
ATSKAITE 

par 2016.gadā sasniegtiem rezultatīviem rādītājiem 

saskaņā ar 2016.gada 4.janvārī noslēgto finansēšanas līgumu 

Nr.2.5.-11-1 

 

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

2015.gada 06.janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr.5.1.-8-1 „Par atsevišķu valsts pārvaldes 

uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.5.punktu, iesniedz pārskatu par 2016.gadā Pārvaldes 

uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem radītājiem saskaņā ar 2016.gada 

4.janvārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr.2.5.-11-1. 

 

1. Auditorijas piesaiste: sastāvs, stabilitāte un dinamika:  

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

1.1. Apmeklējumu skaits gadā  Ne mazāk kā 50 000 

 apmeklējumu 

56 190 apmeklējumu 

1.2. Jauniešu un bērnu auditorijai 

vecumā līdz 17 gadiem 

domāto izrāžu apmeklējumu 

skaits gadā 

Ne mazāk kā 5 000 

 apmeklējumu 

13 426 apmeklējumu 

1.3. 

 

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  

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) 

13 438 apmeklētājiem 

Labdarības mērķiem izplatītās 

brīvbiļetes ne mazāk kā 0,2% 

apmeklētājiem gadā 

Labdarības mērķiem 

izplatītās brīvbiļetes 

0,2% apmeklētājiem 

gadā 

 

2. Izrāžu skaita stabilitāte un dinamika: 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

2.1. Plānotais kopējais izrāžu 

skaits gadā  

Ne mazāk kā 310 izrādes  337 izrādes  

2.2. Bērnu un jauniešu auditorijai 

vecumā līdz 17 gadiem 

domāto izrāžu skaits gadā  

30 bērnu un jauniešu 

auditorijai vecumā līdz 

17 gadiem domātās izrādes 

 

75 bērnu un jauniešu 

auditorijai vecumā līdz 

17 gadiem domātās 

izrādes 

 

3. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums un daudzveidība: 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

3.1. Izrāžu nosaukumu skaits 

repertuārā gadā 

Repertuārā esošo izrāžu 

nosaukumu skaits vismaz 20, 

kas izrādītas ne mazāk kā 4 

reizes gadā 

Repertuārā esošo izrāžu 

nosaukumu skaits – 31, 

kas izrādītas ne mazāk kā 

4 reizes gadā 

3.2. Jauniestudējumu skaits 

gadā, to žanriskā un 

Plānotais jauniestudējumu 

skaits gadā – 9 (tajā skaitā 2 

Jauniestudējumu skaits 

gadā – 11 (tajā skaitā 4 



  

tematiskā daudzveidība, tajā 

skaitā latviešu 

oriģināldramaturģijas 

jauniestudējumu un jauniešu 

un bērnu auditorijai vecumā 

līdz 17 gadiem domāto 

iestudējumu skaits 

latviešu oriģināldramaturģijas 

jauniestudējumi un 2 bērnu un 

jauniešu auditorijai vecumā 

līdz 17 gadiem domātie 

iestudējumi) 

latviešu 

oriģināldramaturģijas 

jauniestudējumi un 1 

bērnu un jauniešu 

auditorijai vecumā līdz 

17 gadiem domātie 

iestudējumi) 

3.3. Latviešu 

oriģināldramaturģijas 

iestudējumu īpatsvars 

repertuārā 

Ne mazāk kā 15 % no kopējā 

izrāžu skaita 

43 % no kopējā izrāžu 

skaita 

 

4. Teātra darbības vietējā, pārreģionālā un starptautiskā nozīmība:  

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

4.1. Izrāžu skaits gadā ārpus 

teātra pastāvīgās 

atrašanās vietas Latvijā 

Ne mazāk kā 50 izrādes, tajā 

skaitā 25 izrādes visos Latvijas 

reģionos un 25 izrādes Rīgā 

87 izrādes, tajā skaitā 52 

izrādes visos Latvijas 

reģionos un 35 izrādes Rīgā 

 

5. Teātra menedžmenta (saimniekošanas, efektīvas resursu izmantošanas) kvalitāte:  

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

5.1. Apmeklētība teātra telpās 

(plānotais skatītāju kopskaits 

uz kopējo vietu skaitu) 

Pastāvīgo zāļu aizpildītība 

vismaz 77 % 

Pastāvīgo zāļu 

aizpildītība 79 % 

5.2. Teātra pašu ieņēmumu (no 

pārdotajām biļetēm, maksas 

pakalpojumiem un no citām 

saimnieciskajām darbībām), 

publisko (valsts un/vai 

pašvaldību dotācijas) un 

papildus piesaistīto (fondi, 

sponsori, ziedotāji) līdzekļu 

dinamika, stabilitāte un 

līdzsvarotība periodā 

Plānoto ieņēmumu struktūra, 

euro: 

Dotācija no 

valsts 

pamatbudžeta 1 000 730 

Pašu 

ieņēmumi 575 000 

Tajā skaitā:  

Biļešu 

realizācija 450 000 

Telpu noma 25 000 

Pārējie pašu 

ieņēmumi 100 000 
 

Ieņēmumu struktūra, 

euro: 

Dotācija no 

valsts 

pamatbudžeta 977 363 

Pašu 

ieņēmumi 872 643 

Tajā skaitā:  

Biļešu 

realizācija 581 362 

Telpu noma 23 027 

Pārējie pašu 

ieņēmumi 268 254  

 

6. Citi: 

Vidējā biļešu cena gadā 9,00 euro 10,72 euro 

 


