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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. gadā

Valkas novada dome
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Reģionu kultūrvēstures, mantojuma, tradīciju un personību
izzināšanas programma “Latvijas Goda aplis”, notiek laikā no
2018.gada janvāris- novembris
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.

Pasākuma saturiskais pārskats

1. Pasākuma Festivāla "Latvijas Goda aplis" norišu
mērķis

virsmērķis:

Izzināt Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratni 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;
cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un
latviešu valodu;
daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un
sasniegumus;
modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par
sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
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.
Projekta norises stāsta Latvijas stāstu, dodot ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.
2. Īstenoto
aktivitāšu
CIEMOŠANĀS: Latvijas mēroga kultūrtūrisma maršruts, kas uzlabo mūsu pašu
apraksts
un zināšanas, veido stāstus par Latviju un veicina Latvijas apceļošanu valsts
laika grafiks
simtgadē. GODINĀŠANA: vietējas nozīmes kultūrvēsturisku faktu, notikumu,
vietu, personību izcelšana un izrādīšana. Latvijas tradīciju un novadu kultūras
daudzveidības godināšana.
SVINĒŠANA: vienas dienas vai nedēļas nogales pasākumu programma.
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Darbs pie festivāla "Latvijas goda aplis" sākās 2016. gadā. Periodā no 2018. gada
janvāra līdz 2018. gada decembrim (ieskaitot) notiek intensīvs darbs ar novadiem
- pasākumu plānošana, saziņa, tikšanās novados. Tika organizētas īpašas tikšanās
visos novados ar novadu pārstāvjiem, kuru laikā tika izstrādātas festivāla "Latvijas
goda aplis" pasākuma programmas. Šādas tikšanās ir ļoti svarīgas, lai pēcāk
realizētu kvalitatīvu pasākumu.
13.01.2018 svinības Lielvārdes novadā sākās ar ekskursiju pa Lielvārdes
vēsturiski interesantākajām vietām. Lielvārdes kultūras nama fasādi rotāja video
projekcija uz kultūras nama "Lielvārde" fasādes. Bija skatāma gaismas
performance ar eposa "Lāčplēsis" lasījumu un pasākuma noslēgumā sekoja deju
kolektīvu sadancis.
20. 01.2018. Saulkrastu novada, Saulkrastos bija skatāma instalācija "Emogrāfs"
- interaktīvs projekts, kura pamatā ir savdabīga ierīce, kas sirdspukstus pārvērš
mūzikā un žilbinošā mozaīkā. Pasākuma programma bija veltīta Barikāžu atcerei.
28.01.2018. Sējas novadā, bijušajā Latvijas Teātra darbinieku savienības namā
Rūķīši norisinājās teātra darbinieku atmiņu vakars.
Savukārt Rēzeknē 03. 02.2018. ikviens tika aicināts baudīt "Dzejas gaisma"
pasākumus. Uz Rēzeknes kultūras nama fasādes bija skatāma multimediāla
projekcija.
Jelgavas novada Staļģenē 10. 02.2018. norisinājās "Ziemas sadancis”, kā arī bija
skatāma instalācija Emogrāfs.
Jaunjelgavas novadā, Jaunjelgavā 17.02.2018. Norisinājās Magdalēnas ziemas
svinības. Bija iespēja skatīt gaismas festivāla "Staro Rīga 2016" objektu "Bērni
zīmē Latviju".
25.02.2018. ar koncertiem un izstādēm tika svinēta Gulbenes dzimšanas diena.
Bija skatāma gaismas festivāla "Staro Rīga 2014" objekts/parāde "Gaismas
slepenā dzīve".
10.03.2018 Līvānos kopā ar Goda saimniekiem un Līvānu domes deputātiem tika
diskutēts par novada attīstību. Māras istabā bija skatāmi novada amatnieku darbi.
Vakara noslēgumā uz bibliotēkas ēkas fasādes varēja skatīt multimediālu
izgaismojumu "Gaismas pils stāstnieks".
No 16.03. līdz 18.03.2018. festivāls "Latvijas Goda aplis" viesojās Liepājā kopā
ar pilsētniekiem un viesim svinot Liepājas 393. dzimšanas dienu.
24. 03.2018. Aizkraukles novadā, Aizkrauklē muzeja "Kalna ziedi" bija skatāmas
četras dažādas izstādes, sākot no tradicionālās kultūras līdz padomju gadu
mantojumam. Aizkraukles kultūras namā norisinājās Daugavas dziesmu festivāla
atklāšanas koncerts, Daugavas kulinārā mantojuma meistardarbnīcas un
Dižkoncerts. Savukārt laukumā pie kultūras nama varēja vērot Daugavas gaismas
un
skaņu spēles dzejā.
Siguldā 01.04.2018. festivāls "Latvijas Goda aplis" aicināja ikvienu Šūpoļu
festivāla dalībnieku pārbaudīt zināšanas par Latvijas novadiem - piedaloties
sacensībās par to kurš ātrāk saliks Latvijas puzli.
07.04.2018. festivāls "Latvijas Goda aplis" ciemojās Vecvārkavā. Muižas pilī
ikviens bija aicināts klausīties novada jauniešu ansambļa, folkloras kopas
"Sudrobi" koncertus un skatīt novada amatnieku darbus "Māras istabā". Vārkavas
vidusskolā ar koncertu viesojās zvanu ansamblis "Primus" Vakara noslēgumā
vārkaviešus priecēja uguņošanas uzvedums "Gaisma aust".
14.04.2018. Engures novada Lapmežciemā aicināja skatīt latviešu kinofilmas,
vakarā norisinājās nakts kāzas pēc vietējo tradīciju motīviem un bija skatāms
gaismas objekts "Sader liepa ar ozolu" Engurē notika Cepļa atvēršanas svētki un
tautas deju kolektīva "Jandāls" 5 gadu jubilejas koncerts. Milzkalnē ģimenes ar
bērniem pulcēja muzikālā teātra izrāde "Mūsu Pifiņš" un bija skatāma novada
mākslinieku gleznu izstāde "Latvija- manas mājas".
Inčukalna novadā 21.04.2018. ikviens tika aicināts uz Annas Ludiņas Mākslinieku
dārza sakopšanas talku, radošajās darbnīcās tikties ar novada māksliniekiem,
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apmeklēt Inčukalna Mākslinieku kopas mākslinieku darbu izstādi
"TAUTASDZIESMA".
Gaismas svētkos Aleksandra parkā interaktīvā izgaismojumā bija skatāmi parka
koki. Vakara noslēgumā Inčukalna Medību pilī ikviens bija aicināts klausīties
mākslinieku atmiņu stāstos un nākotnes vīzijās.
Aprīli izsludinājām sabiedrības rīcības akciju "Goda liepa", kurā laika periodā no
21.04. līdz 14.05.2018. aicinājām Latvijas iedzīvotājus stādīt liepas par godu
mātēm.
28.04.2018. Smiltenē dienas sākās ar Lielās talkas darbiem, tai skaitā radošās
darbnīcas bērniem. Visu dienu Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa
telpās bija skatāma Smiltenes fotokluba fotogrāfijas izstāde. Kultūras centrā bija
skatāma Smiltenes novada pirmskolas izglītības iestāžu bērnu radošo darbu
izstāde "No sendienām līdz Latvijas simtgadei".Vakara noslēgumā Baznīcas
laukumā priecēja Smiltenes novada mūziķu koncerts. Pēc koncerta smiltenieši un
viesi vēroja īpašu 3D ilūziju priekšnesums "Mīlestības mozaīka".
Madonā 04.05.2018. tika svinēti Brīvības svētki. No rīta Madonā bija vērojama
Latvijas un ārvalstu bruņoto spēku, Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jaunsardzes vienību un tehnikas parāde un
|lidojumu
paraugdemonstrējumi.
To
realizēja
LR
Aizsardzības
ministrija,Nacionālie bruņotie spēki un Madonas novada pašvaldība.
Carnikavā 11.06.2018 Gaujā uzstādīta un aizdedzināta uguns skulptūra "Gaujas
Zieds", kas veidoja ūdens, uguns un gaismas performanci.
Laikā no 18.06.2018 līdz 24.06.2018. ikviens tika aicināts apceļot
Latviju,piedaloties dažādos festivāla "Latvijas Goda aplis" apkopotajos
Saulgriežu pasākumos.
13.07.2018. festivāls ciemojās Pļaviņu novadā ar koncertu "Piektdienas
Pēcpusdienas Pikniks Pļaviņu Pļavā".
No 14.07.2018. līdz 15,07.2018. Tukuma novadā norisinājās Rožu svētki "Sapnis
par rozi Latvijai".
21.07.2018. Sklandraušu festivālā Dundagas novadā iedzīvotāji bija aicināti
apmeklēt koncertus, izrādes un aktivitātes visai ģimenei. Pasākuma laikā tika
godināti bijušie Dundagas iedzīvotāji, bija skatāma gaismas instalācija.
27.07.2018. Ērgļu novada svētku ietvaros norisinājās literārā konference, grupas
"Raxtu raxti" brīvdabas koncerts, kā arī video demonstrējumi uz pašvaldības ēkas
sienas un uguns strūklaku priekšnesumi.
28.07.2018. festivāls ciemojās Vecpiebalgas un Cesvaines novados. Vecpiebalgas
novadā Jīdz ar Goda saimnieku godināšanu norisinājās amatnieku tirgus, izrāde
un adīšanas sacensības, bet vakarā ikviens bija aicināts uz grupas "Autobuss
debesīs" koncertu, kura laikā tika izgaismota Inešu muiža. Cesvaines novadā tika
atzīmēta Cesvaines televīzijas torņa jubileja un godināti festivāla Goda saimnieki
un viesi.
Valmierā no 03.08.2018. līdz 05.08.2018. notika Valmieras vasaras teātra
festivāls. 11.08.2018. festivāls "Latvijas Goda aplis" ciemojās Jaunpils novada
Viduslaiku svētkos, kura ietvaros notika bruņinieku turnīri, pārģērbšanās, Goda
saimnieku un viesu godināšana, koncerts, kā arī pils torņa gaismas spēles.
18.08.2018. Dagdas novadā septīto reizi norisinājās Kroma Kolna svētki ar seno
latgaļu amatu darbnīcām, spēlēm, cīņu paraugdemonstrējumiem un bruņinieku
turnīru. Pasākuma noslēgumā tika aizdegta īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīta
ugunsskulptūra.
24.08.2018. ikviens tika aicināts apmeklēt Piektdienas vakara pastaigu Ventspilī,
kas bija veltīta mūzikai, kino un teātrim. Vakara noslēgumā bija skatāma video
projektija ar latviešu kino stāstiem.
01.09.2018. ar aktivitātēm visai ģimenei tika sagaidīta pirmā skolas diena Skrīveru
dendroloģiskajā parkā, Skrīveru novadā. Tika īpaši sveikti novada pirmklasnieki,
vakarā apmeklētāji varēja vērot gaismas instalāciju "Skrīveru muižas pils stāsti".
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Festivāls aicināja uz Kokmuižas svētkiem Kocēnu novadā 07.09.2018. un
08.09.2018. Pasākuma laikā bija skatāms gaismas strūklaku šovs. 08.09.2018.
festivāls ciemojās arī Viktora Ķirpa Ates muzejā Alūksnes novadā, kur norisinājās
tradicionālie Pļaujas svētki. Svētku ietvaros tika godināti festivāla Goda
saimnieki, kā arī izgaismotas muzeja ēkas.
14.09.2018. Aučos, Ozolnieku novadā tika atklāts Latvijas Valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes muzejs.
22.09.2018, Daugavpilī norisinājās Rīgas ielas svētki un Daugavpils novada diena.
Jau no pīkst. 9.00 norisinājās amatnieku gadatirgus, kultūras programma ar
koncertiem, video demonstrējumiem un aktivitātēm, vakara noslēgumā uz ūdens
ekrāna tika rādīta videoprojekcija "Saules gada rits".
Naukšēnu novadā 29.09.2018. notika sporta svētki "Esi daļa no 100", kur dažādu
disciplīnu dalībnieki tika apbalvoti ar festivāla "Latvijas Goda aplis" medaļām.
07.10.2018. festivāls ciemojās Pārgaujas novada "Dzērveņu svētkos". Tie tika
atklāti, iededzot sešus Pārgaujas novada arhitektūras pieminekļiem veltītus
ugunskurus un godinot festivāla Goda saimnieci. Pasākuma laikā paralēli
gadatirgum notika arī viduslaiku ēdienu degustācijas un dzērveņu ēdienu recepšu
grāmatas atvēršana.
13.10.2018. norisinājās Nēģu diena Salacgrīvas novadā.
No 20.10.2018. līdz 22.10.2018. Jūrmalā bija skatāmas vairākas izstādes,
muzikālas performances "Pārmaiņu ainavas. Balsu un telpas konstrukcija" un
audiovizuāla projekcija "Gaismas toņu mistērija".
27.10.2018. festivāls aicināja doties uz Kandavas novada Kafijas un tējas
svētkiem. To laikā ar dažādām aktivitātēm tika izzināta ozolzīļu kafijas radīšana,
godināti Goda saimnieki un skatīta pulvertorņa izgaismošana ar gaismu
performanci.
Festivāla Goda saimnieku, Goda viesu un citu festivāla dalībnieku godināšanas
pasākums norisinājās Ogrē 03.11.2018. Tajā aicinātie festivāla viesi piedalījās
saktu apgleznošanas darbnīcās, skatīja festivālam velītu svētku programmu ar deju
priekšnesumiem, lāzeru performanci uz ūdens ekrāna un īpaši festivālam veidotu
filmu. Pasākuma saviesīgajā daļā viesi pavadīja laiku sarunās un ieturot maltīti ar
Latvijai raksturīgiem ēdieniem, tai skaitā ar festivāla dalībnieku sarūpētiem
gardumiem. Noslēgumā festivāla viesi vienojās kopīgā fotogrāfijā uz Ogres
novada Kultūras centra kāpnēm. Pasākuma laikā arī Ogres iedzīvotājiem bija
atvērta Mākslas zona ar vairākiem gaismas objektiem un interaktīvu UV gaismas
tāfeli Latvijas formā.
11.11.2018. tika svinēti Valsts svētki Latvijas karoga dzimtenē—Cēsīs, kuru
ietvaros Latvijas karoga krāsās tika izgaismots Cēsu jaunās pils tornis un Uzvaras
piemineklis.
Festivāla norises vietās atradās arī festivāla informācijas treileris, kurā bija iespēja
uzzināt papildus informāciju par festivāla norisi, nosūtīt festivāla pastkartes, kā ari
salikt Latvijas novadus spēlē "Cik labi Tu pazīsti Latviju?". Festivāla treileris
atradās Mārupes, Raunas, Ādažu, Limbažu, Carnikavas, Amatas, Pļaviņu,
Dundagas, Vecpiebalgas, Jaunpils, Kocēnu, Daugavpils un Pārgaujas novados.
3. Pasākuma
mērķauditorij
a

-

2018. gada festivāla "Latvijas Goda aplis" nedēļas nogaļu nodrošināšanā
ir iesaistīti vairāk kā 3500 tieši iesaistīte dalībnieki. Pasākumu
apmeklētājus veido vairāk kā 50000 cilvēku.
Pārstāvētās mērķauditoriju grupas:
-bērni, ģimenes ar bērniem;
-jaunieši;
-seniori;
-Latvijas reģionu iedzīvotāji,
-ārvalstu viesi ap 360 interesentu no Igaunijas un Lietuvas Republikām.
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4. Sadarbības
partneri (t.sk.
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības u.c.
pārstāvji)

5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība/

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

Lielvārdes novada dome, Saulkrastu novada dome, Sējas novada dome,
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde, Gulbenes novada dome,
Līvānu novada dome, Liepājas pilsētas dome, Aizkraukles novada dome,
Siguldas novada dome, Vārkavas novada dome, Engures novada dome,
Smiltenes novada dome, Madonas novada dome, Carnikavas novada
dome, Ikšķiles novada dome, Pļaviņu novada dome, Tukuma novada
dome, Dundagas novada pašvaldība, Ērgļu novada pašvaldība,
Vecpiebalgas novada pašvaldība, Cesvaines novada dome, Valmieras
pilsētas pašvaldība, Jaunpils novada dome, Dagdas novada pašvaldība,
Ventspils pilsētas dome, Kocēnu novada dome, Alūksnes novada
pašvaldība, Ozolnieku novada dome, Daugavpils pilsētas dome, Pārgaujas
novada dome, Salacgrīvas novada dome, Jūrmalas pilsētas dome,
Kandavas novada dome, Ogres novada pašvaldība un Cēsu novada
pašvaldība.
2018. gadā īstenotie festivāla "Latvijas Goda aplis" programmas norises
piesaistīja Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu partneru uzmanību Latvijas
vēstures, kultūras un mākslas sasniegumiem un veicināja turpmāko
sadarbību konkrētos kultūras un izglītības projektos. Īpaši:
-Attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai.
-Attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu.
-Nostiprināts lepnums par Latvijas valsti.
-Radīta jauna kultūras pieredze un emocijas.
-Radīti jauni mākslas darbi.
-Veicināta valsts tēla popularizēšana un atpazīstamība ārvalstīs.
Ar finansējuma izlietojuma mērķa sasniegšanu saistīto iespieddarbu, reklāmu, publisko
paziņojumu kopijās vai norāde par publikācijas vietu. Festivāla "Latvijas Goda aplis"
atpazīstamības nodrošināšanai tika izgatavotas pastkartes un informatīvie flaieri, izvietoti
roll up baneri pasākumu norises vietās, Goda saimniekiem un saimniecēm tika dāvinātas
kakla lentas ar festivāla simboliku^ praktiski visos novados pasākuma laikā viesojāmies
ar festivāla informatīvo treileri.
Par katru nedēļas nogali tika sagatavotas preses relīzes, kuras tika izvietots lielākajos
Latvijas portālos.
Mediju monitorings: Sēja
http://www.delfi.1v/news/latvijal00/simtgades-latvijas-goda-aplis-janvara-izskanapiestas-sejas-novada-rukisos.d?id=49680645 http://epadomi.lv/kulturasvestis/izrade/250]
2018- teatra sarunas_legendarajos_ sejas novada..
http://www.tvnet.lv/izklaide/skatuve/770672latvijas_goda_aplis_piestaj_sejas_novada_r
ukisos
http://bnn.lv/i-marsruts-nedelas-nogalei-i-pasakurni-piedzivojumu-mekletajiera- 266725
Rēzekne
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/771269latvijas_goda_aplis_ar_dzejisku_verienu_piestas_rezekne
http://la.1v/latvijas-goda-aplis-ar-dzejisku-ve:rienu-piestas-rezekne/
http://www.kasnotiek.lv/event/91980/iatvijas-goda-aplis-ar-dzejisku-ve
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-festivals-latvijasgoda-aplis-ar-dzejisku-verienu-piestas-rezekne.d?id=49696179
http://kaskurkad.lv/latvijas-goda-aplis-rezeknes-novada-4598
https://www.lsm.lv/rakste/zinas/latvija/latvijas-goda-apIis-rezekne-dzejasgaisma.a266565/
http://www.delfi.lv/news/latvijalOO/foto-ledus-uguns-un-dzeja-latvijas-goda-aplisrezekne.d?id=49712031
http://www.tvnet.lv/izklaide/kuIturas_un_izklaides_notikumi/772119fotogalerija_latvijas_goda_apla_pasakums_3_februari_rezekne
http://www.tvnet.lv/onIine_tv/76449- latvijas_goda_aplis_rezekne_izskan_dzeja/0+81
Jelgava
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http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/772245!atvijas_goda_aplis_ar_dejam_piestas_jelgavas_novada_stalgene
https://www.kaskurkad.lv/latvijas-goda-apIis-ar-dejam-piestas-jelgavas-novadastalgene-4615
http://www.delfi.lv/news/latvijalOO/latvijas-goda-āplis-ar-dejam-pjestas-jeIgavasnovada-stalgene.d?id=49730155
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/koncerti/stalgene-sadancos-jelgavas-novadakoIektivi-233704
http://travelnews.lv/?m_id=l
8445&i_id=5&pub_id=l
09390
http://jelgava.pilseta24.1v/zina?slug=lavijas-gda-aplis-ar-dejam-piesas-jelgavas- nvadasalgene/l 828081
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-latvijas-goda-aplasadancosana-jelgavas-novada.d?id=49735089
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/773221fotogalerijaJatvijas_goda_apla_sadancosanaJelgavas_novada_stalgene
http://epadomi.lv/kulturasvestis/tradicionala_kultura/l3022018Iatvijas_goda_apla_sadancosanajelgavas_n
http://nra.lv/foto/izklaide/8506-stalgene-svinigi-izdanco-goda-apli.htm
http://travelnews.lv/?m_id=18445&i_id=5&pubJd=109452&Jelgavas-novada- noticisLatvijas-Goda-apla-sadancis—Foto
Jaunjelgava
http://www.delfi.lv/news/latvijalOO/latvijas-goda-aplis-ar-vesturisku-atmosferu- piestasjaunjelgavas-novada.d?id=49743277
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/773519latvijas_goda_aplis_ar_vesturisku_atmosfeni_piestasJaunjelgavas_novada
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-goda-aplis-piestajjauņjelgava.a268561/
http://aizkraukle.pilseta24.1v/zina?slug=simgades-fesivals-lavijas-gda-aplis- rpinasiesjanjelgava/l 828304
Gulbene
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/774454latvijas_goda_aplis_ar_verienigam_svinibam_piestas_guibenes_90_gadu_jubileja
https://www.IvlOO.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-gulbena/
http://www.deln,lv/news/latvijalOO/iatvijas-goda-aplis-ar-verienigam-svinibam- piestasgulbenes-90-gadu-jubileja.d?id=49777487
http://www.dzirkstele.iv/kultura-un-izklaide/gulbenes-90-dzimsanas-dienassvinibāsvares-verot-gaismas-paradi-160360?from-fuH
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-godaaplis-ar-verienigam-svinibam-piestas- gu!benes-90-gadu-jubileja/
Līvāni
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izkIaides_notikumi/776673latvijas_goda_aplis_ar_gaismas_uzvedumu_piestas_livanu_novada
http://www,delfi.Jv/news/latvijalOO/latvijas-goda-aplis-ar-gaismas-uzvedumu- piestaslivanu-novada.d?id=49816191
https://www.lsm.lv/raksts/dzive-stils/izkIaide/livanos-festivala-latvijas-goda-aplispiedava-iepazit-vietejos-amatniekus-zemniekus-razotajus.a270861
/
http://radiol.lv/novados/livanu-novada/item/26321-latvijas-goda-aplis-ar-gaismasuzvedumu-sodien-piestaj-livanu-novada.htmi
https://lvlOO.lv/jaunumi/Iatvijas-goda-aplis-ar-gaismas-uzvedumu-piestas-liVanunovada/
Liepāja
http://www.deIfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-festivals-latvijasgoda-aplis-viesosies-liepaja.d?id=49834827
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/777837latvijas_Jgoda_aplis_pieda!isies_liepajas_svetkos
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-piedaiisies-liepajas-svetkos/
Aizkraukle
http://www.delfi.lv/kultura/news/cuiturenvironment/latvijas-goda-aplis-piedalisiesdaugavas-dziesmu-festivala-aizkraukle.d?id=49862429
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaideS_notikumi/778649latvijas_goda_aplis_piedalisies_daugavas_dziesmu_festivala_aizkraukle
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-piedalisies-dauga
vas-dziesmu-festivalaaizkraukle/
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https://lvlOO.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-aizkraukles-novada/ Sigulda
http://www,tvnet.iv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/779600latvijas_goda_aplis_aicina_izsupoties_siguldas_novada
http://www.deIfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-viesosiessupoiu-festivala-sigulda.d?id=49884155
https://lvl00.1v/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-izsupoties-siguldas-tiovada/
https://lvlOO.lv/programma/kaIendars/latvijas-goda-aplis-siguldas-novada/
Vārkava
http://www.delfi.lv/kultura/news/cuJturenvironment/simtgades-festivals-latvijas- godaaplis-piestas-varkavas-novada.d?id=49903431
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/780647latvijas_goda_aplis_viesosies_varkavas_novada
https ://lpr.gov.l v/lv/2018/latvijas-goda-aplis-viesosies-varkavasnovada/#.Ws3BQYhuaUk
http://www.varkava.Iv/lv/laba-izvelne/fotogalerija/?p=0&galid=939
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-viesosies-varkavas-novada/
Engure
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/781730latvijas_goda_aplis_aicina_iepazit_engures_novadu
http://www.delfi.lv/news/latvijalOO/Iatvijas-goda-aplis-aicinas-iepazit-enguresnovadu.d?id=49926431
http://epadomi.lv/kulturasvestis/tradicionaia_kultura/10042018latvijas_goda_aplis_aicina_iepazit_engure
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-iepazit-engures-novadu/
https://lvlOO.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-engures-novada/
Liepu akcija
http://www.delfi.lv/news/latvijalOO/simtgades-festivals-latvijas-goda-aplis-aicinastadit-liepas.d?id=49947059
http://www.ivnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/782735festivaIs_latvijas_goda_aplis_aicina_stadit_liepas
http://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/festivals-latvijas-goda-aplis-aicina-stadit- liepas161462
http://www.staburags.lv/laikraksta-arhivs/aicina-stadit-Hepas-154252?prices=l Inčukalns
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uzmakslas-dienam-incukalna-novada.d?id=49949273
http://www.tvnet,lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/7828
]
5latvijas_goda_aplis_aicina_uz_makslas_dienam_incukalna_novada
http://www.aprinkis.lv/kultura/item/44563-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-makslasdienam-incukalna-novada
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-makslas-dienam-incukalnanovada/
http://www.iksd.riga.lv/public/92756.html Smiltene
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ar-latvijas-goda-apli-saksiessimtgades-pasakuml-smiltenes-novada.d?id=49966063
http://www.tvnet.lv/izklaide/kuIturas_un_izklaides_notikumi/783717ar_latvijas_goda_apli_saksies_simtgadesjpasakumi_smiltenes_novada
https://! vl 00.lv/jaunumi/ar-latvijas-goda-apli-saksies-simtgades-pasakumismiltenes-novada/
Mārupe
http:/Avww.delfi.lv/kultura/iiews/culturenvironnient/latvijas-goda-aplis-aicina-uzverienigiJ-programinu-marupes-novada.d?id=50009017
http:/Avww.tvnet.lv/izklaide/kulltiras_unJzklaides_notikumi/785736laivijas_goda_apHs_aicina_uz_verien)gu_progiammu_marupes_novada
https://www.lvl 00.1v/programma/kalendats/latvijas-goda-aplis-marupes-novada/
http://www.aprinkis.lv/component/k2/itein/44878-festivals-latvijas-goda-aplis-marupe
Rauna
http://www.delt! J v/kultura/news/culturen vironiiient/latvija.s--goda-aplis-aicina-u2raunas-novadu.d?id-50034855
]ittp://\vww.t\Tiet.lv/i2klaide/kultui-as_un_izklakles_notikumi/786949latvijas_goda_apIis_aicina_uz_raunas_novadu
https://wwvv.IvlOO.lv/programrna/kalendars/Iatviias-goda-aplis-raunas-novada/ Alsunga
un Ādaži
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http://www.iMiet.lv/izklaide/kulturas_unj2klaides_noiikumi/787829latvijas_goda_aplis_aicina_uz_alsungas_un_adazu_novadiem
littps://lv100.1v/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aidna-uz-alsungas-un-adazu-novadiem/
http:/A¥WW.aprinkis.lv/zinas/item/45298-festivals-latvi}as-goda-aplis-piestas-adazunovada
hītp://vvvv\v.delf].lv/ne\vs/latvijalOO/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-alsungas-un- adnzunovadiem.d?id=50055421
Lubāna
http://www.tvnet.lv/izklaide/kuIluras_un_izklaides_notikumi/788773latvijas_goda_aplis_aicina_uz_!ubanas_novadu
http://\vwv.delii.lv/kultura/news/cullurenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uzlubanas-novadu.d?id=50076253
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-Iubanas~novadu/ Limbaži un
Carnikava
http://vvww.cielfi.lv/kuUura/news/cultureiivironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uzlimbazu-un-carnikavas-novadiem.d?id=5009853l
http://www,
tvnet.!v/izklaide/kukuras_un
JzkIaides_notikumi/789811
latvijas_goda_aplis_aicina_uz_limbazu_un_carnikavas_novadu
http://limbazi.pilseta24.lv/zi
na?slugf=latvijas-goda-aplis-aicina-uz-limbazu-uncarnikavas-novadiem/1832467
http://travelnevvs.lv/index.php7mJd-J
8252&ijd-5&pubjd=l
11177
httpS;//riga.pilseta24.!v/zina'?sh)g=latvijas-goda-aplis-aicina-uz-limbazu-un- camikavasnovadiem/l 832467
Amata
http://www.delfi.lv/news/latvijal00/1atvijas-goda-aplis-pirms-janiem-notiksaniatasnovada.d?td-50123518
http://www.tvnet.lv/i2klaide/kulturas_unj2klaides_notikumi/79Q979-latvijas-goda- aplisaieina-uz-amatas-novadu
https://wvvvv.lvH)0.1v/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-amatas-novada/
Tukums
https://www.lvl
00.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-tukuma-novadu/
http://vvwvv.deifi.iv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uztukuma-novada-rozu-svetkiem.d?id=50167445
http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/792858-festivals-latvijas-goda-aplis-aicina-uztukuma-novadu
http://m.travelnews.lv/?pid=l 11550 Pļaviņas
http://\vwvv.tvnet.lv/izķlaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/794256-latvijas-godaaplis-aicina-uz-plavinu-novadu
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironnienl/simtgades-tfistivals-latvijas- godaaplis-piestas-plavinu-novada.d?id-50198665
https://lvlOO.lv/jaanurni/laLvijas-goda-aplis-aicina-uz-plavinu-novadu/ Dundaga
http://vww.delfiJv/news/latvijalOO/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandratisu- festivaludundagas-novada.d'?id=50221795
hup://www.
tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/795261-latvjjas-godaaplis-aieina-uz-sklandrausu-feslivalu-dundagas-novada
https://wvw.lvlOO.lv/jauiiunii/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivaludundagas-novada/
http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/20072018latvijas_goda_aplis_aicina_uz_sklandrausu
Ērgļi, Vecpiebalga, Cesvaine
hrtp^/wwvv:delfi.lv/kuhura/ne\vs/culturenvironment/latviias-goda-aplis-viesosies- ergluvecpiebalgas-un-cesvaines-novados.d?id=50242153
https://www.tvnet.lv/5909963/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-ergIu-vecpiebalgaS-uncesvaines-novadu
https://lv 100.1 v/jaunumī/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vccpiebalgas-un-cesvainesnovadu/
http://in.travelnews.lv/7pkM 11900
Valmiera
https://www.tvnetlv/6025200/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-valmieras-novadU
http://www.delfi.lv/kultura/news/culiurenvironment/latvijas-goda-aplis-viesosiesvalmiera.d?id=50262975
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https://www.lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-valmieras-novadu/
https://i)ra,lv/izklaide/p-š-kultura/teatris/252817-reinis-suhanovs-viena-izrade-10celienos.htm
https://vvwvv.ism.lv/raksts/kultura/teairis-utvdeja/latvijas-goda-aplis-aicina-svinetteatri-valmieras-novada-.a287183/
Jaunpils
https://www.lsm.lv/raksts/kulcura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaikusvetkiem-jāunpils-novada-.a287728/
hups://www.tvnet.lv/6029484/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiemjaunpils-novada
http://wvvw.delfi.lv/kuliura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uzviduslaikii-svetkiem-jaunpils-novada.d?id=:50277607
https://wmv.lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiemjaunpils-novada/
Dagda
https://www.tvnet.lv/6133929/latvijas-gQda-aplis-aicina-uz-dagdas-novadu
http://w\vvv.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uzdagdas-novadu.d?id=50306075
https://lvl00.lv/3aunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-dagdas-novadu/ Ventspils
https://www.tvnet.lv/6138249/latviias-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu- ventspili
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-ventspili-aicinauzkonceitiem-makslas-izstadem-stavizradem-un-kino.a289504/
http://vvwvv.deltl.lv/kultura/news/culturenvironinent/ventspili-latvijas-goda-aplisviesostes-ar-kino-itn-vakara-pastaigam.d?id=50324599
https://lv
100.
¡v/jaunumi/lalvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspiii/
Skrīveri
littps://wvvw.tvnct.iv/6!43578/latviias-goda-aplis-aicina-u2-skriveru-dendrologiskaparka-svetkiem
https://lvlOO.lv/jaunumi/iatvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-deildrologiskaparkasvetkiem/
http:/Av\vw.delfi.lv/ne\vs/latvijalOO/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriverudendrologiska-parka-svetkiem.d?id=50346287
Kocēni un Alūksne
http:/Avw\v.delfi.KVnews/!atvijalOO/latvijas-goda-apris-aicina-svinet-simtgadiķocenu-un-aluksnes-novados.d?id=;50359963
https://www.tvnei.lv/6269497/latvtjas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aUiksnes- novadu
https://ivlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aIuksnes- novadiem/
Ozolnieki
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/laivijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes- muzejaatklasanu-ozolnieku-novada.a292063/
https://www.tvnet.lv/6403087/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja- atklasanuozolniekti-novada
https://www.lvl 00.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-u7.-cakstes-niu2eja- atklasanuozolnieku-novada/
http://www.delfi.lv/news/latvijal
00/lal
vijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzejaatklasaou-ozolnieku-novada.d?id=5039279l
Daugavpils
https://www.tvnet.lv/6408063/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-daugavpils-novada- dienamun-rigas-ielas-svetkiem
http;//wvvvv.delil.lv/ne\vs/latvijalOO/latvijas-goda-aplis-aicina-iiz-daugavpils- novadadienam-un-rigas-ielas-svetkiem.d?id=50409103
htips://lvl 00.lv/jaunumi/latvij as-goda-aplis-aicina-uz-daugavpi Is-novada-dienam- unrigas-ielas-svetkiem/
https://nra.lv/izklaide/257977-nedelas-nogale-daugavpili-viesosies-latvijas-godaaplis.htm
https://www.lsm.lv/raksls/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-aicina-uz- daugavpilsnovada-dienam-un-rigas-ielas-svetkieni.a292792/
Naukšēni
https://www.tvnet.lv/6415050/Jatvijas-goda-aplis-aicina-uz-sportosanas-svetkiemnauksenu-novada
https://www.lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sportosanas-svetkiemnauksenu-novada/
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Pārgauja
http://www.delfi.lv/nevvs/lat vijalOO/latvijas-goda-aplis-turpinasies-dzervenu- svetkospargaujas-novada.d'?id=50452765
https://wvvw.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/iatvijas-goda-apiis-aicina-gai-de2us-uzdzervenu-svetkiem-pargaujas-novada.a294581 /
https://www.lvl
OO.Iv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-gai'dezus-uz-dzervenusvetkiem-pargaujas-novada/
https://wwvv.ivnei.1v/6419976/latvijas-goda-aplis-aicina-gardezas-uz-dzervenusvetkiem-pargaujas-novada
https://nraJv/izklaide/gardeziem/2S9390-gardezuii-aicina-U7.-d2ervenu-.svetkiempargauj as-novadn.htm
Salacgrīva
http://www.delfi.lv/news/latvijalOO/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-negu-dienusalacgrivas-novada.d?id=50475929
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-apIis-aicina-uz-negu-dienu-salacgrivas- novada/
https://nra.lv/izklaide/gardeziem/260333-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-negu-dienusa!acgrivas-novada.htm
Kandava
https://www.tvnet.lv/6436530/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kafijas-un-tejas- svetkiemkandavas-novada
http://www.delfi.lv/kultura/nevvs/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uzkafijas-un-tejas-svetkiem-kandavas-novada.d?id=50515509
https://lvlOO.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kafijas-un-tejas-svetkiemkandavas-novada/
Ogre
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/iatvijas-goda-aplis-aicina-uz- ogresnovadu.d?id=50545525
https://www.tvnet.lv/6443882/latvijas-goda-apIis-aicina-uz-ogres-novadu Cēsis
https://www.tvnet.lv/6447522/latvijas-goda-aplis-lacplesa-dienu-atzimes-cesu- novada
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-lacplesa-dienu- atzimescesu-novada.a298800/
Tēmas lapa DELFI
http://www.delfi.lv/temas/latvijas-goda-aplis/ Tēmas lapaTVNet
https://www.tvnet. lv/term/556017/latvijas-goda-aplis

7. Cita
informācija
(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

Par projekta pasākumu norises vietām ieinteresējušies Latvijas, Igaunijas
un Lietuvas Republiku tūrisma firmu pārstāvji. Izstrādājot jaunus tūrisma
maršrutus iekļaujot tajos projekta norises vietas.

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

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

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000

2

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un
sociālie pabalsti

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

68000

68000

11

7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.

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

68000

68000

* 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

