
VSIA “Latvijas Koncerti” sadarbība ar koncertu norises vietām 
Kamermūzikas koncertu organizēšanā

11. 
Koncerta mākslinieku 
transportu nodrošina 
LK, tie tiek pavadīti ar 
koncerta administratoru 
no LK puses. Koncerta 
administrators koncerta 
dienā atved un nodod 
sagatavotu rēķinu 
un lūdz parakstīt 
pieņemšanas-nodošanas 
aktus pēc veiksmīgi 
notikuša koncerta.

1. 
Latvijas Koncerti (LK)
organizē Kamermūzikas
ideju konkursu, kura
ietvaros pašvaldības un
koncertorganizācijas
tiek aicinātas noklausīties
koncertprogrammu 
prezentāciju
par konkursa 1. kārtā
apstiprinātajām
koncertprogrammām.

2. 
Pašvaldībām un 
koncertorganizācijām
tiek dots laiks izvēlēties 
un pieteikt sev vēlamās
programmas, aizpildot
pieteikuma anketu un
tajā atzīmējot izvēlētās
programmas prioritārā
secībā. Anketa jānosūta
uz e-pastu: 
kitija@latvijaskoncerti.lv
līdz 2021. gada 
12.martam.

3. 
Pēc koncertprogrammu 
prezentācijas,
LK apkopo visas
pieteiktās programmas.
Līdz 2021. gada
31.martam.
Konkursa Padome
lemj par realizējamo
koncertu skaitu,
piešķirot pašvaldībām
izvēlētās programmas
(prioritāte tiek piešķirta
Pašvaldībām, kuras ir
apmeklējušas semināru).

4. 
LK izsūta ziņu mūziķiem 
un Pašvaldībām par 
apstiprināto 
programmu 
realizēšanu. 

5. 
LK projektu vadītāji 
uzsāk darbu pie 
koncertu norises 
laiku saskaņošanas ar 
Pašvaldību vēlmēm un 
mūziķu iespējām. 

6. 
Pēc rakstiskas vai
mutiskas vienošanās
par koncerta datumu
un laiku (ar Pašvaldību
un mūziķiem), tiek
sagatavoti un slēgti
Nodomu protokoli,
kuros pašvaldības
apņemas realizēt
izvēlētās un apstiprinātās
koncertprogrammas
2021. gadam. Pēc
to parakstīšanas tiek
sagatavoti un slēgti
līgumi.

7. 
Līgumus sagatavo
LK no savas puses.
Līgumā tiek ietverta arī
koncerta programma,
kā arī informācija par
tehniskajām prasībām.
Līgumi pirms to
parakstīšanas tiek 
saskaņoti ar Pašvaldību, 
izdarot korekcijas un 
labojumus, ja tādi 
nepieciešami.

8. 
Līgumus drukā LK savā
pusē (trīs eksemplāros –
divi LK vajadzībām,
viens Pašvaldībai),
pēc to parakstīšanas
LK līgumu nosūta Pašvaldībai 
pa pastu. Kad Pašvaldība 
to paraksta savā pusē, tad 
sūta līgumu atpakaļ LK. Ja 
līgums tiek slēgts ar drošo 
elektronisko e-parakstu, 
tad sākumā to LK paraksta 
savā pusē, pēc tam sūta 
parakstīšanai Pašvaldībai.

9. 
Pēc līgumu 
sagatavošanas tiek 
uzsākts darbs pie afišu 
izveides. Afišu maketu, 
druku un nogādāšanu 
Pašvaldībai nodrošina LK. 
Reklāmas kampaņu un 
biļešu tirdzniecību veic 
Pašvaldība.

10. 
Koncerta programmiņu 
sagatavošanu un druku 
nodrošina LK. Tās tiek 
nogādātas Pašvaldībai 
koncerta norises dienā. 


