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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

Dokumentāli izglītojoša filma skolām par Cēsu kaujām
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Latvijas valsts simtgades svinību reģionālās programmas īstenošana:
Dokumentāli izglītojoša filma skolām par Cēsu kaujām. Balstoties uz
kauju vēsturiskajiem materiāliem un dalībnieku dokumentētajām
intervijām, kas skolēniem uzskatāmā veidā parādīs Cēsu kauju
nozīmi Latvijas vēsturē un tā laika jauniešu patriotismu. Filmu
izrādīs Latvijas un Igaunijas skolās.
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.

Dokumentālā filma rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas
2. Īstenoto aktivitāšu valsts simtgades svinību laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība, kā arī
apraksts un laika stāsta Latvijas stāstu un dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.
grafiks

Balstoties uz kauju vēsturiskajiem materiāliem un dalībnieku
dokumentētajām intervijām, taps filma, kas skolēniem uzskatāmā veidā
parādīs Cēsu kauju nozīmi Latvijas vēsturē un tā laika jauniešu
patriotismu. Filmu plānots izrādīt Latvijas un Igaunijas skolās.
Filma tiek veidota divos posmos saskaņā ar filmas veidošanas grafiku:
pirmais posms – filmēšanas jeb ražošanas posms, kas noslēdzies š.g.
decembrī. Otrais posms – montāžas posms sāksies 2019.gada janvārī, to
plānots pabeigt līdz 2019.gada maijam. Dokumentālās filmas garums 26
minūtes.
Filmai ir izstrādāts scenārijs. Filmas filmēšanas posmā jeb ražošanas
posms, kas noslēdzies 2018.gada decembrī, notikusi filmēšana desmit
dienu garumā, kurā darbojusies profesionāla uzņemšanas komanda
dokumentālās filmas režisora Kaspara Gobas vadībā.
Uzņemtas intervijas ar vēsturniekiem un kauju dalībnieku pēctečiem,
apmeklētas kauju vietas. Apzināta un atlasīta arhīvos pieejamā
informācija par Cēsu kaujām. Uzņemtais video materiāls ir izpētīts un
veikta filmas “melnā montāža” - saturiski salikts filmas vēstījums,
paredzot vietu 2019.gadā plānotajām animācijām. Izveidotas filmas video
grafikas (filmas stilistiskais noformējums, titri), kā arī sarakstīta filmas
mūzika.

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.)
4. Sadarbības partneri
(t.sk.
reģionu,
pilsoniskās sabiedrības
u.c. pārstāvji)

Filmas tehniskais producents studija “Red Dot Media” ir veicis tehnisko
nodrošinājumu filmēšanas posmā, t.sk. aktieru atlasi, filmēšanu ar
bezpilota lidaparātu, filmēšanai nepieciešamo aprīkojumu, skaņas un
gaismas aparatūru.
Filmas mērķauditorija – skolēni, jaunieši, vēstures skolotāji.
Ietekme uz pasākuma mērķauditoriju pārskata periodā nav attiecināma.

SIA “Red Dot Media”

Filmēšanas posmā radītais materiāls ir atbilstošs, lai 2019.gadā varētu
5. Pasākumu rezultātu veikt filmas montāžas posmu un pabeigt darbu pie dokumentālās filmas
ilgtspēja
/paliekošā veidošanas.
vērtība
Pasākuma rezultātu ilgtspēja un paliekošā vērtība tiks vērtēta 2019.gadā,
kad filma tiks pabeigta.

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

7. Cita informācija
(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

Iespieddarbi un publiskie paziņojumi pārskata periodā nav veikti.

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

25 000

25 000

0

25 000

25 000

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

