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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. gadā

Kultūras ministrija
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

2018.gada 18.novembra un ar to saistīto pasākumu
sagatavošana, norise (t.sk. deju uzvedums "Abas malas"
"Arēnā Rīga", pasākumi pie Brīvības pieminekļa, Latvijas
Nacionālajā teātrī u. c. norises vietās), atspoguļošana u.c.
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Izstrādāt un koordinēt Latvijas Republikas proklamēšanas simtās
gadadienas svinību 2018. gada 18. novembrī programmu un ar to
saistīto norišu programmu, nodrošinot konkrētu norišu kopumu, kas
veicinātu izpratni par Latvijas valsts proklamēšanu un daudzveidīgā un
svinīgā veidā godinātu valsts simto gadadienu Latvijas galvaspilsētā,
Latvijas novados, pie Latvijas tautiešiem pasaulē un Latvijas publiskās
diplomātijas programmā.

Latvijas Republikas proklamēšanas simtā gadadiena Latvijas vēsturē
2. Īstenoto
aktivitāšu kļuvusi par vienu no visplašāk atzīmētajiem valsts svētkiem, kuros
apraksts un laika grafiks piedalījušies apmēram 80% – 90% Latvijas iedzīvotāju.
Īpaši izveidotā darba grupā pieņemtā programma bijusi daudzveidīga,
svinīga un izzinoša. Svētku notikumi norisinājušies visu novembra
mēnesi; īpaši plaša programma tika piedāvāta svētku nedēļā un nedēļas
nogalē – no 17. līdz. 19. Novembrim. Latvijas valsts proklamēšanas
simtā gadadiena tika atzīmēta nevien Latvijā, bet arī 37 pasaules
valstīs. Lielākā daļa pasākumu 900 notikumu plašajā klāstā bija
pieejami bez maksas, un īpaši svētku notikumi norisinājās ikkatrā
pašvaldībā.
Plānojot svētku programmu kulminācijas nedēļas nogalei, norises
apzināti tika plānotas dažādos laikos, dažādām auditorijām un gaumēm
un dažādās norises vietās. Latvijas valsts proklamēšanas simtās
gadadienas svinību 18. novembrī programmu Rīgā kopīgi veidoja Rīgas
pašvaldība, Kultūras ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts
prezidenta kanceleja, Saeima.
18. novembra rīts visā Latvijā sākās ar „Latvijas rīta ieskandināšanu” –
astoņās vietās Latvijā – Brīvības laukumā un Dzegužkalnā Rīgā,
Turaidā, Gaiziņkalnā, pie Rāznas ezera, Mežotnes pilskalnā, Kolkā un
Alsungā – tika pacelti Latvijas valsts karogi un nodziedāta valsts himna,
tā simboliski ievadot Latvijas valsts svētku dienu. Svētku programmā
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bija iekļauti gan svētku koncerti un izstādes, gan militārā parāde un
goda sardzes, kā arī dažādi pasākumi, kas aicināja godināt Latvijas
valsts pirmo simtgadi un iedvesmoja nākamajai. Programmas
daudzveidība un pieejamība lielākā laika periodā (ne tikai vienu dienu)
deva iespēju sasniegt dažādas mērķauditorijas, plašai sabiedrībai plānot
savu laiku un pilnvērtīgi justies piederīgiem Latvijas simtās dzimšanas
dienas atzīmēšanai.
Vēstījuma „Es esmu Latvija” zīmē lielākajā daļā pašvaldību notika
Latvijas cilvēku godināšanas pasākumi. Par emocionāli īpašu svētku
brīdi kļuva muzikāls notikums “18.11” pie Brīvības pieminekļa Rīgā,
kurā iesaistījās nevien kori, bet arī Latvijas cilvēki – zināmi Latvijas
uzņēmēji, sportisti, zinātnieki, mūziķi, kultūras un sabiedriskie
darbinieki, kuri ar tautā populāru dziesmu un īpaši atlasītu literāru tekstu
palīdzību stāstīja Brīvības pieminekļa kalto tēlu stāstus, tā atklājot
Latvijas vēsturi. Liela nozīme 18. novembra svinībās, kā ierasts, bija
Nacionālo bruņoto spēku parādei, godinot un lepojoties ar Latvijas
armiju, un gaismas uzvedumam „Saules mūžs” 11. novembra krastmalā.
Apzinoties svētku nozīmību un cilvēku skaitu, kas ieradīsies uz vakara
norisēm un lai mazinātu drūzmēšanos, pēc gaismas uzveduma
apmeklētājiem tika piedāvāta īpaša dažādu radiostaciju veidota
programma 11. novembra krastmalā, bezmaksas koncerti Vecrīgas
dievnamos un koncertzālēs, Latvijas Nacionālais teātris piedāvāja izrādi
„Dzimšanas dienas nakts”, klubos un izklaides vietās notika Simtgades
klubu nakts.
Latvijas valsts simtgades svinības ārvalstīs tika svinētas plaši un guva
lielu rezonansi gan diasporas, gan ārvalstu iedzīvotāju vidū. Vairākās
valstīs Latvijas valsts svētki tika atzīmēti pirmo reizi. Latvijas valsts
simtās gadadienas svinību programma ir bijusi daudzveidīga – no
izstādēm un koncertiem līdz diskusijām par Latvijas vēsturi.
2018. gadā kopumā un 18. novembra svinībās ir izdevies aktivizēt un
iedibināt Latvijas valsts simtgades galvenos vēstījumus – iekustināt
attieksmi, mainot cilvēku rīcību, un radīt paliekošas vērtības (piemēram,
programma “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”, iniciatīva “Latvijas
skolas soma”, Latvijas Nacionāla enciklopēdija, u.c. Iedzīvotāju
atsaucība un līdzdalība bijusi lielāka nekā cerēts (piemēram, festivāls
“Latvijas goda aplis”, uzņēmēju iesaistīšanas, piemēram, “Izdziedam
100”, kurā iesaistījās 10% Latvijas iedzīvotāju).
18. novembrī Rīgā svētku notikumus apmeklēja gan pilsētas iedzīvotāji,
gan viesi no citām Latvijas vietām un ārvalstīm. Latvijas simtajā
dzimšanas dienā pasaulē nāca 61 mazulis, tostarp dvīnīši. Viņiem bija
sarūpēts īpašs svētku sveiciens – rakstaini cimdi. Aicinājumam Latvijas
simto dzimšanas dienu sagaidīt rakstainos cimdos pievienojās gan
Latvijas iedzīvotāji, gan tautieši ārzemēs, gan citu valstu iedzīvotāji.
Svētkos saņemti neskaitāmi sveicieni no Latvijas draugiem un
sabiedrotajiem, Latvijas valsts simtgades svinīgajos pasākumos
piedalījās Igaunijas, Islandes un Somijas prezidenti.
18. novembra svinības raksturoja mērogs un inovācija – katrā žanrā
iesaistītie darīja vairāk, nekā iepriekš (multimediāla deju izrāde “Abas
malas”, gaismas uzvedums “Saules mūžs”), tomēr tās ir izraisījušas arī
diskusijas sabiedrībā, vai nākotnē valsts svētkus atzīmēt ar plašu norišu
programmu vai ieguldīt pilsētas infrastruktūrā.
2018. gada 18. novembra svinības bijis jauns izaicinājums drošības
dienestiem – apjoms un notikumu skaits. Dienesti atzīst, ka svētki
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3. Pasākuma
mērķauditorija
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju
grupas,
sasniegto
iedzīvotāju skaits (tiešā un
netiešā
mērķauditorija),
iespēja līdzdarboties un/vai
sniegt atgriezenisko saiti,
daudzveidīgu pieejamības
aspektu nodrošināšana utt.)

pagāja salīdzinoši mierīgi, dienestiem bija mazāk darba nekā citkārt
lielos masu pasākumos. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību,
Drošības policijas paspārnē tika izveidota operatīvās vadības grupa un
tās darbība atzīta par veiksmīgu.
Latvijas valsts simtgades svinību kulminācijas – LR proklamēšanas
simtās gadadienas svinību galvenā mērķauditorija ir ikviens sabiedrības
pārstāvis Latvijā un Latvijas diasporā. Tajā pat laikā, ņemot vērā plašo
svinību sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto loku, mērķauditorija bija
arī ministriju, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, nevalstisko
organizāciju, diplomātiskā korpusa, uzņēmēju, mediju pārstāvji. Svinību
ietvaros īpaši tika pievērsta uzmanība tam, lai svētku sajūta un Latvijas
izzinošas aktivitātes sasniegtu arī jaunieši un mazākumtautības.

Ministrijas, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, nevalstiskas
4. Sadarbības
partneri organizācijas, reģionu pilsoniskās sabiedrības un kopienu pārstāvji,
(t.sk. reģionu, pilsoniskās Latvijas un ārvalstu vēstniecības, uzņēmēji, nozaru asociācijas un
sabiedrības u.c. pārstāvji)
profesionāļi, mediji, starptautiskas organizācijas.
5. Pasākumu
ilgtspēja
vērtība

rezultātu Latvijas valsts simtgades programmas rūpīgas izstrādes mērķis ir
/paliekošā nodrošināt arī programmas ilgtspēju – veidot tādas aktivitātes, kas rada
paliekošas vērtības vai ilgtspējīgu efektu. Papildus īpašai svētku sajūtai,
piederības sajūtas, saliedētības un izziņas par Latvijas vēsturi
stiprināšanai, 18.novembra programma rada arī tādas nākamajām
paaudzēm paliekošas vērtības kā vairākus īpašus jaundarbus kultūras
nozarē (piem. deju uzvedums „Abas malas”, uzvedums „18.11.”, izrāde
skolu jauniešiem „Tikšanās vieta – pilsētas 2.teātris”, grāmatas (valsts
dibinātāji), esejas par valsts dibināšanu, novadu tradīciju izzinošus
materiālus (Simtgades zaļumballes un „Zaļumballes burtnīcas” ietvaros)
u.c.

6. Pasākuma publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu izvietošana
(piemēram,
tīmekļa
vietnes
adrese,
laikraksta,
mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

Programmas publicitāte bija ļoti plaša – 18.novembra programma gan
tās sagatavošanas, gan pašu notikumu gaitā un pēc tam tika izskatīta teju
visos Latvijas medijos. Īpaši tika organizēta preses konference
2018.gada 5.novembrī, uzsākot aktīvu un intensīvu publicitāti par
simtgades kulminācijā gaidāmajiem notikumiem, ieteikumiem svinību
apmeklētājiem. Arī svētku laikā pastiprināta uzmanība tika pievērsta
komunikācijai. Īpaši komunikācijai sociālajos tīklos. Tika izstrādāts
video, lai emocionāli atklātu un iedzīvinātu Latvijas valsts simtgades
vēstījumu „Es esmu Latvija” un pastiprināt tuvojošos svētku un īpaša
notikuma sajūtu pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas 2018.
gada 18. novembrī, kas tika translēts dažādos kanālos: televīzijā, radio
(gan sabiedriskajos, gan komercmedijos, gan Latvijā, gan ārvalstīs),
internetā un vides stendos dažādās Latvijas vietās. Tāpat tika izstrādāts
Interaktīvs videostāsts „Ieejas karte” par Latvijas valsts proklamēšanu
www.ieejaskarte.lv. Preses materiāli pieejami digitālajā platformā
www.LV100.lv/medijiem. Svētku laikā darbojās īpaši izveidots mediju
centrs, kurā bija akreditējušies vairāk kā simts mediji no visas pasaules
un dažādos veidos atspoguļoja svinības. Mediji jau savlaicīgi bija
iekļauti dažādu lielo notikumu sagatavošanas darba grupās, lai laicīgi
plānotu pasākumu atspoguļošanu. Plaša informācija par 18.novembrim
plānoto
un
īstenoto
programmu
pieejama
vienkopus
www.LV100.lv/18novembris

4
Lai izstrādātu un koordinētu Latvijas Valsts proklamēšanas simtās
gadadienas svinību 2018. gada 18. novembrī un to programmā ietvaros
(kas bija būtiska pasākuma
plānoto norišu programmu, Ministru kabinetā apstiprinātās Latvijas
īstenošanā )
valsts simtgades Rīcības komitejas ietvaros 2016. gada 28. oktobrī tika
izveidota darba grupa (turpmāk – darba grupa) ar šādiem uzdevumiem:
1) izstrādāt un apstiprināt 2018. gada 18. novembra un tā ietvaros
paredzēto svinību norišu programmu un pārraudzīt tās īstenošanu; 2)
izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus par 2018. gada 18. novembra
svinību sagatavošanas un norises organizatoriskajiem jautājumiem un
koordinēt 2018. gada 18. novembra svinību rīkošanā iesaistīto institūciju
darbību; 3) sagatavot izvērtējumu par 2018. gada 18. novembra svinību
programmas īstenošanu.
7. Cita informācija

Darba grupas darbā iesaistījās pārstāvji no Kultūras ministrijas, Valsts
prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, Saeimas Administrācijas,
Ārlietu ministrijas, Latvijas institūta, Iekšlietu ministrijas, Valsts
policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības
policijas pārvaldes, Aizsardzības ministrijas, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības,
Veselības ministrijas, Rīgas domes, Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes, VSIA „Latvijas Televīzija”, VSIA „Latvijas Radio”,
nepieciešamības gadījumā tika pieaicināti pārstāvji no citām iestādēm
un organizācijām.

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
2

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti pašvaldībām
noteiktam mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām
un budžeta nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

1 168 588
1 161 812

1 132 165
1 125 389

36 423
36 423

345 535
84 113
261 422
206 777

309 112
67 595
241 517
206 777

36 423
16 518
19 905
0

609 500
609 500

609 500
609 500

0
0

6 776

6 776

0
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* Starpības
pamatojums

Līdzekļu ietaupījums izveidojās, jo efektīvi plānojot resursus un organizatorisko
struktūru, pasākumi „Latvijas rīta ieskandināšana” un 100 dienas pirms
1. novembra – simtgades zaļumballe, tika īstenoti par mazāku summu, nekā
sākotnēji tika plānots.

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs:
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs:

Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pavļuta
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 67 330 322
E-pasts:

Linda.Pavluta@km.gov.lv

