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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2019. gadā

Cēsu novada pašvaldība
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Cēsu kaujām – 100.
2019.gada 22.jūnijs
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.

Pasākuma saturiskais pārskats

Latvijas valsts simtgades svinību reģionālās programmas
īstenošana:
Cēsu kauju simtgades pasākumu programmas īstenošana, kas ietver
sekojošus apakšmērķus:
- izglītot/vēstīt par Cēsu kauju politiskajiem iemesliem un lomu
Latvijas Neatkarības kara kontekstā;
- saliedēt sabiedrību, pieminot varoņus, kuri ceļ tiltus starp
pagātni un šodienu;
- veicināt izpratni par Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) un
Zemessardzes nozīmi Latvijas valstiskuma sardzē šodien,
sekmējot patriotismu jauniešu vidū.
Sagatavot un īstenot Cēsu kauju simtgades pasākumu, kauju
rekonstrukciju, kas dos iespēju izzināt un izprast vēsturi atraktīvā
formā, izspēlējot un rekonstruējot Latvijas vēstures lapaspuses.
Lai godinātu uzvaru Cēsu kaujās, kas bija pirmais izšķirošais
2. Īstenoto
aktivitāšu pagrieziena punkts Latvijas Neatkarības karā, 2019.gada 22.jūnijā Cēsīs
apraksts un laika grafiks notika pasākums “Latvijas Uzvaras diena. Cēsu kauju simtgade”, kas
šogad ieguva starptautisku mērogu, uzsverot Latvijas un Igaunijas
kopības spēku.
1. Pasākuma mērķis

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par Cēsu kauju nozīmīgumu Latvijas
valsts veidošanās ceļā, š.g. 22.jūnijā Cēsīs ar plašu pasākumu
programmu tika izdzīvotas Cēsu kaujas un uzsvērta to nozīme Latvijas
Neatkarības kara kontekstā.
Cēsu kauju simtgades pasākumi Cēsīs šogad izskanēja īpaši plaši un
norisinājās visā Cēsu pilsētā, liekot uzsvaru uz cilvēku līdzatbildību,
līdzdalību un sev svarīgo vērtību aizstāvēšanu, ne tikai pagātnes, bet jo
īpaši šodienas un nākotnes zīmē. Cēsu kauju simtgades programma sevī
ietvēra vēsturiski izglītojošās aktivitātes, bruņoto spēku tehnikas
izstādi, militāro parādi un defilē programmu, koncertu un vēsturisko
kauju rekonstrukciju.
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Cēsu kauju simtgades pasākumus Cēsīs rīko Cēsu novada pašvaldība
sadarbībā ar Kultūras ministriju, Aizsardzības ministriju,
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Cēsu kauju simtgades programmas veidošanas organizatoriskajā darba
grupā darbojas profesionāļi savā jomā: Cēsu kauju rekonstrukcijas
pasākuma idejas autors kopš 2015.gada – Renārs Sproģis, režisore un
scenārija autore – Krista Burāne, scenogrāfs – Rūdolfs Baltiņš,
tehniskais direktors – Mārtiņš Eihe, producente – Jolanta Sausiņa u.c.
Radīta pasākuma programma, nodrošinot nacionāla mēroga pasākuma
daudzveidīgu vēsturiski izglītojošu aktivitāšu piedāvājumu, īpaši
uzrunājot jauniešu mērķauditoriju.
2019.gada 22.jūnija svētku programma:
11.00 Cēsu dzelzceļa stacija
Svētku atklāšana “Par kopības spēku”
Latvijas un Igaunijas prezidentu sagaidīšana un bruņuvilciena “Brīvība”
apskate
12.00 Vienības laukums
Militārā parāde un defilē programma
Parādi pieņem Latvijas Valsts prezidents un Igaunijas Valsts prezidente.
Piedalās: Latvijas un Igaunijas bruņoto spēku un sabiedroto vienības,
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba orķestris ar defilē programmu.
13.00–15.30
Jauniešu mājā, Rīgas ielā 23
Dokumentālās filmas „Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts Latvijas
vēsturē” seansi
13.00–16.00
Pils ielā 12, iekšpagalmā
Interaktīvas spēles un viktorīnas
Sadarbībā ar Cēsu novada Jauniešu domi, biedrība „Youth for City –
City for Youth”, iespēja pārbaudīt savas zināšanas un iegūt jaunu
informāciju par Cēsu kaujām. Dažādi uzdevumi pirmās palīdzības
sniegšanā un izdzīvošanas prasmju pārbaudījumi. Iespēja izdzīvot Cēsu
kauju stāstus.
11.00–16.00
Cēsu pilsētā
Latvijas un sabiedroto militārās tehnikas izstāde
13.00-17.00
Pils parkā
Militārie vingrinājumi ar Zemessardzi un Jaunsardzi
13.30 – 15.30 Rīgas iela
Dokumentālā performance „Par spīti bailēm”
Dažādās Rīgas ielas vietās no Vienības laukuma līdz Līvu laukumam
varēja klausīties un skatīties notikumus no Cēsu pulka Skolnieku rotas
vēstures un iepazīt mūsdienu varoņus.
Piedalās: Cēsu teātris (režisore Edīte Siļķēna), Vidzemes skolu jaunieši
un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, Nacionālo bruņoto spēku
pārstāvji. Zemessardzes orķestris (diriģents Andis Karelis), Igaunijas
bruņoto spēku orķestris (diriģents Simmu Vasar) un tautas vērtes kopa
„Dzieti” (vadītāja Dace Balode). Režisore Krista Burāne.
13.30 – 15.30 Vienības laukums
Koncerts „Ar dziesmu dzīvībā”.
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Piedalās „TRIO – Šmite Rancane Cinkuss”, Vidzemes amatiermākslas
kolektīvi - kori un deju kolektīvi, Nacionālo bruņoto spēku Štāba
orķestris. Mākslinieciskie vadītāji – Mārtiņš Klišāns, Andis Kozaks,
Andis Karelis. Diriģenti Jurģis Cābulis, Guntis Kumačevs. Režisore
Krista Burāne.
LTV tiešraide
16.00 – 16.30 Pirtsupītes grava
Cēsu kauju rekonstrukcija
Piedalās vairāk kā 200 rekonstruktori no Latvijas un Igaunijas, cīņu
meistari un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti.
Režisore Krista Burāne. Rekonstrukcijas kauju vadītājs Kara vēstures
un rekonstruktoru biedrības "Kurland" vadītājs Jānis Jeļisejevs, kauju
tuvcīņu horeogrāfi Kārlis Neimanis (LV) un Laura Nolvaka (EE).
LTV tiešraide
16.40 pa Lenču ielu līdz Vienības laukumam
Uzvaras gājiens kopā ar rekonstrukcijas dalībniekiem, orķestriem,
cēsniekiem un pilsētas viesiem
17.00 – 19.00 Vienības laukums
Uzvaras balle
Spēlē Zemessardzes orķestris, pūtēju orķestris “Cēsis”. Režisore Krista
Burāne, mākslinieciskais vadītājs Jānis Puriņš.
Gatavošanās Cēsu kauju simtgades svinībām sākās jau 2018. gadā ar
pasākuma prototipa pārbaudīšanu. Sākot no 2019.gada marta līdz
jūnijam notika aktīvais svētku gatavošanās posms, kad notikušas
dažādas darba grupu tikšanās, t.sk. tehniskās darba grupas, radošās
diskusijas un darba grupas, drošības jautājumu un komunāli
saimniecisko jautājumu risināšanas darba sanāksmes.
No 2019.gada marta līdz 22.jūnijam organizatoriskā grupa ir aktīvi
darbojusies, iesaistot svētku notikumos Ziemeļvidzemes pašvaldības,
amatiermākslas kolektīvus.
22.jūnijā Latvijas Televīzija nodrošināja tiešraidi no dažādām
pasākuma norises vietām Cēsīs.
Cēsu novada pašvaldība aicinājusi citas Ziemeļvidzemes pašvaldības
sadarboties Cēsu kauju simtgades svinībās un ir apkopota informācija
par citiem Cēsu kauju simtgadei veltītajiem pasākumiem
Ziemeļvidzemē.
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.)

Pasākuma galvenā mērķauditorija - Latvijas iedzīvotāji, īpaši skolēni
un jaunieši, ģimenes ar bērniem un vēstures entuziasti. Ar vēlamo
apmeklētāju skaitu 5000 - 10 000, tai skaitā vismaz 30%
skolēni/jaunieši.
22.jūnija pasākumu apmeklēja vairāk nekā 20 000 apmeklētāji, tostarp
jaunieši un ģimenes ar bērniem.
Mērķauditorija ir uzzinājusi plašāk par Cēsu kauju lomu Latvijas
Neatkarības kara kontekstā. Ir veicināta izpratne par NBS un
Zemessardzes nozīmi Latvijas valstiskuma sardzē šodien, sekmējot
patriotismu jauniešu vidū.
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Pasākuma programma ir veicinājusi sabiedrības saliedētību, pieminot
Cēsu kauju varoņus, un mūsdienu varoņus, kuri ceļ tiltus starp pagātni
un šodienu.
Koncertā “Ar dziesmu dzīvībā” un dokumentālajā performancē “Par
spīti bailēm” piedalījās vairāk nekā 800 amatiermākslas kolektīvu
dalībnieku un jaunie un topošie profesionāļi, Latvijas Kultūras
akadēmijas studenti.
Kauju rekonstrukcijā piedalījās apt. 200 dalībnieki no Latvijas un
Igaunijas, cīņu meistari un Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas kadeti.
Pasākumos piedalījās Latvijas Valsts prezidents un Igaunijas Valsts
prezidente, amatpersonas, ministri, NBS amatpersonas, vēstnieki.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja,
4. Sadarbības partneri Igaunijas vēstniecība Rīgā,
(t.sk. reģionu, pilsoniskās LR Kultūras ministrija,
sabiedrības u.c. pārstāvji) LR Aizsardzības ministrija,
Nacionālie bruņotie spēki,
Zemessardzes 27. Kājnieku bataljons,
Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs,
Biedrība “Live Latvija,
Latvijas Televīzija,
Cēsu novada Jauniešu dome.
Cēsu kauju rekonstrukcijas pasākumi Cēsīs notiek jau kopš 2015.gada.
5. Pasākumu rezultātu Šo gadu laikā pasākums ir pilnveidojies un attīstījies, un iekļauts
ilgtspēja
/paliekošā Latvijas valsts simtgades pasākumu programmā un kļuvis par nacionāla
vērtība
mēroga pasākumu.
Šis pasākums apmeklētājos vienlaikus rada gan lepnumu par savu valsti,
gan apliecina, cik daudz vēl ir nepieciešams pētīt vēsturiskos faktus,
skaidrot sabiedrībai šos notikumus un neviennozīmīgo tā laika
vēsturisko situāciju, par ko ir dažādi viedokļi arī vēsturnieku aprindās.
Cēsu kaujām veltīti pasākumi Cēsīs tiks rīkoti arī turpmāk, lai veicinātu
šī vēstures posma izpēti un raisītu sabiedrības izpratni par šo sarežģīto
vēstures posmu.
Cēsu kauju simtgades pasākumu komunikācijas plāns tika izstrādāts
sadarbojoties Cēsu novada Komunikācijas un klientu apkalpošanas
nodaļai, Latvijas valsts simtgades birojam un producentiem. Kopumā
izdevies sasniegt plašu un dažādu mērķauditoriju, izmantojot dažādus
komunikācijas rīkus.
6. Pasākuma publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu izvietošana
(piemēram, tīmekļa vietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

Komunikācijā tika izmantots 2018.gadā radītais pasākuma logo.
Vienotais grafiskais dizains izmantots informatīvajiem un reklāmas
materiāliem, pasākuma nozīmītēm, sociālajos medijos un interneta
vidē, lai veicinātu pasākuma atpazīstamību sabiedrībā.
Mediju monitorings un komunikācijas kopsavilkums iesniegts
Kultūras ministrijā (KM LV100).
Pasākuma publicitāte:
1) Drukātie publicitātes un informatīvie materiāli:
Kopumā tika izgatavotas – A2 afišas – 3 gb (Cēsīs) ; Baneri (107x167)
– 8 gb (pilsētvidē); A3 afišas – 70 gb (Cēsīm, Vidzemes pilsētām un
novadiem, izdalītas arī tūrisma gadatirgū Madonā);
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Pilsētvidē tika izvietotas 20 afišas – programmas (90x180), baneri
priekš uzveduma „Par spīti bailēm” – baneris (2400mm) – 1gb, baneri
(logo) – 3 gb;
2) Bildes no pasākuma un pasākuma atskata video nodoti KM
LV100 glabāšanā 18.07.2019;
3) Pielikums Latvijas Avīzē “1919. Varonības gads” 06.2019 ;
4) Pirmsrelīzes, intervijas, pēcrelīzes nacionālajos medijos
(informācija apkopota komunikācijas kopsavilkumā);
5)
-

Sižeti ReTv par gatavošanos svētkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=iE7BQhZfJjE
https://www.youtube.com/watch?v=2X1Y9n1oX98
https://www.youtube.com/watch?v=WDrBWupeKtk
https://www.youtube.com/watch?v=vaA04nLHyRs
https://www.youtube.com/watch?v=uEITFcowQYU
https://www.youtube.com/watch?v=27dY9zGlPao

6) Izglītojošs materiāls reģionālās komunikācijas veicināšanai
par Cēsu kaujām, ietverot vēsturi skaidrojošus materiālus un
intervijas ar vietējiem cilvēkiem par varonības nozīmi
mūsdienās;
7) LTV tiešraide no Cēsīm 22.06.2019.
7. Cita informācija
(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
Izdevumu klasifikāciju kodu
kodi atbilstoši
atbilstoši ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
kategorijām
1

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

2

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

30 000

30 000

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

6

7350

5000; 9000
utt.

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

* Starpības
pamatojums

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

Latvijas valsts simtgades pasākumu koordinatore Cēsu
novadā Zane Neimane
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 20224205
E-pasts:

zane.neimane@cesis.lv

