2.pielikums
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
VSIA “Latvijas Koncerti”
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums
Projekta “Gaismas pils” sagatavošanas darbiem
Norises laiks: 11.01.2017 – 31.12.2017
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats
VSIA “Latvijas Koncerti” un Latvijas Radio kora
Latvijas valsts simtgades pasākuma projekta “Gaismas
pils” sagatavošanas darbiem, tai skaitā autoratlīdzību
un dekorāciju izdevumiem.

Šī norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades
virsmērķiem:
•
•

•

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.

Šī norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades
mērķiem:
•
•
•
•

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;
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•
•

stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un
piederības sajūtu Latvijai;
radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas
vērtības, simbolus un jaunrades darbus;

2016. gada janvāris – 2017. gada jūnijs

2. Īstenoto aktivitāšu apraksts un
programmas apjoma aprises un mākslinieku un
laika grafiks

repertuāra atlases kritēriju izstrāde;
mūziķu un solistu apzināšana;
koncerta finansu budžeta projekta izstrāde;
reklāmas kampaņas koncepcijas izstrādāšana.

2017. gada jūnijs – 2017. gada oktobris
finansējuma akumulēšana;
līgumu slēgšana;
reklāmas kampaņas izstrāde;
tehniskā nodrošinājuma un sadarbības partneru
apzināšana.
2017. gada septembris – 2017. gada decembris
reklāmas kampaņas norise;
scenogrāfijas ražošana;
biļešu tirdzniecība;
Šī norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades
pasākumu plānā iekļaujamo norišu kritērijiem:
•
•
•
•

•

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.)

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.

Latvijas valsts simtgades gada atklāšanas projekts
“Gaismas Raksti” tika pilnībā izpārdots četrās tā
norises dienās, kā arī divās atklātā ģenerālmēģinājuma
norises dienās, tādejādi sasniedzot kopējo klātienes
auditorijas skaitu 2500 skatītāju.
Ar Latvijas Televīzijas tiešraides starpniecību Latvijas
valsts simtgades gada atklāšanas notikums sasniedza
nepilnu 14 000 skatītāju skaitu pie TV ekrāniem,
savukārt Latvijas Televīzijas ieraksta arhīva skatījumi
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pārsniedz 103 000 skatījumu (dati saskaņā ar LTV
statistiku).

Pasākuma mērķauditorija:
•
•
•
•
•
•
•
•

bērni, ģimenes ar bērniem;
jaunieši;
seniori;
Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
Latvijas reģionu iedzīvotāji;
tautieši ārvalstīs;
cilvēki ar īpašām vajadzībām;
ārvalstu viesi;

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

ilgtspēja

Pasākumu rezultātu ilgtspēja/paliekošā vērtība:
• 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 un/vai radīts jauns (tostarp
digitāls) mantojums;
• radītas jaunas idejas un koprades formas;
• radīts jauns mākslas darbs
• ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un
atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs;
TELEVĪZIJA
Multimediālās izrādes “GAISMAS RAKSTI”
10 sekunžu reklāmas klips LTV1 ēterā, laika periodā
no 08.01. līdz 19.01.2018., kopā 20 reizes.

6. Pasākuma
publicitāte
(t.sk. Simtgades gadu atklāj multimediāla izrāde “GAISMAS
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko RAKSTI”
Kultūras ziņas | Maija Amoliņa
paziņojumu izvietošana
(piemēram, tīmekļa vietnes adrese, laikraksta, 09.01.2018.
http://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/simtgades
mediju, raidījuma nosaukums utt.)
-gadu-atklaj-multimediala-izrade-gaismasraksti.a263661/?utm_source=rss&utm_campaign=rss
&utm_medium=links
TV 3 raidījums “Sveika, Rīga!” | Jānis Šipkēvics
intervija (no 19 minūtes)
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13.01.2018.
https://tvplay.skaties.lv/parraides/sveikariga
TV 24 | Kas notiek Rīgā?
13.01.2018.
http://play24.lv/video/11149/ko-notiek-riga13012018
LNT | LNT Brokastis | Eva Vaska
14.01.2018.
https://tvplay.skaties.lv/parraides/lntbrokastis/908981?
Rīta panorama | Ilze Strenga
18.01.2018.
https://www.youtube.com/watch?v=TdufN89gKvs
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/115744/multime
diala-izrade-gaismas-raksti-atklaj-latvijas-simt/
Dodies uz Nacionālo Bibliotēku, tur... | saruna ar
Ilmāru Šlāpinu
LNT 900 sekundes | Kristīne Ozolniece
18.01.2018.
https://tvplay.skaties.lv/parraides/900sekundes/910234?
“Gaismas raksti” ievada Latvijas simtgades gadu
LTV1 Kultūras ziņas | Līga Gaigala
18.01.2018.
https://youtu.be/qiswiQCrxCI
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.01.2018-gaismasraksti-ievada-latvijas-simtgades-gadu.id115757/
Gaismas pilī oficiāli atklāj Latvijas simtgades gadu
LTV1 Panorāma | Līva Karlsone
18.01.2018.
https://youtu.be/AbyIYVLirGQ
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.01.2018-gaismas-pilioficiali-atklaj-latvijas-simtgades-gadu.id115793/
Atklāts Latvijas valsts simtgades gads
LTV1 Kultūras ziņas
19.01.2018.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/fotoatklats-latvijas-valsts-simtgades-gads.a264876/
Multimediāla izrāde «Gaismas raksti» Latvijas
valsts simtgades atklāšanas pasākums
LTV1
20.01.2018.
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https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/20.01.2018-multimedialaizrade-gaismas-raksti-latvijas-valsts-simtgadesatk.id115980/
RADIO
Multimediālās izrādes “GAISMAS RAKSTI” 30 sekunžu
audio reklāmas džingls LR1 un LR3 Klasika ēterā,
periods no 04.01. līdz 19.01.2018., kopā 43 reizes.
Multimediālās izrādes “GAISMAS RAKSTI” 30 sekunžu
audio reklāmas džingls Radio SWH ēterā, periods no
02.01. līdz 20.01.2018., kopā 76 reizes.
Audio reklāma Radio SWH ēterā izskanēja kā Radio
SWH sponsorējums.
Mārtiņš Viļums: "Gaismas" raksti" ir stāsts par to, kas
esam, būsim un kā spējam atdzimt
LR 3 | Raidījums ATSPERE | Ilze Medne, Andris
Dzenītis
13.01.2018.
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/atspere/martinsvilums-gaismas-raksti-ir-stasts-par-to-kas-esambusim-un.a98170/
"Gaismas raksti" - veltījums Latvijas nākošajai
simtgadei
Latvijas Radio 3 | Pa ceļam ar klasiku | Ieva Zeidmane
15.01.2018.
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/pa-celjam-arklasiku/veltijums-latvijas-simtgadei-izrade-gaismasraksti.a98193/
Ar izrādi "Gaismas raksti" atklāj Latvijas simtgadi
LR1 | Māra Rozenberga
18.01.2018.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kultura/ar-izradi-gaismasraksti-atklaj-latvijas-simtgadi.a98392/
http://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/gaismasraksti-atklaj-latvijas-simtgadi.a264674/
INTERNETA, DRUKĀTIE MEDIJI
Režisors VIESTURS MEIKŠĀNS
02.01.2018.
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/apdzivosim
-visus-lnb-stavus-viesturs-meiksans-par-grandiozosimtgades-uzvedumu-gaismas-raksti.d?id=49603165
Komponists JĀNIS ŠIPKĒVICS
05.01.2018.
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http://www.delfi.lv/kultura/news/music/savsskatijums-uz-musdienu-cilveku-janis-sipkevics-parsimtgades-uzvedumu-gaismas-raksti.d?id=49612327
Jānis Šipkēvics | Mūzika no multimediālas izrādes
"Gaismas raksti"
https://soundcloud.com/shipsea/shipsea-gaismas
Tekstu autors ILMĀRS ŠLĀPINS
08.01.2018.
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironmen
t/celojums-pie-nakotnes-latviesa-ilmars-slapins-parsimtgades-uzvedumu-gaismas-raksti.d?id=49614159
Scenogrāfs VOLDEMĀRS JOHANSONS
11.01.2018.
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironmen
t/nojauktas-robezas-makslinieks-voldemarsjohansons-par-simtgades-uzvedumu-gaismasraksti.d?id=49634013
Komponists MĀRTIŅŠ VIĻUMS
15.01.2018.
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironmen
t/ezoteriskas-mistiskas-dainas-komponists-martinsvilums-par-simtgades-uzvedumu-gaismasraksti.d?id=49637377
Noklausies! Shipsea skaņdarbs no simtgades
uzveduma 'Gaismas raksti'
09.01.2018.
http://www.delfi.lv/kultura/news/noklausies/noklau
sies-shipsea-skandarbs-no-simtgades-uzvedumagaismas-raksti.d?id=49626629
Latvijas simtgades svinības ieskandinās ar
multimediālu izrādi “Gaismas raksti”
Latvjas avīze
09.01.2018.
http://www.la.lv/latvijas-simtgades-svinibasieskandinas-ar-multimedialu-izradi-gaismasraksti/hidehead/
Tapis vēl viens košs simtgades skaņdarbs - šoreiz
Shipsea un "Ezeri" līdera izpildījumā
www.parmuziku.lv
09.01.2018.
http://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/shipsea-unezeri-lideris-dalas-ar-simtgadei-veltitu-skandarbu5845
Latvijas valsts simtgades gadu atklās multimediāla
izrāde «Gaismas raksti»
www.trawelnews.lv
09.01.2018.
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http://travelnews.lv/?m_id=18253&i_id=5&pub_id=1
08883&Latvijas-valsts-simtgades-gadu-atklasmultimediala-izrade-Gaismas-raksti
Latvijas valsts simtgades gadu atklās ar multimediālu
izrādi Gaismas raksti
Apriņķa avīze
09.01.2018.
http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/dzive-unticiba/item/42513-latvijas-valsts-simtgades-gaduatklas-multimediala-izrade-gaismas-raksti
Latvijas valsts simtgades gadu atklās multimediāla
izrāde “Gaismas raksti”
Kultūras vēstis
09.01.2018.
http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/10012018latvijas_valsts_simtgades_gadu_atklas_mul
Pagātne, tagadne un nākotne izrādē “Gaismas raksti”
Latvijas avīze | Nedēļa kabatā
11.01.2018.
http://www.la.lv/pagatne-tagadne-un-nakotneizrade-gaismas-raksti/
Pagātne, tagadne un nākotne izrādē “Gaismas raksti”
Latvijas Avīze
14.012018.
http://www.la.lv/pagatne-tagadne-un-nakotneizrade-gaismas-raksti/hidehead/
Žurnāls IR iesaka
17.01.2018.
https://irir.lv/2018/01/16/ir-iesaka-63
Diriģents Kaspars Putniņš: Esam čempioni upura
lomas izveidē
Latvijas Avīze | Vita Krauja
17.01.2018.
http://www.la.lv/dirigents-kaspars-putnins-esamvilusies-jo-neprotam-novertet-to-kas-mums-ir/
Foto: Ieskats vērienīgajā simtgades atklāšanas
uzvedumā 'Gaismas raksti'
delfi.lv
17.01.2018.
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/fotoieskats-verienigaja-simtgades-atklasanas-uzvedumagaismas-raksti.d?id=49650957
Kultūras diena iesaka: Multimediāli par nākotnes
sabiedrību
18.01.2018.
https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/kdi-iesakamultimediali-par-nakotnes-sabiedribu-14189097
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Svētki un paģiras
Kultūras diena | Inese Lūsiņa
18.01.2018.
https://www.diena.lv/raksts/kd/ekspertiblogeri/svetki-un-pagiras-14189098
Kaspars Putniņš. Garās pupas mīta lauks
NRA | Līga Rušeniece
18.01.2018.
http://nra.lv/kultura/234607-kaspars-putnins-garaspupas-mita-lauks.htm
Pieejamas papildu biļetes uz simtgades uzvedumu
'Gaismas raksti'
Delfi.lv
18.01.2018.
http://m.delfi.lv/kultura/article.php?id=49653505
Papildus biļetes uz Latvijas valsts simtgades gada
atklāšanas izrādi “Gaismas raksti”
Epadomi.lv
18.01.2018.
http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/18012018papildus_biletes_uz_latvijas_valsts_simtg
Atklāj Latvijas valsts simtgades gadu
dzirkstele.lv
19.01.2018.
http://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/atklajlatvijas-valsts-simtgades-gadu-159833
Atklāj Latvijas valsts simtgades gadu
Baltic-ireland.ie
19.01.2018.
http://baltic-ireland.ie/2018/01/40519/
Atklāts Latvijas valsts simtgades gads
Lvportals.lv
19.01.2018.
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/292762atklats-latvijas-valsts-simtgades-gads/
Atklāts Latvijas valsts simtgades gads
Limbazi.lv
19.01.2018.
http://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitate
s-kultura/7020-atklats-latvijas-valsts-simtgades-gads
Travelnews.lv iesaka:
Nedēļas nogales pasākumu kalendārs, 19.01.2018
- 21.01.2018
Trawelnews.lv
19.01.2018.
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http://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=1
09084&Travelnewslv-iesaka:-Nedelas-nogalespasakumu-kalendars-19012018---21012018
Zeme un daba latviskās identitātes pamatā.
Saruna ar mūziķi Jāni Šipkēvicu
Delfi.lv | Nora Rieksta
19.01.2018.
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/zeme-undaba-latviskas-identitates-pamata-saruna-ar-muzikijani-sipkevicu.d?id=49656027
REKLĀMA
Drukātā reklāma
Plakāti A1, tirāža 40 eks.
Divpusējie flaijeri (99 x 210 mm), tirāža 5000 eks.
Drukātie mediji
Žurnāls “IR”, 1/1 lpp., publikāciju datumi 16.11.2017.,
21.12.2017.
“Mūzikas Saule”, 1/1 lpp., 2017.gada decembra
numurs
“Kultūras Diena”, 1/1 lpp., publikācijas datums
04.01.2018.
“Sestdiena”, 1/1 lpp., publikācijas datums 12.01.2018.
Interneta baneri
Interneta baneru kampaņa (4 dažādi baneri)
portālā DELFI, periods no 02.01. līdz 20.01.2018.
Baneru kampaņa bija portāla DELFI sponsorējums.
Diena.lv, giga baneris no 02.01. līdz 18.01.2018.
Banera izvietošana bija portāla diena.lv sponsorējums.
Sešas video intervijas DELFI sadaļā “Latvija 100”
No 2. līdz 20. janvārim portālā DELFI pakāpeniski tiks
ievietotas video intervijas ar “Gaismas rakstu” radošo
komandu: Viesturu Meikšānu, Jāni Šipkēvicu, Ilmāru
Šlāpinu, Mārtiņu Viļumu, Voldemāru Johansonu,
Kasparu Putniņu.
Facebook
Sešas video intervijas ar radošo komandu + 10 sek.
video reklāmas rullītis (tas pats, kas LTV1 ēterā)
Reklāma radio stacijās
Radio SWH, periods no 2. līdz 20. janvārim, kopā 76
izvietojumi.
LR1 un LR 3 Klasika, periods no 4. līdz 19. janvārim,
kopā 43 izvietojumi.
Reklāma LTV1
No 8. līdz 19. janvārim 10 sek. reklāmas rullītis LTV1
ēterā, kopā 20 izvietojumi.

10

7. Cita informācija

Latvijas valsts simtgades gada atklāšanas pasākums
"Gaismas raksti" – muzikāli dramatisks viencēliena
uzvedums

(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

7350

5000; 9000
utt.

2

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
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:

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

45000
45000

45000
45000

0
0
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(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs:

Projektu daļas vadītājs Edgars Janovs
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 29145465
E-pasts:

edgars.janovs@latvijaskoncerti.lv

