
1.pielikumslīdzdarbības līgumam„Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumudeleģēšanu kultūras jomā”
ATSKAITEpar 2021. gada 12 mēnešos sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem un2021. gadā sasniedzamo rezultatīvo rādītāju provizorisko izpildisaskaņā ar 2021. gada 18. janvārī noslēgto finansēšanas līgumuNr.2.5-11-15

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, pamatojoties uz 2021.gada 5. janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr.2.5.-8-10 „Par atsevišķu valsts pārvaldesuzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz pārskatu par 2021. gada 12mēnešos Pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem unprovizorisko 2021. gadā sasniedzamo rezultatīvo rādītāju izpildi saskaņā ar 2021.gada18.janvārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr.2.5-11-15:
1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums, daudzveidība un jaunrade:
Nr. Rezultatīvaisrādītājs Plāns Izpilde12 mēnešos Provizoriskāizpilde gadā1.1. Kopējaisjauniestudējumuskaits gadā, jauniešuun bērnu auditorijaivecumā līdz17 gadiem domātoiestudējumu, kā arīlatviešu autoru darbu,tajā skaitā jaundarbuiestudējumu skaits

Plānotais kopējaisjauniestudējumuskaits gadā – 7,bērnu un jauniešuauditorijai vecumālīdz 17 gadiemdomāto iestudējumuskaits – 7, latviešuautoru darbuiestudējumu skaits –1, tajā skaitājaundarbuiestudējumu skaits –1.

Kopējaisjauniestudējumuskaits –7+1(animācijasfilma), bērnu unjauniešuauditorijaivecumā līdz 17gadiem domātoiestudējumuskaits – 7,latviešu autorudarbuiestudējumuskaits – 1 tajāskaitā jaundarbuiestudējumuskaits – 1.

Kopējaisjauniestudējumuskaits gadā – 7,bērnu unjauniešuauditorijaivecumā līdz 17gadiem domātoiestudējumuskaits – 7,latviešu autorudarbuiestudējumuskaits – 1 tajāskaitā jaundarbuiestudējumuskaits – 2.

1.2. Izrāžu nosaukumuskaits repertuārāgadā, tajā skaitālatviešu autoru darbuiestudējumu skaits

Plānotais izrāžunosaukumu skaitsrepertuārā gadā –60, tajā skaitālatviešu autorudarbu iestudējumuskaits – 10.

Izrāžunosaukumu skaitsrepertuārā – 57,tajā skaitālatviešu autorudarbuiestudējumuskaits – 9.

Izrāžunosaukumuskaits repertuārāgadā – 60, tajāskaitā latviešuautoru darbuiestudējumuskaits – 10___.1.3. Izrāžu skaits gadā Plānotais izrāžuskaits gadā 170 Izrāžu skaits –232 (134 izrādesun tiešsaistē 98)
Izrāžu skaitsgadā 170



2. Teātra mākslas pieejamība un auditorijas piesaiste:
Nr. Rezultatīvaisrādītājs Plāns Izpilde12 mēnešos Provizoriskāizpilde gadā2.1. Apmeklējumuskaits gadā Ne mazāk kā 14 500apmeklējumu 23 285apmeklējumu(t.sk.tiešsaistē-14385)

20 000apmeklējumu

2.2. Pasākumi, kassekmēTEĀTRApakalpojumupieejamībudažādāmsabiedrībasmērķgrupām

Studentiem, pensionāriem,ģimenēm ar bērniem u.c.maznodrošinātu sociālogrupu pārstāvjiempiedāvātās atlaides –biļetes par pazeminātāmcenām (ne mazāk par 10 %no vidējās biļešu cenas) nemazāk kā500 apmeklētājiem

Biļetes parpazeminātāmcenām 1 242apmeklētājiem

Biļetes parpazeminātāmcenām 300apmeklētājiem

Labdarības mērķiemizplatītās brīvbiļetes nemazāk kā 1 %apmeklētājiem gadā

Labdarībasmērķiemizplatītāsbrīvbiļetes 0 %apmeklētājiemgadā

Labdarībasmērķiemizplatītāsbrīvbiļetes 1%apmeklētājiemgadā2.3. Izrāžu skaitsLatvijasteritorijā ārpuspastāvīgāsatrašanās vietas

Ne mazāk kā 10 izrādes 9 izrādes(1550 skatītāji) 6 izrādes

2.4. Pastāvīgo zāļuaizpildītība (%) Ne mazāk kā 75 % 100 % (50 % pieatļautās zālesaizpildītības)
100%

3. Kultūrizglītība un jaunas auditorijas piesaiste:
Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde12 mēnešos Provizoriskāizpilde gadā3.1. Jauniešu un bērnuauditorijai vecumā līdz17 gadiem domāto izrāžuskaits gadā

Ne mazāk kā 170izrādes 232 izrādes 170 izrādes

3.2. Jauniešu un bērnuauditorijai vecumā līdz17 gadiem domāto izrāžuapmeklējumu skaitsgadā

Ne mazāk kā 9 000apmeklējumu 23 285apmeklējumu 15 000apmeklējumu



4. TEĀTRA darbības starptautiskā dimensija:
Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde12 mēnešos Provizoriskāizpilde gadā4.1. Izrāžu skaits gadāārvalstīs Ne mazāk kā 0izrādes 0 izrādes 0 izrādes
4.2. Starptautiskās sadarbībasprojekti (kopražojumi,dalība starptautiskajāsplatformās,meistarklases u.c.)

Ne mazāk kā 0starptautiskāssadarbības projekti
0 starptautiskāssadarbībasprojekti

0 starptautiskāssadarbībasprojekti

5. TEĀTRA finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības efektivitāte un ilgtspēja:
Nr. Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 12 mēnešos
5.1. TEĀTRA pašu ieņēmumi(biļešu realizācija un pārējiepašu ieņēmumi)

Plānoto pašu ieņēmumustruktūra, euro:Pašuieņēmumi 124 500
Tajā skaitā:Biļešurealizācija 123 000
Pārējie pašuieņēmumi 1 500

Pašu ieņēmumi 199 542
Tajā skaitā:
Biļešurealizācija 194878
Pārējie pašuieņēmumi 4664

Pašu ieņēmumustruktūra, euro:

5.2. Pašu ieņēmumu īpatsvarskopējos ieņēmumos 11 % 12%
5.3. Pašu ieņēmumu īpatsvars pretkopējiem izdevumiem 10.68 % 12.9 %
5.4. Ieguldījumi tehniskās untehnoloģiskās darbībasilgtspējas nodrošināšanā, taiskaitā mākslinieciskai darbībainepieciešamās infrastruktūrasuzturēšanā un attīstīšanā unmākslinieciski tehniskās bāzespilnveidošanā (skaņu tehnikas,gaismu tehnikas, videotehnikas,skatuves tehnoloģiju u.c.atjaunošanā)

Plānots tehniskās untehnoloģiskās darbībasilgtspējas nodrošināšanāieguldīt 23 005 euro

Tehniskās untehnoloģiskās darbībasilgtspējas nodrošināšanāieguldīti 28379.08 eiro( signāla pārveidotājs –1018.22 eiro, MikspultsStedu Vista 5paplašinājuma kartes -1940.99 eiro, Mikrafonaskaņu signālu ieeja-izejas bloks SoundoraComp Stage Box -2897.79 eiro, Mobilaselektro kabeļu,instalācijas unkomunikāciju sistēmasizveide Rīgas LB namaLielās zālespiemērošanai - 18 005eiro); serveris (tīkla datuserveris_komplekts) –1512.78 eiro; MonitorsSeetec 4k280(izrādēm)-



825.62 eiro; LED lentuvadība StripDrive 1212V – 1082.68 eiro;Monitors 21.5-inch FullHD Wsveform Studio –1050 eiro
6. Citi:
6.1. Vidējā biļešu cena gadā 10 euro 8.37 euro
6.2. Reprezentācijas nolūkos izsniegtoielūgumu īpatsvars no kopējā biļešuskaita

Vidēji gadā ne vairākkā 6 % Vidēji 6%

7. Komentāri (obligāti sniedzami gadījumā, ja faktiskie rezultatīvie rādītāji atšķiras noplānotajiem rādītājiem par 15 un vairāk %) par darbību un Pārvaldes uzdevumu izpildi(sasniegto rezultatīvo rādītāju atbilstība plānotajam, darbību veicinošie un kavējošie faktori,cita papildu informācija, kas attiecināma uz rezultatīvo rādītāju izpildi):
1) 1.3. Novirze no plāna + 36%. Kopējo izrāžu skaitu palielina digitālo izrāžu skaits.Epidemioloģisko ierobežojumu teātra publiskā darbība bija slēgta 8 mēnešus, kārezultātā klātienē spēlēto izrāžu skaits 2021. gadā bija tikai 134 izrādes, taču tika radītsalternatīvs piedāvājums un pārdotas 98 digitālās izrādes, kas arī ietekmē kopējo izrāžuskaitu;
2) 2.1. Novirze no plānotā ir +61%. Skatītāju skaitu dubulto digitālo izrāžu skatītāji (14385), klātienes skatītāju skaits 2021. gadā - 8 900, kas ir ievērojami mazāk par plānotoepidemioloģisko ierobežojumu (publiskās darbības apturēšana 8 mēnešus, vietuaizpildījuma ierobežojumi) un teātra Lielās zāles neesamības dēļ;

2.2. Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes apmeklētājiem gadā - novirze no plāna-39%, sakarā ar īso publiskās darbības laiku un ļoti ierobežoto vietu skaitu zālē,brīvbiļetes netika piedāvātas prognozētajā apjomā.Biļetes par pazeminātām cenām – novirze no normas +148%. Skatītāji aktīvākizmantojuši Daudzbērnu ģimeņu atlaidi, ko veicinājis 3+ kartes uzlabotais pielietojumsdigitāli - elektronisko biļešu iegādē;
3) 5.1. Biļešu realizācijai ir +58% novirze no plānotā, jo biļešu ieņēmumus būtiskipalielina ieņēmumi no digitālo izrāžu pārdošanas, kas attiecībā pret plānoto kompensēzaudējumus, ko radījusi teātra publiskās darbības ilgstoša ierobežošana 2021. gadā.Pārējie pašu ieņēmumu novirze ir + 211%, papildināts un palielināts pārdodamoreprezentācijas produktu apjoms, t.sk. atgrieztā nauda par veselības apdrošināšanuatbrīvotajiem darbiniekiem.

5.3. Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem ir palielinājies par +18%, jopalielinājušies gan pašu ieņēmumi, gan izrāžu biļešu ieņēmumi (izrādes tiešsaistē), kāarī palielinājušies kopējie izdevumi (jauniestudējumu sagatavošanai unkapitālsabiedrības saimnieciskās darbības stabilizēšanai).
5.4. Vidējā biļešu cenas novirze ir -16%, vidējo biļešu cenu pazemina digitālo izrāžucena, kas Skolas somas izrādēm noteikta 7.00 EUR

4) 6.2. Novirze +23% ieguldījumi tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas



nodrošināšanā, tai skaitā mākslinieciskai darbībai nepieciešamās infrastruktūrasuzturēšanā un attīstīšanā un mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošanā (skaņutehnikas, gaismu tehnikas, videotehnikas, skatuves tehnoloģiju u.c. atjaunošanā), laipilnvērtīgi varētu rādīt izrādes Latviešu biedrības nama Lielajā zālē un Kamīnzālē.


