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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2020. gadā

Kultūras ministrija
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums
Latvijas valsts simtgades biroja kapacitātes stiprināšana
sekmīgai svētku norises sagatavošanai, koordinēšanai un
norišu nodrošināšanai
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Nodrošināt Latvijas valsts simtgades biroja kapacitāti plašas un
daudzveidīgas programmas īstenošanai, t.sk. programmas
īstenošanai
nepieciešamos
tehniskos
līdzekļus,
pasta
pakalpojumu un citus izdevumus.
Norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem:
• stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas
valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un
pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts
izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas
valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības
rezultātu;
• apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas
21. gadsimta valsts vērtības;
• cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību
un latviešu valodu;
• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu
un sasniegumus;
• modināt
sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības
uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
• stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu
Latvijai;
• radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus
un jaunrades darbus;
• vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un
starpkultūru attiecību veidotāju.
Norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību
virsmērķi:
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Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos;
- Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts
rašanos un attīstības vēsturi un to izpausmes programmas
mērķa grupu segmentos;
- Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to
izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.
Birojs ir Kultūras ministrijas struktūrvienība, kuras darbības
2. Īstenoto
aktivitāšu
mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades programmas
apraksts un laika grafiks
sagatavošanu un norisi.
-

Biroja funkcijas ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades pasākumu
un projektu plānošanu, koordinēšanu un organizēšanu, nodrošināt
sadarbības veidošanu ar valsts un pašvaldību institūcijām,
Latvijas un starptautiskām organizācijām saistībā ar Latvijas
valsts simtgades pasākumu un projektu plānošanu un realizēšanu.
Tehniskie izdevumi, t. sk.:
- pasta pakalpojumi (piem. materiālu sūtīšanai visiem
Latvijas novadiem Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanai veltīto Baltā galdauta svētku un simtgades
kulminācijas ietvaros);
- komandējumu izdevumi starptautiskās un diasporas
programmu ietvaros;
- Latvijas valsts simtgades informācijas centra – plašai
publiskai pieejama informācijas punkta materiālai
nodrošināšanai;
- telpu noma.
Norise atbilst šādiem kritērijiem:
- norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu
Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs;
- norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas
valsts simtgades svinību laikā un nostiprinās kā paliekoša
vērtība un tradīcija;
- norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
- norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus
pievienot iniciatīvas un labos darbus kā īpašu dāvanu
Latvijas dzimšanas dienas svinībām;
- norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla
veidošanā.
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 Latvijā un diasporā, plaša
sabiedrība – ikviens interesents.

3. Pasākuma
mērķauditorija
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju
grupas,
sasniegto
iedzīvotāju skaits (tiešā un
netiešā mērķauditorija),
Norises aptver šādas mērķauditorijas:
iespēja
līdzdarboties
bērni, ģimenes ar bērniem;
un/vai sniegt atgriezenisko
jaunieši;
saiti,
daudzveidīgu

-

seniori;
Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
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pieejamības
aspektu
nodrošināšana utt.)

-

Latvijas reģionu iedzīvotāji;
tautieši ārvalstīs;
cilvēki ar īpašām vajadzībām;
ārvalstu viesi.

Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, nevalstiskas organizācijas,
4. Sadarbības partneri reģionu pilsoniskās sabiedrības un kopienu pārstāvji, Latvijas un
(t.sk. reģionu, pilsoniskās ārvalstu vēstniecības, uzņēmēji, nozaru asociācijas un profesionāļi,
sabiedrības u.c. pārstāvji) mediji, starptautiskas organizācijas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
Latvijas valsts simtgades biroja tehniskā kapacitāte tiek īstenota
normatīvos aktos noteiktā kārtībā, tai skaitā nepieciešamības gadījumā
īstenojot publiskā iepirkuma un tirgus izpētes procedūras.
Latvijas valsts simtgades programma pamatā ir balstīta uz paliekošu
5. Pasākumu rezultātu vērtību radīšanu un piederības sajūtas stiprināšanu. Latvijas valsts
ilgtspēja
/paliekošā simtgades biroja darbība ir nepieciešama, lai nodrošinātu programmas
vērtība
īstenošanu un koordinēšanu, tās rezultātu ilgtspēju un paliekošu vērtību
radīšanu, tostarp arhivēšanu, glabāšanu, nodošanu mantojuma
institūcijām.
Norises paliekošās vērtības:
− radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne pārvalstiskuma
izveidošanu un nostiprināšanu;
− attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
− nostiprināta drošības sajūta Latvijā;
− radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
− radītas jaunas tradīcijas;
− aktualizēts radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums;
− ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības
veicināšanā ārvalstīs.
Tiek īstenots Latvijas valsts simtgades komunikāciju plāns un
publicitātes aktivitāšu plāns, kā ietvaros cieši sadarbojas gan valsts
pārvaldes komunikatoru grupa, Latvijas valsts simtgades novadu
koordinatori, Latvijas skolas somas koordinatori novados,
komunikāciju speciālisti un mediji atsevišķu nacionālas nozīmes
notikumu plānošanas darba grupās. Liela daļa semināru, konferenču un
publisku pasākumu tiek raidītas tiešraidē lv100.lv, LETA vai
www.lsm.lv platformās.

6. Pasākuma publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu izvietošana
(piemēram,
tīmekļa
vietnes adrese, laikraksta,
mediju,
raidījuma Latvijas valsts simtgades programmas aktualitātēm var sekot līdzi
nosaukums utt.)
digitālajā platformā www.LV100.lv, tajā ir atrodamas gan galerijas, gan
preses relīzes. LV100.lv YouTube kanālā ir atrodami dažādi video sižeti
nacionālajās un reģionālajās televīzijās.
7. Cita informācija
(kas
bija
būtiska
pasākuma īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums

Plāns

Izpilde

Starpība*
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ekonomiskajām
kategorijām
1

2

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7460

7470

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

3

4

5=3-4

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

69 141
69 141

56 758
56 758

12 383
12 383

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Pārējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti pašvaldībām
Pārējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātajām
publiskajām personām un
budžeta nefinansētajām
iestādēm
Kapitālie izdevumi

69 141
48 153
20 988

56 758
44 318
12 440

12 383
3 835
8 548

Struktūrvienība strādā nepilnā sastāvā.

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pastare
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 67 330339
E-pasts:

Linda.Pastare@km.gov.lv

