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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Baltijas valstu nacionālo mākslas muzeju kopizstāde 

"Simbolisms Baltijas valstu mākslā" 2018. gadā Orsē 

muzejā (Musée d'Orsay) Parīzē, Francijā. 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
 Nodrošināt un koordinēt dalību Latvijas valsts simtgadei 

veltītajā izstādē „Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas 

valstīs” Orsē muzejā (Musée d'Orsay) Parīzē, 09.04.-

15.07.2018. 

 Iepazīstināt Francijas skatītājus ar igauņu, latviešu un 

lietuviešu tēlotāju mākslu, kura tapusi 19./20. gadsimtu mijā 

līdz valstiskās neatkarības iegūšanai 1918. gadā. 

 Atklāt Rietumeiropai, ka topošā Baltijas valstu māksla 

atradusies profesionāli augstā līmenī, un tās rakstura īpatnības 

iekļaujas kopējā Eiropas mākslas sniegumā. 

 apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta 

valsts vērtības [popularizēti Latvijas iedzīvotāju profesionālie 

sasniegumi; aktualizētas Latvijas un citu valstu sadarbības 

pieredzes dažādās jomās]; 

 cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un 

latviešu valodu; [komunicētas un popularizētas Latvijas 

kultūras vērtības un mantojums; ārvalstu sabiedrība 

iepazīstināta un informēta par izcilību Latvijas mākslā]; 

 daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un 

sasniegumus [aktualizēti un cildināti konkrētu personību 

sasniegumi dažādās sabiedrības dzīves jomās; popularizēti 

konkrētu cilvēku, organizāciju, uzņēmumu, kopienu 

profesionālie sasniegumi un veiksmes stāsti]; 

 vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un 

starpkultūru attiecību veidotāju [publiskās diplomātijas 

pasākumi ārvalstīs]. 
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2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

Pārskata periodā ir pabeigta izstādes koncepcijas izstrāde augstā 

detalizācijas pakāpē, veikta darbu atlase no Baltijas nacionālo 

mākslas muzeju kolekcijām, uzsākta izstādes kataloga sastādīšana, 

kā arī norisinājusies mākslas darbu sagatavošana eksponēšanai, 

t.sk. galvenās aktivitātes: 

 kurators Rodolfs Rapeti (Francija) ir atlasījis izstādes darbus 

LNMM kolekcijā, Igaunijas un Lietuvas muzejos, sastādījis 

izstādes darbu sarakstu, izveidojis izstādes koncepciju, t.sk. 

atsevišķo sadaļu saturisko dizainu, kā arī kataloga izveides 

principus, piedalījies preses konferencēs Rīgā, regulāri 

pārbaudījis izstādes sagatavošanas procesu. Izveidots plāns 

konferencei 2018.gadā Orsē muzejā un izvēlēti trīs referenti. 

Sākta Orsē izdotā kataloga ievadteksta rakstīšana; 

 veikta izstādē iekļauto māksla darbu fotografēšana 

(digitalizācija); 

 veikti kataloga tekstu tulkojumi (latviešu – franču); 

 pabeigta mākslas darbu sagatavošana eksponēšanai 

(saglabātības stāvokļa noteikšana, restaurācija un 

konservācija, rāmēšana, restaurācijas un rāmēšanas materiāli); 

 notikuši 5 kuratoru braucieni starp Baltijas valstīm un 

Franciju, nodrošināti viesnīcu, transporta u.c. komandējumu 

izdevumi. 

 norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas 

iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs; 

 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.) 

Orsē muzejs ir viens no pasaules visvairāk apmeklētajiem 

muzejiem, tā apmeklējumu skaits gadā mērāms vairāk nekā 3 

miljonos. Projekta gaitā tapusī izstāde ir vērsta uz Orsē muzeja 

auditoriju – Parīzes iedzīvotājiem un viesiem, Baltijas valstu 

diasporu Francijā, mākslas nozares speciālistiem un interesentiem. 

Prognozējams, ka izstādi Parīzē trīs mēnešos apmeklēs ap 200 000 

reižu. 

 bērni, ģimenes ar bērniem; 

 jaunieši; 

 seniori; 

 tautieši ārvalstīs; 

 ārvalstu viesi. 

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Baltijas valstu starptautisks sadarbības projekts, sadarbojoties 

Baltijas valstu kultūras un diplomātiskajām institūcijām un 

Francijas institūtam. Piedalās Latvijas Nacionālais mākslas 

muzejs, Kauņas Čurļoņa mākslas muzejs, Viļņas mākslas muzejs, 

KUMU – Tallinas Nacionālais mākslas muzejs un citi. Izstādes 

patroni: Francijas Republikas prezidents Emanuels Makrons, 

Igaunijas Republikas prezidente Kersti Kaljulaida, Latvijas 

Republikas prezidents Raimonds Vējonis, Lietuvas Republikas 

prezidente Daļa Grībauskaite. 
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5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Pārskata periodā tika veikti visi iespējamie priekšdarbi, lai izdotos 

sarīkot starptautiska mēroga izstādi ar paliekošu ietekmi vietējā un 

starptautiskajā kultūras telpā. 

 radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas 

mākslas mantojumu Eiropas mākslas vēstures kontekstā; 

 attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

 nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

 radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

 radītas jaunas idejas un koprades formas;  

 ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības 

veicināšanā ārvalstīs. 

6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Izstādes projektam veltīta preses konference 2017. gada 1. jūnijā 

LNMM: 

http://lnmm.lv/lv/mmrb/apmekle/notikumu_kalendars/5299-

preses-konference-veltita-lnmm-dalibai-izstade-simbolisms-

baltijas-valstu-maksla-parize 

Par gaidāmo notikumu ziņoja plašsaziņas līdzekļi, sk. piem..: 

http://www.la.lv/parize-atver-durvis-baltijas-makslai 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/parize-2018.-gada-bus-

baltijas-valstu-kopiga-izstade-simbolisms-.a87223/ 

http://arterritory.com/lv/zinas/6653-

te_ir_lietas,_kas_bijusas_apsleptas/ 

Septembrī vizītē Baltijas valstīs ieradās Orsē muzeja direktore: sk. 

interviju Artteritory.com 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

 

 

 

  

http://lnmm.lv/lv/mmrb/apmekle/notikumu_kalendars/5299-preses-konference-veltita-lnmm-dalibai-izstade-simbolisms-baltijas-valstu-maksla-parize
http://lnmm.lv/lv/mmrb/apmekle/notikumu_kalendars/5299-preses-konference-veltita-lnmm-dalibai-izstade-simbolisms-baltijas-valstu-maksla-parize
http://lnmm.lv/lv/mmrb/apmekle/notikumu_kalendars/5299-preses-konference-veltita-lnmm-dalibai-izstade-simbolisms-baltijas-valstu-maksla-parize
http://www.la.lv/parize-atver-durvis-baltijas-makslai
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/parize-2018.-gada-bus-baltijas-valstu-kopiga-izstade-simbolisms-.a87223/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/parize-2018.-gada-bus-baltijas-valstu-kopiga-izstade-simbolisms-.a87223/
http://arterritory.com/lv/zinas/6653-te_ir_lietas,_kas_bijusas_apsleptas/
http://arterritory.com/lv/zinas/6653-te_ir_lietas,_kas_bijusas_apsleptas/
http://arterritory.com/lv/teksti/intervijas/6981-man_nepatik_tukss_muzejs_intervija_ar_orse_muzeja_vaditaju_loransu_dekaru/
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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 15 900 15 900  

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 15 900 15 900  

1000-2000 Kārtējie izdevumi 15 900 15 900  

1000 Atlīdzība 7 900 7 900  

2000 Preces un pakalpojumi 8 000 8 000  

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: 
Direktore Māra Lāce 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Dir.vietn.admin.darbā Una Sedleniece 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis:  67 325051 

E-pasts: lnmm@lnmm.lv 

 


