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Pielikums
Ministru kabineta

2016. gada 9. februāra
noteikumiem Nr.  95

Kapitālsabiedrības nosaukums:
Pārskata gads:

Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (n-1)
Plānotais pārskata 

gadā (n)
Fakts pārskata 

gadā (n)
Novirze  no 

plānotā
Novirze  no 
plānotā, %

Covid-19 ietekme, 
% no Novirzes, var 
būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 
valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

1.1. Ārvalstu mākslinieku cirka izrāžu skaits gadā 3,00 6,00 2,00 -4,00 -67% 100%

Izrāžu skaita būtisks samazinājums skaidrojams ar epidemioloģiskās 
situācijas dēļ atceltajām sezonas viesizrādēm un skolas somas izrāžu 

programmu. Tika noorganizēta tikai 1 izrāde septembrī, kas tika izrādīta 
divas reizes. 

1.2. Pašu producētas oriģinālizrādes gadā 1,00 1,00 1,00 0,00 0%

1.3. Izrāžu apmeklētāju skaits gadā 2 251,00 3 040,00 998,00 -2 042,00 -67% 100%

Apmeklētāju kopējā skaita būtisks samazinājums skaidrojams ar 
epidemioloģiskās situācijas dēļ atceltajām sezonas viesizrādēm un 
skolas somas izrāžu programmu. Tika noorganizēta tikai 1 izrāde 
septembrī, kas notika divas reizes. Tā kā šī izrāde tika organizēta 

epidemioloģiski drošos apstākļos saskaņā ar tajā laikā spēkā esošajiem 
noteikumiem, lai izrādī varētu apmeklēt arī cirka primārā auditorija, jeb 

bērni, zālē bija iespējams izmantot samazinātu sēdvietu skaitu. Lai 
palielinātu sasniegto apmeklētāju daudzumu, piesaistot projektu 
finansējumu,  tika uzvesta bezmaksas izrāde/tūre pilsētvidē, kurā 

skatītāji varēja piedalīties epidemioloģiski drošos apstākļos. 

2.1. Uzņemto rezidentu (trupu) skaits gadā 4,00 2,00 5,00 3,00 150%
Tika piesaistīts papildus finansējums no Baltijas Kultūras fonda, lai 
nodrošinātu mākslas rezidenču iespējas māksliniekiem no Baltijas. 

2.2. Semināri un meistarklases profesionālās 
kvalifikācijas celšanai citu disciplīnu 
profesionāļiem (skaits gadā)

2,00 5,00 5,00 0,00 0%

Meistarklases tiek organizētas ar RC viesmāksliniekiem. Tā kā šajā 
gadā epdiemioloģisko ierobežojumu dēļ bija tikai viena izrāde, tad 

Rīgā  bija iespējams rīkot tikai 1 meistarklasi. Papildus tika piesaistīts 
projektu finansējums no Ziemeļvalstu kultūras padomes meistarklašu 
organizēšanai Lietuvā (3 meistraklases) un Igaunijā (1 meistarklase). 

3.1. Apgūstamo disciplīnu grupu skaits izglītības 
programmā 5,00 5,00 5,00 0,00 0%

3.2. Pastāvīgi iesaistīto audzēkņu skaits gadā 130,00 47,50 101,00 53,50 113%

Lai nodrošinātu izglītības kvalitāti attālinātajās mācībās, nodarbības 
tika organizētas biežāk un mazākās grupās. Apvienojot digitālo un 
klātienes formātu zaļajā režīmā izdevās piesaistīt lielāku pieaugušo 

apmeklējumu. 

3.3. Īstermiņā iesaistīto audzēkņu skaits gadā 2 600,00 400,00 1 440,00 1 040,00 260% Rīgas cirka skola ir attīstījusi izglītojošas aktivitātes, kur iespējams 
iesaistīt plašu dalībnieku loku publiskos pasākumos. 

4.1. Publiskas diskusijas un sarunas ar cirka 
māksliniekiem, rezidentiem, pētniekiem u.c. 
(pasākumu skaits gadā)

14,00 9,00 2,00 -7,00 -78% 100%
Publisku pasākumu rīkošanu klātienē ierobežoja epidemioloģiskie 

ierobežojumi. 

4.2. Izglītojošu produktu attīstīšana un 
realizēšana 5,00 5,00 5,00 0,00 0%

5.1. Līdzdalība starptautiski nozīmīgos cirka 
mākslas notikumos (notikumu skaits gadā) 14,00 12,00 12,00 0,00 0%

5.2. Izveidota sadarbība ar vadošajām cirka 
mākslas starptautiskajām 
organizācijām(organizāciju skaits gadā)

5,00 5,00 5,00 0,00 0%

5.3. Līdzdalība Eiropas līmeņa starptautiskos 
cirka mākslas projektos (projektu skaits gadā) 9,00 2,00 10,00 8,00 400%

Tā kā kapitālsabiedrība pēdējo gadu laikā ir guvusi starptautisko 
sadarbības partneru uzticamību, tad 2021.  gadā ir radušās vairākas 
iespējas piedalīties starptautisku projektu realizācijā, tādējādi vēl 

vairāk nostiprinot savu, kā uzticamu partnera un nozīmīga 
starptautiska spēlētāja lomu cirka jomā. Kapitālsabiedŗibai ir arī 
izdevies piesaistīt papildus finansējumu, tādējādi audzējot arī 

komandas kapacitāti uzņemties šo projektu vadību.

6.1. Kvalitatīva informācija par Rīgas cirka 
vēsturi un aktualitātēm, Rīgas cirka mājas lapā 40,00 24,00 41,00 17,00 71%

2021. gada laikā kapitālsabiedrība aktīvi komunicēja gan par Rīgas 
cirka skolas nodarbībām, gan par Energoefektivitātes projektu un citām 

aktivitātēm.

6.2. Sakārtots, sabiedrībai pieejams, kvalitatīvs 
arhīvs par cirka mākslu Latvijā

40,00 50,00 50,00 0,00 0%

6.3. Izveidota datu bāze, kas iekļauj pilnvērtīgu 
informāciju par Latvijas cirka māksliniekiem, 
cirka studijām u.c.

40,00 50,00 50,00 0,00 0%
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Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 
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1. Peļņa vai zaudējumi, euro 35 140,00 935,00 -51 253,68 -52188,68 -5582%

Sakarā ar atrašanos uz pagaidu telpās, 2021.gadā Telpu nomas 
izdevumi palielinājās par par 42 080 EUR (izdevumi 54 080 EUR 
2021.gadā salīdzinot ar izdevumiem 12 000 EUR 2020.gadā).  
Tāpat arī epidemioloģisko ierobežojumu dēļ netika gūti plānotie 
ienākumi no izrāžu biļetēm, cirka skolas un izbraukumu 
pasākumiem. 

2. Rentabilitāte (neto peļņa/apgrozījums %) 0,51 1,10 -1,1 -100% Neveidojas, jo ir zaudējumi. 
3. Plānoto pašu ienēmumu īpatsvars pret 
apgrozījumu % 0,99 20,00 28% -19,72429906 -99%

Pašu ieņēmumi 2021. gdā ievērojami samazinājās Covid-19 
pandēmijas ietekmē.

4. Biļešu un izglītības programmas ieņēmumi 
euro 64 498,00 80 800,00 37 025,00 -43775 -54%

Covid-19 pandēmijas ietekmē ievērojami samazinājās ieņēmumu 
apjoms, jo kapitālsabiedribai bija ievērojami apgrūtināta savas 
pamatdarbības veikšana epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.  

5. Pārējie pašu ieņēmumi euro 4 828,00 322 770,00 94 612,00 -228158 -71%
Pie pārējajiem pašu ieņēmumiem pieskaitīti ari no dažādiem 
fondiem konkursa kārtībā piesaistītie projektu finansējumi. 

6. Kopējais likviditātes rādītājs 1,47 3,20 3,82 0,62 19% Uzņēmuma likviditātes rādītājs ir pozitīvs.

7. Kopējā (neto) naudas plūsma -2 768,00 106 099,00 515 884,00 409785 386%
Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ir ievērojami samazinājušies 
pašu ieņēmumi, kā rezultātā tas ir negatīvi ietekmējis naudas 
plūsmu.

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

VSIA 'Rīgas cirks"
2021

Nefinanšu mērķi

Finanšu rādītāji

Finanšu mērķi

2021. gada laikā liels laiks tika veltīts esošā arhīva apzināšanai un 
kārtošanai pagaidu telpās , kamēr cirka ēkā norit pārbūves darbi. 
Pagaidu telpas nav piemērotas darbam ar arhīvu un kavē arhīva 

digitalizācijas un šķirošanas darbus. Šie apstākļi nedaudz aizkavējuši 
uzstādīto mērķi straujāk publicēt apzināto arhīvu. 2021. gadā tika 

izveidota publikācija - katalogs, kas apkopo informāciju par laikmetīgā 
cirka organizācijām, māksliniekiem un izrādēm Baltijas valstīs. 
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Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 
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Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 
valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

neto apgrozījums, EUR 560 167,00 523 919,00 477 463,00 -46456 -9% 0%

peļņa vai zaudējumi, EUR 35 140,00 935,00 -51 253,68 -52188,68 -5582% 0%
2021.gadā Telpu nomas izdevumu palielinājums par 42 080 EUR 
(izdevumi 54 080 EUR 2021.gadā salīdzinot ar izdevumiem 12 000 
EUR 2020.gadā).

peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, 
nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem 
(EBITDA), EUR

-44 393,00 -10 070,00 36 161,00 46231 -459% 0%
Ekonomija pozīcijā citas vadīšanas un administrācijas izmaksas 28 
600 EUR apmērā, ekonomija pozīcijā juridiskie pakalpojumi 9 260 
eur apmērā

pašu kapitāls, EUR 35 550,00 50 000,00 39 846,29 -10153,71 -20% 0%
pašu kapitāla atdeve (ROE), % 98,85% 1,30% 0%
kopējais likviditātes rādītājs 1,47 3,20 3,82 0,62 19% 0%
saistības pret pašu kapitālu, % 31,00% 44,90% 28,69% -16,21% -36% 0%
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR -2 786,00 142 565,00 515 884,00 373319 262% 0%
investīciju plāna izpilde, EUR 0%
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata 
periodā, EUR 0%

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši 
saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, 
maksa par pakalpojumiem un citi finanšu 
līdzekļi) kopā, EUR

673 970,00 1 477 029,00 1 941 280,00 464251 31% 0%

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, EUR - 
pamatdotācija cirka mākslas attīstībai (valsts 
budžeta apakšprogrammai „Māksla un 
literatūra”)

361 616,00 405 278,00 352 138,00 -53140 -13% 0%

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2, EUR -
Materiāltehniskajam nodrošinājumam Rīgas 
cirka skolas pagaidu telpu pielāgošanai

12 150,00 0,00 0,00 0 0% 0%

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3, EUR -
Saistību segšanai ar nomnieku 35 000,00 0,00 0,00 0

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.4, EUR -
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 26 231,00 0,00 517 391,00 517391 0% 0% Būvniecībai piešķirtais finansējums. 

ERAF un Valsts budžeta finansējums, mērķis 
Nr.5, EUR - 238 973,00 1 071 751,00 1 071 751,00 0 0% Energoefektivitātes projekts.

citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības 
stratēģijā minētie finanšu rādītāji 0,00 0,00 0 0% 0%

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas 
daļas izlietojums kopā, EUR 35 140,00 0,00 0,00 0 0% 0%

Mērķis Nr.1, EUR 30 553,00
tika novirzīta kapitālsabiedrības iepriekšējo gadu 
zaudējumu segšanai

Mērķis Nr.2, EUR 4 587,00

atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojuma 
Nr.477 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” peļņas 
daļu” 2.punktam, tiek novirzīta kapitālsabiedrības 
plānotajām investīcijām – materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošanai, atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa 
darbības stratēģijai 2018.-2021.gadam, lai nodrošinātu 
ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko 
darbību

....

Sagatavotājs: Artis Birkmanis Sagatavošanas datums: 25.05.2022.
Tālrunis: 29236653
E-pasts: Artis.Birkmanis@cirks.lv

Pašu kapitāls ir aprēķināts pēc bilances uz 31.12.2021., pašu 
kapitāla atdeve (ROE) netiek rēķināta


