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Vadības ziņojums 

2022.gada 13.aprīlī 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris” (turpmāk – Sabiedrība), Sabiedrība, 2021.gadā 

īstenojusi māksliniecisko un saimniecisko darbību, veicot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus atbilstoši 

līgumiem, kas noslēgti ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par kultūras funkciju veikšanu un to finansēšanu. 

2021.gadā 4.janvārī noslēgts līdzdarbības līgums Nr.2.5.-8-6 ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par atsevišķi 

valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā. Pārvaldes uzdevumu veikšanas laiks 2021., 2022. un 

2023.gads. 

2021.gada 8.janvārī noslēgts līgums Nr.2.5.-11-6 ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par valsts budžeta 

finansējuma izlietojumu deleģēto kultūras funkciju veikšanai, nosakot veicamās kultūras funkcijas un rezultatīvo 

rādītāju. 

2021.gada 3.augustā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas lēmumu Sabiedrības pamatkapitāls ir                                     

233 945 euro. LR Uzņēmuma reģistrā izmaiņas veiktas 2021.gada 8.septembrī. 

Sabiedrības darbība pārskata periodā 

Sabiedrības galvenais darbības virziens kultūras iestāžu darbībā ir teātra pakalpojumu sniegšana Latvijas teritorijā, 

kā arī viesizrāžu laikā ārpus tās, papildus tam Sabiedrība organizē ekskursijas teātrī, piedāvā kostīmu īri un telpu 

nomu.  

Saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu gada pārskats sniedz skaidru 

un patiesu priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un pārskata gada saimnieciskās darbības rezultātu, 

sabiedrības vadītājs ir atbildīgs par gada pārskata sastādīšanu. 

Sabiedrības vadītājs apliecina, ka tika lietotas atbilstošas grāmatvedības politikas un tās netika mainītas 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un tika ievērota Latvijas Republikā pastāvošā likumdošana. 

Mākslinieciskā darbība 

2021.gadā Sabiedrības darbību būtiski ietekmēja ne tikai Latvijas Republikā spēkā esošie ar koronavīrusu (COVID-

19) izplatību saistītie ierobežojumi un ieviestie publisko pasākumu aizliegumi un distancēšanās noteikumi, bet arī 

uzsāktie Teātra ēkas (Lāčplēša iela 4, Valmiera, Valmieras novads) rekonstrukcijas darbi. Ja epidemioloģisko 

noteikumu ievērošana Sabiedrības darbā tas grūtības neradīja, tad Teātra ēkas rekonstrukcijas darbi ieviesa būtiskas 

izmaiņas Sabiedrības ikdienas darbos. Lai turpinātu darba nepārtrauktību, jau no gada pirmajiem mēnešiem tika 

meklētas ne tikai darba telpas mārketinga un uzveduma daļas darbiniekiem, t.sk. darbnīcu telpas, bet arī telpas 

dekorāciju un rekvizītu glabāšanai.  Teātra telpu atbrīvošana rekonstrukcijas darbiem bija ilgs un sarežģīts process, 

turklāt rekonstrukcijas darbu saskaņošanas stadijā mainījās Darba organizācijas plāns, kas ietekmēja arī telpu 

pieejamību Sabiedrības ikdienas darbiem. Piemēram, gada otrajā pusē, kad jau tika uzsākti rekonstrukcijas darbi, 

Sabiedrībai bija steidzamības kārtībā jāatbrīvo vēl tās telpas, kurās jau vasaras mēnešos bija pārvietoti rekvizīti un 

dekorācijas, bet kurām steidzamības kārtā bija atkal jāmeklē papildus telpas. Tā kā ēkas rekonstrukcijas darbi tika 

uzsākti ar nobīdi laikā no sākotnējā plāna, tas ietekmēja plānoto rezultatīvo rādītāju izpildi, tas ir, pēc sākotnējiem 

rekonstrukcijas plāniem Teātra Apaļajā zālē izrādes skatītājiem varētu spēlēt jau novembra beigās vai decembra 

sākumā, bet diemžēl, Apaļajā zālē izrādes varēja atsākt spēlēt tikai 2022.gada janvārī. 

2021.gadā Sabiedrība līdzvērtīgi, kā citi Latvijas teātri pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, ieviesa jaunas teātra 

izrādes formu- e-izrādes. Viena no pirmajā repertuāra izrādēm, kas tika pielāgota e-izrādes formai, bija izrāde 

“Slinkums”, kas guvu lielu atsaucību skolās  jau pirms ārkārtējā stāvokļa ieviešanas valstī. Šī gada laikā Sabiedrība 

e-izrāžu repertuārā tika iekļauta arī izrāde “Staburaga bērni”. 

2021.gadā Valmieras teātris kopumā nospēlējis 180 izrādes, tai skaitā 72 e-izrādes, kuras noskatījušies 13 352 

skatītāju un vidējais zāles piepildījums bija 46 %, jo bija jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskie noteikumi, kas 

ļāva piepildīt 50% no zālē iespējamo skatītāju vietu skaita. Salīdzinot ar 2020.gadu nospēlēto izrāžu skaits 

epidemioloģisko noteikumu un Teātra ēkas rekonstrukcijas dēļ, samazinājās par 32% jeb 86 izrādēm, skatītāju 

skaits – par 51 % jeb 13 758 skatītājiem un vidējais zāles piepildījums samazinājies par 13% punktiem. 
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Teātra repertuārā 2021.gadā bija 29 dažāda nosaukumu iestudējumi, no tiem 41% veidoja latviešu 

oriģināldramaturģijas iestudējumi. 2021.gadā tika iestudēti 11 jauniestudējumi, no tiem: 

− Lielajā zālē: A.Dīcis “Meklētāji”, T.Letss “Osedžas  zeme”; 

− Apaļajā zālē: D.Lindsijs-Ebērs “Labie cilvēki”, M.Zālīte “Dzīvais ūdens”, Pēc ikdienas motīviem “Latvijas 

lepnums. Un Aizspriedumi”, A.Lapiņš “Es neesmu klaviernieks”, E.Olbijs “Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?” 

− LMT Mansardā: L.Stumbre “Nākošpavasar”, 

− Izrādes citās vietās: Izrāde brīvdabā teātra pagalmā “Cilts”, Dailes namā B.Brehts “Lepnās kāzas”. 

2021.gadā bērnu un jauniešu auditorijai veltītas izrādes tika nospēlētas 106 reizes, tai skaitā e-izrādes – 72, tās 

noskatījās 5 800 skatītāji, no tiem 3 000 e-izrādes skatītāji.  

Lai Sabiedrība turpinātu pildīt tai deleģētās kultūras funkcijas arī teātra ēkas rekonstrukcijas laikā, kad no trijiem 

spēles laukumiem skatītājiem pieejama ir tikai Apaļā zālē, tika veiktas būtiskas izmaiņas teātra repertuārā, iekļaujot 

tajā daudz vairāk viesizrāžu spēles laukumus. 2021.gada otrajā pusgadā Sabiedrība ārpus savām pastāvīgajām 

telpām nospēlēja 37 izrādes, no tām 12 viesizrādes Rīgā, kuras apmeklēja 6 791 skatītāji.  

Valmieras teātris sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību jau sesto gadu pēc kārtas organizēja Valmieras vasaras 

teātra festivālu. Trijās festivāla dienās, neskatoties uz ierobežojumiem,  to apmeklēja aptuveni 2 000 interesentu, 

izrādes tika nospēlētas 43 reizes un tās noskatījās 1 852 skatītāju. Pirmizrādes piedzīvoja dažāda žanra un vēriena 

izrādes: “Bumba nerunā”, “Marija un zibens”, “Pus audzis”, “Upe”, “Pasaules gals un citas blēņas”, “Samsona 

ceļojums” un “Urbanais safari”. 

Sabiedrības finansiālo rezultātu rādītāji 

Pārskata gadā Sabiedrības kopējie ieņēmumi bija 2 143 707 EUR. Lielāko ieņēmumu īpatsvaru Valmieras drāmas 

teātra ieņēmumu struktūrā veido Latvijas Republikas Kultūras ministrijas dotācijas finansējums 74% un teātra biļešu 

ieņēmumi 8%.  

Pārskata gadā teātra biļešu ieņēmumi bija 176 035 EUR, kas salīdzinot ar 2020.gadu, samazinājušies par                            

143 366 EUR jeb 45%, no tiem teātra ēkā spēlētām izrādēm biļešu ieņēmumu kritums, salīdzinot ar 2020.gadu bija                             

235 893 EUR jeb 87%. Šādu biļešu ieņēmumu kritumu 2021.gadā ietekmēja ar COVID-19 izplatību saistītie 

ierobežojumi un ēkas rekonstrukcijas darbi. 

2021. gadā Sabiedrība no Valmieras pilsētas pašvaldības saņēma 70 000 EUR finansējumu Valmieras vasaras teātra 

festivāla organizēšanai un nodrošināšanai, 40 000 EUR komunālo izdevumu segšanai, 25 000 EUR teātra 

jauniestudējumu veidošanai. Pārskata gadā Sabiedrība no Valsts Kultūrkapitāla fonda apguva projekta finansējumu 

66 240 EUR apmērā, no tiem 51 000 EUR projekta finansējums Valmieras vasaras teātra festivālam, bet 15 240 

EUR finansējums jauniestudējumu veidošanai.  

2021.gadā Sabiedrība ieguva finansējumu 30 444 EUR divās valsts atbalsta programmās: Valsts Kultūrkapitāla 

fonda atbalsta programma “Kultūras pasākumu rīkotāju kompensācija” un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

atbalsts programma nodokļa izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai. 

2021.gadā Valmieras drāmas teātris teātra  mākslinieciskajam atbalstam ziedojumos ir saņēmis 17 769 EUR vērtībā: 

Akciju sabiedrība “Rīgas piena kombināts” 8 000 EUR 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Byko–Lat” 9 769 EUR 

Saņemtie ziedojumi izlietoti saskaņā ar ziedojuma līgumos paredzētajiem ziedojuma izlietojuma mērķiem. 

2021.gadā Sabiedrības izdevumi bija 2 133 423 EUR. No tiem lielākā izdevumu pozīcija tradicionāli ir personāla 

atlīdzība, kā arī jauniestudējumu veidošanas, komunālo pakalpojumu un citi saimnieciskie izdevumi. Pārskata gadā 

no kopējiem izdevumiem 77% jeb 1 637 356 EUR bija personāla atlīdzība un autorhonorāri autoriem.  
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Sabiedrība visa pārskata gada laikā savlaicīgi un godprātīgi veikusi visus nodokļu maksājumus valsts budžetā, 

kopsummā 612 245 EUR: 

Pievienotās vērtības nodoklis 8 093 EUR 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 200 685 EUR 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 399 405 EUR 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 486 EUR 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 294 EUR 

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis 1 303 EUR 

Nekustamā īpašuma nodoklis 1 979 EUR 

Saimniecisko darbību raksturo sekojoši finansiālie rādītāji: 

Finansiālās darbības salīdzinošie rādītāji: 2021 2020 

Neto peļņas rentabilitāte, % 4.31 1.63 

Pašu kapitāla rādītājs, % 38 20 

Kopējās likviditātes rādītājs, % 119 75 

EBITDA, EUR 105 518 111 428 

Neto naudas plūsma, EUR 268 122 195 406 

Sabiedrības mērķis, lai arī tā darbojas kā kapitālsabiedrība, nav peļņas gūšana, bet sabiedrības vērtību radīšana, 

kultūras līmeņa attīstība, kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana un citas kultūrpolitikas vadlīnijās noteiktās 

funkcijas, kas atstāj pozitīvu iespaidu uz visu Latvijas sabiedrību un tās garīgo veselību kopumā. 

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes 

2022.gadā Sabiedrība plāno iestudēt 9 jaunas izrādes (neskaitot Valmieras Teātra festivāla programmas ietvaros 

topošos jauniestudējumus), turpinot piesaistīt dažādu paaudžu režisorus, jaunākās paaudzes aktierus un realizēt 

augstvērtīgus projektus dažādām skatītāju grupām ar pēc iespējas mazāku finanšu risku. Tas bagātinātu Teātra 

repertuāru ar inovatīvām un augstvērtīgām izrādēm un ieinteresētu izrādēm jaunus teātra apmeklētājus. Plānots, 

ka 2022.gadā tiks nospēlētas vismaz 190 izrādes un tās redzēs ne mazāk kā 20 000 skatītāji. Jāmin, ka šo rādītāju 

būtiski var ietekmēt divi faktori – iespējamie Covid-19 ierobežojošie pasākumi 2022.gada garumā, kā arī teātra 

rekonstrukcija, kas būvdarbu veikšanas laikā ļaus strādāt un skatītājiem izrādes piedāvāt tikai Apaļajā zālē. Līdz ar 

to, lai Sabiedrība turpinātu pildīt tai deleģētās kultūras funkcijas, tiek plānotas 59 izrādes ārpus patstāvīgās ēkas – 

viesojoties gan Dailes teātrī, gan izbraukumos Latvijas reģionos. 

Turklāt, 2022.gada 24. februārī Krievija veic militāru iebrukumu Ukrainā, kā rezultātā vēl vairāk pieaugs inflācija un 

tiks būtiski ietekmēta materiālu piegāde, kā arī palielinās spriedze sabiedrības noskaņojumā, kas var ietekmēt teātra 

biļešu pieprasījumu. 

2022.gadā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana un dekorāciju darbnīcu izveide Valmieras drāmas teātrī 

Lāčplēša iela 4, Valmierā” ietvaros turpinās uzsāktie ēkas rekonstrukcijas pirmās kārtas darbi. Ēkas rekonstrukcijas 

pirmajā kārtā plānots izbūvēt jaunu Black Box zāli, kura atrastos vienā līmenī ar esošo Valmieras drāmas teātra Lielo 

zāli, veikt vides pieejamības pasākumus visām trijām teātra zālēm, nodalot skatītāju un aktieru plūsmas, kā arī 

būtiski uzlabot darbinieku darba vides apstākļus. Papildus rekonstrukcijas laikā ēkai tiks veikta pamatu stiprināšanas 

un ēkas siltināšanas pasākumi, uzlabojot ēkas energoefektivitātes, ilglaicības un stabilitātes rādītājus.  

Sabiedrība meklēs jaunas sadarbības formas ar Latvijas uzņēmumiem, cenšoties piesaistīt finansējumu lielāku un 

nozīmīgāku projektu realizācijai. Teātris turpinās atjaunot radošo trupu, daļēji trupā iesaistot Latvijas Kultūras 

akadēmijas tieši Valmieras teātrim veidotā aktieru kursa pārstāvjus, un notiks vēl nozīmīgāki meklējumi Eiropas 

līmeņa profesionāļu piesaistē gan Valmieras vasaras teātra festivālam, gan teātra repertuāram. Sabiedrība 

pilnveidosies, lai kļūtu par kultūras un garīgās atgūšanās un pieredzes vietu dažāda paaudžu un sociālo slāņu 

skatītājiem. 
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Pasākumi pētniecības un attīstības jomā 

Sabiedrība nav īstenojusi zinātniskos projektus, tomēr pastāvīgi nodarbojas ar tirgus izpēti un ilgtermiņa ieguldījumu 

atjaunošanu, un 2021.gadā investīcijās ieguldīti 36 065 EUR. 

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs 

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs. 

Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski 

Sabiedrības galvenie finanšu riski, kas saistīti ar uzņēmējdarbību ir tirgus risks. Sabiedrības finanšu aktīvus 

galvenokārt veido pamatlīdzekļi, krājumi, naudas līdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi. Finanšu saistību lielāko daļu 

veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem un norēķini par nodokļiem un darba algām, kuri 

denominēti EUR un līdz ar to sabiedrība nav pakļauta valūtas riskiem. Naudas līdzekļi galvenokārt tiek izvietoti 

pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās. Sabiedrībai nav aizņēmumu un tā nav pakļauta procentu likmju riskam un 

kredītriskam. Sabiedrība pārskata gadā nav izmantojusi finanšu instrumentus.  

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām 

Pēc finanšu gada beigām, Latvijas Republikā joprojām ir spēkā ar publisko pasākumu norisi saistītie COVID-19 

izplatību ierobežojumi, kas ietekmē ekonomisko attīstību valstī, kā arī tika precizēt plāni, ka līdz pat 2023. gada 

pavasarim turpināsies Teātra ēkas rekonstrukcijas darbi. Kopumā nav paredzams, kā situācija ar COVID-19 varētu 

attīstīties nākotnē, līdz ar to pastāv ekonomiskās attīstības nenoteiktība. Arī pēc ārkārtējās situācijas beigām 

Sabiedrība turpina ievērot ir ieteikumus un vadlīnijas, kas saņemtas no valdības iestādēm, lai samazinātu COVID-

19 izplatību. Turklāt, 2022. gada 24. februārī Krievija veic militāru iebrukumu Ukrainā, kā rezultātā vēl vairāk pieaugs 

inflācija un tiks būtiski ietekmēta materiālu piegāde, kā arī palielinās spriedze sabiedrības noskaņojumā, kas var  

ietekmēt teātra biļešu pieprasījumu. 

Sabiedrība uzskata, ka, tikai pateicoties 2021.gadā valdības pieņemtiem atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai 

COVID-19 radīto seku novēršanai, 2022.gadā Sabiedrība spēja turpināt darbību un veikt deleģētos uzdevumus 

kultūras jomā. 

Šie secinājumi balstīti uz informāciju, kas pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu 

ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadība pašreizējā izvērtējama. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi 

notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija. 

Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana 

Sabiedrības 2021.gada rezultāts ir peļņa 9 997 EUR, kuru Sabiedrība lūdz novirzīt kapitālsabiedrības plānotajām 

investīcijām – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – atbilstoši kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijai 

2019. – 2022.gadam,  lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko darbību. 

 

 

  

Evita Ašeradena  
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