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Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra 

 Noteikumiem nr.3 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2020. gadā. 

 

 

 

Nr.p.k. 

Plāns  

Faktiskā rādītāju 

izpilde 

(apjoms/summa)* 

Uzdevums Veicamie 

pasākumi 

Sasniedzamie 

rādītāji 

Izpildes 

termiņš 

Nepieciešamais 

finansējums un 

iespējamie finanšu 

avoti 

Atbildīgais 

(amats) 

 

1. Kļūt par nozīmīgu, skatītāju mīlētu un Latvijā pazīstamu Leļļu teātri, kas piedāvā augstvērtīgas un 

profesionālas izrādes un pasākumus dažādām auditorijām. 

Atbilst Deleģēšanas līguma punktiem 1.1.1.,1.1.2.,1.1.3.,5.7.1., 5.7.2. un 5.7.3. 

  

1. Iestudēt vismaz 4 

jauniestudējumus sezonā 

(lai nodrošinātu skatītāju 

skaitu 8000 gadā) 

Iestudēt 4 

jaunas izrādes 

4 

jauniestudējumi 

 

 

31.12.2020. 

 
Vidēji EUR 

28 000 gadā 

Pašvaldības, 

VKKF projektu 

finansējums, pašu 

ieņēmumi 

Valde 4 jauniestudējumi 

EUR 37 492 

 

1.1. Iestudēt vismaz vienu 

latviešu vai pasaules 

klasikas darbu sezonā (lai 

Iestudēt 1 

klasikas darbu  

2 klasikas darbi 31.12.2020. Vidēji EUR 7000 

par vienu 

iestudējumu 

Valde 2 jauniestudējumi 

“Ucipuci meklē mājas” 

un “Ilgonis un 

(vis)Visums” 



nodrošinātu skatītāju skaitu 

8000 gadā) 

Summa iekļauta 

1.aktivitātes  

ietvaros 

EUR 22 650 

1.2.  Jauniestudējumiem 

piesaistīt atzītus un 

profesionālus režisorus (lai 

nodrošinātu skatītāju skaitu 

8000 gadā) 

Piesaistīt 3 

profesionālus 

režisorus  

3 profesionāli 

režisori 

 

31.12.2020. Ap EUR 7500 

gadā 

VKKF projektu 

finansējums, pašu 

ieņēmumi 

Summa iekļauta 

1.aktivitātes 

ietvaros 

Valde 4 režisori Ģirts Šolis, 

Karolīna Jurkštaite, 

Edgars Niklasons,  

Aleksandrs Jonovs 

EUR 11474,04 

 

1.3. Izveidot stabilu un 

pastāvīgu Leļļu teātra 

komandu, līdz 2021. gadam 

nodrošinot nozarei 

atbilstošu konkurētspējīgu 

atalgojumu (lai nodrošinātu 

skatītāju skaitu 8000 gadā 

un 125 izrādes un 

pasākumus teātra 

stacionārajās telpās) 

Palielināt 

atalgojumu  

EUR 693,45 

 

31.12.2020. Pašu ieņēmumi Valde Vidējais amatalgas 

apmērs 2020. gadā 

EUR 695,49(bez 

valdes) 

1.3.1. Piesaistīt otru skaņu/gaismu 

operatoru, uzvedumu daļas 

vadītāju – trupas 

administratoru (lai 

nodrošinātu skatītāju skaitu 

8000 gadā un 125 izrādes 

un pasākumus teātra 

stacionārajās telpās) 

Skaņas 

operators 

1 skaņas 

operators 

31.12.2020. Pašu ieņēmumi Valde Izpildīts 

EUR 10 721,31 

2. 
Veicināt bērnu un jauniešu kultūrizglītību, audzinot tos par zinošiem un izglītotiem teātra skatītājiem.  

 



Atbilst Deleģēšanas līguma punktiem 1.1.2.,1.1.3., 1.1.4. 

 

2.1. Nodrošināt izglītojošas 

ekskursijas latviešu, krievu 

un angļu valodās( lai 

nodrošinātu skatītāju skaitu 

8000 gadā, 125 izrādes un 

pasākumus teātra 

stacionārajās telpās ) 

Nodrošināt 

ekskursijas  

23 

 

31.12.2020. EUR 1860 (vidēji 

EUR 20 uz vienu 

ekskursiju) 

Pašu ieņēmumi 

Valde 23 ekskursijas 

EUR 168 

Maksimāli tika 

izmantoti pieejamie 

materiāli un rekvizīti. 

 

 

2.2.  Iestudēt vismaz vienu 

izrādi reizi divās sezonās 

krievu valodā (lai 

nodrošinātu skatītāju skaitu 

8000 gadā) 

Iestudēt izrādi 

krievu valodā 

0 

 

31.12.2020. 1 Valde Netika izpildīts. 

Pandēmijas dēļ šis 

uzdevums nebija 

aktuāls 

2.3.  Nodrošināt dažādas 

gadskārtu ieražu un rotaļu  

pasākumu programmas (lai 

nodrošinātu biļešu u.c. 

ieņēmumu procentuālo 

attiecību pret pašvaldības 

dotāciju – 20%) 

Izveidot un 

novadīt 

gadskārtu 

ieražu un 

rotaļu 

pasākumus  

4 31.12.2020. EUR 800 

Pašu ieņēmumi 

Valde 4 pasākumi  

EUR 1200 (materiāli, 

rekvizīti) 

3. 
Ar kvalitatīvu, mūsdienu un klasikas iestudējumu, kā arī radošu eksperimentu palīdzību nodrošināt Liepājas  

atpazīstamību un kultūras pilsētas tēlu. 

Atbilst Deleģēšanas līguma punktiem 1.1.4.,1.1.5., 1.1.6. 

 

3.1. Nodrošināt regulāras 

viesizrādes Latvijā (lai 

nodrošinātu biļešu u.c. 

ieņēmumu procentuālo 

attiecību pret pašvaldības 

dotāciju – 20%) 

Nodrošināt  

viesizrādes 

31 

 

31.12.2020. Ap EUR 3000 

Latvijas novadu 

pašvaldības, pašu 

ieņēmumi 

Valde 32 viesizrādes 

EUR 2119,65 

(degviela, 

komandējumu 

izmaksas, dienas 

nauda) 



 

3.2. Piedalīties starptautiskā 

teātra festivālā 

Dalība 

festivālā 

1 31.12.2020. Ap EUR 3000 

Pašu ieņēmumi 

Valde 1 festivāls Lietuvā, 

EUR 0, jo pandēmijas 

dēļ piedalījāmies ar 

izrādes “Kur 

zirgi”ierakstu. 

3.3. Jaunas Leļļu teātra interneta 

mājas lapas izveide (lai 

nodrošinātu izrāžu un 

pasākumu skaitu teātra 

stacionārajās telpās 125) 

Izveidot mājas 

lapas projektu 

Projekts 31.12.2020. 1 Valde Veikta mājas lapas 

analīze, izveidots 

projekts 

EUR 0, jo veikts pašu 

spēkiem 

4. Atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām attīstīt Leļļu teātra materiāli tehnisko bāzi 

Atbilst Deleģēšanas līguma punktiem 1.1.1. un 1.1.2. 

 

4.1. Skatītāju zāles daļas 

remonts, vecā 

apgaismojuma nomaiņa, 

griestu remonts, skatītāju 

gaiteņa kosmētiskais 

remonts (lai nodrošinātu 

izrāžu un pasākumu skaitu 

teātra stacionārajās telpās 

125) 

Izremontēt 

skatītāju zāles 

daļu 

Izremontēta 

zāles daļa 

31.12.2020. Aptuveni EUR 

3000 

Pašu ieņēmumi (ja 

piepildās pašu 

ieņēmumu plāns) 

Valde Izpildīts  

EUR 221 

Darbus veicām pašu 

spēkiem bez 

ārpakalpojumu 

piesaistes 

4.2. Gaismas un skaņas tehnikas 

bāzes uzlabošana, 

nodrošinot mūsdienām 

atbilstošas tehnoloģijas un 

izrāžu kvalitātes uzlabošanu 

(lai nodrošinātu skatītāju 

skaitu 8000) 

Iegādāties 

dimmeri 

izbraukumiem, 

jaunu digitālo 

skaņu pulti 

1 digitāla skaņu 

pults, dimmeris  

31.12.2020. Aptuveni EUR 

5000 

Pašu ieņēmumi 

Valde EUR 5930,90 (tai 

skaitā skaņas apstrādes 

programmatūra) 



4.3. Leļļu teātra ieejas bloka 

sakārtošana - gaismas kastes 

(ar Leļļu teātra nosaukumu) 

un apgaismotu afišu stendu 

izveidošana (lai nodrošinātu 

izrāžu un pasākumu skaitu 

teātra stacionārajās telpās 

125 un skatītāju skaitu 

8000) 

Izveidot 

gaismas kasti 

ar logo virs 

teātra ieejas 

durvīm 

Gaismas kaste 31.12.2020. Aptuveni EUR 

1500 

Pašu ieņēmumi 

Valde Nav izpildīts, jo 

ierobežojām izmaksas 

Covid 19 dēļ. 

4.4. Izveidot mūsdienīgu un 

viegli transformējamu 

noliktavu aprīkojumu  (lai 

nodrošinātu izrāžu un 

pasākumu skaitu teātra 

stacionārajās telpās 125 un 

skatītāju skaitu 8000) 

Mūsdienīgi 

aprīkotas 

noliktavas 

1 noliktavas 

aprīkojums 

31.12.2020. EUR 1500 Valde Izpildīts 

EUR 37 (skrūves, 

naglas) 

Plauktus izgatavojām 

no veco dekorāciju 

materiāliem 

        

* Būtisku noviržu gadījumā sniedz informāciju, kas izskaidro noviržu iemeslus un iekļauj pamatojumu par objektīviem un attaisnojošiem 

apstākļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva mērķus izpildīt, sniedzot priekšlikumus noviržu novēršanai.  

 

 

 

Valdes loceklis   /paraksts/                  Lelde Vīksna 

 

Sagatavotājs, Lelde Vīksna tālr. 26528299 


