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Pārskats par  
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

                        Kultūras ministrija 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 
Nosaukums: Pētniecisks skatuves darbs "Bērni iet" 

Norises laiks: 22.05.2017.-20.10.2017. 

Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma 

mērķis 

Mērķi: 

• Radīt lielformāta dokumentālo teātra izrādi “Lūcis”; 

• Atjaunot redzējumu par vienu no aizgājušā gadsimta 

savdabīgākajiem Latvijas teātra režisoriem, rekonstruējot viņa 

personības latviskās rakstura šķautnes un izpausmi mākslinieciskajā 

darbībā; 

• Radīt izrādi, kas pavērs iespēju skatītāju kultūrpiederības 

stiprināšanai caur kvalitatīvu, izglītojošu skatuves mākslas darbu. 

 

Pasākums atbilst Simtgades svinību mērķim: 

• 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. 

 

Atbilstošs virsmērķim: 

• Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un 

attīstības vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu 

segmentos. 

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

• 2014. gada nogalē uzsākts darbs pie materiālu apzināšanas 

(intervijas, grāmatas, filmu izpēte u.c.). 

• 2017. gada maijs, jūnijs, augusts – izrādes mēģinājumi Valmieras 

Drāmas teātrī;  

• 2017. gada 18. augusts – pirmizrāde (Lielā zāle) 

 

Aktivitātes atbilstība pasākumu plānā iekļaujamo norišu kritērijiem: 

• Norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla 

veidošanā. 
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3. Pasākuma 

mērķauditorij

a (t. sk. 

plānotās 

iedzīvotāju 

grupas, 

sasniegto 

iedzīvotāju 

skaits (tiešā un 

netiešā 

mērķauditorija)

, iespēja 

līdzdarboties 

un/vai sniegt 

atgriezenisko 

saiti, 

daudzveidīgu 

pieejamības 

aspektu 

nodrošināšana 

utt.) 

Kopš 2017. gada 18. augusta (pirmizrādes datums) līdz 2017. gada 1. 

oktobrim nospēlētas 4 izrādes, kuras noskatījušies 1004 skatītāji. 

 

Mērķauditorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību plānošanas 

dokumentos definētajām: 

• Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

• Jaunieši; 

 

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

• Sadarbības partneri: Šveices kultūras institūts un Spānijas 

vēstniecība. Izrāde tapusi NVO producentu kompānijas “Pigeon-

bridge” pētnieciskā skatuves mākslas projekta “Bērni iet” 

rezultātā, sadarbībā ar aktrisi Astru Baumani, spāņu mākslinieku 

Migelu Anhelu Melgaresu (Miguel Angel Melgares) un radošo 

producenti Zani Esteri Gruntmani. 

• Finansiālie atbalstītāji: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 

Valsts Kultūrkapitāla fonds, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rīgas 

Domes un Acción Cultural Española (AC/E) mobilitātes 

programma  “Programme for the Internationalisation of Spanish 

Culture” (PICE).   

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja 

/paliekošā 

vērtība 

Iestudējuma režisore Elīna Cērpa pirms dokumentālās izrādes tapšanas 

veikusi apjomīgu pētījumu 3 gadu garumā par aktiera un režisora Pētera 

Lūča darbu un laiku Valmieras teātrī. Interesanti stāsti arī uzzināti, atmiņu 

pēcpusdienā tiekoties ar izcilās personības laikabiedriem. Izrāde ir kā 

vēstījums jaunākajai paaudzei par Pētera Lūča daiļradi un viņa atstāto 

mantojumu Valmieras teātrim. 

 Paliekošas vērtības (atbilstoši Simtgades biroja definētajām kategorijām): 

• radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par teātra mākslu 

un teātra mākslas procesiem; 

• attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  

• radīta jauna kultūras pieredze un emocijas 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

• Izrādes programma (500 gb.) 

• Izrādes reklāmas baneris un afišas (5 gb.) 

• Reklāma žurnālos “Ieva” (1x), “IR” (1x), “KDi” (1x).  

Informācija par izrādi ievietota teātra mājaslapā, teātra sociālo tīklu kontos 

(Facebook, Youtube, Instagram, Twitter). 
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paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

• https://m.youtube.com/watch?v=mut5OQBYGLE&list=UUSDvsB

X5E0tiRIe8eKd1VYA&index=51 

• https://www.youtube.com/watch?v=BWXCOj3dMOs&ab_channel

=R%C4%ABtaPanor%C4%81ma 

• https://www.facebook.com/Valmierasteatris/videos/236239662048

4490/?comment_id=2369124249811727 

• https://twitter.com/LatvijasRadio1/status/899956820579684352 

Preses relīze izsūtīta medijiem, tā publicēta gan interneta (kroders.lv, 

diena.lv, tvnet.lv, delfi.lv, apollo.lv, lsm.lv), gan reģionālajos (Liesma, 

Druva, Ziemeļlatvija, Apriņķis) un nacionāla mēroga (NRA, Diena, KDi, 

Latvijas Avīze) medijos. 

• https://www.kroders.lv/verte/1118 

• https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izrades-_lucis_-

recenzija.-par-luci--daudz-un-maz-14179114 

• https://satori.lv/article/lucis-jeb-latviesu-teatra-romans 

• https://lv100.lv/programma/kalendars/dokumentala-izrade-lucis/ 

• https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/meklejumu-fragmenti-

valmieras-teatra-izrades-lucis-recenzija.d?id=49181807 

• https://www.valmieraszinas.lv/sodien-valmieras-teatri-pirmizradi-

piedzivos-dokumentala-izrade-lucis/sodien-valmieras-teatri-

pirmizradi-piedzivos-dokumentala-izrade-lucis-2/ 

• https://www.valmieraszinas.lv/valmiera-top-latvijas-simtgades-

programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis/valmiera-top-latvijas-

simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis-2/ 

• https://pigeonbridge.com/wp/?p=1105 

• https://arterritory.com/lv/skatuve_-ekrans/raksti/22050-

zvejnieka_dels_gejs/ 

• https://www.latviesi.com/jaunumi/valmieras-teatri-skatama-

latvijas-simtgades-dokumentala-izrade-lucis/ 

• https://www.la.lv/radosa-nepiesatinatiba 

• https://www.tvnet.lv/4561243/valmiera-top-latvijas-simtgades-

programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis 

• https://www.eliesma.lv/godina-luci-un-labakos-maksliniekus 

 

TV sižeti rādīti Re:TV, Rīta Panorāmā, Kultūras ziņās, Panorāmā. 

• https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/103972/dokumentala-izrade-

lucis-valmieras-teatri 

• https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/imants-strads-lucis-ir-

netveramais-piemineklis-legendaram-maksli.a90780/ 

 

7. Cita 

informācija 
(kas bija būtiska 

pasākuma 

īstenošanā ) 

• Izrāde iekļauta Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvas 

"Kilograms kultūras" 2017.g.rudens kultūrlistē.  

• Imants Strads - nominācija kategorijā “Gada aktieris” par Lūča 

lomu izrādē “Lūcis” / “Spēlmaņu nakts 2017./2018.gada sezonā. 

 

 

  

https://m.youtube.com/watch?v=mut5OQBYGLE&list=UUSDvsBX5E0tiRIe8eKd1VYA&index=51
https://m.youtube.com/watch?v=mut5OQBYGLE&list=UUSDvsBX5E0tiRIe8eKd1VYA&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=BWXCOj3dMOs&ab_channel=R%C4%ABtaPanor%C4%81ma
https://www.youtube.com/watch?v=BWXCOj3dMOs&ab_channel=R%C4%ABtaPanor%C4%81ma
https://www.facebook.com/Valmierasteatris/videos/2362396620484490/?comment_id=2369124249811727
https://www.facebook.com/Valmierasteatris/videos/2362396620484490/?comment_id=2369124249811727
https://twitter.com/LatvijasRadio1/status/899956820579684352
https://www.kroders.lv/verte/1118
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izrades-_lucis_-recenzija.-par-luci--daudz-un-maz-14179114
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izrades-_lucis_-recenzija.-par-luci--daudz-un-maz-14179114
https://satori.lv/article/lucis-jeb-latviesu-teatra-romans
https://lv100.lv/programma/kalendars/dokumentala-izrade-lucis/
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/meklejumu-fragmenti-valmieras-teatra-izrades-lucis-recenzija.d?id=49181807
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/meklejumu-fragmenti-valmieras-teatra-izrades-lucis-recenzija.d?id=49181807
https://www.valmieraszinas.lv/sodien-valmieras-teatri-pirmizradi-piedzivos-dokumentala-izrade-lucis/sodien-valmieras-teatri-pirmizradi-piedzivos-dokumentala-izrade-lucis-2/
https://www.valmieraszinas.lv/sodien-valmieras-teatri-pirmizradi-piedzivos-dokumentala-izrade-lucis/sodien-valmieras-teatri-pirmizradi-piedzivos-dokumentala-izrade-lucis-2/
https://www.valmieraszinas.lv/sodien-valmieras-teatri-pirmizradi-piedzivos-dokumentala-izrade-lucis/sodien-valmieras-teatri-pirmizradi-piedzivos-dokumentala-izrade-lucis-2/
https://www.valmieraszinas.lv/valmiera-top-latvijas-simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis/valmiera-top-latvijas-simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis-2/
https://www.valmieraszinas.lv/valmiera-top-latvijas-simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis/valmiera-top-latvijas-simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis-2/
https://www.valmieraszinas.lv/valmiera-top-latvijas-simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis/valmiera-top-latvijas-simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis-2/
https://pigeonbridge.com/wp/?p=1105
https://arterritory.com/lv/skatuve_-ekrans/raksti/22050-zvejnieka_dels_gejs/
https://arterritory.com/lv/skatuve_-ekrans/raksti/22050-zvejnieka_dels_gejs/
https://www.latviesi.com/jaunumi/valmieras-teatri-skatama-latvijas-simtgades-dokumentala-izrade-lucis/
https://www.latviesi.com/jaunumi/valmieras-teatri-skatama-latvijas-simtgades-dokumentala-izrade-lucis/
https://www.la.lv/radosa-nepiesatinatiba
https://www.tvnet.lv/4561243/valmiera-top-latvijas-simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis
https://www.tvnet.lv/4561243/valmiera-top-latvijas-simtgades-programmas-darbs-dokumentala-izrade-lucis
https://www.eliesma.lv/godina-luci-un-labakos-maksliniekus
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/103972/dokumentala-izrade-lucis-valmieras-teatri
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/103972/dokumentala-izrade-lucis-valmieras-teatri
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/imants-strads-lucis-ir-netveramais-piemineklis-legendaram-maksli.a90780/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/imants-strads-lucis-ir-netveramais-piemineklis-legendaram-maksli.a90780/


4 

 

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 10 000 10 000 0 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 

mērķim  

   

7400 

Pārējie valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti citiem budžetiem 

      

7460 

Pārējie valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti pašvaldībām 

10 000 10 000 0 

7470 

Pārējie valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām 

publiskām personām un 

budžeta nefinansētām 

iestādēm 

      

 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs: 

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore 

Evija Voitkāne 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Valmieras pilsētas pašvaldības galvenā kultūras 

projektu vadītāja 

Liene Jakobsone 

 (amats, vārds, uzvārds) 
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Tālrunis: 26279441 

E-pasts: liene.jakobsone@valmiera.lv 

 

 

 


