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Pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 9. februāra

noteikumiem Nr.  95

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: Rīgas cirks, Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pārskata gads: 2019

Nefinanšu mērķi

Mērķis Valdes skaidrojums par novirzēm

Apmeklējumu skaits gadā 117%

Kopējais izrāžu skaits gadā 5,00 6,00 12,00 6 100%

142,50 3196,5 2243%

Finanšu mērķi

Mērķis Valdes skaidrojums par novirzēm

Fakts 
iepriekšējā 
gadā (2018)

Plānotais 
pārskata gadā 

(2019)

Fakts pārskata 
gadā (2019)

Novirze  no 
plānotā

Novirze  no 
plānotā, %

3 229,00 2 838,00 6 166,00 3 328,00
2019. gadā Rīgas cirkā notika vairāk izrādes kā plānots, jo tika 
piesaistīts finansējums rezidenču programmai, kuras rezultātā 
tika izrādītas 4 izrādes un 2019. gada nogalē tika piesaistīts 

papildus VKKF finansējums divu pašu poducētu izrāžu 
izveidei, kas tika iekļautas Latvijas skolas somas programmā.

Izglītības programmas (tsk. Rīgas cirka 
skolas) apmeklētība 2 862,00 3 339,00

Lai efektivizētu Rīgas cirka skolas darbību, 2019. gada laikā 
tika pārstrukturizēta cirka skolas darbība, izveidojot intensīvāku 
nodarbību plānu, kas deva iespēju apmeklēt nodarbība lielākam 
intersentu skaitam.
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Mērķis Valdes skaidrojums par novirzēm
Fakts 

iepriekšējā 
gadā (2018)

Plānotais 
pārskata gadā 

(2019)

Fakts pārskata 
gadā (2019)

Novirze  no 
plānotā

Novirze  no 
plānotā, %

68760 23%

Biļešu realizācija 3259 5%

Telpu noma 0,00 10439 #DIV/0!

Izglītības programmas ieņēmumi (cirka skola) 19808 166%

Pārējie pašu ieņēmumi 26462 #DIV/0!

Dotācija no valsts pamatbudžeta cirka mākslas 
attīstībai 307 268,00 304 010,00 372 770,00

Papildus pamata dotācijai 307 268 EUR apmērā, kas paredzēta 
Rīgas cirka adminitratīvo izdevumu un mākslinieciskā satura 
radīšanas izdevumu segšanai, tika piesaistīti 13 069 EUR 
materiāltehniskajam nodrošinājumam, 40 180 EUR apsardzes 
izdevumu segšanai, kā arī 12 253 telpu nomas nodrošināšanai.

34 089,00 60 400,00 63 659,00

4 057,00 10 439,00
Tā kā 2018. gada nogalē tika noņemts ekspluatācijas aizliegums 
Rīgas cirka ēkai, kapitālsabiedŗibai bija iespējams nomāt telpas 
dažādu sabiedrisku pasākumu norisei.

24 088,00 11 900,00 31 708,00

Lai efektivizētu Rīgas cirka skolas darbību, 2019. gada laikā 
tika pārstrukturizēta cirka skolas darbība, izveidojot intensīvāku 
nodarbību plānu, kas deva iespēju apmeklēt nodarbība lielākam 
intersentu skaitam.

30 409,00 26 462,00

Līdz ar cirka skolas izaugsmi un veiksmīgas komunikācijas 
plāna realizāciju, Rīgas cirkam ir radies jauns ienākumu avots - 
māksliniecisko pakalpojumu sniegšana un inventāra noma un 
pārdošana.
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