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

Kultūras ministrija
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Latgales kongresa simtgades pasākumu īstenošana
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Vēsturiskais Latgales kongress 1917.gadā, latgaliešu lēmums
apvienoties ar pārējiem latviešiem savas valsts izveidē, kļuva par
pagrieziena punktu neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas valsts
dibināšanā. Tāpēc Latgales kongresa simtgades pasākumi ir ne
tikai daļa no Latvijas valsts simtgades svinībām, bet arī viens no
galvenajiem simtgades svinību atklāšanas notikumiem. Svinību
mērķis ir vēstīt par Latgales specifisko ceļu Latvijas valsts
veidošanā, akcentēt Latgales daudzšķautnainās identitātes un
vērtības, apzināt visas pasaules latgaliešus un izpētīt Latgales
vēsturi, aktualizēt to un veicināt sabiedrības izpratni.
Aktīvs darbs programmas sagatavošanā norisinājās 2015. un 2016.

2. Īstenoto
aktivitāšu
gadā, norise centrālajiem notikumiem 2017. gada maijā:
apraksts un laika grafiks

─ 2015.gada aprīlī Rēzeknes augstskola un Rēzeknes Latgaliešu
kultūras biedrība vērsās pie Ministru prezidentes par atbalstu
Latgales kongresa simtgades pasākumu organizēšanai un
Ministru prezidente uzdevumu deleģē KM
─ KM veica sagatavošanas darbus darba grupas izveidei, tajā
aicinot līdzdarboties Latgales reģiona pašvaldības, NVO un
uzņēmumus un ar Ministru prezidentes 2015.gada 31.augusta
rīkojumu izveidota darba grupa. Darba grupā 21 pārstāvis no
pašvaldībām, augstskolām un NVO, Latvijas valsts simtgades
biroja, kultūras ministre un vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs
─ darba grupas sēdēs un atsevišķu pasākumu rīcības grupās
izstrādāta Latgales kongresa simtgades programmas
(pasākumu plāna), tā apstiprināta MK 2016.gada 24.maija
sēdē
─ Ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rīkojumu izveidota
konferences organizēšanas komiteja
─ Nodrošināta 13 Sibīrijas latgaliešu dalība 4. Pasaules
latgaliešu saietā un Latgales simtgades kongresa pasākumos,
sedzot ceļa izdevumus.
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2017. gada garumā kopumā norisinājušies 42 notikumi, tostarp 22
pasākumi kulminācijas nedēļā - 2017.gada 1.–7.maijs Preiļi,
Rēzekne, Daugavpils ar centrālo notikumu 5. un 6.maijā
LATGOLYS SYMTGADIS KONGRESS Rēzeknē un 6.maijā
TAUTU FORUMS Daugavpilī.

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.)

Programmā bija daudz norišu skolēniem, reģiona iedzīvotājiem,
notika LTV un www.ru.lv tiešraides, kas nodrošināja plašu
pieejamību.
Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, nevalstiskas
organizācijas, Latvijas un ārvalstu vēstniecības un diplomātiskais
korpuss, uzņēmēji un to asociācijas, dažādu nozaru asociācijas un
profesionāļi, mediji, interešu kopienas Latgalē, diaspora, plaša
sabiedrība – ikviens interesents.

Valsts

pārvaldes

un

pašvaldību

iestādes,

nevalstiskas

4. Sadarbības
partneri
organizācijas, Latvijas un ārvalstu vēstniecības un diplomātiskais
(t.sk. reģionu, pilsoniskās
korpuss, uzņēmēji un to asociācijas, dažādu nozaru asociācijas un
sabiedrības u.c. pārstāvji)

5. Pasākumu
ilgtspēja
vērtība

profesionāļi, mediji, interešu kopienas un organizācijas Latgalē,
tostarp Latgaliešu kultūras biedrība, Rēzeknes tehnoloģiju
akadēmija, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Daugavpils pilsētas
pašvaldība, Latgales vēstniecība GORS, Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris u.c.
Latgales kongresa simtgades programmā tapuši vairāki izglītojoši
rezultātu
materiāli par šī notikuma vēsturisko nozīmi, Latvijā un
/paliekošā
starptautiski akcentēta Latgales loma Latvijas valsts tapšanā.
2017. gada 6. maijā 4. pasaules latgaliešu saietā ievēlēta Saieta
rezolūcijas izpildes komiteja ar mērķi sekot Saieta 2017. gada
6. maijā pieņemtās Rezolūcijas īstenošanai. Saieta rezolūcijas
izpildes komiteja ir koleģiāla institūcija un tās pamatuzdevumi ir:
─ paātrināt un vērtēt Rezolūcijā pieņemto prasību
izpildi;
─ sniegt pārskatu par Rezolūcijas īstenošanas gaitu
kopumā;
─ sagatavot izvērsumu Rezolūcijas 1.3. un 3. punktam;
─ sasaukt 5. pasaules latgaliešu saietu 2022. gadā.

Pēc Latgales kongresa simtgades svinībām 2018. gada 26. janvārī
ar Kultūras ministrijas iniciatīvu Rēzeknē Latgales vēstniecībā
GORS notika seminārs „Kultūras organizāciju ieguldījums
Latgales kultūrtelpas stiprināšanā”. Pasākuma mērķis: apzināties
Latgales kultūras resora kopīgos spēkus un potenciālu stiprākas
Latgales kultūrtelpas veidošanā un atklāt nākotnes sadarbības
iespēju ceļus starp dažādiem Latgales kultūras dzīves aktīvistiem.
6. Pasākuma publicitāte Sagatavoti galvenie komunikācijas materiāli Latgales kongresa
(t.sk.
iespieddarbu, simtgades organizēšanai, pasākumu programma guva plašu
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reklāmu,
publisko rezonansi sabiedrībā un atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos:
paziņojumu izvietošana
─ Organizēta preses konference 30.03.2016 (LNB) ar Latgales
(piemēram,
tīmekļa
vietnes
adrese,
laikraksta,
mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

─
─
─
─
─
─
─
─

pārstāvja dalību, 20.01.2017. preses konference Rēzeknes
tehnoloģiju akadēmijā un 19.01.2017. preses brīfings
Daugavpilī, 25.01.2017. preses konference Saeimā par
Latgales kongresa simtgadi;
Valsts kanceleja sagatavoja un izdeva faktu lapu par
vēsturisko Latgales kongresu;
Izstrādāta vizuālā identitāte, mākslinieks Raimonds Vindulis.
Izdots katalogs „Latgalys symtgadis kongress” latviešu un
latgaliešu valodā 2000 eks ;
Izdots Latvijas avīzes pielikums abonentiem un 10 000
eksemplāri bez maksas izplatīti Latgalē un Rīgā;
Izdots žurnāls A12 veltīts Latgales kongresa simtgadei 1000
eks;
Izdots CD „Celīs bruoļ” un prezentēts medijiem Latgales
pārstāvniecībā Rīgā un „Karoga svētkos” Daugavpils novadā
1000 eks;
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izdeva Kongresa īsziņas,
kas tika publicētas Latgaliešu kultūras biedrības Facebook
lapā.
Nodrošināta pasākumu tiešraide LTV un LR 5.maijā no
Rēzeknes, LTV 7 tiešraide no Daugavpils, LMT straume
tiešraide 5.maijā Latgaliešu valodas nakts 6.maijā Latgales
simtgades kongress Rēzeknē. Tiešsaistē 6.05. vairāk kā 1000
pieslēgumu, 05.05. 75 000 pieslēgumu.

7. Cita informācija
(kas bija būtiska
īstenošanā )

pasākuma

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums

Plāns

Izpilde

Starpība*

1

2

3

4

5=3-4

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

116 723
116 723

116 583
116 583

140
140

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

4 910
200
4 710
23 100

4 910
200
4 710
23 100

0
0
0
0

88 713
80 356

88 573
80 216

140
140

8 357

8 357

140

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

7350
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5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām
un budžeta nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

Projektā iesaistītā pašvaldība atskaitīja neizlietoto finansējumu 140 euro apmērā.

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

Latvijas valsts simtgades reģionālo un nevalstisko projektu
vadītāja Jolanta Borīte
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 6 7330 338
E-pasts:

Jolanta.Borite@km.gov.lv

