ieinteresētības mūziķa 

profesijā veicināšanai. LSO ir iniciējis un atbalsta Latvijas Mūzikas akadēmijas 

nodaļas atvēršanu Liepājā. 

 



Dalība Latvijas valstiskuma apziņas stiprināšanā 

Uzstājoties valstiski nozīmīgos pasākumos, ņemot dalību LV100 programmā, kā arī 

veidojot koncertus un izrādes  par Latvijai nozīmīgām tēmām, LSO savu iespēju 

robežās plāno kalpot mūsu valsts stiprināšanai. 

 

Stratēģiskie mērķi un uzdevumi 

Stratēģiskie rezultatīvie (nefinanšu) mērķi 

Repertuāra daudzveidība  

Saglabājot tradicionāli plašo žanru un stilu piedāvājumu repertuārā (baroks, 

klasicisms, romantisms, nacionālās skolas, latviešu mūzika, jaundarbi, 20.gs. mūzika, 

popa un roka mūzika, simfodžezs, kamermūzika), paplašināt repertuāru neordināru, 

eksperimentālu un inovatīvu žanru virzienā. 

 

Koncertdarbības ģeogrāfiskais pārklājums 

Vidēja darbības perioda laikā uzstāties visos Latvijas reģionos, un katru gadu 

pievienot LSO koncertu “kartei” vismaz vienu jaunu koncerta norises vietu Latvijā.  

 

Koncertu skaits 

Katru gadu LSO sniedz vismaz 50 koncertus Liepājā, Latvijā un starptautiskās 

viesizrādēs ārpus Latvijas robežām, kā arī veic vismaz divu audio albūmu ierakstus. 

 

Mērķauditorijas piesaiste 

Plānots noturēt esošo mērķauditorijas apjomu, kas sarūkoša iedzīvotāju skaita un 

ievērojami pieaugušās konkurences apstākļos ir optimistiska apņemšanās. 

 

Mākslinieciskās darbības novērtējums 

Gadā vismaz divas nominācijas kultūras balvām Latvijā, vai pozitīvas atsauksmes 

Latvijas vai starptautiskos ierakstu apskatos. 

 

Stratēģiskie kvantitatīvie (finanšu) mērķi 

Finansiālās stabilitātes nodrošināšana 

LSO finansiālo stabilitāti visievērojamākajā mērā nodrošina valsts budžeta dotācija 

no Kultūras ministrijas, kā arī atsevišķi mērķa finansējumi. Biļešu ieņēmumus plānots 

noturēt prognozētajā līmenī. Finanšu stabilitātes rādītāji LSO darbībā ir: likviditātes 

rādītājs un pašu ieņēmumi pret kopējo apgrozījumu. 

 



Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un attīstība 

Lai garantētu nemainīgi augstu māksliniecisko kvalitāti, ir jāturpina ieguldījumi 

mūzikas instrumentu bāzes nodrošināšanā un skatuves aprīkojuma tehnoloģiskās 

darbības pilnveidošanā. LSO operatīvās darbības ieņēmumi ir nepietiekami, lai veiktu 

kapitālieguldījumus mūzikas instrumentu iegādē. Līdz ar to vislielākās cerības 

materiāli tehniskās bāzes uzturēšanā un atjaunošanā saistās ar sadarbības ar 

Kultūras ministriju turpināšanā vismaz līdzšinējā līmenī. 

 

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības finansējumu 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Valsts dotācijas 

pamatdarbībai, euro 

1 278 244 1 268 881 1 454 522 1 559 369 1 669 246 

Valsts Kultūrkapitāla 

fonds (turpmāk arī 

VKKF), euro 

37 000 50 300 60 000 21 000 28 000 

Pašvaldības 

līdzfinansējums, euro 

35 434 21 343 27 500 31 000 30 000 

 

Informācija par veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts budžetā 

 2014 2015 2016 2017 

Iemaksāts 

valsts budžetā, 

euro 

457 356 508 170 486 706 567 231 

 

Darbības modelis 

VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” (LSO) ir profesionāls simfonisks orķestris. LSO 

nodrošina simfoniskās un akadēmiskās mūzikas pieejamību Liepājā un citos Latvijas 

reģionos, veicot gan izglītojošu, gan kulturāli attīstošu funkciju. Kā vienīgā 

profesionālā koncertorganizācija ārpus galvaspilsētas LSO reprezentē Latvijas 

atbildīgo reģionālo kultūrpolitiku. 

 

Vadības modelis 

LSO pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde. Valde sastāv no viena 

valdes locekļa. Augstākā lēmējinstitūcija ir dalībnieku sapulce, kuru pārstāv Kultūras 

ministrija.  



LSO komanda nosacīti iedalāma divās daļās – mākslinieciskajā daļā un 

administrācijā. Administratīvā ziņā mūziķi pakļaujas valdes loceklim un orķestra 

inspektoram. 

Mākslinieciskajā daļā hierarhiski ietilpst orķestra mākslinieciskais vadītājs, orķestra 

koncertmeistars, grupu koncertmeistari, koncertmeistaru vietnieki, orķestra mūziķi. 

Māksliniecisko lēmumu pieņemšanā līdzdarbojas orķestra mūziķu ievēlēta 

Mākslinieciskā padome piecu cilvēku sastāvā. 

 

Galvenie darbības virzieni 

Koncertdarbība 

Orķestris ir pilna laika profesionāls kolektīvs, kurš veic regulāru koncertdarbību visa 

gada garumā. Orķestra pamata koncertu vieta ir Liepāja, tomēr kolektīvs aktīvi 

koncertē arī citos Latvijas reģionos. Orķestra galvenās repertuāra līnijas ietver 

latviešu klasiskā un mūsdienu mūzika, klasiskā un romantiskā laikmetu mūzika. 

Līdztekus tam orķestris reizumis atskaņo arī baroka, 20.gadsimta klasisko un vieglo 

žanru mūziku, sadarbojoties ar Latvijas nozares līderiem un prominentiem 

viesmāksliniekiem.  

Izglītojoši pasākumi un aktivitātes bērnu un jauniešu auditorijai 

LSO daudzu gadu garumā organizē dažāda veida koncertus bērniem un jauniešiem, 

lai viņus muzikāli izglītotu un veicinātu viņu interesi par klasisko mūziku.  

Skaņu ierakstu producēšana un izdošana 

Orķestris ir viens no aktīvākajiem mūzikas ierakstu veicējiem Latvijā. Mūzikas ieraksti 

tiek izplatīti sadarbībā ar ierakstu kompānijām Wergo, Toccata, Odradek Records, un 

aizvien biežāk ar Latvijas mūzikas ierakstu kompāniju SKANI. Nozīmīgs stratēģisks 

partneris šajā darbā ir Latvijas Radio.  

 

Ziedošanas politika 

LSO plāno piesaistīt ziedojumus koncertdarbības nodrošināšanai, kā viesmākslinieku 

honorāru, izmitināšanas, transporta un koncertu publicitātes izdevumu segšanai. 

Piesaistītie ziedojumi ļaus sasniegt augstākus mākslinieciskos un koncertu 

apmeklējuma rezultātus.  

LSO neplāno ziedot naudas līdzekļus, sociālo atbildību LSO realizēs, piedaloties 

īpaši atbalstāmām sabiedrības mērķa grupām adresētos sadarbības projektos uz 

nekomerciāliem pamatiem, kā arī piedāvājot bezmaksas biļetes uz orķestra 

rīkotajiem pasākumiem sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Minētās 

darbības piešķirs LSO tēlam humānus vaibstus un radīs plašu labvēlīgu attieksmi 

sabiedrībā. 

 

 



 

 

LSO finanšu un nefinanšu mērķi 2018. – 2022. 

gadam un to īstenošana 

 
Rezultatīvie rādītāji  Mērķa vērtība (kvalitatīvā/kvantitatīvā) 

Nefinanšu mērķi   2018 2019 2020 2021 2022 

Mākslinieciskās 

darbības 

daudzveidība un 

dinamika 

Jauniestudējumu skaits 25 25 25 25 25 

Koncertu skaits 58 58 60 60 62 

 
Bērnu un jauniešu 

koncerti 
6 6 6 6 6 

 
Koncerti Latvijā, neskaitot 

Liepāju 
14 16 16 14 14 

 Koncerti ārzemēs 4 2 3 3 5 

 Jauno ierakstu skaits 2 2 2 2 2 

Auditorijas 

piesaiste 

Apmeklētāju skaits 27 000 27 000 28 000 28 000 30 000 

Apmeklētība (zāles 

piepildījums %) 
70 70 70 70 70 

 Vidējā biļešu cena 12 12 12,50 12,50 13 

 

Atlaižu biļešu skaits / to 

finansiālais novērtējums 

euro 

3 150/ 

18 900 

3 150/ 

18 900 

3 276/ 

19 656 

3 276/ 

19 656 

3 390/ 

20 340 

 
Biļešu skaits labdarības 

mērķiem 
950 950 1 000 1 000 1 035 

 

 Finanšu virsmērķis 

 Kultūras institūcijas finanšu stabilitāte 

Finanšu mērķi fakts Mērķa vērtība (kvalitatīvā/kvantitatīvā) 

   2017  2018 2019 2020 2021 2022 

Peļņa vai zaudējumi, euro   11 843 

 (6958) 

 131 100 200 200 200 

  

Pašu kapitāla atdeve, ROE 

(neto peļņa/pašu kapitāls 

%) 

 17,6  0,21  0,16  0,32  0,32  0,32 



Plānoto pārējo pašu 

ieņēmumu īpatsvars pret 

apgrozījumu % 

 60  50 52 54 54 54 

Neto apgrozījums (euro):  204 706 240 000 250 000 260 000 260 000 260 000 

t.sk. Biļešu ieņēmumi (euro)  82 341  120 000  120 000 120 000 120 000  120 000  

t.sk. Pārējie pašu ieņēmumi 

(euro) 

 122 366  120 000  130 000  140 000  140 000  140 000 

Kopējās likviditātes rādītājs   0,90  0,71  0,72  0,72  0,73  0,73 

Kopējā (neto) naudas 

plūsma (euro) 

 +48 452  -66 043 -550  -5 288  -3 794  0  

Valsts budžetā 

prognozējamās dividendes 

% (plānotā vērtība ir 0%) 

 80  85  50  50  50  50 

Valsts budžetā 

prognozējamās dividendes, 

plānotā vērtība ir 0 euro) pēc 

naudas plūsmas principa 

 (0) 

0 

 (9 474) 

0 

 (111) 

0 

 (50) 

0 

 (100) 

0 

 (100) 

0 

Valsts budžeta dotācija 

(euro) 

Kultūras ministrijas 

mērķfinansējumi projekti 

(euro) 

 1 544 369 

 135 601 

1 609 246 

60 000 

1 609 246 

2 000 

1609246 

80 000 

1 609 246 

70 000 

1 609 246 

- 

Kopējie izdevumi uz vienu 

koncerta apmeklētāju 

(euro) 

 75 75 75 86 86 68 

 

Mūzikas instrumentu tehniskās bāzes atjaunošana (jaunu mūzikas 

instrumentu iegādes plāns 2018. – 2021.gadiem) 

Nr. Instrumenta 

nosaukums 

Vienību 

skaits 

Cena 

par 

vienību 

Summa, 

euro 

2018 2019 2020 2021 

1. Vijole LSO 

koncertmeistaram 

(meistara darbs) 

1 20000 20000 20000    

2. Mežrags “Finke”, 

full triple, Brendan 

taper  

1 10890 10890 10890    

3. Mežraga cietais 

futlāris 

1 507 507 507    

4. Lielie zvani 

ADAMS BK 5003 

1 8243 8243 8243    

5. Mežrags “Finke” 

modelis “Legacy” 

1 7550 7550 7550    



6. Mežragu futlāris 1 600 600 600    

7. Klarnešu “A” un “B” 

komplekts “Buffet 

Crampon” 

1 6000 

 

6000 6000    

8. Klarnešu dubultais 

futlāris 

1 350 350 350    

9. Kontrabasu 

universālie futlāri 

5 700 3500  3500   

10. Piecstīgu 

kontrabasu iegāde 

(meistara darbs) 

4 6000 24000  24000   

11. Timpānu 

komplekta “Adams” 

iegāde  

1 22500 22500  22500   

12. Arfas “Lyon & 

Healy” iegāde  

1 30000 30000   30000  

13. Čelestas “Yamaha” 

iegāde 

1 32000 32000   32000  

14. Krotāļu “Sabian” 

iegāde 

1 4000 4000    4000 

15. Digitālās ērģeles 1 30000 30000    30000 

Kopā 200140 51640 52500 62000 34000 
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