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

Valkas novada dome
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Ekspozīcija “Valka- Latvijas neatkarības šūpulis”, hronoloģiskais
stāsts par sabiedriski politiskajiem notikumiem Valkā 1914.1920/gadā,
atklāta 2017.gada 2.decembrī
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Pasākuma
Ekspozīcijas „Valka- Latvijas neatkarības šūpulis” norišu virsmērķis:
Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un
attīstības vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu
segmentos.
Mērķi:
- 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;
-daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un
sasniegumus;
-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.

2. Īstenoto
aktivitāšu Īstenoto aktivitāšu kritēriji:
apraksts un laika grafiks 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 stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla
veidošanā.
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Ekspozīcija „Valka- Latvijas neatkarības šūpulis” tiek veidota kā
hronoloģisks stāsts par sabiedriski politiskajiem notikumiem Valkā
1914. – 1920.gadā, īpaši akcentējot Latvijas Valsts organizēšanas
priekšdarbus un Ziemeļlatvijas brigādes organizēšanu Valkā. Blakus
tradicionālajiem krājuma priekšmetu eksponēšanas paņēmieniem,
ekspozīcijā tiek iekļauti interaktīvi multimediju risinājumi.
Iepazīšanās ar vēsturiskiem notikumiem Valkā notiks ar moderno
tehnoloģiju starpniecību- informatīvi, emocionāli, atraktīvi un
interaktīvi.
Laika grafiks: 2015.- 2017.gada 2.decembrim
Ekspozīcijas koncepcijas izstrāde, iepirkuma 2015.
procedūra, tehniskā projekta izstrāde
Ekspozīcijas realizācija
2016.12.2017.
Mārketinga un publicitātes pasākumi
līdz 12.2017.
Ekspozīcijas atklāšana
02.12.2017.
3. Pasākuma
Norišu mērķauditorija:
mērķauditorija
(t. sk.
- bērni, ģimenes ar bērniem;
plānotās
iedzīvotāju
- jaunieši;
grupas,
sasniegto
- seniori;
iedzīvotāju skaits (tiešā un
- Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
netiešā mērķauditorija),
- Latvijas reģionu iedzīvotāji;
iespēja
līdzdarboties
- tautieši ārvalstīs;
un/vai sniegt atgriezenisko
- cilvēki ar īpašām vajadzībām;
saiti,
daudzveidīgu
- ārvalstu viesi.
pieejamības
aspektu
nodrošināšana utt.)
Pieaudzis muzeja apmeklējuma skaits,
2.decembrī piedalījās ap 550 apmeklētāju.

atklāšanas

pasākumā

4. Sadarbības partneri Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas
(t.sk. reģionu, pilsoniskās Nacionālais vēstures muzejs un Latvijas Kara muzejs.
sabiedrības u.c. pārstāvji)
Pasākuma rezultātā :
5. Pasākumu rezultātu
-radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par sabiedriski
ilgtspēja
/paliekošā
politiskajiem notikumiem Latvijā un Valkā 1914.–1920. gadā,
vērtība
īpaši akcentējot Latvijas Valsts organizēšanas priekšdarbus un
Ziemeļlatvijas brigādes organizēšanu Valkā.;
-attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
-nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
-radīta jauna kultūras pieredze un emocijas.
http://muzejs.valka.lv/lv/petnieciba/latviesu-pagaidu-nacionalai-padomei-100
http://muzejs.valka.lv/lv/ekspozicija/valka-latvijas-neatkaribas-idejas-supulis
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/ar-ko-ipasa-si-diena-valka-atzimelatviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-100-gadu-jubileju/
http://www.mk.gov.lv/lv/simtgade

6. Pasākuma publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu izvietošana
http://www.valmieraszinas.lv/vtv-valka-atzimeta-simta-gadskarta-kops(piemēram, tīmekļa vietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

7. Cita informācija
(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-izveides/
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/valka-gatavojas-latviesupagaidu-nacionalas-padomes-simtgadei.a255420/
http://www.lv100.lv/jaunumi/latviesu-pagaidu-nacionalajai-padomei-100/
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II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
Izdevumu klasifikāciju kodu
kodi atbilstoši
atbilstoši ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
kategorijām
1

2

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

7350

5000; 9000
utt.

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

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

19000

19000

19000

19000

* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

Valkas novada domes izpilddirektors
Ainārs Zābers
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

LV simtgades programmas koordinators Valkas
novadā,
Valkas pilsētas kultūras nama direktors Aivars Ikšelis
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 29423675
E-pasts:

Aivars.ikselis@valka.lv
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