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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 2017. gadā
Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas
Sporta muzeju
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Latvijas Olimpiešu Goda zāle – Zelts. Sudrabs. Bronza.
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats
Norise atbilst šādam Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķim –

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos.
Norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem:

daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību,
uzņēmīgumu un sasniegumus;
- daudzināt sporta talantus, izcilību, uzņēmību un
sasniegumus, kas radījuši paliekošas vēstures
simbolus.
- veicināt zināšanu apguvi jauniem cilvēkiem un rosināt
izpratni par olimpiskās kustības vērtībām.
- popularizēt Latvijas simtgadi un Olimpiešus kā
Latvijas tēla veidotājus tagadnē un nākotnē.
Norise atbilst šādiem kritērijiem:
- norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu
Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs;
- norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
- norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas
tēla veidošanā.
Galvenā aktivitāte - Latvijas Olimpiešu Goda zāles izveide kā
patstāvīga ekspozīcija par godu 132 Latvijas olimpiešiem, kas
izcīnījuši godalgotās vietas olimpiskajās spēlēs.
2017.gada septembrī noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas
Olimpisko komiteju un Latvijas Sporta muzeju par atbalstu
Latvijas Olimpiešu Goda zāles izveidē
Latvijas Olimpiešu Goda zāles atklāšana paredzēta 2018.gada
16.novembrī. Plānots sarīkot pasākumu ciklu ar Latvijas
olimpiešu piedalīšanos, sagatavot un izdot ekspozīcijas
bukletus.
2017.gadā laikā ir īstenotas vēl šādas aktivitātes:
-

2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika grafiks
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1. Nozīmīgs ieguldījums kultūrvēstures mantojumā ir filmas
izveidošana par Latvijas olimpiešiem.
2. Ir iegādātas 9 planšetes virtuālās ekspozīcijas izveidei.
3. Izveidots simulators - skeletona ragavas, kas imitēs
braucienu pa Siguldas bobsleja un kamaniņu trases virāžām.
Muzeja apmeklētājiem būs iespēja nogulties uz simulatora un
ar trīsdimensiju (3D) ekrānu palīdzību izbaudīt izjūtas, kādas
piedzīvo skeletonisti (kā brāļi Dukuri) sacensību laikā.
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.)

4. Sadarbības partneri
(t. sk. reģionu, pilsoniskās
sabiedrības u. c. pārstāvji)
5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja/paliekošā
vērtība

6. Pasākuma publicitāte
(t. sk. iespieddarbu,
reklāmu, publisko
paziņojumu izvietošana,
piemēram, tīmekļvietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)
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Norises aptver šādas mērķauditorijas:
− bērni, ģimenes ar bērniem;
− jaunieši;
− seniori;
− Latvijas reģionu iedzīvotāji;
− tautieši ārvalstīs;
− cilvēki ar īpašām vajadzībām;
− ārvalstu viesi.
Projektam galvenās mērķa grupas:
1) Latvijas iedzīvotāji (gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojošie
1 900 000);
2) Latvijas sporta sabiedrība (olimpieši, sportisti, treneri,
sporta darbinieki, sporta vecmeistari, muzeju darbinieki,
sporta organizāciju pārstāvji – 70 000);
3) Latvijas jaunieši (vispārizglītojošo skolu skolēni, sporta
skolu audzēkņi, studenti u.c.– 200 000);
4) Vēstures pētnieki.
Latvijas Olimpiskā komiteja – galvenais sadarbības partneris.
Pārējie partneri: Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība,
Latvijas Olimpiskā akadēmija, Latvijas Sporta Pedagoģijas
akadēmija, Latvijas Sporta federāciju padome
Norises paliekošās vērtības:
− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
− radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
− aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls)
mantojums;
− radīts jauns(-i) mākslas darbs(-i).
Izveidotā Goda zāle tiks izmantota ilgtermiņā kā pamata
ekspozīcija un tajā tiks godināti jaunie olimpieši un organizēti
svinīgi pasākumi, kā arī papildus būs skatāmās virtuālās
ekspozīcijas uz muzeja krājuma bāzes.
Tīmekļa vietnes:
1) http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/latvijassporta-muzejs-un-lok-paraksta-vienosanos-par-olimpiesugoda-zales-izveidi.d?id=49281545
2) http://www.sportamuzejs.lv/index.php/lv/jaunumi-lv/298latvijas-sporta-muzejs-un-latvijas-olimpiska-komitejaparakstis-sadarbibas-ligumu-olimpiesu-goda-zales-izveide
3) http://olimpiade.lv/lv/jaunumi/zinas/lok-un-latvijas-sportamuzejs-veidos-olimpiesu-goda-zali-1319
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7. Cita informācija,
kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā

II.

Sadarbības līgums, kas 2017.gada septembrī tika noslēgts starp
Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Sporta muzeju,
paredz arī īstenot kopīgi izstādes un lekciju, tajā skaitā
publisku sporta un kultūras pasākumu laikā, kā arī paredzēta
abu organizāciju sadarbība Eiropas Savienības un citu
starptautisku fondu finansējuma piesaistes jomā. Sadarbības
līgums ir noslēgts līdz 2020.gada 31.decembrim.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikācijas
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000–9000
1000–4000;
6000–7000
1000–2000
1000
2000
3000
7100–7500
7310

7350

5000; 9000
utt.

Izdevumu klasifikācijas
kodu nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktam
mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām
personām un budžeta
nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3–4

10 000

10 000

* Starpības
pamatojums
Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs

Valsts sekretāre Līga Lejiņa
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs
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Sporta departamenta eksperts Kaspars Randohs
(amats, vārds, uzvārds)
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Tālrunis

+371 67047982

E-pasts

kaspars.randohs@izm.gov.lv

Sagatavotājs

Direktore Agra Bŗūne
(amats, vārds, uzvārds)

Tālrunis

29467069

E-pasts

agra.brune@sportamuzejs.lv
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