
 

ATSKAITE 

par 23. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla īstenošanas gaitu un rezultātiem 

2020. gads  

 
 

1. Festivāla nosaukums  

23. Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls 

2. Festivāla īstenošanas apraksts 

2.1. Festivāla īstenošanas apraksts 
No 18. augusta līdz 5. septembrim bija iespēja dzirdēt 23. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla 

koncertus Rīgā.  

18. augustā Rīgas Domā plkst. 19.00 izskanēja 23. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla atklāšanas 

koncerts - pasaulslavenās ērģelnieces Ivetas Apkalnas solokoncerts "Eņģeļi un Dēmoni". Koncerta 

programmā bija trīs kontrastaini skaņdarbi - Dmitrija Šostakoviča pasakalja no operas “Mcenskas 

apriņķa lēdija Makbeta” op. 29, Olivjē Mesiāna “Apparition de l’Église éternelle” ("Mūžīgās baznīcas 

parādīšanās") un Ferenca Lista fantāzija un fūga “Ad Nos, ad Salutarem Undam” ("Nāciet pie mums, pie 

pestīšanas viļņiem"). Koncerts tika tiešraidē translēts arī Latvijas Radio 3 (Klasika). 

20. augustā Rīgas Domā plkst. 20.00 izskanēja koncerts "Giju Kančeli atceroties". Koncertā tika 

atskaņots Gijas Kančeli pēdējais komponētais darbs "Tsutisopeli" ("Gaistošā pasaule"), kurā sevi lieliski 

parādīja Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" vīru sastāvs un solisti Eduards Fiskovičs un trompetists Jānis 

Porietis. Vēl programmā skanēja Riharda Dubras veltījums komponista piemiņai – pasaules 

pirmatskaņojums "Absolve, Domini" ("Atbrīvo, Kungs"), un Gijas Kančeli monumentālais vokāli 

simfoniskais darbs "Styx" ("Stiksa") ar izcilā altista Maksima Risanova (Ukraina-Lielbritānija) solo 

interpretāciju. Koncertā piedalījās arī ilggadējie festivāla draugi - Liepājas Simfoniskais orķestris. 

Koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents - Māris Sirmais. 

27. augustā Rīgas Domā plkst. 20.00 izskanēja koncerts "Lūgšanu Dārzs". Koncertā piedalījās baritons 

Rinalds Kandalincevs un ērģelniece Kristīne Adamaite. Koncertā tika atskaņoti gan ērģeļu solo 

skaņdarbi, gan a cappella skaņdarbi baritona solo, gan skaņdarbi abu mākslinieku izpildījumā. 

28. augustā Zirgu ielas koncertzālē plkst. 19.00 izskanēja festivāla Džeza koncerts. Koncertā piedalījās 

Una Stade (vokāls), Grēta Grantiņa (vokāls), Evelīna Kalniņa (vokāls), Elīza Apine (ģitāra), Tuomo 

Uusitalo (klavieres, Somija), Kaisa Maensivu (bass, Somija), Joe Peri (bungas, ASV). Koncerts tika 

straumēts tiešraidē Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" mājaslapā.  

2. septembrī Rīgas Sv. Pētera baznīcā plkst. 19.00 izskanēja tradicionālais SGMF koncerts "Pasaules 

pirmatskaņojumi". Šogad ar saviem jaundarbiem iepazīstināja Renāte Stivriņa ar savu opusu a cappella 

korim "Septiņi mirkļi pie krusta", Artis Gāga ar savu skaņdarbu korim un soprāna saksofonam "Top 

lūgts", Uldis Marhilēvičs ar divām a cappella miniatūrām "Agios o Theos" un "Kyrie", un Alvils 

Altmanis ar "Missa Brevis" korim un instrumentālajam pavadījumam. Koncertā kopā ar Valsts 

Akadēmisko kori "Latvija" piedalījās arī Andis Klučnieks (flauta), Romāns Vendiņš (klavieres), Kristens 

Kupčs (ģitāra), Jānis Stafeckis (kontrabass), Artis Orubs (perkusijas) un diriģents Māris Sirmais. 

Koncerts tika tiešraidē translēts arī Latvijas Radio 3 (Klasika). 

5. septembrī Rīgas Domā plkst. 19.00 izskanēja festivāla noslēguma koncerts - "Johanness Brāmss. Vācu 

rekviēms". Koncertā kopā ar Valsts Akadēmisko kori "Latvija" muzicēja Latvijas Nacionālais 

simfoniskais orķestris, soprāns Elīna Šimkus, baritons Rihards Millers un diriģents Ainārs Rubiķis. 

Koncerts tika straumēts tiešraidē Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" mājaslapā.  

Ar katru gadu Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls kļūst arvien atpazīstamāks, pateicoties tam, ka 

programmā iekļaujam gan pasaulē aktuālus skaņdarbus, ko īpaši novērtē akadēmiskās mūzikas gardēži 

un sekotāji, gan atļaujamies riskēt un atskaņot pasaulei vēl nezināmu skaņražu darbus.  Festivāls ir 

dinamisks un, kaut arī tas nav pašmērķis, esam gandarīti, ka 23 gadu laikā esam atklājuši vairākus jaunus 

talantus. Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” kā festivāla organizētājs vienmēr rūpējas, lai gan 

saturiskais, gan tehniskais izpildījums būtu nevainojams. 

Festivālu atbalsta: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Rīgas Dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, 

Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 – Klasika. 

 

 

 



2.2. Festivāla programma, norādot festivāla ietvaros notikušos pasākumus un aktivitātes, 

t.sk., darbnīcas, meistarklases, satelītpasākumi, tikšanās ar auditoriju u.tml.) 
Nr. 

p. 

k. 

Aktivitāte/ pasākuma 

nosaukums 

Norises laiks Norises vieta Mērķauditorija Apmeklētāju skaits 

1. Ivetas Apkalnas 

solokoncerts "Eņģeļi 

un Dēmoni" 

18.08.2020. 

19.00 

Rīgas 

Doms 

Rīgas 

iedzīvotāji, 

Rīgas viesi 

(no ārvalstīm 

un citām 

Latvijas 

pilsētām) 

270 

2. “Giju Kančeli 

atceroties” 

20.08.2020. 

20.00 

Rīgas 

Doms 

Rīgas 

iedzīvotāji, 

Rīgas viesi 

(no 

ārvalstīm un 

citām 

Latvijas 

pilsētām) 

260 

3. “Lūgšanu Dārzs” 27.08.2020. 

20.00 

Rīgas 

Doms 

Rīgas 

iedzīvotāji, 

Rīgas viesi 

(no ārvalstīm 

un citām 

Latvijas 

pilsētām) 

50 

4. “Džezs” 28.08.2020. 

19.00 

Zirgu ielas 

koncertzāle 

Rīgas 

iedzīvotāji, 

Rīgas viesi 

(no 

ārvalstīm un 

citām 

Latvijas 

pilsētām) 

50 – klātienē 

11 - tiešsaitē 

5. “Pasaules 

pirmatskaņojumi” 

02.09.2020. 

19.00 

Rīgas Sv. 

Pētera 

baznīca 

Rīgas 

iedzīvotāji, 

Rīgas viesi 

(no 

ārvalstīm un 

citām 

Latvijas 

pilsētām) 

120 

6. “Johanness Brāmss. 

Vācu rekviēms” 

05.09.2020. 

19.00 

Rīgas 

Doms 

Rīgas 

iedzīvotāji, 

Rīgas viesi 

(no 

ārvalstīm un 

citām 

Latvijas 

pilsētām) 

210 – klātienē 

122 - tiešsaitē 

     Kopā: 1093 
 

 

 



 3. Dalībnieki  

Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, Liepājas Simfoniskais orķestris, Latvijas Nacionālais 

Simfoniskais orķestris. 

Solisti: Elīna Šimkus (soprāns), Rihards Millers (baritons), Jānis Porietis (trompete), Maksims 

Risanovs (alts, Ukraina-Lielbritānija)), Iveta Apkalna (ērģeles), Romāns Vendiņš (klavieres), 

Jānis Stafeckis (kontrabass), Kristens Kupčs (ģitāra), Artis Orubs (perkusijas), Andis Klučnieks 

(flauta), Kristīne Adamaite (ērģeles), Rinalds Kandalincevs (baritons), Una Stade (vokāls), 

Grēta Grantiņa (vokāls), Evelīna Kalniņa (vokāls), Elīza Apine (ģitāra), Tuomo Uusitalo 

(klavieres, Somija), Kaisa Maensivu (bass, Somija), Joe Peri (bungas, ASV) 

Diriģenti: Māris Sirmais, Ainārs Rubiķis 

Komponisti: Renāte Stivriņa, Artis Gāga, Uldis Marhilēvičs, Alvils Altmanis, Rihards Dubra 

4. Starptautiskās aktivitātes un atpazīstamība 

Veicinot starptautisku sadarbību ar pasaules līmeņa akadēmiskās mūzikas profesionāļiem, katru 

gadu festivāls aicina uz sadarbību jaunus māksliniekus. 23. Starptautiskā Garīgās mūzikas 

festivāla ietvaros Latvijas auditorija varēja atkal satikties ar slaveno altistu un virtuozu 

Maksimu Risanovu no Ukrainas-Lielbritānijas, džeza mūziķiem – pianistu no Somijas Tuomo 

Uusitalo, kontrabasisti no Somijas Kaisu Maensivu, perkusionistu no ASV Joe Peri. Par 

starptautiska mēroga zvaigznēm minami arī latviešu mākslinieki – pasaulslavenā ērģelniece 

Iveta Apkalna un plašu popularitāti guvušais diriģents Ainārs Rubiķis.  



5. Publicitāte (kā tika informēta sabiedrība par festivālu un tā rezultātiem)  

informācija 

savā/partneru 

mājaslapā 

https://sgmf.lv/ 

www.koris.lv 

sižeti 

radio/televīzijā 

• 16. jūnijā LR3 Klasika raidījuma “Kultūras Rondo” telefonsaruna ar Ivetu 

Apkalnu: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/starptautisko-garigas-muzikas-

festivalu-atklas-ergelnieces-ivetas-apkalnas-

solokoncerts.a364009/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

• 30. jūlijā LR3 Klasika raidījuma “Kultūras Rondo” intervija ar Māri 

Sirmo un Māri Ošleju: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/valsts-

akademiska-kora-latvija-sezonas-ieceres.a132565/ 

• 18. augustā LR1 “Ziņas vieglajā valodā”: 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinas-vieglaja-valoda/zinas-vieglaja-valoda-18-

augusta.a370979/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

• 18. augustā LR3 Klasika tiešraide no Rīgas Doma – Ivetas Apkalnas 

solokoncerts “Eņģeļi un Dēmoni”: 

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/ivetas-apkalnas-solokoncerts.-23.-

starptautiska-garigas-muzikas-.a133176/ 

• 18. augustā LR3 Klasika raidījumā “Pa ceļam ar Klasiku” intervija ar 

Ivetu Apkalnu: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/engeli-demoni-un-

muzikas-svinesana-saruna-ar-ergelnieci-ivetu-

apkalnu.a370903/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

• 19. augustā Kultūras ziņu sižets: 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ar-ivetas-apkalnas-koncertu-atklats-

garigas-muzikas-

festivals.a371082/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

• 21. augustā LTV Kultūras ziņu sižets: 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/garigas-muzikas-festivala-izskanejis-

komponistam-gijam-kanceli-veltits-pieminas-

koncerts.a371358/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

• 27. augustā LTV Rīta Panorāmā saruna ar producenti Māru Jēgeri un 

džeza programmas māksliniecēm: 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/garigas-muzikas-festivala-turpinajuma--

lugsanu-darzs-un-dzeza-un-gospelmuzikas-

sinteze.a372010/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

• 1. septembrī LTV Rīta Panorāmā Ilzes Strengas sižets: 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.09.2020-pasaules-pirmatskanojumi-23.-

starptautiskaja-garigas-muzikas-fes.id195730/  

• 2. septembrī LR3 Klasika tiešraide no Rīgas Sv. Pētera baznīcas 

“Pasaules pirmatskaņojumi”: https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/tiesraide-

no-23.-starptautiska-garigas-muzikas-festivala-jaundar.a133789/ 

 

publikācijas 

laikrakstos 

• 29.07.2020. – Diena – Zemes un koku spēkā 

• 30.07.2020. – IR kultūra: Afiša 

• 13.08.2020. – IR iesaka: Afiša 

• 14.08.2020. - SestDiena (Kultūrizklaides deva)  

• 17.08.2020. – Diena – Eņģeļi, dēmoni un džezs 

• 20.08.2020. - Diena (Kultūras diena un Izklaide) – Afiša  

• 25.08.2020. - Diena (Kultūras diena un Izklaide) – Afiša 

• 26.08.2020. – Pastaiga. RU - Ориентиры 

• 27.08.2020. - Latvijas Avīze (Nedēļa kabatā) - Koncertu afiša  

• 02.09.2020. - Latvijas Avīze (Kultūrzīmes) – Nedēļas notikumi 

• 10.09.2020. - Diena – Uz saturu ierobežojumi neattiecas 

https://sgmf.lv/
http://www.koris.lv/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/starptautisko-garigas-muzikas-festivalu-atklas-ergelnieces-ivetas-apkalnas-solokoncerts.a364009/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/starptautisko-garigas-muzikas-festivalu-atklas-ergelnieces-ivetas-apkalnas-solokoncerts.a364009/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/starptautisko-garigas-muzikas-festivalu-atklas-ergelnieces-ivetas-apkalnas-solokoncerts.a364009/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/valsts-akademiska-kora-latvija-sezonas-ieceres.a132565/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/valsts-akademiska-kora-latvija-sezonas-ieceres.a132565/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinas-vieglaja-valoda/zinas-vieglaja-valoda-18-augusta.a370979/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinas-vieglaja-valoda/zinas-vieglaja-valoda-18-augusta.a370979/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/ivetas-apkalnas-solokoncerts.-23.-starptautiska-garigas-muzikas-.a133176/
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/ivetas-apkalnas-solokoncerts.-23.-starptautiska-garigas-muzikas-.a133176/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/engeli-demoni-un-muzikas-svinesana-saruna-ar-ergelnieci-ivetu-apkalnu.a370903/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/engeli-demoni-un-muzikas-svinesana-saruna-ar-ergelnieci-ivetu-apkalnu.a370903/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/engeli-demoni-un-muzikas-svinesana-saruna-ar-ergelnieci-ivetu-apkalnu.a370903/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ar-ivetas-apkalnas-koncertu-atklats-garigas-muzikas-festivals.a371082/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ar-ivetas-apkalnas-koncertu-atklats-garigas-muzikas-festivals.a371082/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/ar-ivetas-apkalnas-koncertu-atklats-garigas-muzikas-festivals.a371082/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/garigas-muzikas-festivala-izskanejis-komponistam-gijam-kanceli-veltits-pieminas-koncerts.a371358/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/garigas-muzikas-festivala-izskanejis-komponistam-gijam-kanceli-veltits-pieminas-koncerts.a371358/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/garigas-muzikas-festivala-izskanejis-komponistam-gijam-kanceli-veltits-pieminas-koncerts.a371358/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/garigas-muzikas-festivala-turpinajuma--lugsanu-darzs-un-dzeza-un-gospelmuzikas-sinteze.a372010/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/garigas-muzikas-festivala-turpinajuma--lugsanu-darzs-un-dzeza-un-gospelmuzikas-sinteze.a372010/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/garigas-muzikas-festivala-turpinajuma--lugsanu-darzs-un-dzeza-un-gospelmuzikas-sinteze.a372010/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.09.2020-pasaules-pirmatskanojumi-23.-starptautiskaja-garigas-muzikas-fes.id195730/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.09.2020-pasaules-pirmatskanojumi-23.-starptautiskaja-garigas-muzikas-fes.id195730/
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/tiesraide-no-23.-starptautiska-garigas-muzikas-festivala-jaundar.a133789/
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/tieshraides/tiesraide-no-23.-starptautiska-garigas-muzikas-festivala-jaundar.a133789/


Informācija 

interneta portālos 

• http://www.aprinkis.lv/index.php/kultura/18161-koris-latvija-radijis-

jaundarba-koki-videoklipu-un-atsak-koncertsezonu 

• https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/zemes-un-koku-speka.-atsakot-

koncertdarbibu-vak-_latvija_-dzied-divos-festivalos-14245396 

• https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/engeli-demoni-un-dzezs.-23.-

starptautiskaja-garigas-muzikas-festivala-godinas-gijas-kanceli-pieminu-

14246476 

• https://www.delfi.lv/kultura/news/music/ar-koncertu-engeli-un-demoni-

sakas-starptautiskais-garigas-muzikas-festivals.d?id=52388273 

• https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-ar-skatu-uz-vidusjuru-

14246292 

• https://www.la.lv/bahs-perts-un-bramss-rigas-doma 

•  https://www.la.lv/starp-diviem-festivaliem-riga-un-ventspili 

• https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-par-cilveka-speku-un-

bezspecibu-14247591 

• https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/festival-duhovnoy-muziki-pochtit-

pamjat-gii-kancheli-

kultura1kb.a370930/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 

• https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-sapni-piepildas-jelgavas-

pili-14247144 

• https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/kavalieru-baritons.-intervija-ar-

operdziedataju-rinaldu-kandalincevu-14247148 

• https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-sesi-esamibas-portreti-

14246703 

vizuālās 

informācijas 

izvietošana 

publiskajās telpās 

Afiša un tās variācijas sociālajos medijos un vidē (koncertvietās un publiskajā 

telpā) 

Programmas vāciņš 

6. Budžets 

 Festivāla kopējie izdevumi  EUR 85 263,55  

 Pašfinansējums EUR 61 023,07  

 Līdzfinansējums (sponsoru) - 

 Valsts finansējums  EUR 6829,36  

 Eiropas fondi - 

 Rīgas Festivālu mērķprogramma EUR 9500,00 

 Biļešu cenu politika 10,-; 15,-; 20,-;  

 Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības: EUR 11 091,21 

 Cits finansējums VKKF – EUR 8000,00 

7. Novērtējums (rezultāti un secinājumi) 

Katru gadu pieaug Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla popularitāte Rīgas un Latvijas 

kultūras dzīvē. Šogad īpaši novērojams, ka festivāls ir sasniedzis jaunus auditorijas segmentus, 

kas apmeklē SGMF koncertus, kā arī proporcionāli palielinās jauniešu skaits koncertu 

apmeklētāju vidū. Šī gada COVID-19 ierobežojumu dēļ pieprasījums un interese pēc kvalitatīvas 

koncertdarbības ir pieaudzis, un ierobežoto sēdvietu dēļ klātienes koncerti ir kļuvuši par 

ekskluzivitāti. Šo ierobežojumu dēļ arī attīstījusies koncertu tiešraižu veidošana un jaunas 

auditorijas sasniegšana visā pasaulē. Kā rāda straumēšanas dati, tad aktīvākie festivāla 

koncertu straumēšanas skatītāji bijuši Latvijā, Vācijā, Argentīnā, Nīderlandē un Krievijā. 23. 

Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla organizatori vērtē festivālu kā izdevušos un ir gandarīti 

par lielo publicitāti un interesi par koncertiem gan no regulārajiem festivāla apmeklētājiem, gan 

no medijiem  un pasaules kultūrtelpas. Festivāla koncerts “Giju Kančeli atceroties” izvirzīts 

http://www.aprinkis.lv/index.php/kultura/18161-koris-latvija-radijis-jaundarba-koki-videoklipu-un-atsak-koncertsezonu
http://www.aprinkis.lv/index.php/kultura/18161-koris-latvija-radijis-jaundarba-koki-videoklipu-un-atsak-koncertsezonu
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/zemes-un-koku-speka.-atsakot-koncertdarbibu-vak-_latvija_-dzied-divos-festivalos-14245396
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/zemes-un-koku-speka.-atsakot-koncertdarbibu-vak-_latvija_-dzied-divos-festivalos-14245396
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/engeli-demoni-un-dzezs.-23.-starptautiskaja-garigas-muzikas-festivala-godinas-gijas-kanceli-pieminu-14246476
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/engeli-demoni-un-dzezs.-23.-starptautiskaja-garigas-muzikas-festivala-godinas-gijas-kanceli-pieminu-14246476
https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/engeli-demoni-un-dzezs.-23.-starptautiskaja-garigas-muzikas-festivala-godinas-gijas-kanceli-pieminu-14246476
https://www.delfi.lv/kultura/news/music/ar-koncertu-engeli-un-demoni-sakas-starptautiskais-garigas-muzikas-festivals.d?id=52388273
https://www.delfi.lv/kultura/news/music/ar-koncertu-engeli-un-demoni-sakas-starptautiskais-garigas-muzikas-festivals.d?id=52388273
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-ar-skatu-uz-vidusjuru-14246292
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-ar-skatu-uz-vidusjuru-14246292
https://www.la.lv/bahs-perts-un-bramss-rigas-doma
https://www.la.lv/starp-diviem-festivaliem-riga-un-ventspili
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-par-cilveka-speku-un-bezspecibu-14247591
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-par-cilveka-speku-un-bezspecibu-14247591
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/festival-duhovnoy-muziki-pochtit-pamjat-gii-kancheli-kultura1kb.a370930/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/festival-duhovnoy-muziki-pochtit-pamjat-gii-kancheli-kultura1kb.a370930/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/festival-duhovnoy-muziki-pochtit-pamjat-gii-kancheli-kultura1kb.a370930/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-sapni-piepildas-jelgavas-pili-14247144
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-sapni-piepildas-jelgavas-pili-14247144
https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/kavalieru-baritons.-intervija-ar-operdziedataju-rinaldu-kandalincevu-14247148
https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/kavalieru-baritons.-intervija-ar-operdziedataju-rinaldu-kandalincevu-14247148
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-sesi-esamibas-portreti-14246703
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesaka-sesi-esamibas-portreti-14246703


“Kilograms kultūras” rudens balsojumā nominācijā “Mūzika”. 

8. Atskaitei pievienoti projekta īstenošanu atspoguļojoši materiāli (saraksts) 

36 kopijas no preses publikācijām un rakstiem interneta portālos, 2 afišas, 2 programmu vāciņi, 

4 programmiņas, 23 dokumentu apstiprinātas kopijas. 

9.  Finansējuma saņēmēja likumīgais pārstāvis 

Vārds, uzvārds Māris Ošlejs 

Amata nosaukums Valdes loceklis 

Paraksts 

 

Datums 09.10.2020. 

Tālrunis, mobilais tālrunis 67223839 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANŠU ATSKAITE PAR PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU 

saskaņā ar 18.04. 2019. finansēšanas līgumu Nr. DIKS-19-923-lī  

un 09.03.2020. vienošanos Nr.1 pie līguma          

Festivāla nosaukums: 23. Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls 

Festivāla norises laiks: 18.08. - 05.09.2020. 

Finansējuma saņēmēja nosaukums: Valsts SIA "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" 

Finansējuma saņēmēja reģistrācijas numurs: 40003373761 

Piešķirtais Departamenta finansējums (EUR): EUR 9500,00 

Atskaites veids : gala atskaite 

Atskaites periods: no 06.07.2020. līdz 09.10.2020. 

(norāda periodu, kurā veikti šajā atskaitē norādītie maksājumi) 
        

Tāmes 
izmaksu 

pozīcijas 

kārtas  
numurs 

Tāmes izmaksu pozīcijas nosaukums Maksājuma dokuments 
(maksājuma uzdevums/ 

čeks/kvīts/ biļete/ kases 

izdevumu orderis) * 

Darījumu apliecinošo 
dokumentu nosaukums, 

numurs, datums (rēķini, 

preču pavadzīmes, akti,  
līgumi,  bankas konta 

izraksti, avansa norēķini, 

maksājuma 
uzdevumi/kases izdevumu 

orderi avansa norēķinu 

personai, ceļazīmes, 
maršruta lapas, rīkojumi 

u.c.) 

Maksājuma saņēmējs Departamenta finansējums 

Datums Dokumenta 
nosaukums, 

numurs 

Apstiprināts 
tāmē  

(EUR) 

Izlietots  
(EUR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,00 

Rīgas Doms, telpu noma (18.08.2020.) 

44112,00 MU Nr. 

1605 

Rēķins Nr. 20/008, 

19.08.2020. 

Rīgas Doma 

pārvalde SIA 

639,60 810,70 

2,00 Nošu īre un iegāde: 1500,00   



2.1 

Notis "Styx", iegāde 

44018,00 MU Nr. 

VM1354 

Rēķins Nr. 

0094772, 

02.07.2020. 

Boosey & 

Hawkes 

Deutschland 

GmbH 

  908,25 

2.2 

Notis "Tsutisopeli", iegāde 

44018,00 MU Nr. 

VM1355 

Rēķins Nr. 

0004650, 

03.07.2020. 

Crescendo music 

BV 

  360,00 

2.3 

Uģis Meņģelis, nošu pārlikums datorsalikumā 

44077,00 MU Nr. 
1487 

Līgums Nr. 2-7/6, 

16.06.2020. 

Uģis Meņģelis   67,15 

3,00 

LSO, honorārs 

44071,00 MU Nr. 

535 

Rēķins Nr. 44/20, 

21.08.2020. 

Liepājas 

Simfoniskais 

orķestris, VSIA 

5000,00 5000,00 

4,00 

Rīgas Doms, telpu noma (27.08.2020.) 

44078,00 MU Nr. 

647 

Rēķins Nr. 

N20/009, 

26.08.2020. 

Rīgas Doma 

pārvalde SIA 

810,70 810,70 

5,00 

Rīgas Sv. Pētera baznīca, telpu noma (02.09.2020.) 

44078,00 MU Nr. 

1525 

Rēķins Nr. 

RH100068KK2443, 

31.08.2020. 

Rīgas Pilsētas 

pašvaldība 

430,00 423,50 

6,00 

Rīgas Doms, telpu noma (05.09.2020.) 

44084,00 MU Nr. 

1530 

Rēķins Nr. 

N20/010, 

26.08.2020. 

Rīgas Doma 

pārvalde SIA 

689,70 689,70 

7,00 

Bass, honorārs 

44081,00 MU Nr. 

659 

Autoratlīdzības 

līgums Nr. 2-9/78, 

28.08.2020. 

Rihards Millers 430,00 430,00 

  KOPĀ         9500,00 9500,00 

* Departamenta padotības iestādes neaizpilda 3., 4. aili 

Deviņi tūkstoši pieci simti euro 
    

(izlietotā summa vārdiem) 
      

Pielikumā: Finanšu atskaitē minēto darījumu  apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas/dokumentu atvasinājumu kopums.  



Apliecinām, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārskaitītie finanšu līdzekļi ir izlietoti tikai paredzētiem mērķiem atbilstoši līgumam un šai atskaitei, kā arī 

atskaitē norādītās atlīdzības summas ieskaitītas attiecīgā atlīdzības saņēmēja kontā. Visas saimnieciskās darbības saistībā ar finansējuma izlietojumu ir veiktas atbilstoši Latvijā 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Visi nodokļi ir aprēķināti un ieturēti Latvijas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un pilnā apmērā pārskaitīti valsts budžetā. Visi aprēķina 

un apmaksas attaisnojuma dokumenti tiks uzglabāti piecus gadus no šīs atskaites iesniegšanas dienas un tiks uzrādīti Departamentam pēc pieprasījuma. 

Finansējuma saņēmējs Valdes loceklis, Māris Ošlejs, 67223839   
(amats, vārds, uzvārds,  paraksts, kontakttālrunis) 

Atskaite sagatavota  09.10.2020. 
    

 
(datums) 

  
Atzīme par 

dokumenta 

saņemšanu 

Departamentā 
 


