EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA
IZKLAIDES UN ATPŪTAS INDUSTRIJAS VADĪBA

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

Baltijas horeogrāfijas festivāla ”Dancing in
Jūrmala 2017” pasākuma plānošana un
organizēšana Dzintaru koncertzālē
nepilna laika studente
Dace Brokāne
Stud. apliecības Nr. 13070
___________________________
(paraksts)

Zinātniskais vadītājs ________________________ Dr.Phil., Velga Vēvere
(paraksts)

Paraksta atšifrējums

Recenzents __________________
(paraksts)

Rīga 2017

2

Saturs
Anotācija .....................................................................................................................................3
Annotation ..................................................................................................................................4
Aннотация..................................................................................................................................5
Ievads ..........................................................................................................................................6
1. Pasākuma organizēšanas process ............................................................................................9
1.1. Pasākumu organizēšana ...................................................................................................9
1.2. Projekta jēdziens un tā mērķi .........................................................................................14
1.3. Projekta izstrāde kultūras pasākumiem..........................................................................17
2. Kultūras nozare un Dzintaru koncertzāles darbības raksturojums........................................25
2.1. Kultūras nozares attīstība Latvijā ..................................................................................25
2.2. Dzintaru koncertzāles darbības raksturojums ................................................................29
3. Projekta izstrāde festivāla “Dancing in Jūrmala 2017” ietvaros ...........................................32
3.1. Intervija ar Dzintaru koncertzāles vadību par festivāla nepieciešamību .......................32
3.2. Dalībnieku anketēšana par dalību festivālā ...................................................................34
3.3. Festivāla ”Dancing in Jūrmala 2017” pasākuma projekta izstrāde................................41
3.3.1. Projekta iniciēšanas fāze ...................................................................................42
3.3.2. Projekta plānošana un sagatavošana .................................................................44
3.3.3. Projekta īstenošana un norise ............................................................................47
3.3.4. Projekta novērtējums un noslēgums .................................................................49
Secinājumi un priekšlikumi ......................................................................................................50
Izmantotās literatūras un avotu saraksts ...................................................................................52
Pielikumi ...................................................................................................................................55

3

Anotācija
Dace Brokāne. Kvalifikācijas darbs. Baltijas horeogrāfijas festivāla ”Dancing in
Jūrmala 2017” pasākuma plānošana un organizēšana Dzintaru koncertzālē. - Rīga:
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2016.- 64 lpp.
Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt projektu Baltijas horeogrāfijas festivālam
”Dancing in Jūrmala 2017” Dzintaru koncertzālē.
Kvalifikācijas darba izvirzītie uzdevumi:
1. apkopot pasākuma organizēšanas teorētiskos aspektus;
2. veikt kultūras nozares un Dzintaru koncertzāles darbības raksturojumu un veikt
pasākuma plānošanu;
3. izstrādāt secinājumus un priekšlikumus.
Kvalifikācijas darba struktūra sastāv no anotācijām, ievada, trīs darba nodaļām,
secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā nodaļa veltīta pasākuma organizēšanas teorētisko
aspektu apkopošanai, kur apskatīta pasākumu organizēšana kā kultūrvides aspekts, definēts
projekta jēdziens un tā mērķi, kā arī projekta sastādīšana kultūras pasākumu aspektā. Otra
nodaļa veltīta kultūras nozares un Dzintaru koncertzāles darbības raksturojumam, kur
apskatītas kultūras nozares attīstības tendences Latvijā un veikts Dzintaru koncertzāles
darbības raksturojums. Trešajā nodaļā veikta projekta izstrāde festivāla “Dancing in Jūrmala
2017” ietvaros, kur veikta intervija ar Dzintaru koncertzāles vadību par festivāla
nepieciešamību, veikta dalībnieku anketēšana par dalību festivālā, uz kā pamata veikta
festivāla ”Dancing in Jūrmala 2017” pasākuma projekta izstrāde, kas ietver projekta
iniciēšanas fāzi, projekta plānošanu un sagatavošanu, projekta īstenošanu un norisi, kā arī
projekta novērtējumu un noslēgumu.
Kvalifikācijas darba apjoms ir 64 lappuses, tas satur 8 tabulas, 20 attēlus, 6 pielikumus
un 36 izmantotās literatūras avotus.
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Annotation
Dace Brokāne. Qualification work. Baltic state choreography dance festival „Dancing
in Jurmala 2017” planning and organization at Dzintaru music hall. – Riga, University of
Economics and culture, 2016. – 64 p.
Aim of this qualification work is to devlopa a project „Dancing in Jurmala 2017”
which will take place in Dzintaru music hall.
Qualificatios works tasks:
1. gather theoretical aspects of event organizing;
2. make the cultural sector and Dzintaru music gall preformance and event planning
characteristics;
3. develop conclusions and proposals.
Qualifications work structure consists of annotations, introductions, three business
divizions, conclusions and proposals. The first chapter is devoted to the theoretical aspects of
the event organizing, where event planning is looking from aspect of culture, defined term of
Project and its aims, well as drafting the terms of cultural events. The second chapter is
devoted to the cultural industries and Dzintaru music hall preformance characteristics, In this
chapter author analyzes the cultural industry development trends in Latvia and charastics of
Dzintaru concert hall performance. The third chapter shows the development of the draft of
the festival „Dancing in Jurmala 2017” program, which conducted an interwiew with Dzintaru
concert hall managment about planning upcoming event. Conducted surveys of participants
about participation in the festival. Based on the results of survey the Project „Dancing in
Jurmala 2017” development will be made, which includes the Project initiation phase,
planning, preparation and operation, as well as roject evalution and conclusion.
Qualification work consists of 64 pages, contains 8 tables, 20 pictures, 6 annexes and
36 bibliography sources.
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Aннотация
Даце Брокане. Квалификационная работа. Организация и планирование
фестиваля хореографии в Балтии ´´ Dancing in Jūrmala 2017´´ в концертном зале
’’Дзинтари´´ - Рига : Высшая школа экономики и культуры, 2016. – 64 lpp.
Цель Квалификационной работы разпланировать фестиваль хореографии Балтии
´´Dancing in Jūrmala 2017´´ в концертном зале ’’Дзинтари´´.
Задачи квалификационной работы:
1. Собрать теоретические аспекты организации мероприятия
2. Дать характиристику деятельности концертного зала ’’Дзинтари´´ и
сфере культуры. Произвести планирование мероприятия.
3. Разработать выводы и предложения.
Квалификационная работа состоит из: Анотации, введения, трех глав, выводов
и предложений.
Первая глава посвящена теории организации мероприятий, где организация
рассматривается как аспект культурной среды, суть проекта и цели. Вторая глава
посвящена

характеристики

рассмотрены

тенденции

деятельности
развития

концертного

сферы

зала

культуры,

а

’’Дзинтари´´,

также

где

рассмотрены

характеристике деятельности концертного зала.
В третьй главе в рамках разроботки проекта фестиваля ´´Dancing in Jūrmala
2017´´ проведено Интервью с руководством концертного зала ’’Дзинтари´´о
необходимости

проведения

подобных

мероприятий,

проведено

анкетирование

участников об участии в данном мероприятии.
На основании проведение интервью и анкетирования

будет происходить

разроботка фестиваля ´´Dancing in Jūrmala 2017´´ которая включает в себя
инициирование проекта, воплощение и проиедение проекта, а также завершение и
оценка проекта.
Квалификационная работа напечатана на 64 страницах.
Включает в себя 8 таблиц, 20 Изображений, 6 приложения и 36 источников
использованной литературы.
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Ievads
Dejas joma kā spēcīgs sabiedriskās kultūrvides veidotājs savās daudzveidīgajās
izpausmēs stabili iekļaujas mākslas un kultūras mantojumā, un vienlaikus radošā darbībā
īsteno inovatīvus risinājumus ar mērķi ievērojami paaugstināt dejas nozares nozīmi
sabiedrības labklājības attīstībā.
Pēdējo 20 gadu laikā Latvijā strauji attīstījies laikmetīgās dejas segments. Nozarē
aktīvi darbojas profesionālās laikmetīgās dejas kompānijas, apvienības un brīvmākslinieki.
Latvijas mākslinieki savu izcilību apliecina prestiţos Eiropas un pasaules festivālos un
sadarbības projektos. Dejas joma ir daudzţanru nozare, kur daţādām grupām ir atšķirīgas
intereses un vajadzības.1
Ikviena pasākuma organizēšanu var ietekmēt LR likumdošana, tamdēļ jau izstrādājot
pasākuma konceptu būtiski ir apzināties likumdošanu, kas var atbalstīt vai tieši otrādi
ierobeţot pasākuma idejas realizēšanu. Ikviens pasākums veidojas no idejas, tamdēļ idejas
rūpīga izvērtēšana un izstrāde ir ļoti būtisks posms ikviena pasākuma organizēšanā.
Izstrādājot ikvienu pasākuma ideju, ieteicams veikt priekšizpētes darbu, lai apzinātos idejas
dzīvotspēju un reālos resursus, kas nepieciešami tās realizēšanai. Priekšizpētes procesā ir
nepieciešams2:


definēt pasākuma mērķi (kādu mērķu vadīti, mēs organizējam pasākumu? Vai
mūsu izvēlētā mērķa sasniegšanai, pasākuma ideja ir pati atbilstošākā? Kāds
labums tiks radīts pasākuma rezultātā?);



definēt pasākuma mērķa grupu vai grupas (kuru no mērķgrupām mēs vēlamies
uzrunāt? Vai pasākuma ideja ir atbilstoša izvēlētajai mērķgrupai?);



apzināties pasākuma aktualitāti (vai pasākums ir aktuāls pašreizējā situācijā?
Kādu labumu var sniegt mērķgrupai ar pasākuma palīdzību?);



pārbaudīt izvēlēto vietu un datumu (vai izvēlētā vieta var uzņemt plānoto
dalībnieku skaitu? Vai izvēlēto vietu var viegli un ērti sasniegt mūsu izvēlētā
mērķgrupa? Vai izvēlētais datums ir piemērots mūsu izvēlētajai mērķgrupai?
Vai izvēlētājā dienā netiek organizēts kāds cits liels pasākums, kas var traucēt
pasākuma mērķgrupai apmeklēt pasākumu?);



apzināties pasākuma organizēšanai nepieciešamos laika, cilvēku, finanšu
resursus (cik izmaksās pasākuma organizēšana? Kādi cilvēku resursi: prasmes,

1

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam Dejas nozares stratēģija. Rīga: Kultūras ministrija, 2015,
29 lpp.
2
LLTA: Lauku ceļotājs. Praktiskās vadlīnijas publisko pasākumu organizēšanai dabas teritorijās. Rīga:
Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, 7.lpp.
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talanti, kontakti nepieciešami organizēšanas procesā? Cik no nepieciešamajiem
resursiem jau atrodas mūsu rīcībā un cik vēl nepieciešams, piesaistīt? Cik reāla
ir nepieciešamo resursu piesaiste?);


apzināties LR likumdošanu, kas saistīta ar publisku pasākuma organizēšanu;



pieņemt lēmumu par pasākuma organizēšanu.

Kvalifikācijas darba tēma ir „Baltijas horeogrāfijas festivāla ”Dancing in Jūrmala
2017” pasākuma plānošana un organizēšana Dzintaru koncertzālē”. Izvēlētā tēma ir aktuāla,
jo dejas nozarē plašu atzinību un popularitāti ir ieguvuši un nostiprinājuši starptautiska līmeņa
klasiskās dejas festivāli, konkursi. Latvijā deja ir viens no izplatītākajiem amatierkustības
veidiem. Tā sekmē sabiedrības iesaisti pilnvērtīgā brīvā laika pavadīšanā un uzlabo dzīves
kvalitāti.
Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt projektu Baltijas horeogrāfijas festivālam
”Dancing in Jūrmala 2017” Dzintaru koncertzālē.
Kvalifikācijas darba izvirzītie uzdevumi:
1. apkopot pasākuma organizēšanas teorētiskos aspektus;
2. veikt kultūras nozares un Dzintaru koncertzāles darbības raksturojumu un veikt
pasākuma plānošanu;
3. izstrādāt priekšlikumus un secinājumus.
Kvalifikācijas darba struktūra sastāv no anotācijām, ievada, trīs darba nodaļām,
secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā nodaļa veltīta pasākuma organizēšanas teorētisko
aspektu apkopošanai, kur apskatīta pasākumu organizēšana kā kultūrvides aspekts, definēts
projekta jēdziens un tā mērķi, kā arī projekta sastādīšana kultūras pasākumu aspektā. Otra
nodaļa veltīta kultūras nozares un Dzintaru koncertzāles darbības raksturojumam, kur
apskatītas kultūras nozares attīstības tendences Latvijā un veikts Dzintaru koncertzāles
darbības raksturojums. Trešajā nodaļā veikta projekta izstrāde festivāla “Dancing in Jūrmala
2017” ietvaros, kur veikta intervija ar Dzintaru koncertzāles vadību par festivāla
nepieciešamību, veikta dalībnieku anketēšana par dalību festivālā, uz kā pamata veikta
festivāla ”Dancing in Jūrmala 2017” pasākuma projekta izstrāde, kas ietver projekta
iniciēšanas fāzi, projekta plānošanu un sagatavošanu, projekta īstenošanu un norisi, kā arī
projekta novērtējumu un noslēgumu.
Rakstot kvalifikācijas darbu tika pielietotas sekojošas pētīšanas metodes:


dokumentu un literatūras analīze – balstoties uz Dzintaru koncertzāles
izstrādātajiem projektiem, izstrādāt jaunu projektu festivāla “Dancing in
Jūrmala 2017” ietvaros;
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intervija – lai noskaidrotu Dzintara koncertzāles vadības viedokli par festivāla
“Dancing in Jūrmala 2017”, veikta intervija ar Dzintaru koncertzāles vadību;



anketēšana - lai noskaidrotu pasākuma “Dancing in Jūrmala 2017” potenciālo
dalībnieku viedokli par pasākuma norisi, veikta anketēšana par dalību festivālā.

Galvenie izmantotie avoti kvalifikācijas darbā ir grāmatas (Balode A. Projektu
vadīšanas pamati, Fornads I. Biznesa vadības tehnoloģijas, Geipele I., Tambovceva T.
Projektu vadīšana studijām un biznesam, Jackson N. Promoting and Marketing Events.
Theory and Practice, Kolbērs F., Nantels Ţ., Bilodū S., Ričs D. Kultūras un mākslas
mārketings, Sondora L. Rokasgrāmata), zinātniskie raksti (Christenson D. Using vision as a
critical success element in Project management, Kalnača G. Izstāde – emocionāli un
informatīvi piepildīta komunikācija ar sabiedrību, Treija-Hermane A. Kultūras projektu
menedţments) un publikācijas interneta resursos.
Pētījuma periods no 2016. gada 12. septembra līdz 2016. gada 4. novembrim.
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1. Pasākuma organizēšanas process
Teorētiskās nodaļas ietvaros autore apkopos pasākuma organizēšanas teorētiskos
aspektus, kur raksturos pasākumu organizēšanu kā kultūrvides aspektu, apkopos teorētiskos
aspektus par projekta jēdzienu un tā mērķiem, kā arī raksturos projekta sastādīšanu kultūras
pasākumu aspektā.

1.1. Pasākumu organizēšana
Jēdziena „kultūra” problemātiku iezīmē plašie ietvari, kas sniedzas līdz pat pretmetu
pārim „kultūra” un „daba”. Viss, kas nenotiek pats no sevis, bet gan tiek mainīts un darīts ar
cilvēku jēgas un izpratnes palīdzību, veidojot savus dzīves apstākļus, galu galā ir kultūra.
1

Latviešiem latviskā kultūra bija viens no etniskās identitātes saglabāšanas veidiem un arī

viens no neizsīkstošiem diskusiju un debašu tematiem. Tur bija un ir vēl šodien gadskārtējas
kultūras dienas un pat nedēļas, tur bija un ir Kultūras fonds, un gari kultūras balvu saraksti.
Latvieši savās mītnes zemēs ir centušies iepazīstināt cittautiešus ar saviem kultūras
sasniegumiem, klusībā cerot, ka parādot citām tautām savu kultūru, būs iespējams iegūt to
simpātijas un pat atbalstu latviešu centieniem. Kultūras jēdziena otra svarīgākā nozīme vēsta
par kaut ko izkoptu, izsmalcinātu, pat pārsmalcinātu. Runājot par visu labāko un izcilāko, ko
cilvēka rokas, prāts un gars vēstures gaitā ir spējis radīt, par civilizāciju un tās augstākajiem
sasniegumiem. Šajā nozīmē vārds „kultūra” vairs nav tikai aprakstītājs, bet ir arī izvērtētājs.
Parasti mēdzam šo jēdzienu attiecināt uz diezgan šauri ierobeţotu specifisku nodarbību
sarakstu: literatūru, mūziku, vizuālajām un skatuves mākslām, respektīvi, zināmām tradīcijas
sankcionētām garīgās dzīves jomām. Svarīgākais ir atcerēties, ka izsmalcinātības iespējas
nebūt nav ekskluzīvi ierobeţotas tikai daţos, tradīcijas sankcionētos laukos, kas sabiedrībā
tiek uzskatīti kā smalki, jo izsmalcinātība var izpausties daţādos veidos.2 Kultūras
organizācijām vai uzņēmumiem ir ievērojama loma sabiedrībā. Tie atspoguļo kultūras
identitāti ar piedāvāto mākslas darbu satura palīdzību (vērtības, galvenās tēmas, tabu), ar
formu (izmantotās tehnoloģijas, paņēmieni), ar piedāvājuma apjomu (piemēram, pasākuma
organizēšanai piemērotu vietu skaitu pilsētā) un patērēšanas veidu. Kultūras organizāciju
jēdzienu var aplūkot šaurākā un plašākā nozīmē. Šaurākajā nozīmē tās būs raţošanas un
izplatīšanas kompānijas ar specializāciju mākslā (piemēram, teātris, mūzika, opera vai deja),
vizuālajā mākslā (galerijas un muzeji), kā arī kultūras mantojuma saglabāšanā (bibliotēkas un
1
2

Benediksens P. Ievads kultūras un mākslas menedţmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008, 122. lpp.
Vīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība Rīga: Karogs, 2010, 9.-12.lpp.
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kultūras pieminekļi). Plašākajā nozīmē kultūras organizāciju jēdziens ietver kultūras
industrijas (filmas, skaņu ieraksti, mūzikli, izdevējdarbība, daiļamatniecība) un plašsaziņas
līdzekļus (radio, televīzija, laikraksti, periodiskie izdevumi).1 Kultūra veidojas kā notikumi,
kuros tiekas lietas, lietu jēga, cilvēks un cits cilvēks. Tā veidojas kā kopīgu pūliņu rezultātā
vēsturiski radušās un uzturētas dzīves formas (piemēram, tikumi, ētiskie principi, cilvēku
savstarpējās attiecības). Īstenotas dzīves formas dēvē par laikmeta stilu.2 Autore secina, ka
kultūru veido gan daţādi pasākumi, notikumi, kultūras ēkas, apskates objekti, sasniegumi, u.c.
Literatūrā izdala sekojošas kultūras funkcijas3:


cilvēka aizsardzība un adaptācija dabas sociālajā vidē – likumdošana, morālās
normas, tradīcijas;



izziņas un radošā funkcija – palīdz iepazīt apkārtējo vidi, zinātniskā izpēte,
eksperimenti, māksla, literatūra;



informācijas apmaiņas funkcija – ceļojumi, grāmatas, masu komunikācijas
līdzekļi;



signifiktīvā funkcija – nosaka objektu un parādību nozīmi, piemēram, uzvedība
sabiedrībā, ģimene;



normatīvā funkcija – izstrādā visdaţādākos noteikumus, rekomendācijas,
normas.

Autore secina, ka katram kultūras veidam ir savas funkcijas, piemēram, informācijas
apmaiņas funkciju pilda situācijā, kad ceļojuma ietvaros tiek apmeklēta cita valsts un izzināta
tās kultūra.
Kultūras organizācija vai cents var būt4:


vieta, kur tiek izzinātas un uzturētas nacionālās un lokālās kultūras vērtības;



vide masu kultūras un elitārās kultūras līdzāspastāvēšanai;



rosinātājs daţādu Latvijas etnisko kultūru iepazīšanai un sadarbībai;



vieta subkultūru rašanās un izpaušanās formu daudzveidībai;



vieta daţādu mūsdienu profesionālās mākslas ţanru un stilu apgūšanai;



pakalpojumu sniedzējs ikviena indivīda radošas pašizpausmes iespējām vai
kolektīvam radošam darbam visu ţanru amatiermākslās;



organizators nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma izzināšanai,
uzturēšanai un tālāk nodošanai nākamajām paaudzēm (apdzīvotajās vietās, kurās

1

Kolbērs F., Nantels Ţ., Bilodū S., Ričs D. Kultūras un mākslas mārketings. Rīga: RD Rīgas kongresu nams,
2007, 16. lpp.
2
Kūle M. Eirodzīve. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006, 11. lpp.
3
Lapiņa M., Lamstera Z., Vaivade A., Brakmane A. Kulturoloģija. Rīga: ISEC, 2009, 6. lpp.
4
Melnbārde D. Kultūras centru loma kultūrpolitikas īstenošanā. Rīga: VA tautas mākslas centrs, 2008, 6.13.lpp./10 lpp.
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nav muzeja, kultūras organizācija var uzņemties atsevišķas funkcijas novada vai
apdzīvotās vietas vēstures izzināšanā un atspoguļošanā);


vieta meistardarbnīcām un meistara un mācekļu attiecību veidošanai;



stimuls pirmajiem radošajiem meklējumiem līdz pat izcilības sasniegšanai;



iedrošinātājs un atbalsts inovācijām un eksperimentiem kultūrā;



starpnieks citu nāciju un valsts kultūras iepazīšanai un apgūšanai.

Autore secina, ka, lai gan kultūras centrs asociējas ar kultūras namu, pastāv daudz un
daţādu kultūras centru, kas attīsta konkrēto kultūru.
Kultūras organizācijas ievērojami atšķiras pēc to lieluma, struktūras, pārstāvētās
nozares un funkcijām. 1.1. attēlā redzami kritēriji mākslas sektoru organizāciju un kultūras
uzņēmumu atšķiršanai.
Prototipu (oriģinālu) ražošana

4

1

Mērķis tirgus

Mērķis –
produkts,
māksla

3

2

Prototipa reproducēšana (kopiju tiražēšana)
1.1. attēls. Kritēriji mākslas sektoru organizāciju un kultūras uzņēmumu atšķiršanai1
1.1. attēlā 1. kvadrants atspoguļo uz produktu orientētas organizācijas, kuru esamības
jēga ir prototips jeb unikāls produkts. Šīs organizācijas kā grupa veido tā saucamo „mākslas
sektoru”, parasti tās ir nelielas bezpeļņas grupas, taču ir iespējami arī daţādi izņēmumi.
Diagonāli pretēji 3. kvadrantā atrodas uz tirgu orientētas organizācijas, kas produktu
reproducē. Tās ir uz peļņu orientētas organizācijas, kas raksturīgas lielākajam vairumam
kultūras industriju.
2. un 4. kvadrantā ietver kombinētus gadījumus. 4. kvadrantā var ievietot tādus
Brodvejas uzvedumus kā Noţēlojamie un operas Spoks. Lai gan šīs kompānijas producē
1

Kolbērs F., Nantels Ţ., Bilodū S., Ričs D. Kultūras un mākslas mārketings. Rīga: RD Rīgas kongresu nams,
2007, 19. lpp.
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patiešām unikālus, prototipam līdzīgus darbus, tās tomēr, pirmkārt, orientējas uz tirgu – tās ir
kultūras industrijas. 2. kvadrātā atrodas organizācijas, kuras, lai gan uz produktu orientētas,
tomēr producē jeb raţo kāda darba daudzas kopijas. Kā piemēru var minēt nekomerciālu
izdevēju, kurš publicē dzeju krājumus.1
Darba ietvaros autore izstrādās projektu pasākumam, kas saistīts ar deju horeogrāfiju,
līdz ar to kā kultūras elementu svarīgi ir apskatīt pasākumu.
Pasākums ir kaut kas ikdienai neraksturīgs, to rīko, lai cilvēku grupa svinētu,
izklaidēties, izglītotos vai izaicinātu savu pieredzi. Pasākumi iedalās šādos mērogos2:


vietējās nozīmes pasākumi;



reģionālie pasākumi;



Latvijas mēroga pasākumi;



starptautiskie pasākumi.

Pasākumus var klasificēt, nosakot pasākuma veidu, saturu vai darbības jomu. Vienotas
klasifikācijas pasākumiem nav, katrs no autoriem izvēlas sava veida klasifikāciju. Roze I.
Prezentācijā „Pasākuma, nodarbības plānošana” pasākumu veidus izdala sekojoši:


kultūras pasākumi;



sporta pasākumi;



atpūtas un izklaides pasākumi;



politiskie pasākumi;



privātie pasākumi;



sociālie pasākumi;



darījumu, pārdošanas pasākumi;



korporatīvie pasākumi;



militārie pasākumi;



tūrisma pasākumi;



reliģiskie u.c. pasākumi.

Savukārt ārzemju teorētiķis Boudins G. (Glenn A. J. Bowdin) ir izvirzījis trīs
pasākuma veidus un tie ir kultūras, sporta un biznesa pasākumi. Autors uzsver, ka ikviena
pasākuma veidu var klasificēt pēc šīm trīs izvirzītajām jomām, balstoties uz pasākuma
darbības jomu.

1

Kolbērs F., Nantels Ţ., Bilodū S., Ričs D. Kultūras un mākslas mārketings. Rīga: RD Rīgas kongresu nams,
2007, 19. lpp.
2
Roze
I.
Pasākuma
nodarbības
plānošana.
[tiešsaiste]
[skatīts
03.10.2016].
Pieejams:
http://www.daba.gov.lv/upload/File/Prezentacijas/PP_ESIF_Interpr_Pasak_planosana.pdf
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Kultūras pasākumi var būt gan vietējā mēroga sarīkojumi, gan reliģiskie pasākumi.
Sporta pasākumi var tikt organizēti gan amatieriem, gan profesionāļiem, bet biznesa formā
iekļaujas visi tie pasākumi, kas palīdz pasākuma rīkotājiem sasniegt izvirzīto mērķi. 1
Savukārt Getss D. (Donald Getz) un Razaka R. (Raj Razaq) izvirza šādus pasākumu
veidus, kas redzami 1.1. tabulā.
1.1.tabula
Pasākumu veidi pēc satura un tā darbības jomas2
Donalds Getss

Rajs Razaks

Kultūras svinības

Kultūras svinības

Reliģiskie pasākumi

Reliģiskie pasākumi

Politiskie un valsts pasākumi

Politiskie un valsts pasākumi

Mākslas un izklaides pasākumi

Sporta pasākumi

Biznesa un tirdzniecības pasākumi

Atpūtas pasākumi

Izglītības un zinātniskie pasākumi

Mūzikas pasākumi

Sporta pasākumi

Personiskie un privātie pasākumi

Atpūtas pasākumi

Korporatīvie pasākumi

Privātie pasākumi

Speciālie pasākumi

Rezerves pasākumi

Komerciālie un biznesa pasākumi

Balstoties uz 1.1. tabulu, autore secina, ka abu autoru izvirzītie pasākumu veidi ir
savstarpēji līdzīgi, autori klasifikācijā iekļauj privāto, sabiedrisko, biznesa un politisko
sektoru, kopumā izdalot desmit pasākumu veidus pēc satura un darbības jomas. Atšķirībā no
Donalda Getsa Rajs Razaks izdala mūzikas pasākumus, korporatīvos pasākumus un speciālos
pasākumus, toties Donalds Gets mūzikas pasākumus izdala, kā mākslas un izklaides
pasākumus, speciālos pasākumus, kā izglītības un zinātniskos pasākumus, bet korporatīvos
pasākumus kā rezerves pasākumus.
Kvalifikācijas darba ietvaros tiks veikta Baltijas horeogrāfijas festivāla ”Dancing in
Jūrmala 2017” pasākuma plānošana un organizēšana Dzintaru koncertzālē. Līdz ar to var
secināt, ka šis rīkotais pasākums tiek klasificēts, kā atpūtas pasākums, jo paredzēts kā atpūtas
/ izklaides pasākums ģimenēm un vecākiem ar bērniem.
Lai plānotu un organizētu pasākumu, ir nepieciešams izstrādāt projektu, līdz ar to
nākamajā apakšnodaļā autore apkopos teorētiskos aspektus par projekta jēdzienu un tā
mērķiem.
1
2

Jackson. N. Promoting and Marketing Events. Theory and Practice. Routledge, 2013, p. 4.
Turpat, 4.
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1.2. Projekta jēdziens un tā mērķi
Vārds „projekts” ir cēlies no latīņu vārda projicere un nozīmē „veikt izmaiņas,
izmainīt”. Projekts ir plānveidīgs, vienreizējs kompleksu un savstarpēji saistītu darbu jeb
aktivitāšu kopums ar izvirzītu mērķi, kurš jāsasniedz noteikta laika, finanšu, personāla un citu
ierobeţojumu robeţās un kam piemīt projektam specifiskā darba organizācija.1 Autore secina,
ka projektam nav vienotas definīcijas, katrs no teorētiķiem to definē atšķirīgi.
Teorētiķe I. Geipele ir apkopojusi „projekta” jēdzienu definējumus2:


projekts – unikāls process, kas sastāv no saskaņota un kontrolēta aktivitāšu
kompleksa ar sākuma un beigu termiņu. Tas uzsākts, lai sasniegtu mērķus,
pielāgojoties īpašām vajadzībām, ietverot laika, izmaksu un resursu
ierobeţojumus;



projekts ir produkta iegūšanas mērķorientēts process, kas aptver visas produkta
ieguvei nepieciešamās darbības. Tas ir ceļš no idejas līdz gatavam produktam,
kurā aktivitātes ir sakārtotas noteiktā to izpildes secībā ar mērķi iegūt iepriekš
definēto produktu;



projekts – uzsākts darbs īpašu mērķu sasniegšanai. Šo var uzskatīt par
vienkāršotu jēdziena definējumu;



tradicionāli projekta jēdzienu skaidro kā secīgu pasākumu kopumu, kas
veicami noteiktā laika periodā, noteikta finansējuma robeţās un noteiktu mērķu
sasniegšanai, lai uzlabotu faktisko situāciju;



starptautiskajā standartā „ISO 10006” projekts definēts kā process, ko veido
koordinētu un kontrolētu norišu kopums, kuram ir noteikts sākuma un beigu
termiņš, un kura īpašām prasībām atbilstošais mērķis jāsasniedz, iekļaujoties
atvēlētajos laika, izmaksu un resursu ietvaros;



speciālists kvalitātes jautājumos M. Dţurans projektu formulē kā problēmu ar
plānotu risinājumu. No šī formulējuma izriet, ka projekta mērķis ir problēmas
risināšana;



grāmatā „Juridisko terminu vārdnīca” projekts tiek skaidrots kā „kāda akta,
dokumenta utt. iepriekšējs teksts, plāns, iecere”.

Projekts ir unikāls secīgu pasākumu kopums noteiktu mērķu sasniegšanai, noteiktā
laika posmā un noteiktu resursu robeţās, lai atrisinātu konkrētu problēmu.1 Pirmais solis
1

Balode A. Projektu vadīšanas pamati. Jelgava: LLU, 2009, 8. lpp.
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004., 20.21. lpp.
2
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projekta izstrādē ir mērķu izvirzīšana. Mērķu izvirzīšana attēlo projekta uzdevuma devēja un
projekta vadītāja izvirzītās projekta vērtības un intereses. Lai pieņemtu loģiskus un pamatotus
lēmumus projekta izstrādes gaitā, detalizēti ir jāidentificē, plānotos sasniedzamos rezultātus.2
Autore uzskata, ka līdz ar projekta mērķu izvirzīšanu, ir jānosaka arī mērķa sasniegšanai
piešķirtais aptuvenais budţets, tas palīdzēs izvirzīt alternatīvas projekta ietvaros.
Projekta būtība ir konkrēta pasākuma detalizēta plānošana. Ja uzņēmums vēlas, lai
visas šīs darbības būtu veiksmīgas, tām jābūt rūpīgi un ar apdomu vadītām vispārējā projekta
mērķa efektīvai un produktīvai nodrošināšanai. Veiksmīgus projektus plāno, nosakot virzienu
reāliem uzdevumiem un mērķiem. Sākuma posmā tiek novērtēti iespējamie rezultāti. Šajā
posmā cenšas noskaidrot arī problēmas.3 Galvenās projekta pazīmes ir šādas4:


projekts ir vienreizējs; tas nozīmē, ka pašvaldībā plānotās darbības iepriekš nav
veiktas vai projekta ietvaros tās plānotas citā kvalitātē, citai mērķa grupai;



projekts ir vērsts uz kādas aktuālas problēmas atrisinājumu; tas nozīmē, ka
problēma ir aktuāla ne tikai pasaulē, Latvijā un reģionā, bet galvenokārt tā ir
aktuāla konkrētajā pašvaldībā;



projektam ir skaidrs, sasniedzams mērķis; tas nozīmē, ka, projektam
beidzoties, var nešaubīgi pateikt, ka mērķis ir sasniegts;



projektam ir identificēti (fiksēti un apstiprināti) izmērāmi rezultāti;



projekta mērķa sasniegšanai plānoti ierobeţoti resursi (materiāltehniskie,
finanšu, cilvēkresursi);



projekts ir ierobeţots laikā, t.i., projektam ir noteikts sākuma un beigu datums.

Autore uzskata, ka galvenās projekta pazīmes ir tās, ka tiek izstrādāts secīgs plāns,
kāda konkrēta mērķa sasniegšanai, kas ietver visas darbības, kas ar to saistītas, kā arī ietver
mērķa sasniegšanai nepieciešamo budţetu.
Veiksmīgai projektu attīstība un projektu pieteikumu izstrādei nepieciešama rūpīga
projektu plānošana. Projekta izstrādes fāzē uzsvars plānošanā tiek likts uz projekta mērķa un
rezultātu sasniegšanu, kvalitātes nodrošināšanu, projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu,
mērķa grupu vajadzību apmierināšanu.5

1

Sondora L. Rokasgrāmata. Rīga: SIA „Projektu un kvalitātes vadība”, Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
2009., 49. lpp.
2
Christenson D. Using vision as a critical success element in Project management. International Journal of
Managing Projects in Business, 2008, Nr.4, p. 611.-622.
3
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004., 21.
lpp.
4
Sondora L. Rokasgrāmata. Rīga: SIA „Projektu un kvalitātes vadība”, Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
2009., 49. lpp.
5
Robeţniece I., Klapenkovs I., Pēersons J., Jurgelāne I., Neilande L., Vaivare I. Rokasgrāmata projektu
vadīšanā. Rīga: NK Konsultāciju birojs, 2013., 34. lpp.
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Projektam izvirza mērķi, kas jāsasniedz noteiktā laikā. Projekta mērķus definē, lai
noteiktu, uz ko tiekties (tie varētu būt vēlama situācija nākotnē – uzcelta ēka, publicēta
grāmata; izstrādāta organizācijas stratēģija). Lai nonāktu pie šiem rezultātiem, ir jāveic
savstarpēji saistītas darbības ķēdes posmiem. Katram no tiem var būt savs mērķis vai
rezultāts, piemēram, būvējot ēku, projekta apakšmērķis būs ēkas projekta izstrāde. Īstenojot
projektu, tā izpilde tiek pārraudzīta, lai noteiktu, vai projekts virzās atbilstoši mērķiem.
Projekta nobeigumā mērķiem jābūt sasniegtiem. Skaidrs un precīzi uzstādīts mērķis ir
projekta veiksmes faktors.1 Projekta mērķis ir tieši atkarīgs no definētajiem projekta (laika un
finanšu) resursiem, kā arī saistīts ar noteiktu kvalitatīvo iznākuma rādītāju sasniegšanu.
Projektam tiek izvirzīts gan pamatmērķis (Wider Objective), gan specifisks mērķis (Specific
Project Objective/s). Mērķu noteikšanas posmā svarīgi ir noskaidrot to vērtēšanas kritērijus
un izvērtēt mērķus. Mērķiem jābūt kvalitatīvi un kvantitatīvi izmērāmiem un pārbaudāmiem,
lai noteiktu, vai projekta beigās tas ir vai nav sasniegts.2 Projekta mērķu noteikšana ir viens
no projekta izšķirīgākajiem soļiem. Mērķu analīzei tiek izmantotas daţādas metodes, viena no
visplašāk pazīstamajām pieejām mērķu noteikšanai pamatojas uz SMART akronīmu. Šī
metode ietver to, ka projekta mērķiem jābūt sekojošiem3:


specifiskiem (specific),



izmērāmiem (measurable),



iegūstamiem/sasniedzamiem (attainable/achievable),



reālistiskiem/atbilstošiem (realistic/relevant),



noteiktā laikā (timed).

Autore uzskata, ka galvenā prasība ir tā, lai mērķis būtu izmērāms, tas nozīmē, vai
pastāv iespēja noteikt, vai mērķis ir sasniegts.
Mērķi – ir konkrēts stāvoklis vai gala rezultāts, ko izvirza un cenšas sasniegt kopīgā
darbā apvienojusies grupa. Mērķi var būt daudzveidīgi, tos var iedalīt pēc nozīmīguma, laika
faktora, vadības izvirzīti, kopīgie, indivīda utt. Mērķa sākums ir organizācijas misija, līdz ar to
mērķiem nevar būt gadījuma raksturs vai tikai teorētisks pamatojums. Mērķis tiek noteikts
sareţģītā analīzes un sintēzes procesā. Mērķi daţādām organizācijām var būt atšķirīgi. Mērķis
ir plānošanas funkcijas galvenais instruments.4 Mērķis ir mērogs vai vēlamais stāvoklis, ar
kuru varēs izmērīt noteiktā laika punktā un vietā nākotnes rīcības rezultātus. Projekta mērķi
nav abstrakta vīzija, to var raksturot kā vēlmes un cerības atrisināt problēmu; kā ietekmi, kura
1

Balode A. Projektu vadīšanas pamati. Jelgava: LLU, 2009, 9. lpp.
Pūlmanis E. Mērķu definēšanas nozīme un problēmas projektu inicializācijas procesā Latvijā. LU zinātniskie
raksti. 2011. Ekonomika. Vadības zinātne, 766. sēj., 250. lpp.
3
Dţouns R. Projektu vadības pamati. Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: SIA Lietišķās
informācijas dienests, 2008., 62. lpp.;
4
Fornads I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2009., 75. lpp.
2
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jārada; kā kritērijus, kuri domāti nākotnes risinājumiem. Projekta mērķi nekad nav pasākumi
vai darbības, kuras jāveic, lai problēmu atrisinātu, un tie nekad nesatur risinājumu
priekšlikumus.1 Mērķvadības teorētiķi akcentē kontroles funkciju lomu, proti, atgriezeniskās
saites un informācijas nepieciešamību, skatīt 1.2. attēlu.
MĒRĶI

OBJEKTA STĀVOKLIS

KONTROLE

1.2. attēls. Mērķu īstenošana, ja process tiek kontrolēts2
Mērķu īstenošanu aktivizē vadības un darbinieku savstarpējā saistība, informācijas
apmaiņa, motivācija. Mērķu noteikšana, pēc līdzdalības principa, ir viens no mērķtiecīga
menedţmenta pamatnoteikumiem. Darbinieku līdzdalība mērķu apzināšanā un noteikšanā
pastāv saistībā ar vadības veikto informācijas izplatīšanu starp darbiniekiem, iepazīstināšanu
ar mērķiem un to plānošanas resursiem, uzdevumiem, struktūru un sistēmu veidošanu.
Vadības pienākums ir atklāti veikt personāla atlasi, apmācību un nepieciešamo kvalifikācijas
paaugstināšanu noteikto mērķu sasniegšanai. Mērķu īstenošanā svarīgs ir atgriezeniskās saites
princips. Atgriezeniskai saitei jāaptver visplašākās darbinieku grupas, dodot pastāvīgu,
savlaicīgu, bet galvenokārt attiecīgajam kontroles etapam atbilstošu informāciju.3 Atbilstoša
informācija nozīmē visas informācijas plūsmas apstrādi un nogādāšanu darbiniekiem
vajadzīgajā daudzumā un lietošanas gatavībā, jo pārlieku bagāta informācija kavē tās uztveri
un izmantošanu.
Projekta mērķu sasniegšanā svarīgi ir saskaņot trīs galvenos projekta pamatelementus
– kvalitāti, izmaksas un laiku - šo trīs pamatelementu savstarpējo sakarību sauc par spriedzes
trīsstūri.4
Kad definēts projekta jēdziens un no teorētiskā viedokļa apskatīti projekta mērķi, tiks
izvērtēta projekta sastādīšanas kārtība pasākumu organizēšanas un plānošanas aspektā.

1.3. Projekta izstrāde kultūras pasākumiem
Kultūras aktivitātes pēdējo desmitgaţu laikā pasaulē arvien bieţāk tiek īstenotas ar
kultūras projektu palīdzību. Šādu attīstības gaitu ir ietekmējuši daţādi faktori: izmaiņas valstu
finanšu un kultūras politikā, arvien pieaugošā savstarpējā saistība starp tautsaimniecības
1

Pūlmanis E. Mērķu definēšanas nozīme un problēmas projektu inicializācijas procesā Latvijā. LU zinātniskie
raksti. 2011. Ekonomika. Vadības zinātne, 766. sēj., 249. lpp.
2
Fornads I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2009., 76. lpp.
3
Turpat, 77. lpp.
4
Burke R. Project Management: Planning and Control Techniques: 4th ed. England: John Wiley&Sons Ltd.,
2003, p. 173.
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nozarēm, izmaiņas sabiedrības attieksmē pret kultūru utt. Kultūras projektus var uztvert kā
kultūras pieejamību veicinošus instrumentus, jo tie atvieglo kultūras produktu aizkļūšanu līdz
auditorijai. Ar vārdu „projekts” mūsdienās mēdz apzīmēt daţādas parādības un procesus
visdaţādākajās nozarēs – gan uzņēmējdarbības un informācijas tehnoloģiju jomā, gan
medicīnas, izglītības, kultūras u.c. nozarēs. Nereti par projektiem sauc arī daţādas plānotas
rīcības personiskajā dzīvē. Jēdziens „projekts” cēlies no latīņu vārda proiecere – mest uz
priekšu, kas vēlāk pārtop par proiectum, iegūst nozīmi – priekšlikums, plāns, nodoms.
Latviešu valodā projekts skaidrojums ir daudznozīmīgs: dokumenta teksts ierosinājuma veidā;
rakstisks nodomu vai plānu apkopojums; būves, objekta, izgatavojuma priekšmeta plāns,
skice u.c.1 Autore atzīmē, ka katrs pasākums jāskatās atsevišķi, jo katram pasākumam ir sava
specifika. Svarīgi ir visu laicīgi saplānot un kontrolēt tā norises gaitu.
Pasākuma organizēšanai ir nepieciešams izstrādāt projektu, kur noteiktas visas
pasākuma organizēšanai veicamās norises, sākot no pasākuma mērķa izvirzīšanas līdz budţeta
plānošanai, kas nepieciešams pasākuma organizēšanai. Projekts ietver visas pasākumā
nepieciešamās darbības, projekta ietvaros tiek organizēts pasākums, kur tiek izdalītas
pasākuma organizēšanas fāzes.
Pasākuma organizēšanai var būt nepieciešami2:


cilvēku resursi (organizatori, pasākuma vadītāji, mākslinieki, gidi, brīvprātīgie,
reģistrācijas cilvēki, par komunikāciju, drošību, kārtību, tīrību, gaismu, skaņu,
scenāriju, u.c. atbildīgie);



materiāli tehniskie resursi (transports, galdi, krēsli, apskaņošanas iekārtas,
informācijas stendi, informācijas norādes, informatīvie materiāli, u.c.);



organizatoriskie resursi (organizatoru un iesaistīto regulāras tikšanās,
komunikāciju plāns, operatīvo darbu un pienākumu plāns, u.c.);



finanšu resursi (līdzekļi ārējo pakalpojumu sniedzēju piesaistei).

Autore uzskata, ka pasākuma organizēšanā ir nepieciešams arī apzināt mērķauditoriju,
vai pasākums būs pieprasīts, pretējā gadījumā ieguldītie finanšu un darba resursi
neatmaksāsies.
Lai skatītājs uztvertu izvirzīto koncepciju jeb interpretāciju, katru pasākumu var
izveidot kā projektu, kur svarīgs būs nepieciešamības pamatojums, problēma, koncepcija,
mērķi, mērķauditorija, resursi, izteiksmes līdzekļi, dizains, tehniskais nodrošinājums, norise,
darbs ar sabiedrību, novērtējums. Šīs projekta daļas var reducēt uz trim vienlīdz svarīgiem
izstrādes posmiem: ieguldījumu, procesu un rezultātu, pa soļiem izsekojot pasākuma dzīves
1

Treija-Hermane A. Kultūras projektu menedţments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006, 161.-181.lpp/161.lpp.
Praktiskās vadlīnijas publisko pasākumu organizēšanai dabas teritorijās. LLTA: Lauku ceļotājs. [tiešsaiste]
[skatīts 07.10.2016]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/SCD_vadlinijas.pdf
2
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ciklam no idejas līdz novērtējumam un ieguldījumam nākotnē. Var izmantot arī tradicionāli
četru fāţu modeli1:


plānošana, kas ietver sevī ideju ģenerēšanu, visu veidu resursu – darba grupas
producēšanas vietas, budţeta noskaidrošanu, gala koncepciju izstrādi;



attīstības fāze paredz darbības detalizētu plānošanu, dizaina izstrādi,
publicitātes un reklāmas materiālu sagatavošanu un kampaņas plānošanu un
norisi, programmas izstrādi, personāla sagatavošanu, pasākuma vietu
iekārtošanu;



laiks, kad pasākums jau notiek, ir tikpat svarīgs, kā tā sagatavošanās, jo jāvada
programma, jāstrādā ar sabiedrību, jānodrošina pasākuma drošība un tehniskā
uzturēšana;



novērtēšanas fāzē, līdzīgi kā cita veida projektos, notiek pasākuma analīze no
visiem aspektiem ar mērķi uzlabot darbu.

Pasākumi ir viens no projektu veidiem, kuru realizācijai projektu vadības literatūrā
ieviests termins „pasākumu vadības modelis”, kas sadalīts 4 daļās, kuras, strukturējot, tiek
parādīta pilnvērtīga pasākumu industrijas iekšējā būtība. 2 Sadalot projekta ietvaros veicamos
darbus posmos, rodas lielāka iespēja nodrošināt projekta norises pakāpenību un pārskatāmību,
katras fāzes galarezultāta sasniegšanu, ir vieglāk kontrolēt projekta norises gaitu, pamanīt
problēmas un laikus tās novērst. Arī autori Bērziņš un Nēbels kultūras projekts izdala četras
raksturīgākajās projekta fāzes, skat.1.3. att.
Projekta
iniciēšana

Projekta
plānošana un
sagatavošana

Projekta
īstenošana un
norise

Projekta
novērtējums un
noslēgums

1.3. attēls. Projekta fāzes3
Projekta fāzes daţādu autoru skatījumā tiek izdalītas daţādi, projekta fāzes tiek
izdalītas no 4-7 fāzēm. Autore darba ietvaros vadīsies pēc Treijas-Hermanes izvirzītajām, 1.3.
attēlā redzamajām fāzēm.
Projekta idejas rašanās ir pirmais solis projekta iniciēšanas fāzē. Idejas rodas gan
kolektīvi, gan individuāli, bet, lai tās virzītu tālāk un par to īstenošanas nepieciešamību
pārliecinātu citus, vēlams ir idejas „uzlikt uz papīra” un sagatavot rakstisku projekta
pieteikumu. To var saukt par projekta koncepciju vai sākotnējo plānu, kas ietver galveno
1

Kalnača G. Izstāde – emocionāli un informatīvi piepildīta komunikācija ar sabiedrību. Rīga: VA tautas mākslas
centrs, 62.-69. lpp./63.lpp.
2
Allen, J., O’Toole W., McDonnell I. Festival and special event management. Sydney: John Wiley & Sons
Australia Ltd., 2012., p. 112.
3
Treija-Hermane A. Kultūras projektu menedţments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006, 161.-181.lpp/164.lpp.

20
informāciju par projektu – par tā mērķiem, ierobeţojumiem, nepieciešamajiem resursiem.
Projekta koncepcijas ietvaros nepieciešams definēt projekta mērķi vai mērķus, kā arī
paskaidrot, projekta nepieciešamības pamatideju, ar ko tas ir īpašs, ko šis projekts mainīs un
kas tiks sasniegts. Koncepcijas ietvaros iekļauj informāciju par to, kas projektā varētu
piedalīties, projekta aptuvenās izmaksas, kādi resursi nepieciešami tā īstenošanai, projekta
novērtēšanas kritēriji un būtiskākās problēmas.1 Autore atzīmē, ka visa tālākai projekta
attīstības gaitai jābūt virzītai uz izvirzīto mērķi un tā sasniegšanu.
Projekta plānošanas un sagatavošanas fāzi var uzskatīt par projekta svarīgāko daļu.
No precīza un reāla plāna ir atkarīgs, vai projekts norisināsies veiksmīgi. Projekta plāns palīdz
projektu izpildīt noteiktajā laikā, noteiktā finansējuma robeţās un iecerētās kvalitātes rāmjos.
Tomēr projekti kultūras jomā bieţi ir pakļauti arī ļoti lielai nenoteiktībai un pārmaiņām.
Tāpēc darba grupai ir jābūt elastīgai ar spēju pielāgoties un ātri reaģēt. Projekta plānošanas
procesā jāiesaista visa projekta komanda vai vismaz atbildīgākie projekta komandas
dalībnieki. Ja komandas rīcībā nav daudz laika, tad projekta vadītājs vai neliels projekta
komandas kodols var sagatavot plāna uzmetumu un nodot to komandas apspriešanai, tādejādi
ietaupot laiku vispārējām diskusijām. Galvenie ieguvumi no projektu plānu izstrādes procesa
ir2:


tiek iegūts pārskats par to, kas ir jādara, kas par ko ir atbildīgs un kādi resursi,
kuros brīţos nepieciešami;



pastāv lielāka varbūtība prognozēt iespējamās problēmas un sastrēguma
momentus vēl pirms to rašanās;



visi iesaistītie tiek nodrošināti ar kopīgu izpratni par projektu, un tas motivē
komandas dalībniekus uzdevuma veikšanai, uzlabo komandas sadarbību.



tiek veicināta komandas dalībnieku savstarpējā uzticēšanās, jo plāni publiski
atspoguļo katra atbildības pakāpi, darbu sadalījumu un izpildes termiņus.

Projektu menedţmenta teorijā pirmais izvērstās plānošanas solis ir projekta
struktūrplāna izstrāde, kas atspoguļo visas projekta ietvaros veicamās aktivitātes.
Jebkura projekta struktūras izveide norit saskaņā ar pamatteoriju un savu loģiku.
Projektam, kas formulēts saskaņā ar šādu struktūru, paredzēta noteikta attīstības secība. Šo
struktūru sauc par loģiskās shēmas metodi – LSM (Logical Framework Method).3 Loģiskās

1

Allen, J., O’Toole W., McDonnell I. Festival and special event management. Sydney: John Wiley & Sons
Australia Ltd., 2012., p. 167.
2
Treija-Hermane A. Kultūras projektu menedţments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006, 161.-181.lpp/170.lpp.
3
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004, 113.
lpp.
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struktūras metodē loģiskā secībā sakārtoti jautājumi, uz kuriem jāatrod atbildes (skatīt. 1.2.
tabulu).
1.2. tabula
Loģiskās struktūras metode1
Apraksta
kopsavilkums
Galvenais Kāds?
mērķis
Problēma, ko
projekts
atrisinās
Konkrētais Kāpēc?
mērķis
Ieguvums, kas
jāsasniedz, tā
ietekme
Rezultāti

Kas?
Sagaidāmie,
kad projekts
būs pabeigts

Aktivitātes Kā?
Galvenās, lai
sasniegtu
rezultātu

Objektīvie rādītāji Pārbaudes veids
Kvalitatīvie un
kvantitatīvie
mērīšanas veidi
mērķa sasniegšanai
Kvalitatīvie un
kvantitatīvie
mērīšanas veidi
iemesla
novērtēšanai
Kvalitatīvie un
kvantitatīvie
mērīšanas veidi
rezultāta
novērtēšanai
Projekta
ieguldījumu
kopsavilkums
(veidi un līdzekļi)

Pieņēmumi

Metodes un datu
avoti, kas
apliecinās mērķu
sasniegšanu
Metodes un datu
avoti, kas
apliecina iemesla
sasniegšanu

Ārējie faktori, kas
nepieciešami, lai
saglabātu projekta
mērķa ieguvumu
Ārējie faktori, ja
iemeslam jāstimulē
mērķa sasniegšana

Metodes un datu
avoti, kas
apliecina
rezultātu
sasniegšanu
Projekta
attīstības
aktivitāšu
ziņojumi

Ārējie,
nekontrolējamie
faktori, ja rezultāts
novedīs pie iemesla
Ārējie,
nekontrolējamie
faktori, ja aktivitātes
novedīs pie rezultāta

Loģiskās struktūranalīzes metodi veido analīzes process un šī procesa attēlošanas
paņēmiens, kā rezultātā kļūst iespējams sistemātiski, loģiski un uzskatāmi izkārtot projekta
mērķus un cēloņu-seku sakarības starp tiem.2 Autore uzskata, ka šī metode palīdz analizēt,
plānot, izstrādāt un īstenot veiksmīgus projektus, fokusējot visas projekta darbību uz projekta
mērķi, kā arī palīdz veiksmīgāk komunicēt projekta mērķus nozīmīgām projekta mērķa
grupām.
Loģiskā ietvara metode palīdz loģiskā veidā analizēt un izstrādāt3:


kādas projekta aktivitātes jāīsteno, lai sasniegtu projekta rezultātus un mērķus;



kādiem pieņēmumiem ir jāizpildās, lai rezultāti un mērķi tiktu sasniegti;



ar kādiem riskiem var nākties saskarties projekta gaitā;



pēc kādiem indikatoriem tiks vērtēta mērķu un rezultātu sasniegšana.

Autore atzīmē, ka, lietojot LSM metodi, apraksta sākumā vēlreiz definē mērķi, nosaka
objektīvos rādītājus – kvalitatīvos vai kvantitatīvos, kas liecinās par mērķa sasniegšanu, proti,
izstrādā mērījuma skalu, kā arī pārbaudes veidus.
1

Fornads I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2009, 272. lpp.
Balode A. Projektu vadīšanas pamati. Jelgava: LLU, 2009, 34. lpp.
3
Robeţniece I., Klapenkovs I., Pēersons J., Jurgelāne I., Neilande L., Vaivare I. Rokasgrāmata projektu
vadīšanā. Rīga: NK Konsultāciju birojs, 2013., 34. lpp.
2
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Projektam izvirza mērķi, kas jāsasniedz noteiktā laikā. Projekta mērķus definē, lai
noteiktu, uz ko tiekties (tie varētu būt vēlama situācija nākotnē – uzcelta ēka, publicēta
grāmata; izstrādāta organizācijas stratēģija). Lai nonāktu pie šiem rezultātiem, ir jāveic
savstarpēji saistītas darbības ķēdes posmiem. Katram no tiem var būt savs mērķis vai
rezultāts, piemēram, būvējot ēku, projekta apakšmērķis būs ēkas projekta izstrāde. Īstenojot
projektu, tā izpilde tiek pārraudzīta, lai noteiktu, vai projekts virzās atbilstoši mērķiem.
Projekta nobeigumā mērķiem jābūt sasniegtiem.1 Jāatzīmē, ka skaidrs un precīzi uzstādīts
mērķis ir projekta veiksmes faktors.
Pasākumu organizēšana vienmēr saistīta ar tiešo valsts un pašvaldību darbību,
turpretim publiskais finansiālais atbalsts kultūrai sekmē arī trešo pušu aktivitātes. Iedzīvotāju
daudzveidīgās kultūras iniciatīvas saņem atbalstu tāpēc, lai paplašinātos kultūras piedāvājuma
spektrs un vienlaikus palielinātos iedzīvotāju tiešā iesaiste kultūras veidošanā.2 Projekta
finanšu plāns ir detalizēts projekta apraksts finansiālā izteiksmē, kura uzdevums ir parādīt, cik
un par ko projekta organizatori ir plānojuši tērēt un kādus līdzekļus piesaistīt vai iegūt. Katrā
projektā ir izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projektu, tādas, kas uz projektu attiecas netieši,
tāpat projektos ir virkne izmaksu pozīciju, kas vai nu palielinās, vai samazinās atkarībā no
patērētā laika. Ir virkne izmaksu pozīciju, kuras ir gandrīz ikvienā kultūras projektā3:


honorāri dalībniekiem māksliniekiem, autoriem;



transporta izdevumi;



telpu īre pasākuma norisei;



tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana;



apdrošināšana;



publicitātes izmaksas;



uzturēšanas izdevumi (viesnīcas, ēdināšana);



administratīvie izdevumi;



reprezentāciju izdevumi;



neparedzētie izdevumi (parasti plāno rezervi 3-10% no kopējās projekta
summas, jo projekta izmaksas var neparedzēti pieaugt gan projekta gaitā radušos
izmaiņu dēļ, gan arī daţādu ārējo apstākļu dēļ: inflācija, degvielas cenu kāpums,
nodokļu likumdošanas izmaiņas u.tml.).

Autore uzskata, ka, plānojot budţetu precīzi, ir jāapzina visas izmaksas, lai, realizējot
projektu, nepietrūktu finanšu līdzekļi, tāpat noteikti, ir jāparedz neprognozējamie izdevumi.

1

Balode A. Projektu vadīšanas pamati. Jelgava: LLU, 2009, 9. lpp.
Kleins A. Kultūrpolitika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008, 178. lpp.
3
Treija-Hermane A. Kultūras projektu menedţments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006, 161.-181.lpp/173.lpp.
2
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Projekta īstenošanas un norises fāzē galvenais projekta vadītāja uzdevums ir
nepārtraukti kontrolēt galvenos projekta veiksmi nodrošinošos faktorus tādus kā kvalitāti,
laika un finanšu plāna ievērošanu, naudas plūsmu, komandas darbu. Lai nodrošinātu
veiksmīgu komandas darbu, īpaša uzmanība jāpievērš iekšējās komunikācijas organizēšanai
un uzturēšanai. Jo sareţģītāks projekts, jo vairāk cilvēku tajā darbojas, jo sareţģītāks ir
komunikācijas process un pilnīgas informācijas plūsma ir apgrūtinātāka. Lai veidotu
veiksmīgu projekta attīstību, ir nepieciešams projekta sākumā noorganizēt komandas
sanāksmi, kuras laika tās dalībnieki vienotos par paredzamajām aktivitātēm un sadalītu
veicamo darbu apjomu līdzvērtīgi. Viens no svarīgākajiem faktoriem ir tas, ka jau sākotnēji ir
jāvienojas par komunikācijas procedūrām un to, kā tiks veikta projekta dokumentēšana.
Projekta darba grupa jau sākotnēji ir jāzina, kādā veidā notiks informācijas apmaiņa un kā tiks
informēti tie grupas dalībnieki kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevarēs ierasties uz kādu no
sanāksmēm. Iespējams, ka šim mērķim ir jāizvirza konkrēta persona, kura par šīm aktivitātēm
turpmāk būs atbildīga. Viens no lielākajiem projekta neveiksmes draudiem ir tieši iekšējās
komunikācijas trūkums, kurš burtiski ietekmē projekta gaitu un attīstību.
Projekta īstenošanas fāzē svarīgi veikt arī projekta norises dokumentēšanu: apkopojot
atsauksmes, presē, reģistrējot cita veida publicitāti, iemūţinot projekta norisi. Šī informācija
būs ne tikai vēstures liecība, bet noderēs arī atskaišu sagatavošanai un būs nozīmīgs
informācijas avots projekta izvērtēšanai.1 Autore secina, ka šajā fāzē ir nepieciešams ir
kontrolēt, vai projekta īstenošana norit pēc plānotām projekta norisēm.
Projekta īstenošanas fāzē projekta vadītājs koordinē visus projekta elementus. Vadītājs
veic vairākas darbības, par kurām viņš ir atbildīgs: pārrauga, vai projekts noris pēc projekta
plāna, informē par norisēm Projekta komiteju vai finansētāju; vienojas par materiāliem,
tehniku un pakalpojumiem; atrisina projektā iesaistīto cilvēku atšķirīgos viedokļus par
projekta norisēm. Atbildība par šo uzdevumu veikšanu prasa attiecīgas zināšanas un prasmi.
Projekta plāna ieviešana – projekta plāna īstenošana saskaņā ar tajā paredzētajām
aktivitātēm2:


apjoma apliecināšana – formālā projekta apjoma atzīšana;



komandas veidošana – individuālo un grupas darbu iemaņu attīstīšana projekta
rezultātu sasniegšanai;

1



informācijas izplatīšana – informācijas nodošana projektā iesaistītajiem;



resursu atlase – potenciālo piegādātāju atlase;

Treija-Hermane A. Kultūras projektu menedţments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006, 161.-181.lpp/179.lpp.
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004,
150.-151. lpp.
2
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pieprasījuma analīze – novērtēšanas saņemšana, piedāvājumi, cenas vai citi
priekšlikumi;



līgumu administrēšana – pircēja un pārdevēja attiecību pārvaldīšana;



kvalitātes nodrošinājums – novērtē projektu kopumā, vadoties pēc vispārējiem
kvalitātes standartiem.

Noslēguma fāzē jāveic projekta iekšējās (projekta plāni, sarakste, pašu sagatavotie
publicitātes materiāli, fotomateriāli u.c.) un ārējās (preses atsauksmes, pieminēšanas fakti TV
un radio, atsauksmes) dokumentācijas sakārtošana un arhivēšana, kas nepieciešams gan
atskaišu sagatavošanai, projekta dalībnieku informēšanai, gan pašiem projekta galarezultātu
apkopošanai. Nepieciešams sagatavot atskaites finansētājiem gan fondiem (saskaņā ar katra
fonda prasībām), gan sponsoriem, ja projektam tādi ir bijuši. Atskaitēs jāietver gan
kvantitatīva, gan kvalitatīva rakstura informācija par projekta norisi, vizuālie materiāli.
Projekta finansiālā stāvokļa izvērtēšana, apmeklētāju un biļešu pārdošanas rezultātu analīze
ļauj izdarīt secinājumus par izmantoto mārketinga instrumentu attīstību.1
Veiksmīga projekta pamats ir tā stingra uzraudzība jeb kontrolings. Kontrolings ir
process, kas ietver sevī naudas resursu izlietojuma kontroli, termiņu ievērošanu, risku
koordinēšanu un izpildāmo darbu kvalitātes kontroli.2
Nodaļas ietvaros autore apkopoja pasākumu veidu un to plānošanas teorētiskos
aspektus kultūrvides ietvaros, kā apkopoja projekta jēdzienus un mērķus daţādu teorētiķu
skatījumā, raksturoja kultūras pasākumu projekta īstenošanas etapus no teorētiskajiem
aspektiem.

1

Treija-Hermane A. Kultūras projektu menedţments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006, 161.-181.lpp/180.lpp.
Griffin A. Joseph. Residential Construction managament. Managing According to the Project Lifecycle.
Florida: J.Ross Publising., 2010, 87 p.
2
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2. Kultūras nozare un Dzintaru koncertzāles darbības
raksturojums
Kultūras un radošās industrijas ietver šādas nozares - arhitektūra, dizains, kino,
izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie
mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras mantojums, kultūras
izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības. Kultūras un radošās industrijas ir
stratēģiski svarīgā pozīcijā, jo tās veicina gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi visos
Eiropas Savienības reģionos un pilsētās, tādējādi sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības
izaugsmes stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanā.
Nodaļas ietvaros autore izpētīs kultūras nozares attīstību Latvijā, kā arī veiks vispārēju
Dzintaru koncertzāles darbības raksturojumu.

2.1. Kultūras nozares attīstība Latvijā
Kultūras un radošās industrijas ir starpnozaru rakstura, tās no vienas puses ietver
kultūru, no otras – ekonomiku. Māksla un kultūra tiek uzskatītas kā centrs sistēmai, kuru apvij
kultūras un radošās industrijas, savukārt plašāks ekonomikas konteksts aptver kultūras un
radošās industrijas. Gan kultūras un mākslas izpausmēm, kas ir šādas sistēmas centrā, gan
kultūras un radošajām industrijām ir liels potenciāls vietējā, reģionālā un nacionālā attīstībā,
kā arī tās rada nozīmīgu pozitīvu ietekmi plašākā ekonomikas kontekstā. Kultūras un
radošajām industrijām raksturīgā radošā domāšana un radošie risinājumi pozitīvi ietekmē
ekonomiku un sabiedrību kopumā: tie dod iedvesmu radošai un inovatīvai uzņēmējdarbībai
līdz pat inovatīvu publisko pakalpojumu dizainam vai, piemēram, no inovāciju veicināšanas
citos ekonomikas sektoros līdz pat sabiedrības uzvedības maiņai vai jaunu digitālo
tehnoloģiju un tīklu izgudrošanai; no uz kvalitāti orientēta tūrisma veicināšanas reģionos un
pilsētās līdz pat pamestu vietu sociālajai reģenerācijai un inovatīvām mācību metodēm; no
dizaina domāšanas ieviešanas visās jomās līdz kultūras un radošumam, kā menedţmenta rīka
izmantošanai, uzlabojot darba apstākļus uzņēmumos. Pozitīvā ietekme, kas raksturīga kultūras
un radošajām industrijām, var palīdzēt veidot radošāku pārvaldi, mūsdienīgas mācību metodes
un mūţizglītību, jaunas kvalitātes sociālos pakalpojumus, kvalitatīvu tūrismu, ilgtspējīgu
teritoriju attīstību, inovatīvāku ekonomiku, vides ilgtspēju un konkurētspējīgu identitāti –
radošu valsti radošiem un saliedētiem cilvēkiem. 1

1

Kultūras un radošās industrijas [tiešsaiste]: LR Ekonomikas ministrija. [skatīts 08.10.2016]. Pieejams:
http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/radosas_industrijas.html
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Radošās industrijas ir tautsaimniecības nozares, kas balstās uz individuālo vai
kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un spēj celt labklājību un radīt darba vietas, radot
un/vai izmantojot intelektuālo īpašumu. Radošās industrijas rada, attīsta, raţo, izmanto,
izrāda, izplata, saglabā produktus, kam piemīt ekonomiska, kultūras un/vai izklaides vērtība.1
Radošās industrijas ir aktivitātes, kuru izcelsme balstās indivīda radošajā darbībā, prasmes un
talanta un kuram, radot un, izmantojot intelektuālo īpašumu, ir potenciāls veidot produktus ar
augstu pievienoto vērtību. Tās aptver arhitektūru, reklāmu, mākslas un kultūras industrijas,
dizainu (ieskaitot modi, grafisko dizainu un lietišķo mākslu), filmu, datorspēles un
interaktīvas programmatūras, mūziku, jaunos medijus, izdevējdarbību, radio un televīziju. Pie
radošās industrijas aktivitātēm var iekļaut2:


radīšanu (idejas, prototipi, māksla);



raţošanu (tiraţēšana, izgatavošana);



izplatīšanu (tirdzniecība, menedţeri, kanāli);



parādīšanu, demonstrēšanu, izstādīšanu;



arhivēšanu, saglabāšanu;



kultūrizglītību, izpratnes veicināšanu, popularizēšanu.

Radošās industrijas ir tādu preču un pakalpojumu radīšana, raţošana un izplatīšana,
kuras primārais ieguldījums ir radošums un intelektuālais īpašums. Tās veido uz zināšanām
balstīts darbību kopums, kas centrējas, bet neaprobeţojas ar mākslu un nākotnē rada
ienākumus no tirdzniecības un intelektuālā īpašuma tiesībām. Ietver reālus produktus, kā arī
nemateriālos intelektuālos vai mākslinieciskos pakalpojumus ar radošu saturu, ekonomisko
vērtību un tirgus potenciālu. Atrodas krustcelēs starp mākslu, pakalpojumiem un rūpniecību.3
Radošā industrija Latvijā ir reglamentēta politikas dokumentos un normatīvajos aktos:


Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”.



Latvijas Nacionālais attīstības plāns (NAP 2020).



Politikas pamatnostādnes “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.
gadam. Nacionāla valsts”.

Izpētot radošo industriju definējumu, var secināt, ka radošās industrijas veido
uzņēmumi, kuru darbības pamatā ir kāda no radošām, intelektuālām darbībām, kā arī tās
rezultāts var būt aizsargāts ar autortiesībām. Radošās industrijas veidojas, mijiedarbojoties
1

Kalnāja I. Plānošanas reģionu sadarbības nozīme radošās industrijas laikmetīgai attīstībai. 2010. Zemgales
plānošanas
reģions,
3.
lpp.
[tiešsaiste]
[skatīts
05.10.2016.].
Pieejams:
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Norvegis/I.Kalnaja_radosa%20industrija_08.12.2010.pdf
2
Miķelsone A., Gubins S., Vanags A. Radošās industrijas Latvijā, 8.-12. lpp. [tiešsaiste] [skatīts 05.10.2016].
Pieejams: http://www.km.gov.lv/lv/doc/masas/prats/referati/BICEPS_petijums.pdf
3
UNCTAD Creative economy report 2010. [tiešsaiste] [skatīts 05.10.2016]. Pieejams:
http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf
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mākslai, kultūrai, tehnoloģijām un biznesam. Radošā industrija ir radusies kultūras industrijas
mijiedarbībā, tā paplašināja kultūras industriju, kā rezultātā mākslas un kultūras saturu var
izmantot biznesa radīšanā. Radošā industrija pamatā ir balstīta uz individuālismu jaunradē
prasmēs, talantā. Tām ir potenciāls labklājības veicināšanā, tāpat arī darba vietu radīšanā, tādā
veidā radot un izmantojot intelektuālo īpašumu.
Darba ietvaros attiecībā uz kultūras statistikas tendencēm, autore apkopos datus par
kultūras centriem Latvijā un ar to saistītiem pašdarbnieku kolektīviem un dalībniekiem, jo tas
raksturīgs kvalifikācijas darba izvēlētajai tēmai.
Balstoties uz LR centrālās statistikas pārvaldes datubāzē pieejamās informācijas,
autore apkopoja statistikas datus par kultūras centru skaitu Latvijā, laika posmā no 2005.2015. gadam.
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2.1. attēls. Kultūras centru skaits Latvijā, 2005.-2015. gads, tūkst.1
Pēc 2.1. attēlā apkopotajiem datiem redzams, ka Latvijā 2006. gadā kultūras centru
skaits pret iepriekšējo gadu samazinājās par 4,2%, savukārt 2007. gadā palielinājās par 3%.
2008. gadā pret iepriekšējo gadu kultūras centri samazinājās par 1,3%, bet laika posmā līdz
2014. gadam kultūras centru skaits Latvijā pieauga par 4,5%, 2015. gadā samazinājās
minimāli par diviem kultūras centriem mazāk, kā gadu iepriekš.
2.2. attēlā autore apkopoja statistikas datus par mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
skaitu kultūras centros un ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu skaitu laika posmā no 2005.-2015. gadam Latvijā.

1

CSP.
Kultūras
centri.
[tiešsaiste]
[skatīts
05.10.2016.].
Pieejams:
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__kultura/KU0040.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdc
b978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
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Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits

2.2. attēls. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaitu kultūras centros un ar kultūras
centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits, 2005.-2015. gads, Latvija1
Pēc 2.2. attēlā apkopotajiem datiem redzams, ka Latvijā dominē mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu skaitu kultūras centros vairāk, kā ar kultūras centriem nesaistīto
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits, kas 2015. gadā ir par 9,4 reizēm mazāk.
Straujākais kritums mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaitu kultūras centros vērojams
laika posmā no 2008.-2011. gadam, kad tas samazinājās par 15%, bet laika posmā līdz 2015.
gadam palielinājās par 8,5%. Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu skaita straujākās izmaiņas vērojamas 2007, gadā, kad pret iepriekšējo gadu tie
samazinājās par 20,2%, lai gan nākamajā 2008. gadā tas pret iepriekšējo gadu pieauga par
19,7%. Straujš kritums vērojams arī 2015. gadā pret iepriekšējo pārskata gadu, kad ar kultūras
centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits samazinājās par 44,8%.
2.3. attēlā autore apkopoja statistikas datus par dalībnieku skaitu mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvos kultūras centros un dalībnieku skaitu ar kultūras centriem nesaistītos
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, tūkst. Latvijā, laika posmā no 2005.-2015. gadam.

1

CSP.
Kultūras
centri.
[tiešsaiste]
[skatīts
05.10.2016.].
Pieejams:
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__kultura/KU0040.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdc
b978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
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Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, tūkst.

2.3. attēls. Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros un
dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos,
tūkst. Latvijā, 2005.-2015. gads1
2.3. attēlā redzams, ka dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos
kultūras centros pārsniedz dalībnieku skaitu ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvos, piemēram, 2015. gadā tas bija par 8 reizēm lielāks. Lai gan 2008.
gadā dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros nedaudz
pieauga pret iepriekšējo pārskata gadu, tas laika posmā no 2005.-2011. gadam samazinājās
par 14,9%, 2012. gadā tas pieauga par 3,2%, bet līdz 2014. gadam samazinājās par 7,5%.
Straujš pieaugums vērojams 2015. gadā pret iepriekšējo pārskata gadu, kad dalībnieku skaits
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros pieauga par 14,5%. Dalībnieku skaits
ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos laika posmā no 2005.2014. gadam svārstījās robeţās no 10,9-13,8 tūkst. dalībnieku, bet 2015. gadā pret iepriekšējo
pārskata gadu strauji samazinājās par 33,3%, sastādot 7,6 tūkst dalībnieku.
Kad apkopotas statistikas tendences par kultūras nozares attīstību Latvijā, autore veiks
Dzintaru koncertzāles darbības vispārēju raksturojumu.

2.2. Dzintaru koncertzāles darbības raksturojums
Vienas no Jūrmalas vizītkartēm - Dzintaru koncertzāles, stāsts aizsākas jau 19.
gadsimta beigās, un līdz pat 20. gadsimta divdesmitajiem gadiem tā bija pazīstama kā
Edinburgas kūrmājas koncertdārzs.
1

CSP.
Kultūras
centri.
[tiešsaiste]
[skatīts
05.10.2016.].
Pieejams:
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__kultura/KU0040.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdc
b978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
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Jūrmalā koncertdzīve aktīvi notiek kopš 19. gadsimta beigām, toreiz vasaras
koncertzāles bija Melluţos, Dubultos, Majoros, Bulduros, arī Edinburgā. Visās notika
koncerti, un tie bija labi apmeklēti. Kūrorts bija vieta, kur brauca atpūsties turīgi cilvēki:
aristokrāti, rūpnieki, namnieki, tirgotāji - ļaudis ar labu izglītību. Pašvaldības tolaik Jūrmalā
nebija, un atpūtniekiem vajadzēja pašiem organizēt savu sadzīvi, tāpēc veidojās peldbiedrības.
Peldbiedrībām - starp Bulduriem un Majoriem - bija arī arhitekts, būvuzņēmējs un mecenāts
Kristaps Morbergs (1844-1928), arī rūpnieki un cara administrācijas augstākā ierēdniecība.
Un tā kā viņi bija gudri cilvēki, ar skatu nākotnē, viņi izdomāja stratēģiski ienesīgu gājienu:
kad 1874. gada 23. martā cara Aleksandra II meita lielkņaze Marija izgāja pie vīra apprecējās ar Edinburgas hercogu, peldsabiedrība sarīkoja lielu pasākumu par godu šīm
laulībām un 1874. gadā pārdēvēja rajonu un peldbiedrību par Edinburgu, un vēlējās uzbūvēt
teātra skatuvi. 1897. gadā, šajā vietā, „starp Bulduriem un Majoriem” - tika uzbūvēta skatuve,
kas mūsdienās tiek dēvēta par „Dzintaru koncertzāli”. Kopš 2000. gada koncertu skaits sezonā
ievērojami palielinājās katru gadu, iezīmējot kultūras augšupeju. Dzintaru koncertzāle ir
Latvijā populāra koncertu un sarīkojumu norises vieta.1 Dzintaru koncertzāles skatuve 19. gs.
un 2016. gadā.

2.4. attēls. Dzintaru koncertzāles skatuve 19. gs. (kreisā puse) un 2016. gadā (labā puse)
Kā redzams attēlā, kur salīdzināts Dzintaru koncertzāles skatuve 19. gs. un mūsdienās,
skatuve ieguvusi jaunu veidolu, tomēr tā saglabājusi savu īpatnējo arhitektūru, zāle nav slēgta
tipa, tā novietota brīvā dabā, uz balstiem balstīti tikai skatuves un zāles griesti, tai nav sienu.
SIA „Dzintaru koncertzāle” reģistrēta 1998. gada 11. februārī ar reģistrācijas Nr.
40003378932, Komercreģistrā ierakstīta 2004. gada 29. aprīlī (reģistrācijas apliecība Nr.
C31415.) ar juridisko adresi Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015.
SIA „Dzintaru koncertzāle” pamatdarbība ir apsaimniekot Dzintara koncertzāli, dod
savu ieguldījumu Latvijas Republikas kultūras attīstībā, kultūras norišu veicināšanā Jūrmalas
1

Dzintaru koncertzāle. Dzintaru koncertzāles
https://www.dzintarukoncertzale.lv/halls

vēsture.

[tiešsaiste]

[skatīts

06.10.2016.].

Pieejams:
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pilsētā, Jūrmalas pilsētas un kultūras dzīves popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robeţām,
saimnieciskās darbības veikšana (telpu noma, maksas autostāvvieta, tirdzniecības vietu
iznomāšana).
SIA „Dzintaru koncertzāle” piedāvā iznomāt pasākumu rīkošanai:


tirdzniecības vietu iznomāšana;



reklāmas laukumu tirdzniecība;



reklāmas materiālu (afišu) izvietošana Jūrmalas pilsētā.

Kvalifikācijas darba ietvaros autore plānos un organizēs Dzintaru koncertzālē Baltijas
horeogrāfijas festivālu ”Dancing in Jūrmala 2017”, līdz ar to svarīgi ir apskatīt izmaksas
Dzintaru koncertzāles nomai, jo paredzēts, ka tiks nomātas telpas Dzintaru koncertzālē vienas
dienas ietvaros.
3. pielikumā apkopota informācija par SIA „Dzintaru koncertzāle” mazās (slēgtā)
zāles telpas nomas maksu koncertiem vai izrādēm.
4. pielikumā apkopota informācija par SIA „Dzintaru koncertzāle” lielās (atklātās)
zāles telpas nomas maksu koncertiem vai izrādēm.
Lai veiktu Dzintaru koncertzāles telpu iznomāšanu, nepieciešams rakstisks pieteikums
par datuma rezervāciju (norādot paredzamā pasākuma ţanru un, ja zināms, tad mākslinieku,
kurš uzstāsies, pieteikumā jānorāda kontaktinformācija).
Lai veiktu tirdzniecības vietas nomu nepieciešams rakstisks pieteikums, norādot
paredzamo preci tirdzniecībai, tirdzniecības vietas apraksts (paviljons, telts vai galds utt.).
Attiecībā uz reklāmas laukuma piešķiršanu un reklāmas materiālu (afišu) izvietošanu
Jūrmalas pilsētā - klients, kurš vēlas izvietot reklāmas materiālu Jūrmalas pilsētā Dzintaru
koncertzāles birojā (vai pa faksu vai e-pastu) var saņemt anketu, kurā norādītas afišu
izlīmēšanas vietas un cenas. Pēc anketas aizpildīšanas klientam tiek izrakstīts rēķins. Afišas
tiek izlīmētas pēc izrakstītā rēķina apmaksas.
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3. Projekta izstrāde festivāla “Dancing in Jūrmala 2017” ietvaros
Nodaļā veikta projekta izstrāde festivāla “Dancing in Jūrmala 2017” ietvaros, kur
veikta intervija ar Dzintaru koncertzāles vadību, lai noskaidrotu Dzintaru koncertzāles vadības
viedokli par festivāla “Dancing in Jūrmala 2017” nepieciešamību, intervija tika veikta
klātienē Dzintaru koncertzāles telpās. Darba ietvaros autore veica arī dalībnieku anketēšanu,
lai noskaidrotu respondentu viedokli par dalību festivālā. Uz pētījuma pamata veikta festivāla
”Dancing in Jūrmala 2017” pasākuma projekta izstrāde, kas ietver projekta iniciēšanas fāzi,
projekta plānošanu un sagatavošanu, projekta īstenošanu un norisi, kā arī projekta
novērtējumu un noslēgumu.

3.1. Intervija ar Dzintaru koncertzāles vadību par festivāla nepieciešamību
Personiska intervija ir vislabākais pētījuma paņēmiena veids, jo intervētājs
nepieciešamības gadījumā var uzdot jebkuru interesējošu vai papildus jautājumu, kā arī
intervijas plānu mainīt. Šai intervijai ir arī vizuālas priekšrocības, jo ir iespējams novērot
respondentu

reakciju,

uzklausot

jautājumu.

Lai

novērtētu

horeogrāfijas

festivāla

nepieciešamību, autore veica interviju ar Dzintaru koncertzāles projektu vadītāju.
Autore kā pirmo jautājumu uzdeva, vai varat raksturot līdzšinējos Dzintaru
koncertzālē rīkotos pasākumus, kāda ir bijusi pieredze, uz ko projektu vadītājs atbildēja, ka
”Dzintaru koncertzālē regulāri tiek rīkoti daţādi pasākumi. Tie ir gan publiski rīkoti, kas
pieejami jebkuram interesentam, kā arī daţāda veida slēgta tipa pasākumi, kas paredzēti
konkrētai mērķauditorijai. Līdzšinējo pieredzi pasākumu rīkošanā varu vērtēt kā pozitīvu, ar
pasākumiem ir bijuši apmierināti gan pasākumu organizatori, gan dalībnieki, gan apmeklētāji.
Protams, ir arī gadījies kāds projekts, kura rīkošana ir bijusi ne visai veiksmīga, tomēr šādos
gadījumos no koncertzāles puses tiek darīts viss, lai netiktu sabojāts tās imidţs.”
Kā nākamo jautājumu autore vēlējās noskaidrot, vai varat minēt, kādi ir galvenie
faktori, kas mudina dalībniekus piedalīties dejošanas pasākumos/festivālos? Uz šo jautājumu
projektu vadītājs sniedza atbildi, ka „ļoti liela dejotāju aktivitāte ir novērojama pasākumos,
kuros dalībnieki, savā starpā sacenšas jeb daţādos dejošanas konkursos, kuros dalībnieki
cīnās par vietām. Tomēr tas nav galvenais faktors, jo dejotāji piedalās arī daţādos festivālos,
kuros netiek sadalītas vietas, bet dejotājiem ir iespējams atrādīt savu sagatavoto horeogrāfiju.
Pēc manām domām, šādi festivāli dejotājiem ir lieliska iespēja sagatavoties daţādiem
starptautiskiem festivāliem, tādiem, kas notiek ārpus Latvijas teritorijas.”
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Nākamais jautājums, ko autore uzdeva, bija - Jūs minējāt dejošanas pasākumus, kuros
dalībnieki cīnās par vietām. Vai varat minēt, ko uzvaras gadījumā iegūst dejotāji? Uz šo
jautājumu projektu vadītājs atbildēja, ka “pirmās trīs vietas iegūst tā saucamo kausu, kas ir
īpaši izstrādāts tieši konkrētam dejošanas pasākumam. Uz tā parasti ir minēts konkursa
nosaukums un iegūtā vieta. Katrs dalībnieks saņem medaļu, kas arī ir izstrādāta konkrētajam
konkursam, un dāvanu. Dalībnieki, kuri konkursā ierindojās pēc trešās vietas saņem tikai
dāvanu, kas parasti ir kā no sponsoriem sarūpēta veicināšanas balva.”
Svarīgs jautājums autorei šķita kas pēc projekta vadītāja domām mudinātu dalībniekus
aktīvāk piedalīties dejošanas pasākumos/festivālos?, uz ko projektu vadītājs atbildēja, ka
”lielākoties piedaloties dejošanas pasākumos, konkursos vai festivālos, no dejotājiem tiek
iekasēta dalības maksa. Tā kā dejošanas pasākumi notiek diezgan bieţi, daţreiz pat vairākas
reizes mēnesī, daudziem dejotājiem visu pasākumu apmeklēšana nav iespējama tieši dalības
maksas dēļ, jo dejotājiem, kas pasākumu apmeklē no tālākām vietām ir jāapmaksā vēl ceļu
izdevumi. Pēc manām domām, ja dalības maksa būtu mazāka vai nebūtu vispār, dejošanas
festivālu apmeklētība būtu lielāka.”
Nākamais jautājums, ko autore uzdeva, bija “Kā Jūs vērtējat dejošanas
pasākumu/festivālos apmeklētību, gan no dejotāju, gan skatītāju puses?”. Uz šo jautājumu
projektu vadītājs norādīja, ka ”pasākumus apmeklē liels skaits dejotāju, tādēļ arī šāda veida
pasākumi tiek regulāri rīkoti un ne tikai Dzintaru koncertzālē, bet arī citviet. Arī apmeklētāju
skaits ir vērtējams kā apmierinošs, liela daļa apmeklētāju ir dejotāju līdzbraucēji un līdzjutēji,
piemēram, vecāki vai draugi.”
Svarīgi bija arī noskaidrot, vai dejošanas pasākumu/festivālos apmeklētību ietekmē arī
ieejas maksa? Projektu vadītājs atbildēja - ”protams. Jo prestiţāks un nozīmīgāks ir pasākums,
jo tā ieejas maksa ir augstāka, tomēr arī apmeklētība ir lielāka. Daţreiz Dzintaru koncertzāles
rīkotajos dejošanas pasākumos tiek piedāvāta bezmaksas iespēja dejotāju līdzbraucējiem, kas
ir dejotāju ģimenes locekļi. Parasti tas ir pasākumos, kuros ir simboliska ieejas maksa.”
Autore, kā nākamo jautājumu projekta vadītājam uzdeva “Raksturojiet, lūdzu,
bieţākās problēmas vai šķēršļi, kas rodas pasākumu rīkošanā?” Projektu vadītāja atbilde bija
sekojoša ”pati lielākā jeb nozīmīgāka problēma ir pasākuma budţets, jo ne vienmēr tieši
budţeta dēļ tiek apmierinātas visas pasākuma rīkošanai nepieciešamās vēlmes. Piemēram, ja
vēlamies, lai pasākumu vada kāda sabiedrībā labi zināma persona, un šī persona prasa lielāku
honorāru, nekā tas ir atvēlēts budţetā, nākas meklēt citu vadītāju, kura būs ar mieru pasākumu
vadīt par tādu atalgojumu, kas budţetā atvēlēts. Rīkojot pasākumu, ir ļoti jāpārdomā visas
nianses, lai ar pasākumu būtu apmierināti gan dalībnieki, gan apmeklētāji. Pēc manām
domām, rūpīgi, līdz katram sīkumam izplānotam projektam nevajadzētu rasties šķēršļiem,
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tomēr ir ārēji faktori, kurus mums nav iespējams ietekmēt, piemēram, laika apstākļi, kas var
kavēt dalībnieku ierašanos, kaut kādi elektrības pārrāvumi un tamlīdzīgas lietas.”
Kā pēdējo jautājumu autore centās noskaidrot, vai, rīkojot pasākumus, tiek saņemts
atbalsts arī no citām institūcijām, piemēram, pašvaldības, privātām organizācijām?”, uz ko
projektu vadītājs atbildēja, ka „jā. Atbalsts tiek saņemts gan no pašvaldības finansiālā veidā,
gan no privātajiem uzņēmējiem daţādu labumu veidā. Piemēram, varam izvietot bukletus un
reklāmas par pasākumiem Jūrmalas pilsētas viesnīcās, kur par tiem var uzzināt ne tikai
vietējie iedzīvotāji, bet arī tūristi. Lielākās šāds atbalstītājs ir “Hotel Jurmala Spa”. Zaķumuiţa
nodrošina gan dalībniekus, gan pasākumu ţūriju ar bezmaksas ūdeni pudelēs, pieejams gan
gāzēts, gan negāzēts ūdens. Saņemam arī informatīvo atbalstu no viena no lielākajiem ziņu
portāliem Latvijā – “TVNET”, kas savā portālā izvieto ziņas par Dzintaru koncertzāles
rīkotajiem pasākumiem.” Nobeigumā autore pateicās par intervijai veltīto laiku. Pilna
intervija ar SIA „Dzintaru koncertzāle” projekta vadītāju pievienota 1. pielikumā.

3.2. Dalībnieku anketēšana par dalību festivālā
Anketēšana šobrīd ir kļuvusi par vienu no izplatītākajām informācijas iegūšanas
metodēm, jo tā ir izdevīgāka nekā intervēšana situācijās, kad respondentu daudzums ir liels un
aptver plašu teritoriju (tas ļauj ietaupīt pētnieka laiku un naudas resursus). Ar šīs metodes
palīdzību, respondentam ir iespēja, labi apdomājot, atbildēt uz jautājumiem sev pieņemamā
tempā. Anketās respondenti raksta daudz patiesākas atbildes, t.i., samazinās “sabiedriskās
vēlamības” faktora ietekme uz respondenta atbildēm. Tomēr nopietns anketēšanas trūkums
izjūtams situācijās, kad pētījumam nepieciešamas sareţģītākas atbildes. Anketēšanā autore
aptaujāja 42 daţādu deju grupu un kolektīvu vadītājus. Anketa sastāv no 12 jautājumiem,
skat. 2. pielikumu. 3.1. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Cik ilga ir Jūsu,
kā dejošanas kolektīva vadītāja pieredze?”.
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3.1. attēls. Respondentu, kā dejošanas kolektīva vadītāja pieredze
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Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 21 respondenti kā dejošanas
kolektīva vadītāja pieredze ir no 5 līdz 10 gadiem, 11 respondenti pieredze ir no 3 līdz 5
gadiem, 7 respondenti pieredze ir līdz 3 gadiem, savukārt 3 respondenti dejošanas kolektīva
vadītāja pieredze ir vairāk par 10 gadiem. Autore uzskata, ka respondentiem kā dejošanas
kolektīva vadītājiem ir ļoti liela, ilggadēja pieredze, līdz ar to respondenti būs kompetenti
atbildēt turpmākos jautājumos.
3.2. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Cik dejošanas kolektīvus
vai dejošanas grupas Jūs vadāt?”.
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3.2. attēls. Cik dejošanas kolektīvus vai dejošanas grupas respondenti vada
Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 15 respondenti vada trīs
dejošanas kolektīvus vai dejošanas grupas, 13 respondenti vada divus dejošanas kolektīvus
vai dejošanas grupas, 10 respondenti vada vienu dejošanas kolektīvu vai grupu, 3 respondenti
vada četrus dejošanas kolektīvus vai deju grupas, savukārt 1 respondents vada piecus un
vairāk dejošanas kolektīvus vai dejošanas grupas. Autore norāda, ka viena vadītāja pakļautībā
var būt deju kolektīvs ar vairākām vecuma grupām, piemēram, pirmsskolas vecuma bērni,
juniori un pieaugušie, kā arī vairāki daţādi kolektīvi, piemēram, mūsdienu deju grupa,
līnijdeju grupa u.tml.
3.3. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Vai varat apgalvot, ka
dejošanas pasākumos/festivālos piedalāties regulāri?”.
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3.3. attēls. Atbildes uz jautājumu par to, vai respondenti dejošanas pasākumos/festivālos
piedalās regulāri
Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 24 respondenti dejošanas
pasākumos/festivālos

piedalās

regulāri,

savukārt

18

respondenti

dejošanas

pasākumos/festivālos regulāri nepiedalās. Autore uzskata, ka ir daudz un daţādi iemesli, kādēļ
kāds deju kolektīvs konkrētā pasākumā nepiedalās.
3.4. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Cik apmēram reizes gadā
Jūs piedalāties dejošanas pasākumus/festivālus?”.
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3.4. attēls. Cik apmēram reizes gadā respondenti piedalās dejošanas pasākumos/festivālos
Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 17 respondenti dejošanas
pasākumos/festivālos piedalās apmēram 3 līdz 5 reizes gadā, 12 respondenti piedalās
apmēram 6 līdz 10 reizes gadā, 8 respondenti piedalās vairāk par 10 reizēm gadā, savukārt 5
respondenti dejošanas pasākumos/festivālos piedalās apmēram 1 līdz 2 reizes gadā. Autore
norāda, ka dejošanas pasākumi/festivāli ir ļoti daudz un daţādi, kā arī tie tiek rīkoti arī citās
valstīs, līdz ar to dejotājiem ir jāizvērtē, kuros pasākumos piedalīties un kuros nē, jo visus
pasākumus apmeklēt nav iespējams.
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3.5. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Kāds ir galvenais iemesls,
kādēļ piedalāties kādā konkrētā dejošanas pasākumā/festivālā?”.
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3.5. attēls. Galvenais iemesls, kādēļ respondenti piedalās dejošanas pasākumos/festivālos
Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 17 respondentu piedalās
dejošanas pasākumos/festivālos, lai dejotāji gūtu pieredzi uzstājoties. Autore uzskata, ka liela
daļa dejotāju uz skatuves mēdz satraukties, līdz ar to sajaukt soļus vai nedejot nemaz. Tādēļ
kolektīva vadītāji viņus piesaka maznozīmīgākos konkursos un pasākumos, lai pieradinātu
viņus pie skatītājiem, ļautu viņiem pārvarēt satraukumu, lai šādi gadījumi nebūtu nozīmīgos,
pat starptautiskos konkursos. 12 respondenti piedalās dejošanas pasākumos/festivālos, lai
novērtētu citus dalībniekus. Autore uzskata, ka tā ir iespēja ne tikai kolektīvu vadītājiem
novērtēt konkurentu horeogrāfiju, bet arī pašiem dalībniekiem salīdzināt sevi ar citiem
dalībniekiem. 7 respondenti piedalās dejošanas pasākumos/festivālos, lai uzvarētu, 4
respondenti piedalās dejošanas pasākumos/festivālos, lai atrādītu sagatavoto priekšnesumu,
savukārt 2 respondenti minējuši savu variantu. Pie saviem variantiem respondenti minēja
vairāku autores piedāvāto atbilţu variantu apvienojumus.
3.6. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Kādi ir bieţākie iemesli,
kādēļ nepiedalāties kādā konkrētā dejošanas pasākumā/festivālā?”.
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3.6. attēls. Bieţākie iemesli, kādēļ respondenti nepiedalās dejošanas pasākumos/festivālos
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Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 16 respondenti nepiedalās
dejošanas pasākumos/festivālos augstās dalības maksas dēļ, 12 respondenti nepiedalās, jo
rīkotais pasākums ir maznozīmīgs, 10 respondenti nepiedalās attāluma dēļ, savukārt 4
respondentu minējuši savu variantu. Arī šajā jautājumā pie saviem variantiem respondenti
minēja vairāku autores piedāvāto atbilţu variantu apvienojumus, kā arī tika minēts, ka
pasākumus neapmeklē, jo to apmeklēšanu neatbalsta paši dalībnieki vai to pārstāvji (vecāki).
3.7. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Vai esiet piedalījies, kādā
no Dzintara koncertzāles rīkotajiem dejošanas pasākumiem/festivāliem?”.
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3.7. attēls. Vai respondenti ir piedalījušies, kādā no Dzintara koncertzāles rīkotajiem
dejošanas pasākumiem/festivāliem
Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 30 respondenti ir
piedalījušies, kādā no Dzintara koncertzāles rīkotajiem dejošanas pasākumiem/festivāliem,
savukārt 12 respondentu šādos pasākumos nav piedalījušies.
Uz nākamo jautājumu autore lūdza atbildēt respondentus, kas ir piedalījušies Dzintaru
koncertzāles rīkotajos dejošanas pasākumos/festivālos. 3.8. attēlā ir redzamas respondentu
atbildes uz jautājumu “Vai esat apmierināts ar pēdējo Dzintaru koncertzāles rīkoto dejošanas
pasākumu/festivālu?”.
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3.8. attēls. Respondentu apmierinātība ar pēdējo Dzintaru koncertzāles rīkoto dejošanas
pasākumu/festivālu
Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 17 respondentu ar pēdējo
Dzintaru koncertzāles rīkoto dejošanas pasākumu/festivālu ir bijuši gandrīz apmierināti, jo
pasākuma plānošanā bija vērojami trūkumi, 8 respondentu ir apmierināti, jo pasākums bija
ļoti labi izplānots, savukārt 5 respondentu ar pēdējo Dzintaru koncertzāles rīkoto dejošanas
pasākumu/festivālu nav apmierināti, jo pēc viņu domām pasākums nebija līdz galam
izplānots. Autore uzskata, ka pasākuma organizatoriem pēc pasākuma rīkošanas nepieciešams
veikt ar dalībniekiem, šajā gadījumā kolektīvu vadītājiem, anketēšanu, lai noskaidrotu viņu
viedokli par rīkoto pasākumu un redzētu, kādus uzlabojumus nepieciešams veikt un trūkumus
novērst turpmākā darbībā.
Uz nākamo jautājumu lūdzu atbildēt respondentus, kas ir nav piedalījušies Dzintaru
koncertzāles rīkotajos dejošanas pasākumos/festivālos. 3.9. attēlā ir redzamas respondentu
atbildes uz jautājumu “Vai varat minēt iemeslu, kādēļ nepiedalāties Dzintaru koncertzāles
rīkotajos dejošanas pasākumos/festivālos?”.
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3.9. attēls. Iemesli, kādēļ respondenti nav piedalījušies Dzintaru koncertzāles rīkotajos
dejošanas pasākumos/festivālos
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Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 6 respondenti nav
piedalījušies Dzintaru koncertzāles rīkotajos dejošanas pasākumos/festivālos augstās dalības
maksas dēļ, 4 respondentu nav piedalījušies attāluma jeb tālās dzīves vietas dēļ, 1 respondents
nav piedalījušies dēļ sliktajām atsauksmēm no iepriekšējiem pasākumiem, tāpat 1 respondents
minējis savu variantu. Pie saviem variantiem respondents minēja vairāku autores piedāvāto
atbilţu variantu apvienojumus, kā arī tika minēts, ka par pasākumu nav saņemta savlaicīga
informācija.
3.10. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Vai pats esat organizējis
dejošanas pasākumu/festivālu?”.
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3.10. attēls. Vai respondenti paši ir organizējuši dejošanas pasākumu/festivālu
Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 24 respondentu paši nav
organizējuši dejošanas pasākumu/festivālu, 12 respondentu ir piedalījušies organizēšanā,
savukārt 6 respondentu paši organizējuši dejošanas pasākumu/festivālu. Autore norāda, ka
šobrīd ļoti izplatīti ir dejošanas kolektīvu vadītājiem pašiem rīkot savus dejošanas pasākumus,
aicinot tajos piedalīties arī pārējos Latvijas deju kolektīvus.
3.11. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Pēc Jūsu domām, kāds ir
galvenais dejošanas pasākuma/festivāla mērķis?”.
da l ībni eku
a pmi eri nā tība
12
19

a pmekl ētāju
a pmi eri nā tība
pa s ā kumu
orga ni za toru
a pmi eri nā tība

2

ci ts va ri a nts
9

3.11. attēls. Respondentu viedoklis par galveno dejošanas pasākuma/festivāla mērķi
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Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka 19 respondentu par galveno
dejošanas pasākuma/festivāla mērķi ir norādījuši dalībnieku apmierinātību. Pēc autores
domām, apmierināti dalībnieki vēlēsies šajā pasākumā piedalīties arī nākamreiz, tāpēc
pasākuma organizatoriem jādara viss, lai šo apmierinātību uzturētu. Pēc 9 respondenta domām
par galveno dejošanas pasākuma/festivāla mērķi ir apmeklētāju apmierinātība, savukārt pēc 2
respondentu domām pasākumu organizatoru apmierinātību. 12 respondentu minējuši savu
variantu, kur apvienojuši autores piedāvātos atbilţu variantus, kā arī minējuši, ka
apmierinātiem jābūt visiem.
3.12. attēlā ir redzamas respondentu atbildes uz jautājumu “Vai uzskatāt, ka Latvijā
tiek pietiekoši daudz rīkoti daţādi ar dejošanu saistīti pasākumi/festivāli?”.

6
16
jā

nē

grūti s pri es t

20

3.12. attēls. Respondentu viedoklis par Latvijā ar dejošanu saistītu pasākumu/festivālu
rīkošanas pietiekamību
Pēc apkopotajām respondentu atbildēm autore secina, ka pēc 20 respondentu domām
Latvijā netiek pietiekoši daudz rīkoti daţādi ar dejošanu saistīti pasākumi/festivāli, savukārt
16 respondentu uzskata, ka tie tiek rīkoti pietiekošā daudzumā. Atlikušajiem 6 respondentu šo
jautājumu ir grūti spriest. Autore uzskata, ka Latvijā tiek rīkoti daudz un daţāda veida ar
dejošanu saistīti pasākumi, tomēr ne visi ir vienādi nozīmīgi, piemēram, ir daţādi konkursi,
kur iespējams uzvarēt un iegūt balvas un kausus, ir festivāli, kur dejotājiem ir iespējams tikai
uzstāties, lai sevi prezentētu.

3.3. Festivāla ”Dancing in Jūrmala 2017” pasākuma projekta izstrāde
Nodaļas ietvaros autore izstrādās projekta fāzes – iniciēšanas, plānošanas un
sagatavošanas, īstenošanas un norises, novērtējuma un noslēguma fāzi.
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3.3.1. Projekta iniciēšanas fāze
Horeogrāfijas festivāli Latvijā ir ieguvuši lielu atsaucību. Šajos pasākumos piedalās ne
tikai Latvijas dejotāju pārstāvji, bet arī tiek piesaistīti deju kolektīvi no daţādām pasaules
valstīm.
Kā ideja pasākuma rīkošanai, kurā tiktu aptvertas tikai Baltijas valstis, kalpo
ikgadējais starptautiskais horeogrāfijas festivāls-konkurss ARABESKA. 2016. gadā festivālskonkurss ARABESKA norisinājās jau 17 reizi un gadu gaitā festivālā ir piedalījušies deju
kolektīvi no Itālijas, Brazīlijas, Vācijas, Beļģijas, Polijas, Krievijas, Ēģiptes. 2016. gadā
piedalījās pārstāvji no Vanemuine teātra baleta skolas, Tartu, Igaunijā; no baleta skolas
Freskas, Maskavā; no parauga deju kolektīva Piruete, Poltava, Ukrainā; no Vaganovas Krievu
baleta akadēmijas; Deju Olimpiādes Grand Prix ieguvēji ZForce; no deju skolas Fusion,
Beļģija; deju kolektīvs Kontrasti, Kazahstāna; kā arī ieradīsies labākie Lietuvas deju kolektīvi
no Mariampoles, Viļņas un Klaipēdas, kā arī labākie Latvijas deju kolektīvi – Vera Studio,
Diamond Group.
Lielais pasākumu dalībnieku skaits noteica ierobeţojumus, festivālā nevarēja
piedalīties visi deju kolektīvi no Baltijas valstīm, kuri izteica vēlmi uz dalību, līdz ar to autore
uzskata, ka ir jāveido jauns horeogrāfijas ikgadējs festivāls, kur dalībnieki startēs tikai no
Baltijas valstīm.
Tā kā festivāls-konkurss ARABESKA norisinās jūlija mēnesī, autore plāno izveidot
horeogrāfijas pasākumu Baltijas valstu deju kolektīviem jūnija sākumā.
Projekta misija ir veicināt Baltijas horeogrāfijas deju kolektīvu dalību festivālos, kur
ţūrijā piedalīsies starptautiski atzīti un popularitāti ţūrijas locekļi, tādējādi veicinot deju
kolektīvu popularitāti un atpazīstamību Baltijā. 3.1. tabulā autore apkopoja projekta mērķu
plānu.
3.1. tabula
Projekta mērķu plāns
Mērķu klase
Pamatmērķis

Mērķa sasniegšana

Nodrošināt Baltijas valstu horeogrāfijas deju kolektīvus ar
festivālu-konkursu, kuru vērtē augsti atzīti profesionāla ţūrija
Nodrošināt vismaz vienu reizi gadā horeogrāfijas festivāla
Konkrētie (specifiskie) mērķi
“Dancing in Jūrmala” norisi
Vēlamie mērķi
Nodrošināt Baltijas horeogrāfijas deju kolektīvus ar dalību
festivālā “Dancing in Jūrmala 2017”
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Lai izpildītu projekta izvirzīto misiju, autore izveidoja projekta mērķu plānu, kur par
pamatmērķi izvirzot - nodrošināt Baltijas valstu horeogrāfijas deju kolektīvus ar festivālukonkursu, kuru vērtē augsti atzīti profesionāla ţūrija.
3.2. tabulā attēlots “Dancing in Jūrmala 2017” mērķu plāns.
3.2. tabula
“Dancing in Jūrmala 2017” mērķu plāns
Mērķis
Mērķi

Pārbaudes
rādītāji

Lielumi

Avoti

Funkcionālie mērķi
Ekonomiskie mērķi
Piesaistīt horeogrāfijas
deju kolektīvu dalību
Nodrošināt ieguldītā
rīkotajos festivālos
kapitāla atdevi
Dzintaru koncertzālē
Baltijas horeogrāfijas
Budţeta plānošanas un
deju kolektīvu skaita
izpildes rādītāju
palielināšanās % gadā,
salīdzināšana pēc
salīdzinājumā ar skaitu
pasākuma
pirms projekta
Ne mazāk kā 15 %
Projekta izmaksu
gadā
segšana
Dzintaru koncertzāles
horeogrāfijas
pasākumu dalībnieku
reģistrs

Projekta budţets,
grāmatvedības dati

Sociālie mērķi
Nodrošināt dalībnieku
apmierinātību
Apmierinātības
pieaugums, veicot
dalībnieku vadītāju
anketēšanu pirms un pēc
projekta realizācijas
Apmierinātības
pieaugums ne mazāk kā
20%
Anketēšanas rezultāti
pirms un pēc projekta

Kā funkcionālais mērķis tiek izvirzīts - piesaistīt horeogrāfijas deju kolektīvu dalību
rīkotajos festivālos Dzintaru koncertzālē, kā pārbaudes rādītājs tiek izvirzīts Baltijas
horeogrāfijas deju kolektīvu skaita palielināšanās % gadā, salīdzinājumā ar skaitu pirms
projekta, lielums ne mazāk kā 15%b gadā. Par pārbaudes avotiem kalpos Dzintaru
koncertzāles horeogrāfijas pasākumu dalībnieku reģistrs.
Ekonomiskais mērķis ir nodrošināt ieguldītā kapitāla atdevi.
Kā pārbaudes rādītāji kalpo budţeta plānošanas un izpildes rādītāju salīdzināšana pēc
pasākuma, bet lielums – projektu izmaksu segšana. Dati tiks pārbaudīti pēc projekta budţeta
un grāmatvedības datiem.
Sociālais mērķis ir nodrošināt darbinieku apmierinātību, bet pārbaudes rādītāji ir
apmierinātības pieaugums, veicot dalībnieku vadītāju anketēšanu pirms un pēc projekta
realizācijas - apmierinātības pieaugums ne mazāk kā 20%. Avots ir anketēšanas rezultāti
pirms un pēc projekta.
Plānots, ka festivāla “Dancing in Jūrmala 2017” projekta izstrādē piedalīsies projekta
vadītājs un projekta vadītāja asistents.
Pasākuma projekts ietvaros tiks sastādīts budţets, kā finansējuma pamats būs Jūrmalas
Domes līdzfinansējums un dalībnieku maksa.
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3.3.2. Projekta plānošana un sagatavošana
Pirmais solis projekta plānošanā un sagatavošanā ir - izveidota jauna projekta komanda,
kas sastāv no projekta vadītāja, projekta asistenta. Projekta organizatoriskā struktūra redzama
3.12. attēlā.
Projekta uzdevuma devējs

Projekta vadītājs

Projekta vadītāja asistents

3.12. attēls. Projekta organizatoriskā struktūra
3.12. attēlā redzamā organizatoriskā struktūra parāda, ka projekta komandā
augstākstāvošā persona ir projekta uzdevuma devējs, kas ir Dzintaru koncertzāles vadītājs, tā
organizators ir projekta vadītājs un projekta vadītāja asistents, kas ir Dzintaru koncertzāles
darbinieki. Pasākuma organizētājs ir Dzintaru koncertzāle.
Projekta ietvaros tiek veikta projektu interesentu analīze. Tā tiek paredzēta, lai projekta
komanda var noteikt interesentu grupas, kurām ir ietekme uz projekta rezultātu, skat. 3.13. att.

Projektu
interesenti

Iekšējie
interesenti

1.
2.
3.
4.
5.

Dzintaru koncertzāles valde
Projekta uzdevuma devējs
Projekta vadītājs
Projekta vadītāja asistents
Dzintaru koncertzāles darbinieki

3.13. att. Projekta interesenti

Ārējie
interesenti

1.
2.
3.
4.

Baltijas horeogrāfijas deju kolektīvi
Jūrmalas uzņēmēji
Jūrmalas iedzīvotāji
Piegādātāji
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Pamatā projekta interesenti tiek iedalīti divās grupās, tie ir projekta iekšējie un ārējie
interesenti. Projekta iekšējie interesenti ir tie interesenti, kuri kaut kādā veidā ir saistīti, ar
projekta realizāciju, bet ārējie interesenti ir tie, kas gūst labumu vai apmierinātību ar realizēto
projektu. Nākamais solis plānošanas un organizēšanas fāzē ir izvirzīt riskus un noteikt
pasākumus riska mazināšanai, skat. 5. pielikumu.
Pie termiņa riskiem tiek izvirzīts darba izpildes termiņu neievērošana, kura
mazināšanai paredzēts sekot līdzi darbu izpildei, veikt korekcijas darba izpildes termiņos,
piesaistīt papildus darbaspēku, piegādātāju materiālu piegādes kavēšana, kura mazināšanai
paredzēts izstrādāt līgumu, kas paredz sankcijas piegādes kavēšanās gadījumā, izvēlēties
piegādātājus ar labām atsauksmēm no klientiem.
Pie resursu riskiem izvirzītas nepietiekamas finanšu rezerves, kas paredzētas mazināt
ar naudas plūsmas plānošanu, paredzēt neparedzētos izdevumus 10% apmērā no projekta
realizācijas summas, nepietiekams personāla skaits, līdz ar to nepieciešams nodrošināt
pietiekamu darbinieku skaitu, ar darbiniekiem savlaicīgi slēgti līgumi par dalību projekta
realizēšanā, nepietiekams dalībnieku skaits, ko nepieciešams mazināt, piesaistot dalībniekus
ar reklāmas palīdzību, pētīt klientu apmierinātību ar piedāvātajiem pakalpojumiem, projekta
kapitāla atdeve, kā mazināšanas pasākums ir izvirzīts - veikt budţeta plānošanu, piesaistīt
sponsorus un Jūrmalas Domes finansējumu.
Pie tehniskā riska ir izvirzītas skaņas, gaismas tehnikas problēmas, ko iespējams
mazināt regulāri pārbaudot skaņas un gaismas tehniku, pie mazākā bojājuma, saremontēt to.
Kā dabas risks ir izvēlēts nelabvēlīgu laika apstākļu ietekme, bet, lai to mazinātu,
nepieciešams izvēlēties pasākuma vietai noslēgtu telpu – Dzintara koncertzāles mazo zāli.
Pasākuma plānošanā ļoti svarīgi ir sastādīt budţetu, lai varētu prognozēt kāds kapitāls
ir nepieciešams, lai projektu īstenotu un tas atmaksātos, līdz ar to 6. pielikumā autore sastādīja
„Dancing Jurmala 2017” projekta izdevumu plānu.
SIA „Dzintaru koncertzāle” mazās (slēgtā) zāles telpas nomas maksa par vienu dienu
sestdienā ir 2300 EUR. Paredzēts, ka pasākums tiks organizēts katra gada jūnija mēneša otrajā
sestdienā. Tāpat izdevumos, kas attiecas uz zāles un to apkalpojošo personālu tiek iekļautas
izmaksas sekojošam zāles personālam – palīgstrādnieks, apkopēja, biļešu kontrolieris,
garderobists, zāles administrators. Kopējās izmaksas projekta „Dancing Jurmala 2017” zāles
un to apkalpojošam personālam ir 2 439,80 EUR.
Plānots, ka festivāla ţūrijā tiks piesaistīti ţūrijas locekļi, kas dalību ieņem arī festivālākonkursā ARABESKA. 3.3. tabulā autore apkopoja izmaksas, kas saistītas ar ţūrijas
komisijas locekļu nodrošināšanu.
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3.3. tabula
„Dancing Jurmala 2017” ţūrijas komisijas izmaksu plāns
Žūrijas komisija
Ţūrijas komisija no
Latvijas
Ţūrijas komisija no
Krievijas
Uzkodas, kafija
ţūrijas komisijai
Kopā

Cena par vienu
vienību, EUR
200,00

Skaits

Summa, EUR

3

600,00

1100,00

2

2200,00

300,00

1

300,00
3 100,00

Pēc 3.3. tabulā apkopotajiem datiem redzams, ka ţūrijas komisijas locekļi būs 3
personas no Latvijas, 2 personas no Krievijas. Tāpat nepieciešams arī plānot uzkodas un
kafiju ţūrijas komisijas locekļiem festivāla starplaikos. Kopējie izdevumi „Dancing Jurmala
2017” ţūrijas komisijas izmaksu plānā ir 3 100,00 EUR.
Paredzēts, ka pasākumā piedalīsies vismaz 50 deju kolektīvi no Baltijas valstīm, vidēji
katrā 10 dalībnieki. Deju kolektīvi ir ar daţādām vecuma grupām, tāpēc tiks izdalītas vismaz
4 dalībnieku grupas. 3.4. tabulā autore apkopoja izdevumus „Dancing Jūrmala 2017” balvu
fondu.
3.4. tabula
„Dancing Jūrmala 2017” balvu fonds
Izdevumu veids
Kausi
Medaļas
Piemiņas dāvanas
Kopā

Cena par vienu
vienību, EUR
2,20
0,50
1,50

Skaits

Summa, EUR

120
380
500

264,00
190,00
750,00
1 204,00

Plānots, ka kopējais dalībnieku skaits būs 500 dalībnieki no 50 komandām, komandas
tiks dalītas četrās grupās. Katras grupas pirmās trīs vietas ieguvēji saņems kausus un piemiņas
balvas, bet pārējo vietu ieguvēji saņems medaļas un piemiņas balvas, kopējais balvu fonds ir
1 204,00 EUR.
Kopējo izmaksu budţets redzams 3.5. tabulā.
3.5. tabula
„Dancing Jūrmala 2017” kopējais izdevumu projekta budţets
Izdevumu veids
Zāles un to apkalpojošo personālu izmaksu plāns
Ţūrijas komisijas izmaksu plāns
Balvu fonds
Neprognozējamie izdevumi
Kopā

Summa, EUR
2 439,80
3 100,00
1 204,00
665,8
7 300,00
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Kopējais budţets pasākuma „Dancing Jurmala 2017” projekta īstenošanai ir 6 653,80
EUR. Kapitāls, projekta īstenošanai, paredzēts iegūt piesaistot Jūrmalas uzņēmējus, kā
sponsorus, kā arī finansējums no Jūrmalas Domes un no dalības pasākumā.
Projekta kapitāls plānots 3.6. tabulā.
3.6. tabula
„Dancing Jūrmala 2017” kopējais ieņēmumu projekta budţets
Ieņēmumu veids
Ieņēmumi no dalības maksas
Jūrmalas Domes finansējums
Sponsori
Kopā

Summa, EUR
3 500,00
3 500,00
300,00
7 300,00

Dalības maksa pasākumā no viena deju kolektīva ir paredzēta 70 EUR, respektīvi,
kopējie ienākumi no deju kolektīvu samaksas par dalību ir 3500,00 EUR, plānots, ka Jūrmalas
Dome projekta īstenošanai piešķirs 3 500,00 EUR, bet no sponsoriem tiks piesaistīts 300,00
EUR. Līdz ar to paredzēts, ka projekta īstenošanas kapitāla atdeve būs pozitīva.
3.3.3. Projekta īstenošana un norise
Lai projektu īstenotu, ir jāpiesaista:

 kompetenta ţūrija;
 dalībnieki.
Balstoties uz projekta īstenošanas pieredzi, liels dalībnieku skaits un atsaucība ir
vērojama, ja ţūrijas komisijas locekļi kompetentas un zināmas personas, līdz ar to projekta
ietvaros paredzēts iesaistīt sekojošus ţūrijas komisijas locekļus:

 kultūras darbinieks, 20 Olimpisko spēļu kultūras programmas veidotājs,
eksperts-horeogrāfs Viktors Šeršņevs (Krievija);

 GITIS horeogrāfijas katedras kursa vadītājs, TV šova „Dejo ar zvaigzni”
tiesnesis Vladimirs Andrjukins (Krievija);

 Nacionālās operas soliste Margarita Demjanoka un Rīgā dzimusī Baltkrievijas
Lielā operas un baleta teātra leģenda (Latvija);

 Festivāla - konkursa ARABESKA prezidente Jūlija Tihomirova (Latvija);
 mūsdienu deju vērtēs baleta mākslinieks, horeogrāfs, kabarē direktors Latvijā
un Francijā – Jegors Korņevs (Latvija).
Atlīdzība par ţūrijas komisijas veikto darbu minēta 3.3. tabulā.
Nākamais solis ir piesaistīt deju kolektīvus.
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Deju kolektīvi dalīsies sekojošās grupās:

 pirmsskolas bērnu grupa;
 sākumskolas bērnu grupa (1-4 klase);
 pamatskolas grupu bērni (5-9 klase);
 vidusskolas bērni + juniori.
Par cik SIA „Dzintaru koncertzāle” ir izveidojusies laba sadarbība ar ARABESKA
„Dace festival” prezidenti, tad informācija par esošajiem deju kolektīviem tiks iegūta no
ARABESKA „Dace festival” aģentūras, kurai Baltijas deju kolektīvu datu bāze, kurā ir
pieejami deju kolektīvu e-pasti.
3.13. attēlā pievienots pasākuma plakāts.

Baltijas horeogrāfijas festivāls, kurš apvieno
labākos Baltijas deju festivālus.
Norises laiks 2017. gada 10. jūlijs
Pieteikties un pasākuma nolikumu iespējams
saņemt līdz 2017. gada 21. maijam.
Pieteikties elektroniski
dancingjurmal@dzintarukoncertzale.lv
Esi labākais, piesakies!

3.13. attēls. Projekta „Dancing Jurmala 2017” plakāts
Pasākumu programma:
8.00 Skaņas, gaismas uzstādīšana, izmēģinājumi, iepazīšanās ar skatuves iekārtojumu
9.00- 11.00 pirmsskolas bērnu grupu starts
11.00-11.30 ţūrijas apspriede, apbalvošana
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11.30- 13.00 sākumskolas bērnu grupu starts
13.30-14.00 ţūrijas apspriede, apbalvošana
14.00-15.00 starplaiks, ţūrijas atpūta
15.00-17.00 pamatskolas bērnu grupu starts
17.00-17.30 ţūrijas apspriede, apbalvošana
17.30-19.30 vidusskolas bērnu grupu starts
19.30-20.00 ţūrijas apspriede, apbalvošana
Mārketinga pasākuma ietvaros tiks izstrādāts pasākuma plakāts, ievietots 2017. gada
maija mēneši Jūrmalas pilsētas mājaslapā, kā arī šis plakāts un pasākuma programma tiks
izsūtīta deju kolektīviem uz e-pastu.
3.3.4. Projekta novērtējums un noslēgums
Projekta noslēgumā ietilpst projekta gala atskaites sastādīšana, faktisko projekta izmaksu
aprēķins,

noslēdzošo

rēķinu

piestādīšana,

noslēguma

sēdes

organizēšana,

projekta

dokumentācijas arhivēšana, kā rezultātā projekts ir uzskatāms par pabeigtu.
Pirmais ko projekta vadītājs veic noslēguma fāzē, ir pieredzes apkopošana, tas noder, lai
iepazīstinātu ar projekta pieredzi un rezultātiem projekta ieinteresētās puses. Šo pieredzi
iespējams izmantot arī citu projektu ietvaros.
Nākamais solis ir izmaksu kalkulācija. Izmaksu kalkulācija paredzēta gala atskaites
sastādīšanai. Sastādītās projekta izmaksas tiek salīdzinātas ar sākotnēji plānotajām izmaksām,
tiek izvirzīti secinājumi un salīdzinājumi.
Tiek apmaksāti rēķini, kas piestādīti no piegādātājiem par uzkodām.
Gala atskaitē ir atspoguļota informācija arī par projekta termiņiem. Tiek izvirzīti
secinājumi par to, vai termiņi tika ievēroti, kur netika ievēroti, pētīts, kādēļ netika ievēroti.
Projekta norisa tiek pārrunāta ar SIA „Dzintaru koncertzāle” valdi.
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Secinājumi un priekšlikumi
Balstoties uz veikto pētījumu, autore izvirza secinājumus:
1. SIA „Dzintaru koncertzāle” tiek rīkots horeogrāfijas deju festivāls „Arabeska”, bet visi
dalībnieki – deju kolektīvi, kas ir pieteikušies, dalībai netiek apstiprināti, jo festivālam
ir noteikts pasākumu skaits, bet horeogrāfijas festivāli ir pieprasīti no dalībnieku
puses, bet tiek organizēti tikai reizi gadā. Kā rāda autores veiktais pētījums, 12
respondenti piedalās dejošanas pasākumos/festivālos, lai novērtētu citus dalībniekus,
tā ir iespēja ne tikai kolektīvu vadītājiem novērtēt konkurentu horeogrāfiju, bet arī
pašiem dalībniekiem salīdzināt sevi ar citiem dalībniekiem.
2. SIA „Dzintaru koncertzāle” rīkotie horeogrāfijas deju pasākumi ir ar zemu kapitāla
atvedi, horeogrāfijas deju kolektīvu dalības maksa nesedz nepieciešamos festivāla
rīkošanas izdevumus, jo pamatā tā tiek noteikta 7 EUR no cilvēka, vidēji vienam deju
kolektīvam tā izmaksā 70 EUR. Autores pētījums rāda, ka 21 respondents nav
piedalījies Dzintaru koncertzāles rīkotajos dejošanas pasākumos/festivālos augstās
dalības maksas dēļ, tātad, rīkojot deju festivālus Dzintaru koncertzālē, ir jāpiemēro
zemākas dalības maksas, lai piesaistītu vairāk dalībniekus.
3. Autores veiktais pētījums rāda, ka ļoti izplatīti ir dejošanas kolektīvu vadītājiem
pašiem rīkot savus dejošanas pasākumus, aicinot tajos piedalīties arī pārējos Latvijas
deju kolektīvus - 12 respondenti ir piedalījušies organizēšanā, savukārt 6 respondenti
paši

organizējuši

dejošanas

pasākumu/festivālu,

dalībniekus

piesaistot

sūtot

uzaicinājumu uz e-pastu, līdz ar to dalība dejošanas pasākumos veicina idejas radīt
savu deju pasākumu daţādās Latvijas pilsētās esošajiem deju kolektīviem.
4. SIA „Dzintaru koncertzāle” horeogrāfijas festivāla „Dancing Jurmala 2017” ideja
pamatojama ar lielo dalībnieku atsaucību uz festivālu ARABESKA, līdz ar to, kā ideja
pasākuma rīkošanai, kurā tiktu aptvertas tikai Baltijas valstis, kalpo ikgadējais
starptautiskais horeogrāfijas festivāls-konkurss ARABESKA. 2016. gadā festivālskonkurss ARABESKA norisinājās jau 17 reizi un gadu gaitā festivālā ir piedalījušies
deju kolektīvi, tas nozīmē, ka šis deju festivāls ir guvis ļoti lielu popularitāti, bet
visiem gribētājiem nepietiek vietas dalībai tieši ARABESKA festivālā, līdz ar to ir
jārīko līdzīgs deju festivāls.
5. Pētījums rāda, ka respondenti uzskata, ka Latvijā tiek rīkoti pietiekams daudzums deju
festivāli. Latvijā tiek rīkoti daudz un daţāda veida ar dejošanu saistīti pasākumi, tomēr
ne visi ir vienādi nozīmīgi, piemēram, ir daţādi konkursi, kur iespējams uzvarēt un
iegūt balvas un kausus, ir festivāli, kur dejotājiem ir iespējams tikai uzstāties, lai sevi
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prezentētu, bet, lai motivētu deju kolektīvus piedalīties pasākumos, ir jārīko
starptautiski deju festivāli.
Balstoties uz izvirzītajiem secinājumiem, autore izvirza priekšlikumus:
1. SIA „Dzintaru koncertzāle” projekta vadītājam ir jāizstrādā jauns horeogrāfijas
festivāls „Dancing Jurmala 2017”, kas apvieno tikai Baltijas horeogrāfijas deju
kolektīvus, tas nodrošinās dalību visiem Baltijas horeogrāfijas festivāla interesējošiem
dalībniekiem dalību festivālā, veicinās to popularitāti.
2. SIA „Dzintaru koncertzāle” projekta vadītājam, lai segtu festivāla „Dancing Jurmala
2017” izdevumus, ir jāpiesaista Jūrmalas Domes līdzfinansējums, kā arī jāpiesaista
Jūrmalas uzņēmēji, kā sponsori, tas nodrošinās projekta izdevumu segšanu un festivāla
norisi, kā rezultātā jūrmalas pilsētu apmeklēs liels skaits tūristu, kas ir arī pasākuma
dalībnieki un to radinieki. Līdz ar to būs iespējams noteikt zemāku dalības maksu, kas
ir 5 EUR no cilvēka 7 EUR vietā.
3. SIA „Dzintaru koncertzāle” mārketinga vadītājam, lai nodrošinātu deju kolektīvu
dalību festivālā „Dancing Jurmala 2017”, ir jāizstrādā reklāmas informācijas plakāts ar
pamatinformāciju par rīkoto konkursu, kā arī jāizsūta visiem Baltijas deju kolektīviem,
tas nodrošinās 50 kolektīvu dalību festivālā.
4. SIA „Dzintaru koncertzāle” projekta vadītājam ir jāizvērtē lielākās priekšrocības,
kādas nodrošina festivāls ARABESKA un jāpiedāvā līdzvērtīga pasākuma
programma, dalībnieku grupu skaits un ir jāpiesaista popularitāti ieguvuši ţūrijas
komisijas locekļi – 2 ţūrijas komisijas locekļi no Krievijas, bet 3 no Latvijas, tas
nodrošinās festivāla pasākuma kompetentu vērtējumu.
5.

SIA „Dzintaru koncertzāle” projekta vadītājam, lai nodrošinātu dalībnieku
apmierinātību ar pasākumu, katram dalībniekam apbalvošanas ceremonijā ir
jāpasniedz piemiņas balva, pirmajām trīs vietām, katram dalībniekam ir jānodrošina
kauss, bet dalībniekiem, kuri neiekļuva trijniekā, jānodrošina medaļa.
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1. pielikums
Intervija ar SIA „Dzintaru koncertzāle” projekta vadītāju
Autore: “Vai varat raksturot līdzšinējos Dzintaru koncertzālē rīkotos pasākumus?
Kāda ir bijusi pieredze?”
Projektu vadītājs: ”Dzintaru koncertzālē regulāri tiek rīkoti daţādi pasākumi. Tie ir
gan publiski rīkoti, kas pieejami jebkuram interesentam, kā arī daţāda veida slēgta tipa
pasākumi, kas paredzēti konkrētai mērķauditorijai. Līdzšinējo pieredzi pasākumu rīkošanā
varu vērtēt kā pozitīvu, ar pasākumiem ir bijuši apmierināti gan pasākumu organizatori, gan
dalībnieki, gan apmeklētāji. Protams, ir arī gadījies kāds projekts, kura rīkošana ir bijusi ne
visai veiksmīga, tomēr šādos gadījumos no koncertzāles puses tiek darīts viss, lai netiktu
sabojāts tās imidţs.”
Autore: “Vai varat minēt, kādi ir galvenie faktori, kas mudina dalībniekus
piedalīties dejošanas pasākumos/festivālos?”
Projektu vadītājs: ”Ļoti liela dejotāju aktivitāte ir novērojama pasākumos, kuros
dalībnieki savā starpā sacenšas, jeb daţādos dejošanas konkursos, kuros dalībnieki cīnās par
vietām. Tomēr tas nav galvenais faktors, jo dejotāji piedalās arī daţādos festivālos, kuros
netiek sadalītas vietas, bet dejotājiem ir iespējams atrādīt savu sagatavoto horeogrāfiju. Pēc
manām domām, šādi festivāli dejotājiem ir lieliska iespēja sagatavoties daţādiem
starptautiskiem festivāliem, tādiem, kas notiek ārpus Latvijas teritorijas.”
Autore: “Jūs minējāt dejošanas pasākumus, kuros dalībnieki cīnās par vietām. Vai
varat minēt, ko uzvaras gadījumā iegūst dejotāji?”
Projektu vadītājs: “Pirmās trīs vietas iegūst tā saucamo kausu, kas ir īpaši izstrādāts
tieši konkrētam dejošanas pasākumam. Uz tā parasti ir minēts konkursa nosaukums un iegūtā
vieta. Katrs dalībnieks saņem medaļu, kas arī ir izstrādāta konkrētajam konkursam, un
dāvanu. Dalībnieki, kuri konkursā ierindojās pēc trešās vietas saņem tikai dāvanu, kas parasti
ir kā no sponsoriem sarūpēta veicināšanas balva.”
Autore: “Pēc Jūsu domām, kas mudinātu dalībniekus aktīvāk piedalīties dejošanas
pasākumos/festivālos?”
Projektu vadītājs: ”Lielākoties piedaloties dejošanas pasākumos, konkursos vai
festivālos, no dejotājiem tiek iekasēta dalības maksa. Tā kā dejošanas pasākumi notiek
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diezgan bieţi, daţreiz pat vairākas reizes mēnesī, daudziem dejotājiem visu pasākumu
apmeklēšana nav iespējama tieši dalības maksas dēļ, jo dejotājiem, kas pasākumu apmeklē no
tālākām vietām ir jāapmaksā vēl ceļu izdevumi. Pēc manām domām, ja dalības maksa būtu
mazāka vai nebūtu vispār, dejošanas festivālu apmeklētība būtu lielāka.”
Autore: “Kā Jūs vērtējat dejošanas pasākumu/festivālos apmeklētību, gan no
dejotāju, gan skatītāju puses”
Projektu vadītājs: ”Pasākumus apmeklē liels skaits dejotāju, tādēļ arī šāda veida
pasākumi tiek regulāri rīkoti un ne tikai Dzintaru koncertzālē, bet arī citviet. Arī apmeklētāju
skaits ir vērtējams kā apmierinošs, liela daļa apmeklētāju ir dejotāju līdzbraucēji un līdzjutēji,
piemēram, vecāki vai draugi.”
Autore: “Vai dejošanas pasākumu/festivālos apmeklētību ietekmē arī ieejas
maksa?”
Projektu vadītājs: ”Protams. Jo prestiţāks un nozīmīgāks ir pasākums, jo tā ieejas
maksa ir augstāka, tomēr arī apmeklētība ir lielāka. Daţreiz Dzintaru koncertzāles rīkotajos
dejošanas pasākumos tiek piedāvāta bezmaksas iespēja dejotāju līdzbraucējiem, kas ir
dejotāju ģimenes locekļi. Parasti tas ir pasākumos, kuros ir simboliska ieejas maksa.”
Autore: “Raksturojiet, lūdzu, biežākās problēmas vai šķēršļi, kas rodas pasākumu
rīkošanā?”
Projektu vadītājs: ”Pati lielākā jeb nozīmīgāka problēma ir pasākuma budţets, jo ne
vienmēr tieši budţeta dēļ tiek apmierinātas visas pasākuma rīkošanai nepieciešamās vēlmes.
Piemēram, ja vēlamies, lai pasākumu vada kāda sabiedrībā labi zināma persona, un šī persona
prasa lielāku honorāru, nekā tas ir atvēlēts budţetā, nākas meklēt citu vadītāju, kura būs ar
mieru pasākumu vadīt par tādu atalgojumu, kas budţetā atvēlēts. Rīkojot pasākumu, ir ļoti
jāpārdomā visas nianses, lai ar pasākumu būtu apmierināti gan dalībnieki, gan apmeklētāji.
Pēc manām domām, rūpīgi, līdz katram sīkumam izplānotam projektam nevajadzētu rasties
šķēršļiem, tomēr ir ārēji faktori, kurus mums nav iespējams ietekmēt, piemēram, laika
apstākļi, kas var kavēt dalībnieku ierašanos, kaut kādi elektrības pārrāvumi un tamlīdzīgas
lietas.”
Autore: “Vai, rīkojot pasākumus, tiek saņemts atbalsts arī no citām institūcijām,
piemēram, pašvaldības, privātām organizācijām?”
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Projektu vadītājs: ”Jā. Atbalsts tiek saņemts gan no pašvaldības finansiālā veidā, gan
no privātajiem uzņēmējiem daţādu labumu veidā. Piemēram, varam izvietot bukletus un
reklāmas par pasākumiem Jūrmalas pilsētas viesnīcās, kur par tiem var uzzināt ne tikai
vietējie iedzīvotāji, bet arī tūristi. Lielākās šāds atbalstītājs ir “Hotel Jurmala Spa”. Zaķumuiţa
nodrošina gan dalībniekus, gan pasākumu ţūriju ar bezmaksas ūdeni pudelēs, pieejams gan
gāzēts, gan negāzēts ūdens. Saņemam arī informatīvo atbalstu no viena no lielākajiem ziņu
portāliem Latvijā – “TVNET”, kas savā portālā izvieto ziņas par Dzintaru koncertzāles
rīkotajiem pasākumiem.”
Autore: “Paldies par veltīto laiku!”
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2. pielikums
Anketa
Anketa ir izstrādāta kvalifikācijas darba ietvaros, tās iegūtie rezultāti tiks apkopoti un
atspoguļoti kvalifikācijas darbā.
1. Cik ilga ir Jūsu kā dejošanas kolektīva vadītāja pieredze?
 līdz 3 gadiem
 no 3 līdz 5 gadiem
 no 5 līdz 10 gadiem
 vairāk par 10 gadiem
2. Cik dejošanas kolektīvus vai dejošanas grupas Jūs vadāt?
 vienu
 divas
 trīs
 četras
 piecas un vairāk
3. Vai varat apgalvot, ka dejošanas pasākumos/festivālos piedalāties regulāri?
 jā
 nē
4. Cik apmēram reizes gadā Jūs piedalāties dejošanas pasākumus/festivālus?
 1 līdz 2
 3 līdz 5
 6 līdz 10
 vairāk par 10
5. Kāds ir galvenais iemesls, kādēļ piedalāties kādā konkrētā dejošanas pasākumā/festivālā?
 lai dejotāji gūtu pieredzi uzstājoties
 lai atrādītu sagatavoto priekšnesumu
 lai uzvarētu
 lai novērtētu citus dalībniekus
 cits variants_________________________________________________________
6. Kādi ir bieţākie iemesli, kādēļ nepiedalāties kādā konkrētā dejošanas pasākumā/festivālā?
 augsta dalības maksa
 attālums
 maznozīmīgs pasākums
 cits variants_________________________________________________________
7. Vai esat piedalījies, kādā no Dzintara koncertzāles rīkotajiem dejošanas
pasākumiem/festivāliem?
 jā
 nē
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Uz nākamo jautājumu lūdzu atbildēt respondentus, kas ir piedalījušies Dzintaru koncertzāles
rīkotajos dejošanas pasākumos/festivālos.
8. Vai esat apmierināts ar pēdējo Dzintaru koncertzāles rīkoto dejošanas pasākumu/festivālu?
 jā, pasākums bija ļoti labi izplānots
 gandrīz, jo pasākuma plānošanā bija vērojami trūkumi
 nē, pasākums nebija līdz galam izplānots
Uz nākamo jautājumu lūdzu atbildēt respondentus, kas ir nav piedalījušies Dzintaru
koncertzāles rīkotajos dejošanas pasākumos/festivālos.
9. Vai varat minēt iemeslu, kādēļ nepiedalāties Dzintaru koncertzāles rīkotajos dejošanas
pasākumos/festivālos?
 augsta dalības maksa
 liela ieejas maksa dalībnieku atbalstītājiem
 pasākumi nebija nozīmīgi dalībnieku attīstībai
 atrašanās vieta (tālu no dzīves vietas)
 sliktas atsauksmes par iepriekšējiem pasākumiem
 cits variants__________________________________________________________
10. Vai pats esat organizējis dejošanas pasākumu/festivālu?
 jā
 nē
 esmu piedalījies organizēšanā
11. Pēc Jūsu domām, kāds ir galvenais dejošanas pasākuma/festivāla mērķis?
 dalībnieku apmierinātība
 apmeklētāju apmierinātība
 pasākumu organizatoru apmierinātība
 cits variants_________________________________________________________
12. Vai uzskatāt, ka Latvijā tiek pietiekoši daudz rīkoti daţādi ar dejošanu saistīti
pasākumi/festivāli?
 jā
 nē
 grūti spriest
paldies par veltīto laiku!

61
3. pielikums
SIA „Dzintaru koncertzāle” mazās (slēgtā) zāles telpas nomas maksu koncertiem vai
izrādēm
Nomas maksa par vienu dienu
Diena

Maksa bez
PVN

PVN

Nepilna diena līdz 5 h

Cena ar

Maksa bez

PVN

PVN

PVN

Cena ar
PVN

Svētku diena

2479,34

520,66

3000,00

2066,12

433,88

2500,00

Pirmdiena

1652,89

347,11

2000,00

1239,67

260,33

1500,00

Otrdiena

1652,89

347,11

2000,00

1239,67

260,33

1500,00

Trešdiena

1652,89

347,11

2000,00

1239,67

260,33

1500,00

Ceturtdiena

1652,89

347,11

2000,00

1239,67

260,33

1500,00

Piektdiena

1900,83

399,17

2300,00

1615,7

339,3

1955,00

Sestdiena

1900,83

399,17

2300,00

1615,7

339,3

1955,00

Svētdiena

1652,89

347,11

2000,00

1239,67

260,33

1500,00
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4. pielikums
SIA „Dzintaru koncertzāle” lielās (atklātās) zāles telpas nomas maksu koncertiem vai
izrādēm
Nomas maksa par vienu dienu no plkst.
04:00-02:00
Svētku dienas
Maijs
Pirmdiena-svētdiena
Jūnijs
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
Jūlijs
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
Augusts
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
Septembris
Pirmdiena-svētdiena

Maksa bez
PVN
7962,19

1672,06

9634,25

4997,15

1049,4

6046,55

5006,64
5060,64
5060,64
5174,94
5898,84
5898,84
5416,24

1062,73
1062,73
1062,73
1086,74
1238,76
1238,76
1137,41

6123,37
6123,37
6123,37
6261,68
7137,60
7137,60
6553,65

5568,65
5568,65
5568,65
6140,15
7226,00
7226,00
6502,10

1169,42
1169,42
1169,42
1289,43
1517,46
1517,46
1365,44

6738,07
6738,07
6738,07
7429,58
8743,46
8743,46
7867,54

5060,64
5060,64
5060,64
5441,64
5898,84
5898,84
5416,24

1062,73
1062,73
1062,73
1142,74
1238,76
1238,76
1137,41

6123,37
6123,37
6123,37
6584,38
7137,60
7137,60
6553,65

4997,15

1049,40

6046,55

PVN

Cena ar PVN
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5. pielikums
Projekta riski, to mazināšanas pasākumi
Riska veids
Termiņa

Resursu

Tehniskais
Dabas risks

Pasākumi riska mazināšanai
Sekot līdzi darbu izpildei, veikt korekcijas darba
izpildes termiņos, piesaistīt papildus darbaspēku
Izstrādāt līgumu, kas paredz sankcijas piegādes
Piegādātāju materiālu
kavēšanās gadījumā, izvēlēties piegādātājus ar
piegādes kavēšana
labām atsauksmēm no klientiem
Naudas plūsmas plānošana, paredzēt neparedzētos
Nepietiekamas finanšu
izdevumus 10% apmērā no projekta realizācijas
rezerves
summas
Nodrošināt pietiekamu darbinieku skaitu, ar
Nepietiekams personāla darbiniekiem savlaicīgi slēgti līgumi par dalību
skaits
projekta realizēšanā
Piesaistīt dalībniekus ar reklāmas palīdzību, pētīt
Nepietiekams dalībnieku klientu apmierinātību ar piedāvātajiem
skaits
pakalpojumiem
Veikt budţeta plānošanu, piesaistīt sponsorus un
Projekta kapitāla atdeve Jūrmalas Domes finansējumu
Skaņas, gaismas tehnikas Regulāri pārbaudīt skaņas un gaismas tehniku, pie
problēmas
mazākā bojājuma, saremontēt to
Izvēlēties pasākuma vietai noslēgtu telpu –
Nelabvēlīgi laika apstākļi Dzintara koncertzāles mazo zāli
Risks
Darba izpildes termiņu
neievērošana
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6. pielikums
„Dancing Jurmala 2017” zāles un to apkalpojošo personālu izmaksu plāns
Projekta izdevumu

Cena par vienu

veids

vienību, EUR

Skaits

Summa, EUR

Mazās zāles īre

2 300,00

1 diena

2 300,00

Palīgstrādnieks

2,50

12 stundas

30,00

Apkopēja

2,50

6 stundas

15,00

Biļešu kontrolieris

2,40

12 stundas

28,80

Garderobists

2,40

12 stundas

28,80

Zāles administrators

3,10

12 stundas

37,20

Kopā

2 439,80

