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2. pielikums 

Ministru kabineta  

2016. gada  13. decembra 

rīkojumam Nr. 769 
 

Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2018. gadā 
 

Iekšlietu ministrija 
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

 

Dokumentālās filmas par VP, VRS, VUGD no vēstures 

līdz mūsdienām, veidojot Latvijas valsts  simtgadei stāstu  

par valsts sargu tēmu. 
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks) 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 
 

1. Pasākuma mērķis Valsts SIA „Latvijas televīzija” atbilstoši Iekšlietu ministrijas, 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un 

Valsts SIA „Latvijas televīzija” 2017. gada 11. aprīļa līgumam 

izveido un pārraida Latvijas televīzijas ēterā, kā arī portālā 

www.ltv.lv trīs audiovizuālos darbus - filmas par Valsts 

policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdrošības un 

glābšanas dienestu izveidi un attīstību simts gadu periodā, 

informējot un izglītojot sabiedrību par šīs jomas vēsturi un 

šodienas notikumiem. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

1. Scenārija pabeigšana, filmēšana, montāža -  

2018.gada janvāris.- 2018.gada novembris  

2. Pašreklāmas un un publicitātes plānošana, reklāmas 

izveide - 2018.gada janvāris.- 2018.gada novembris  

Laiks -2018.gada janvāris.- 2018.gada jūnijs. 

3. Filmas par VRS  “Sargāj’ savu tēvu zemi” pirmizrāde  - 

2018.gada 7.novembrī  Latgales vēstniecībā GORS, 16. 

novembrī pirmizrāde LTV1 ēterā. 

4. Filmas par VUGD “Paspēt izglābt”  pirmizrāde – 

2018.gada 17.novembrī Spīķeru koncertzālē un 

30.novembrī pirmizrāde LTV1 ēterā. 

5. Filmas par VP “Lieta Nr.1918-2018” pirmizrāde - 

2018.gada 3.decembrī kinoteātrī Splendid Palace,  

pirmizrāde LTV1 ēterā - 7. decembrī. 
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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.) 

Pirmizrādēs piedalās attiecīgā dienesta vadība, Latvijas 

televīzijas pārstāvji, filmas autori, Iekšlietu ministrijas vadība, 

attiecīgā dienesta veterāni, agrākie vadītāji, mediju pārstāvji. 

Aicināti Attiecīgā dienesta darbinieki ar visām ģimenēm.    

Oriģinālraidījumu slejas plānotā vidējā auditorija apm. 40 000. 

skatītāju, skatīšanās daļa apm. 11%. 

Papildus auditoriju veido filmu atkārtojumi. 

Vidējā prognozējamā katras filmas auditorija internetā – līdz 

5000. 

Plānotās mērķauditorijas vecuma profils 25 + 

4. Sadarbības partneri 
(t. sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u. c. pārstāvji) 

Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests, VSIA “Latvijas televīzija”, Nacionālā 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā vērtība 

Sabiedrību izglītojošs un informatīvs materiāls par Iekšlietu 

ministrijas dienestu vēsturi. 

6. Pasākuma publicitāte 

(t. sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana, 

piemēram, tīmekļvietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Preses relīzes IeM mājaslapā, informācija ministrijas un 

dienestu  Facebook un Twitter kontos, filmu pašreklāma LTV 

ēterā, LSM mājaslapā un sociālajos tīklos.  

Filmas pieejamas arī  LTV arhīvā: 

“Sargāj’ savu tēvu zemi”: 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/16.11.2018-dokumentala-filma-par-

robezsardzes-vesturi.-sargaj-savu-tevu-zem.id144275/ 

“Lieta Nr.1918-2018”: 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.12.2018-dokumentala-filma-par-

latvijas-policijas-100-gadiem.-lietas-nr.-.id145911/ 

“Paspēt izglābt”:   

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.11.2018-dokumentala-filma-par-

vugd-100-gadu-vesturi.-paspet-izglabt.id145414/ 

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 

Filmām notikuši arī atkārtojumi LTV ēterā. Nākamie 

atkārtojumi LTV 1 vai LTV 7 pēc programmas vajadzībām 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 
euro 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas kodu 

nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām  

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi - kopā 100 000 92 325 7 675 

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000–2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

   

7100–7500 Uzturēšanas izdevumu transferti 100 000 92 325 7 675  

7130 Valsts budžeta uzturēšanas 100 000 92 325 7 675 
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izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta uz valsts 

pamatbudžetu 

7131 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta dotācijas no 

vispārējiem ieņēmumiem uz 

valsts pamatbudžetu 

100 000 92 325 7 675 

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

Neizlietotie 7 675 euro ieskaitīti Kultūras ministrijai 2018.gada beigās. Pašlaik 

notiek  filmu veidošanas veikto  izdevumu atbilstības pārbaude un saskaņošana.   

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 

Dimitrijs Trofimovs 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Māris Zariņš 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis 67219213 

E-pasts maris.zarins@iem.gov.lv 

 

 

Sagatavotājs Finanšu vadības departamenta Budžeta nodaļas vecākā referente Iveta Bunere 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis 67219610 

E-pasts iveta.bunere@iem.gov.lv 

 

 
 


