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Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 

 

Latvijas Nacionālais arhīvs 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

 
Dokumentāro liecību izstāde "Somu jēgeri Latvijā". Izstāde iepazīstina ar Pirmā pasaules kara 

laikā dibināto somu nacionālo militāro vienību – jēgeriem un to gaitām Latvijā, Latvijas un 

Somijas Republiku tapšanu, atklāj kopīgo un atšķirīgo Somijas un Latvijas valstu veidošanās 

un tapšanas procesā un sniegs ieskatu jēgeru tradīciju kopšanu mūsdienās. Izstāde būs 

pieejama Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles, Latvijas Nacionālā arhīva un Somijas 

Nacionālā arhīva mājaslapās. 

Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Pasākums atbilst programmas virsmērķim: 

Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un attīstības vēsturi.  

 

Sagaidot Latvijas valsts dibināšanas simtgadi, pieaug interese arī par tās kaimiņvalstīm, 

kuras līdzīgi kā Latvija svinēs valstiskuma simtgadi. Viena no šīm valstīm ir Somijas 

Republika, kas valstisko neatkarību pasludināja 1917.gada 6.decembrī. Atzīmējot abu 

valstu simtgades, aktualizējas nepieciešamība pētīt vēsturiskos notikumus, kas vieno 

mūsu valstis. Svarīgs vēsturisks fakts, kas saista Latviju un Somiju ir somu jēgeru 

atrašanās Latvijā Pirmā pasaules kara laikā.  

Dokumentāro liecību izstāde „ Somu Jēgeri Latvijā” plānota, lai dotu iespēju abu valstu 

iedzīvotājiem vairāk uzzināt par kaimiņvalstu vēsturi un sarežģīto ceļu līdz neatkarīgu 

valstu izveidošanai. 

Pasākums 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 20. gadsimta valsts vērtības; 

modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par valsti;  

radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus; 

vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru attiecību veidotāju. 

2. Īstenoto aktivitāšu apraksts 

un laika grafiks 

Izstādes satura koncepcijas un satura plāna izstrāde. Izstādes materiālu atlase Latvijas un 

Somijas atmiņu institūcijās. Materiālu (dokumenti, fotogrāfijas. kinohronikas) 

sagatavošana eksponēšanai un izstādes informatīvo tekstu sagatavošana un tulkošana 

rediģēšana. Izstādes māksliniecisko, tehnisko un web risinājumu sagatavošana. Izstādes 

prezentācijas sagatavošana 2018. gadā: atzīmējot somu Jēgeru 100 gades svinības 2018. 

gada 13. februārī Liepājā; Igaunijā, Somijā – Kauhavā un Helsinkos – uz Latvijas valsts 

simtgadi. 

Projekta aktivitāte atbilst šādiem kritērijiem: 

norise spēj uzrunāt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu sabiedrības 

pārstāvju; 

norise rod aizsākumu 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. 
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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.) 

Izstāde „Somu jēgeri Latvijā” iepazīstina ar Pirmā pasaules kara laikā dibināto somu 

nacionālo militāro vienību – jēgeriem, to gaitām Latvijā. 1918. gada 13. februārī 

Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā Karaliskais Prūsijas 27. jēgeru bataljons zvērēja 

uzticību Somijas likumīgajai valdībai un iesvētīja Jēgeru karogu, kas kļuva par pirmo 

neatkarīgās Somijas militārās vienības karogu. Liepājā pirmo reizi tika atskaņots izcilā 

somu komponista Žana Sibeliusa „Somu Jēgeru maršs”, kas komponēts par godu 

drosmīgajam Somu Jēgeru bataljonam, kurš 1917. –1918. gadā atradās Liepājā. 

Somu Jēgeru pēcteči un daudzi tūristi ik gadu apmeklē Liepāju un Svētās Trīsvienības 

baznīcu, kur būs iespējams iepazīties ar izstādes virtuālo versiju. Izstādes virtuālā versija 

tiks izvietota arī LNA, Somu Nacionālā arhīva un Somu Jēgeru muzeja mājas lapās.  

Izstāde tiek eksponēta 2018. gadā: koncertzāle „Lielais dzintars” Liepājā no 2018. gada 

14. februāra līdz 10. aprīlim   

Ārpus Latvijas:  

2018.gada 2.-30. maijs – Tallinas Universitātes bibliotēka, Igaunijā 

2018.gada 1.jūnijs–28.septembris – Somu jēgeru muzejs,Kauhava, Somija 

2018.gada 5-17 novembris– Sanomat  Mediju galerija, Helsinki, Somija   

2018.gada 21.novembris-7.decembris - Somijas Nacionālais arhīvs , Helsinki, Somija  

Plānotais apmeklētāju skaits - vairāk kā 100 000 interesentu, ņemot vērā izstādes 

eksponēšanas vietas Latvijā un Somijā  

Pasākuma mērķauditorijas: 

jaunieši;  

seniori; 

Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

tautieši ārvalstīs; 

ārvalstu viesi; 

citi. 

4. Sadarbības partneri (t.sk. 

reģionu, pilsoniskās sabiedrības 

u.c. pārstāvji) 

Izstāde tiek veidota sadarbībā ar Somijas Nacionālo arhīvu, Somijas Republikas 

vēstniecību Rīgā, 27. somu jēgeru bataljona tradīciju biedrību, Somu jēgeru 

muzeju, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā vērtība 

Somu Jēgeru pēcteči un daudzi tūristi ik gadu apmeklē Liepāju un Svētās Trīsvienības 

baznīcu, kur būs iespējams iepazīties ar izstādes virtuālo versiju. Izstādes virtuālo 

versiju plānots izvietot arī LNA, Somu Jēgeru muzeja mājas lapās. Izveidota 

reprezentatīva ceļojoša izstāde, kura būs izmantojuma ilgtermiņā pēc Latvijas valsts 

simtgades.  

Pasākuma identificēto paliekošo vērtību veidi: 

 radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas un Somijas valstu, kuras 

svinēja savas simtgades svarīgiem vēsturiskiem notikumiem, kas tās vieno; 

attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

radītas jaunas tradīcijas; 

ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs; 

cita paliekoša vērtība. 

6. Pasākuma publicitāte (t.sk. 

iespieddarbu, reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 

(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Informācija par izstādi tiks ievietota 2018. gadā:  

Latvijas 100 gades kalendārs – http:// www.lv100.lv  

Latvijas Nacionālā arhīva - https://www.arhivi.gov.lv/ 

Latvijas Vēstures skolotāju biedrība - http://www.vsb.lv/ 

Somijas Nacionālā arhīva mājas lapā http://www.arkisto.fi 

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas – www.trinitatis.lv/lv 

27. Karaliskā prūšu jēgeru bataljona tradīciju kopšanas biedrība http://www.jp27.fi/ 

koncertzāles Lielais Dzintars www. lielais dzintars.lv 

7. Cita informācija 

(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

Latvijas un ārvalstu sadarbības partneru bezmaksas telpas un tehniskais nodrošinājums 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikāciju kodi 

atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikāciju kodu atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām 

nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā 34 591 34 591  

http://www.lv100.lv/
http://www.vsb.lv/
http://www.arkisto.fi/
http://www.trinitatis.lv/lv
http://www.jp27.fi/
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1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 34 591 34 591  

1000-2000 Kārtējie izdevumi 34 591 34 591  

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi 34 591 34 591  

3000 Subsīdijas un dotācijas un sociālie pabalsti    

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu transferti    

7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti pašvaldībām noteiktam mērķim  

   

7350 Valsts budžeta transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām 

personām un budžeta nefinansētām 

iestādēm noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     

 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas centrālās valsts 

iestādes vadītājs: 

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Latvijas Nacionālā arhīva eksperte Meldra Usenko  

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 26807563 

E-pasts: Meldra.usenko@arhivi.gov.lv 

 


