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 „LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS”
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

SIMTGADEI VELTĪTA MUZIKĀLA IZRĀDE
“SUITU SĀGA” 2017.-2020.gads
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Latvijas simtgadei Liepājas Simfoniskā orķestra veltītās muzikālās
izrādes “Suitu sāga” īstenošana 2019.gadā koncertdarbības
nodrošināšana.

Atbilstība programmas virsmērķim pakārtotajiem politikas
rezultātiem:
1. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos;
2. Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts
rašanos un attīstības vēsturi un to izpausmes programmas
mērķa grupu segmentos;
3. Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to
izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.
Latvijas valsts simtgades svinību mērķi:
1. 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;
2. apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas
21. gadsimta valsts vērtības;
3. cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību
un latviešu valodu;
4. daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu
un sasniegumus;
5. modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos
par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
6. stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu
Latvijai;
7. radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus
un jaunrades darbus.
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2. Īstenoto
aktivitāšu Aktivitāte Nr.1: Līguma no 2017.gada 9.janvāra Nr.2.5-11-6 “Par valsts
apraksts un laika grafiks budžeta finansējuma izlietošanu” vienošanās Nr.2.5.-11-378 no
2017.gada 18.decembra parakstīšana. 2017.gada decembrī finansējuma
51 000 euro saņemšana saskaņā ar finansēšanas plānu (līguma pielikums
Nr.1).
Aktivitāte Nr.2: Koncertu plānošana.

Aktivitātes atbilstība vienam vai vairākiem pasākumu plānā
iekļaujamo norišu kritērijiem:
1. norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu
Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs;
2. norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas
valsts simtgades svinību laikā un nostiprinās kā
paliekoša vērtība un tradīcija;
3. norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
4. norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus
pievienot iniciatīvas un labos darbus kā īpašu dāvanu
Latvijas dzimšanas dienas svinībām;
5. norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas
tēla veidošanā.
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.)

Pirmizrādes norisināsies 2019.gada 8.-9.novembrī koncertzālē Lielais
dzintars.
Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas valsts simtgades programmas
ietvaros taps jauna latviešu oriģinālopera. “Suitu sāga” ir stāsts par
neprātīgu mīlestību. Stāsts par Alšvangas valdniekiem Johanu Ulrihu un
Barbaru, kuri viens otra dēļ ziedoja tik daudz. Stāsts no Kurzemes
dzīlēm – Riharda Dubras opera “Suitu sāga” – pirmā opera, kas jelkad
taps pēc Liepājas ierosinājuma.

Mērķauditorijas kategorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību
plānošanas dokumentos definētajām:
− bērni, ģimenes ar bērniem;
− jaunieši;
− seniori;
− Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
− Latvijas reģionu iedzīvotāji;
− tautieši ārvalstīs;
− cilvēki ar īpašām vajadzībām;
− ārvalstu viesi;
− cits.

4. Sadarbības
partneri LR Kultūras ministrija, LV100, VSIA “VAK “Latvija””.
(t.sk. reģionu, pilsoniskās
sabiedrības u.c. pārstāvji)
5. Pasākumu
ilgtspēja
vērtība

rezultātu Aktivitātes turpināšanās iespējas nākotnē:
/paliekošā
− radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par dažādu

ticību ieviešanu Latvijā;
− attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
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−
−
−
−
−
−

nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums;
radītas jaunas idejas un koprades formas;
radīts jauns(-i) mākslas darbs(-i);
ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības
veicināšanā ārvalstīs.

6. Pasākuma publicitāte Mārketinga un publicitātes plāna izstrāde.
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu izvietošana
(piemēram,
tīmekļa
vietnes
adrese,
laikraksta,
mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

7. Cita informācija
(kas bija būtiska
īstenošanā )

pasākuma

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums

1

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

7350

5000; 9000
utt.
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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

Plāns

Starpība*

3

4

5=3-4

51 000,00

51 000,00

00,00

51 000,00

51 000,00

00,00

* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs:

Izpilde

Valdes loceklis Uldis Lipskis
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(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs:

Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja Liena Dāvida
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: +371 20066922
E-pasts:

liena@lso.lv

