


Kas ir Jānis Vimba?



Izcelsme
• Piedzimis 1979. gadā, Siguldā

• jeb 60 gadus pēc Nacionālā teātra dibināšanas

• jeb 38 gadus pirms kļuvu par Nacionālā teātra direktoru 

• Latvietis (pierādāmā pagātnē – latvieši, latgaļi, zemgaļi, lietuvieši, 

poļi, vācieši)

• Dzīvoju Rīgā, bet saucu sevi par raganieti

• Ēdu gaļu, ir kaitīgie ieradumi

• Precējies, 3 bērni



Izglītība

• Krimuldas bērnudārzs

• Krimuldas vidusskola

• Krimuldas bērnu Mākslas un mūzikas skola

• Horeogrāfijas nodaļa – deju grupa «Dzirnas»

• Mūzikas nodaļa – akordeons 

• LLU Ekonomikas fakultāte 

• Bakalaura grāds – Reģionālā attīstība un pārvalde 

• Nepabeigtas maģistra studijas  

• Latvijas Kultūras akadēmija 

• Bakalaura grāds – Dramatiskā  teātra aktieris

• Maģistra grāds – Dramatiskā teātra režija



Darba pieredze

Ābolu lasītājs, kolorado vaboļu lasītājs, skolnieks, zāles pļāvējs, 

traktora vadītājs,  ģērētājs zvēraudzētavā, pārdevējs Purvciema 

un Centrāltirgū, zemeņu un gurķu lasītājs, biešu ravētājs, 

grāvju pļāvējs, dejotājs, mūziķis, izlaidumu vadītājs, 

noformētājs, nelegālā alkohola tirgotājs, dzimšanas dienu 

vadītājs, statists operā un teātrī, vecākais referents, 

pārdošanas menedžeris, modelis, skolotājs, būvnieks, TV un 

kino aktieris, korporatīvo un privāto pasākumu vadītājs, teātra 

aktieris, dramaturgs, režisors, direktors



Varde – krējums – sviests 



Viss! Pasaule apstājusies – tās ir 
beigas!

Apokalipse



Ietekmējošie faktori

• Teātri spēlēt nedrīkst

• Mēģināt izrādes nedrīkst

• Klātienē tikties nedrīkst

• Uz darbu nākt nedrīkst

• Algu nemaksāt nedrīkst

• Neko nedarīt nedrīkst

• Padoties nedrīkst



Ko mēs darījām?

• Beztermiņa mājsēde (Sākumā prieks, pēc tam 

jautājumi)

• Sapulces (Attālināti neviens nav to darījis)

• Informācijas kolekcionēšana (Nav info ne 

ministrijai, ne valdībai)

• Ideju ģenerēšana (izdomāt no jauna teātri)



Darba grupas

•Mākslinieciskā

•Mārketinga

• Ražošanas

• Personāla

• Finanšu



Hei, ir ideja! Pamēģinām?

• Stādam kartupeļus



Baltais kubs

• Vienota telpa

• Dažādi literārie materiāli

• Mazs ansamblis

• Vairāki režisori

• Filmēšanas komanda

• Mārketings

• Jauna pārdošanas filozofija



Citi formāti

•Tiešraides FB 

•LTV un TV3 izrāžu ieraksti

• Jauni izrāžu ieraksti

•Audiogrāmatas

• Izrādes pastaigas – Mežs, Pilsēta



Cik ilgi?

Ko tālāk?



Rezultātu analīze

•Mākslinieciskā vērtība

•Ražošanas izaicinājumi

•Pārdošanas izaicinājumi

•Peļņa

•Alternatīvas (Konvencionālais teātris)
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Novēlējums

•Kolekcionējiet īstos cilvēkus

•Esiet drosmīgi

• Investējiet kļūdās

•New normal



Paldies!


