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Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 

 

Latvijas Nacionālais arhīvs 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

 

Latvijas Nacionālā arhīva sadarbībā ar Somijas, Polijas, Lietuvas un 

Igaunijas vēstures atmiņas institūcijām veidota ceļojoša kopizstāde 

"Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi" Baltijas valstu, Somijas un 

Polijas simtgades atzīmēšanai Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 

Polijas u. c. pilsētās 

Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Izveidot reprezentatīvu dokumentāro liecību izstādi "Mēs gribam 

būt brīvi, mēs būsim brīvi". Latvijas valsts veidošanās kontekstā 

parādot kaimiņvalstis Lietuvu, Igauniju, Somiju un Poliju. Izstādē 

jauno valstu veidošanās tiks skatīta nozīmīgāko šī perioda 

vēsturisko notikumu kontekstā, ņemot vērā ārpolitiskos un 

iekšpolitiskos apstākļus un personību lomu šajā procesā.  

Izstāde top sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas 

vēstures atmiņu institūcijām. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika 

grafiks 

Sagatavoti informatīvie teksti, veikta dokumentu atlase un 

sagatavošana, sagatavotas dokumentāro liecību anotācijas izstādei 

par Latviju, Lietuvu un Igauniju. Tēmas : 

Valstu neatkarības ideju attīstība un vēsturiski politiskie apstākļi 

līdz Pirmajam pasaules karam; 

Nozīmīgākās personības, organizācijas un to loma neatkarības 

ideju attīstībā; 

Pirmais pasaules karš, tā ietekme uz izstādē apskatītajām valstīm  

Nacionālo militāro vienību veidošanās un to nozīme; 

Pirmā pasaules kara beigas un situācija izstādē apskatītajās valstīs. 

Izstrādāta izstādes pamat mākslinieciskā koncepcija un tehniskie 

risinājumi atbilstoši izstādes koncepcijai un satura pa valstīm.  
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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.) 

Izstāde tiks atklāta 2018.gada novembrī Viļņā Lietuvas 

Nacionālajā bibliotēkā, atzīmējot Latvijas simtgadi.  

Izstāde laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam plānota eksponēt 

– Igaunijā, Polijā, Somijā, Bosnijā un Hercegovinā. 

Iedzīvotāju grupas – skolu un augstāko mācību iestāžu studenti, 

vēstures interesenti dažādu vecumu; Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Polijas, Somijas ārvalstu viesi.  

Plānotais izstādes apmeklētāju skaits virs 150 000.  

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, 

pilsoniskās sabiedrības 

u.c. pārstāvji) 

Izstāde top sadarbībā ar Lietuvas Centrālo Valsts arhīvu, Igaunijas 

Nacionālo arhīvu, Somijas Nacionālo arhīvu, un Polijas Tautas 

piemiņas institūtu.  

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Izstāde dos iespēju tajā apskatīto valstu „simtgadnieču” pilsoņiem 

uzzināt vairāk gan par savas valsts, gan par kaimiņ valstu 

sarežģīto, bet nozīmīgo vēstures posmu ceļā uz tām brīvajām, 

demokrātiskajām valstīm, kādas tās šodien zina pasaulē. Parādot, 

ka šo neatkarīgo valstu izveidošanās nav nejaušība, bet 

likumsakarība.  

6. Pasākuma 

publicitāte (t.sk. 

iespieddarbu, reklāmu, 

publisko paziņojumu 

izvietošana 

(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums 

utt.) 

Informācija par izstādi tiks ievietota 2018. gadā :  

Latvijas 100 gades kalendārs – http://www. lv100.lv 

Latvijas Nacionālā arhīva – http://www.arhivi.lv/ 

Latvijas Vēstures skolotāju biedrība – http://www.vsb.lv/ 

Lietuvas Centrālā Valsts arhīva – www.archyvai.lt 

Somijas Nacionālā arhīva mājas lapā – http://www.arkisto.fi 

Igaunijas Nacionālais arhīva mājas lapā  

Sociālie tīkli – LNA facebook 

7. Cita informācija 

(kas bija būtiska 

pasākuma īstenošanā ) 

 

 

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 

1000-9000 Izdevumi - kopā 24 200 24 200  

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 24 200 24 200  

1000-2000 Kārtējie izdevumi 24 200 24 200  

http://www.vsb.lv/
http://www.archyvai.lt/
http://www.arkisto.fi/
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1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi 24 200 24 200  

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam mērķim  

   

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     

 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Latvijas Nacionālā arhīva eksperts Meldra Usenko 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 26807563 

E-pasts: meldra.usenko@arhivi.gov.lv 
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