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Vispārējie stratēģiskie mērķi 

 
Vidējā termiņā plānots apgūt visu pasākumu žanru spektru, lai Sabiedrības darbība būtu maksimāli 

interesanta visām klientu grupām. Pasākumu skaitam ir tendence pilnveidoties, kas ne vienmēr nozīmē to skaita 
palielināšanos. Tiek plānots, ka līdz 2023.gadam vidēji tiks organizēti 160 pasākumi gadā. Tiks turpināta iesāktā 
sadarbība ar visiem Latvijas profesionālajiem teātriem, akadēmiskās mūzikas jomā sadarbība ar tādiem Latvijas 
profesionālajiem kolektīviem kā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Liepājas Simfoniskais orķestris, VAK 
“Latvija”, Latvijas Radio koris, kā arī dažādu žanru mūziķu solokoncerti sadarbībā ar VSIA „Latvijas Koncerti” un 
ārvalstu koncertorganizācijām. Tiks attīstīta Ventspils kamerorķestra, jauktā kora “Ventspils” un Ventspils bigbenda 
darbība, piedāvājot daudzveidīgas un mākslinieciski augstvērtīgas koncertu programmas. Izglītojošajās programmās 
aktīvi plānots iesaistīt Ventspils vispārizglītojošo skolu, Ventspils Augstskolas un Mūzikas vidusskolu audzēkņus. 
Populārās mūzikas žanrā tiek plānots turpināt piesaistīt pasaulē plaši atpazīstamus mūziķus ar koncertiem, kuru 
mārketinga aktivitātes izvērstas nacionālā mērogā. Teātra nama „Jūras vārti” abās izstāžu telpās paredzēta regulāra 
izstāžu mainība atšķirīgos mākslas žanros, kas notiks vidēji reizi mēnesī.  

 
Faktori, kas nodrošina SIA “Kurzemes filharmonija” pasākumu pieejamību: 
- Pateicoties valsts un pašvaldības finansējumam, iespējams nodrošināt zemākas biļešu cenas, tādējādi 

veicinot kvalitatīvas, dažāda žanra skatuves mākslas pieejamību iespējami plašākam interesentu lokam.  
- Teātra nams “Jūras vārti” apmeklētājiem piedāvā iespēju iegādāties abonementu jeb biļešu 

komplektu, kas garantē tā īpašniekam izvēlēto sēdvietu skatītāju zālē. Abonementa piedāvājums tiek 
sagatavots divas reizes gadā un tajā iekļautas 5 – 7 attiecīgā perioda Latvijas profesionālo teātru viesizrādes.  

- SIA „Kurzemes filharmonija” īsteno Lojalitātes programmu, kuras ietvaros pastāvīgajiem klientiem tiek 
piemērotas atlaides 5% – 20% apmērā biļešu iegādei. 

- Sadarbojoties ar Ventspils pilsētas, novada un reģiona vispārizglītojošām skolām, pirmskolas 
iestādēm, Ventspils augstskolu, Ventspils Tehnikumu, Ventspils Mūzikas skolu, izstrādāts piedāvājums bērniem 
un jauniešiem, kas ietver regulāru informācijas apmaiņu, kā arī ievērojamas atlaides biļešu iegādei. 

- Sadarbojoties ar Ventspils pensionāru biedrību un represēto apvienību izstrādāts piedāvājums 
senioriem, kas ietver regulāru informācijas apmaiņu, kā arī ievērojamas atlaides biļešu iegādei. 

- Sadarbība ar PSIA „Ventspils reiss”, nodrošināti papildus mikroautobusu reisi pēc pasākumiem, t.sk. 
reisi maršrutā Ventspils – Rīga. 
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