Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”
reģistrācijas Nr.40003374610
juridiskā adrese: Maskavas iela 4, Rīga, LV – 1050
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, kurā Kultūras ministrija ir 100%
kapitāla daļu turētāja, parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls: 42 845 euro.
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos
Baiba Zakevica (Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla
daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.6.punkts).
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo
daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktu tiek novērsta tirgus
nepilnība - situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā
jomā.
Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi, atbilstoši Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības
stratēģijā 2017. – 2021. gadam (apstiprināta ar valsts kapitāldaļu turētāja 2017.gada 28.decembra
lēmumu Nr.2.5.-3-129) noteiktajam ir daudzveidīga nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana
mūzikas jomā, latviešu profesionālās mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un
popularizēšana Latvijā un ārvalstīs un pasaules mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības
nodrošināšana Latvijā.
Atbilstoši starp Kultūras ministriju un Kapitālsabiedrību 2018.gada 2.janvārī noslēgtajam
Līdzdarbības līgumam Nr.2.5.-8-4 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras
jomā”, Kapitālsabiedrībai ir deleģēti šādi valsts pārvaldes uzdevumi kultūras jomā:
- plašumu un veicinot jaunradi, kā arī nacionālās identitātes nostiprināšanu, tai skaitā: radīt
daudzveidīgas un kvalitatīvas koncertprogrammas, nodrošinot repertuāra
nodrošināt valsts finansētā kamerorķestra „Sinfonietta Rīga" darbību;
nodrošināt valsts finansētā kora „Latvijas Radio koris" darbību;
nodrošināt valsts finansētā bigbenda „Latvijas Radio bigbends" darbību;
- nodrošināt profesionālās mūzikas mākslas popularizēšanu un pieejamību plašai Latvijas
sabiedrībai;
- ar mūzikas mākslas starpniecību sekmēt bērnu un jauniešu personības veidošanos;
- popularizēt Latvijas mūzikas mākslas sasniegumus ārvalstīs un apgūt starptautisko pieredzi
mūzikas mākslas jomā;
- organizēt un nodrošināt Lielās mūzikas balvas ceremonijas un žūrijas darba norisi, veicināt
izcilību mūzikas mākslas jomā;
- nodrošināt kapitālsabiedrības finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības efektivitāti un
ilgtspēju.
Kultūras ministrija kā kapitāla daļu turētājs 2016.gada 20.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.2.5.-3-45
„Par grozījumu valsts kapitāla daļu turētāja 2016.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.2.5.-3-27 „Par valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” 2015.gada pārskatu””, kurā noteikta
dividendēs izmaksājamā peļņas daļa – 90 procenti no sabiedrības tīrās peļņas - 10 028,70 euro.

