
Kultūras ministrijas līguma reģistrācijas Nr.2.5-11-436 

VIENOŠANĀS  
pie 2021.gada 21.janvāra līguma Nr.2.5-11-18 
„Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”  

 
Dokumenta datums ir tā  

Rīgā  elektroniskās parakstīšanas datums 
 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, juridiskā adrese: 
K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364, (turpmāk – MINISTRIJA), kuras vārdā saskaņā ar Ministru 
kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” rīkojas valsts 
sekretāre Dace Vilsone, no vienas puses, un  
 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, reģistrācijas Nr.40003783138, juridiskā 
adrese: Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001, (turpmāk – TEĀTRIS), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas 
valdes loceklis Juris Žagars, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,  
 
pamatojoties uz starp Pusēm noslēgtā 2021.gada 21.janvāra līguma Nr.2.5-11-18 „Par valsts budžeta 
finansējuma izlietošanu” (turpmāk – Līgums) 12.punktu, noslēdz šāda satura vienošanos par 
grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās): 
 
1. Izteikt Līguma 1. un 2.punktu šādā redakcijā: 

 
„1.  MINISTRIJA, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam”, piešķir TEĀTRIM 

finansējumu 3 132 502,00 euro (trīs miljoni viens simts trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divi euro, 
00 centi) apmērā Līdzdarbības līguma 1.1.punktā noteikto deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanai kultūras jomā 2021.gadā, un konkrēti: 

 
1.1. no valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” 3 124 157,00 euro (trīs 

miljoni viens simts divdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro, 00 centi), tai 
skaitā: 
1.1.1. 2 983 507,00 euro (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņi 

euro, 00 centi), pamatojoties valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un 
literatūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas 2020.gada 17.decembra sēdes protokolu 
Nr.1 un kultūras ministra 2020.gada 23.decembrī apstiprināto tāmi, tai skaitā: 
1.1.1.1. 19 725,00 euro (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro, 

00 centi), lai no 2021.gada 1.janvāra nodrošinātu minimālo mēneša darba algu 
ne mazāk kā 500,00 euro (pieci simti euro, 00 centi) apmērā;  

1.1.1.2. 377 489,00 euro (trīs simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit 
deviņi euro, 00 centi), pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 
15.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 39.§) „Rīkojuma projekts 
„Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 „Par 
finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju 
kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās 
un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” 4.punktu, telpu labiekārtošanai;  

1.1.2. 43 560,00 euro (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 00 centi), 
pamatojoties valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” finanšu 
līdzekļu sadales komisijas 2021.gada 26.maija sēdes protokolu Nr.5 un kultūras ministra 
2021.gada 27.maijā apstiprināto tāmi telpu nomai VSIA “Valmieras drāmas teātris” 
viesizrāžu nodrošināšanai Dailes teātrī; 

1.1.3. 97 090,00 euro (deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit euro, 00 centi), pamatojoties 
uz Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija rīkojuma Nr.442 „Par apropriācijas 
palielināšanu Kultūras ministrijai” 1.2.punktu, Finanšu ministrijas 2021.gada 27.jūlija 
rīkojuma Nr.445 „Par apropriācijas palielināšanu” 1.2.punktu, MINISTRIJAS 
2021.gada 4.augusta lēmumu Nr.2.5-3-49 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Dailes teātris” pamatkapitāla palielināšanu”, valsts budžeta apakšprogrammas 
19.07.00 „Mākslas un literatūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas 2021.gada 29.jūlija 
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sēdes protokolu Nr.6 un kultūras ministra 2021.gada 30.jūlijā apstiprināto tāmi, 
pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības stabilitāti un mazinātu 
Covid-19 izplatības radīto negatīvo seku ietekmi, un konkrēti, 4 (četru) jauniestudējumu 
sagatavošanai 2021.gada otrajā pusgadā, tai skaitā: 
1.1.3.1. 21 000,00 euro (divdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi) autoratlīdzību vai 

pakalpojumu par režijas izveidi izdevumiem; 
1.1.3.2. 15 000,00 euro (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) autoratlīdzību vai 

pakalpojumu par scenogrāfijas izveidi izdevumiem; 
1.1.3.3. 17 300,00 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi) autoratlīdzību 

par kostīmu izveidi izdevumiem; 
1.1.3.4. 9 000,00 euro (deviņi tūkstoši euro, 00 centi) citiem autoratlīdzību vai 

pakalpojumu izdevumiem; 
1.1.3.5. 4 000,00 euro (četri tūkstoši euro, 00 centi) aktieru atalgojuma par lomu 

sagatavošanu izdevumiem; 
1.1.3.6. 3 500,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) papildus piesaistītā 

personāla atalgojumam vai autoratlīdzību izdevumiem; 
1.1.3.7. 3 290,00 euro (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumiem; 
1.1.3.8. 8 000,00 euro (astoņi tūkstoši euro, 00 centi) kostīmu izgatavošanas 

izdevumiem; 
1.1.3.9. 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi) dekorāciju un rekvizītu 

izmaksām; 
1.1.3.10. 6 000,00 euro (seši tūkstoši euro, 00 centi) citiem pirmizrāžu sagatavošanas 

izdevumiem; 
 

1.2. no valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un 
programmas” 8 345,00 euro (astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro, 00 centi), 
pamatojoties uz valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības 
līgumi un programmas” finanšu līdzekļu sadales komisijas 2021.gada 23.februāra sēdes 
protokolu Nr.2 un kultūras ministra 2021.gada 24.febuārī parakstīto tāmi, Dejas balvas 2019-
2020 pasniegšanas ceremonijas, kas paredzēta 2021.gada 29.aprīlī, telpu nomas maksas 
segšanai, tehniskā nodrošinājuma un iesaistītā personāla apmaksai. 
 

2. TEĀTRIS apņemas veikt Līdzdarbības līguma 1.1.punktā norādītos valsts pārvaldes uzdevumus, 
2021.gadā sasniedzot šādus rezultatīvos rādītājus: 

 
2.1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums, daudzveidība un jaunrade: 

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns 

2.1.1.  Kopējais jauniestudējumu skaits 
gadā, jauniešu un bērnu auditorijai 
vecumā līdz 17 gadiem domāto 
iestudējumu, kā arī latviešu autoru 
darbu, tajā skaitā jaundarbu 
iestudējumu skaits 

Plānotais jauniestudējumu skaits gadā – 7, 
bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 
17 gadiem domāto iestudējumu skaits – 1, 
latviešu autoru darbu iestudējumu skaits – 4, 
tajā skaitā jaundarbu iestudējumu skaits – 4 

2.1.2.  Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā 
gadā, tajā skaitā latviešu autoru darbu 
iestudējumu skaits 

Plānotais izrāžu nosaukumu skaits repertuārā 
gadā – 21, tajā skaitā latviešu autoru darbu 
iestudējumu skaits –7 

2.1.3. Izrāžu skaits gadā  Plānotais izrāžu skaits gadā – 114 
 

2.2. Teātra mākslas pieejamība un auditorijas piesaiste: 
 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns 

2.2.1. Apmeklējumu skaits gadā  Ne mazāk kā 32 243 apmeklējumu 
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2.2.2. 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 
500 apmeklētājiem 
Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes ne 
mazāk kā 1% apmeklētājiem gadā 

2.2.3. Izrāžu skaits Latvijas teritorijā ārpus 
pastāvīgās atrašanās vietas 

Ne mazāk kā 5 izrādes 

2.2.4. Pastāvīgo zāļu aizpildītība (%) Ne mazāk kā 65% 

 
2.3. Kultūrizglītība un jaunas auditorijas piesaiste: 

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns 

2.3.1. Jauniešu un bērnu auditorijai 
vecumā līdz 17 gadiem domāto 
izrāžu skaits gadā 

Ne mazāk kā 11 izrādes 

2.3.2. Jauniešu un bērnu auditorijai 
vecumā līdz 17 gadiem domāto 
izrāžu apmeklējumu skaits gadā 

Ne mazāk kā 2 226 apmeklējumu 

 
2.4. TEĀTRA darbības starptautiskā dimensija: 

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns 

2.4.1. Izrāžu skaits gadā ārvalstīs - 
2.4.2. Starptautiskās sadarbības projekti 

(kopražojumi, dalība 
starptautiskajās platformās, 
meistarklases u.c.) 

- 

 
2.5. TEĀTRA finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības efektivitāte un ilgtspēja: 

 

Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns 

2.5.1. TEĀTRA pašu ieņēmumi (biļešu 
realizācija un pārējie pašu 
ieņēmumi) 

Plānoto pašu ieņēmumu struktūra, euro: 
Pašu ieņēmumi 810 331,00 

Tajā skaitā:  
Biļešu 
realizācija 630 995,00 

Pārējie pašu 
ieņēmumi 179 336,00 

 

2.5.2. Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos 
ieņēmumos 

21% 

2.5.3. Pašu ieņēmumu īpatsvars pret 
kopējiem izdevumiem 

21% 

2.5.4. Ieguldījumi tehniskās un 
tehnoloģiskās darbības ilgtspējas 
nodrošināšanā, tai skaitā 
mākslinieciskai darbībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
uzturēšanā un attīstīšanā un 
mākslinieciski tehniskās bāzes 

Plānots tehniskās un tehnoloģiskās darbības 
ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīt 
10 000,00 euro 
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pilnveidošanā (skaņu tehnikas, 
gaismu tehnikas, video tehnikas, 
skatuves tehnoloģiju u.c. 
atjaunošanā) 

 
2.6. Citi: 

 
2.6.1. Vidējā biļešu cena gadā 19,57 euro 
2.6.2. Reprezentācijas nolūkos izsniegto 

ielūgumu īpatsvars no kopējā biļešu 
skaita 

Vidēji gadā ne vairāk kā 6%” 

 
2. Izteikt Līguma 3.punktu šādā redakcijā: 
 
„3.   MINISTRIJA pārskaita šā Līguma 1.1.1., 1.1.2. un 1.2.punktā piešķirto finansējumu uz TEĀTRA 

atvērto kontu Valsts kasē un šā Līguma 1.1.3.punktā piešķirto finansējumu uz TEĀTRA atvērto 
kontu kredītiestādē saskaņā ar finansēšanas plānu (Līguma 1.pielikums), kas ir neatņemama šā 
Līguma sastāvdaļa.” 

 
3. Izteikt Līguma 6.punktu šādā redakcijā: 
 
„6. TEĀTRIS iesniedz MINISTRIJĀ pārskatu par šā Līguma 1.1.1.2., 1.1.2., 1.1.3. un 1.2.punktā minēto 

mērķu īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietojumu, kas sagatavojams saskaņā ar šā Līguma 
pielikumā pievienoto atskaites veidlapu (Līguma 2.pielikums), kurai pievienojamas Valsts kases un 
kredītiestādes konta izdrukas. TEĀTRIS pārskatus iesniedz MINISTRIJĀ šādos termiņos: 
6.1. par šā Līguma 1.2.punktu – līdz 2021.gada 30.jūlijam; 
6.2. par šā Līguma 1.1.1.2.punktu – līdz 2021.gada 20.decembrim; 
6.3. par šā Līguma 1.1.2. un 1.1.3.punktu – līdz 2022.gada 20.janvārim.” 

 
4. Izteikt Līguma 1.pielikumu jaunā redakcijā (Vienošanās pielikums). 

 
5. Vienošanās stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu 

un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 
6. Vienošanās ar pielikumu sagatavota latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām elektroniska dokumenta 

veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejama abpusēji 
parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.  

 
7. Pušu rekvizīti: 

 
MINISTRIJA: TEĀTRIS: 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Dailes teātris” 
K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001 
Reģistrācijas Nr.90000042963 Reģistrācijas Nr.40003783138 
Valsts kase  Valsts kase 
Kods: TRELLV22 Kods: TRELLV22 
Konts: LV17TREL2220511045000 Konts: LV51TREL9220511000000 
Konts: LV41TREL2220511050000 AS „Swedbank” 
 Kods: HABALV22 
 Konts: LV49HABA0001401053762 
Valsts sekretāre Valdes loceklis 

D.Vilsone J.Žagars 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU  
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Vienošanās pielikums  
pie 2021.gada 21.janvāra līguma Nr.2.5-11-18 

„Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu” 
 

„1.pielikums līgumam 
„Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu” 

 
VSIA „Dailes teātris” 

finansēšanas plāns 2021.gadam 
no valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” 

(valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)  
   

Ceturksnis Summa, euro 
2021.gads - kopā 3 027 067 
I ceturksnis 790 108 
II ceturksnis 985 947 
III ceturksnis 573 558 
IV ceturksnis 677 454 

 
VSIA „ Dailes teātris”  

ieguldījums pašu kapitālā 2021.gadā 
no valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” 

(valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)  
 

Ceturksnis Summa, euro 
2021.gads - kopā  97 090 
III ceturksnis 97 090 

 
VSIA „Dailes teātris” 

finansēšanas plāns 2021.gadam 
no valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” 

(valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) 
 

Ceturksnis Summa, euro 
2021.gads - kopā 8 345 
II ceturksnis 8 345” 

 
 


