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

Cēsu novada pašvaldība
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Izstāde “Pirmais gads”
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Latvijas valsts simtgades svinību reģionālās programmas
īstenošana:
Izstāde “Pirmais gads” par 1918.–1919. gada notikumiem Cēsīs,
Pagaidu valdības laiku un citiem būtiskiem notikumiem (Latvijas
karoga stāsts), kuriem pateicoties izdevās izcīnīt un izveidot
Latvijas valsti 20. gadsimtā.
Pasākuma virsmērķis:
Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un
attīstības vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.
Pasākuma mērķi atbilstoši 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 21. gadsimta valsts
vērtības;
- 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.

Pasākuma virsmērķim un mērķiem pakārtotie politikas rezultāti:
Radītas jaunas zināšanas un nostiprināta izpratne par Latvijas valsti, tās
rašanos, vēsturi un šodienu.
Aktualizētas Latvijas un citu valstu sadarbības pieredzes dažādās jomās.
Padziļināta izpratne par individuālās atbildības uzņemšanos attiecībā uz
sabiedrībā nozīmīgu problēmu risināšanu.
Padziļinātas jauniešu zināšanas un izpratne par Latvijas valsts tapšanu
un vēsturi.
Radīts jauns mākslas darbs – izstāde.
Norises stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā,
2. Īstenoto
aktivitāšu kā arī rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts simtgades
apraksts un laika grafiks svinību laikā.

Izstādes “Pirmais gads” izveides pēdējā posmā (līdz 20.11.2018) tika
veikta izstādes mākslinieciskā projekta izstrāde, t.sk izstādes
iekārtojuma mākslinieciskā un izstādes interaktīvās spēles projekciju
izstrāde, interaktīvo elementu uzstādīšana un pārbaude. Veikta izstādes
scenogrāfisko elementu – eksponēšanas, tekstu plakņu uzstādīšana,
video zāles izveide pēc mākslinieka Rituma Ivanova veidotās
scenogrāfijas projekta – telpas iekārtošana, multimediālo ekrānu
uzstādīšana, izstādes ievadtekstu, anotāciju ploterēšana, digitālā druka
uz 5mm stikla. Izstādes scenogrāfs Ritums Ivanovs apgleznojis tam
paredzētās plaknes, piešķirot izstādei māksliniecisko noformējumu. No
zinātniskās sagatavošanas aspekta iztulkoti teksti angļu valodā, kas būs
pieejami audiogidā.
Izstāde oficiāli atklāta 21.11.2018, piedaloties Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroja pārstāvjiem, Cēsu novada pašvaldības,
sabiedrības pārstāvjiem.
Līdz ar izstādi “Pirmais gads” novembrī tika atklāta arī interaktīvā
ekspozīcija bērniem un jauniešiem "Brīvības cīņas 1918-1920.".
Izstādes mērķauditorija ir jaunieši un skolnieku grupas, ģimenes ar
3. Pasākuma
bērniem, vēstures entuziasti, Vidzemes reģiona iedzīvotāji.
mērķauditorija
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju Izstāde “Pirmais gads” atklāta š.g. 21.novembrī. Kopš izstādes
grupas,
sasniegto atklāšanas to apmeklējuši 247 apmeklētāji (līdz 17.decembrim).
iedzīvotāju skaits (tiešā un
netiešā mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties
un/vai sniegt atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana utt.)
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
4. Sadarbības partneri SIA "Thindividual”
(t.sk. reģionu, pilsoniskās Dizaineru kompānija SIA “Tribe”
sabiedrības u.c. pārstāvji)
Izstāde “Pirmais gads”
5. Pasākumu rezultātu Radītas jaunas zināšanas, priekšstati un padziļināta izpratne par Latvijas
ilgtspēja
/paliekošā vēsturi, īpaši Brīvības cīņu periodu Latvijā. Radīta izstāde.
vērtība
Vēsturnieki padziļināti izpētījuši, radot jaunas zināšanas un izpratni par
Latvijas vēsturi - valsts pirmo gadu – 1919.gadu. Izpētītais materiāls arī
turpmāk būs pieejams pētniekiem un izmantojams kā bāze jaunu
pētījumu, publikāciju un izstāžu veidošanā. Sadarbībā ar dizaineriem un
scenogrāfiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, interaktīvā veidā
izstāstīts un parādīts Latvijas vēstures stāsts, vēsturiskie fakti un
notikumi, nostiprinot lepnumu par Latvijas valsti un radot jaunu
kultūras pieredzi un emocijas. Izstādei veidotās grafiskās animācijas un
video materiāls paliek Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājumā. Viss
izstādē radītais materiāls ir paliekoša vērtība un izrādāms arī turpmāk.

Izstādes preses relīze:
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/izstade--pirmaisgads--cesu-muzeja
Sižets “Panorāmā” (Vidzemes televīzija 24.11.2018.) par izstādes
atklāšanu:
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/cesis-skatama-izstadepar-latvijas-pirmo-pastavesanas-gadu.a300745/
6. Pasākuma publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu, Publikācija Latvijas Avīzē (21.11.2018.):
reklāmu,
publisko http://www.la.lv/cesis-atklas-izstadi-par-latvijas-republikas-pirmogadu
paziņojumu izvietošana
(piemēram, tīmekļa vietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

Publikācija portālā Creative Museum (18.12.2018.):
http://www.creativemuseum.lv/lv/raksti/dienasgramata/editematusevica-viens-gads-vai-vesels-gadsimts
Izstādei “Pirmais Gads” ir īpaši pēc izstādes scenogrāfa Rituma Ivanova
dēla Rasmusa Ivanova projekta veidots t.s. “bērnu ceļš”. Ir izdrukātas
500 gab. speciāli veidotas, ar 8 dažādiem mākslinieciskiem Rasmusa
Ivanova zīmētiem attēliem un krustvārdu mīklu (jautājumi par izstādes
saturu) apdrukātas izdales kartītes. Mērķauditorija – bērni, jaunieši.
Kartītes pēc izstādes paliek apmeklētāja īpašumā.

7. Cita informācija
(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

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

3

Izpilde

Starpība*

4

5=3-4

6 760

6 760

0

6 760

6 760

0

* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Cēsu novada Latvijas valsts simtgades pasākumu
koordinatore, Zane Neimane
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 20224205
E-pasts:

dome@cesis.lv

