2.pielikums
2016. gada 13. decembra
rīkojumam Nr. 769
Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2018. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(turpmāk- VARAM )
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)
Reģionu dienas – īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts
pasākumu kopums, akcentējot reģionu lomu valsts
attīstībā un mudinot izzināt reģionus: Brīvības ielu stāsts
9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības - Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt.
2018.gada 2.janvāris – 2018.gada 18.decembris
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)
I.
1. Pasākuma
mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Reģionu dienu mērķis - veicināt visu Latvijas iedzīvotāju patriotisma, vietas
piederības un atbildības jūtu stiprināšanu, akcentējot reģionu un pilsētu lomu valsts
attīstībā un mudinot izzināt Latviju caur Brīvības ielu stāstu 9 republikas pilsētās un
reģionu īpašajām vērtībām un simboliem – ainavu dārgumiem.
Norise atbilst šādiem 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;
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 un simbolus.

Norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķiem:
•

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes programmas mērķa
grupu segmentos;
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•

Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un attīstības vēsturi
un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.

Brīvības ielu stāsts
Mērķis – akcentēt republikas pilsētu lomu, ņemot vērā to vēsturisko un aktuālo nozīmi
vēsturiskā mantojuma apzināšanā, tradīciju saglabāšanā un sociāli ekonomisko lomu
Latvijas valsts attīstībā.
Ainavu dārgumi
Mērķis - dialogā ar sabiedrību katrā plānošanas reģionā identificēt reģiona vērtības un
simbolus - ainavu dārgumus un kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku sagatavot kopīgu
dāvanu Latvijai – elektronisku ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar,
šodien, rīt”, ceļojošo izstādi un slīdrādi par ainavu dārgumu krātuvē iekļautajām
ainavām ar to vēsturiskajiem attēliem un attēliem valsts jubilejas gadā.
2. Īstenoto
Brīvības ielu stāsts
aktivitāšu
apraksts un laika 2017.gadā sadarbībā ar republikas pilsētu pašvaldībām tika izstrādāta Koncepcija
Brīvības ielu stāsta 9 republikas pilsētās veidošanai, īstenošanai un uzraudzībai, t.sk.
grafiks
komunikācijas stratēģija (turpmāk – Koncepcija), kuru pielietoja arī novadu pašvaldības,
kuru apdzīvotajās vietās ir Brīvības ielas.
Saskaņā ar Koncepcijā paredzētajiem pasākumiem 2017.gada nogalē republikas pilsētās
tika veikti sagatavošanās darbi pieejamā finansējuma ietvaros.
2018.gadā tika uzsākta aktivitāšu īstenošana saskaņā ar Koncepcijā paredzētajiem
pasākumiem un noteikto laika grafiku atbilstoši Kultūras ministrijas izstrādātajam
Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānam 2017. – 2021.gadam.
Katrā no 9 republikas pilsētām tika īstenota kopīga Brīvības ielu stāsta aktivitāte. Tās
ietvaros pilsētās notika divi pasākumi:
• izstāde „Brīvības stāsti atmiņu lietās”, kur kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem,
novadapētniekiem, skolēniem un dažādu paaudžu iedzīvotājiem apzinātas
saglabātās atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos,
• „Brīvības forums”, kurā kopā ar katras pilsētas, reģiona izcilākajiem prātiem,
personībām visdažādākajās jomās notika diskusijas par Latvijas valsts attīstību
nākamajā simtgadē.
Papildus notika arī Brīvības vārda došana ielām, laukumiem, skvēriem, parkiem un
tiltiem, tematisko ekskursiju organizēšana, Brīvības skrējiens un citi notikumi pilsētās.
Pasākumu kalendārs pieejams
linkā https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2IsZZCw8OVOuv0bUiO6COeXabqB
Wa_FKMLfwUv9_d8/edit?usp=sharing.
Tāpat 2018.gadā tika uzņemta dokumentāla filma “9 pilsētas – viena iela”, t.sk. 9
īsfilmas par katru republikas pilsētu – Daugavpili, Jelgavu, Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju,
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Rēzekni, Rīgu, Valmieru, Ventspili, kā arī tika izveidots filmas kopsavilkums
(turpmāk – Filma).
2018.gada 18.decembrī, kinoteātrī “K.Suns”, Elizabetes ielā 83/85, Rīgā notika Filmas
pirmizrāde.
Filma tika demonstrēta televīzijas kanālā “RīgaTV 24” 2018.gada 22.decembrī,
plkst.20.30 ar atkārtojumu 2018.gada 23.decembrī, plkst.13.00 un 25.decembrī, plkst.
22.30.
Filma ievietota VARAM youtube kanālā :
https://www.youtube.com/watch?v=l5_myhME0iU&feature=youtu.be
Norise atbilst šādiem kritērijiem:
• norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju un
tautiešu ārvalstīs;
• norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts simtgades svinību
laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība;
• norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
• norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus pievienot iniciatīvas un
labos darbus kā īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas svinībām;
• norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.
Ainavu dārgumi
-

-

-

-

-

2018.gada 1.ceturksnī nodrošināta informācijas iesniegšana LNB elektroniskajā
vidē tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv;
2.ceturksnī apkopoti iedzīvotāju iesniegtie materiāli, sagatavoti kultūrvēsturiski
un faktogrāfiski apraksti par katru no 50 ainavu dārgumiem, kā arī atlasītas
mūsdienu un vēsturiskās fotogrāfijas digitālās krātuves un izstādes “Latvijas
ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” (turpmāk- Ceļojošā izstāde) vajadzībām;
1., un 2.ceturksnī veikta 50 ainavu dārgumu fotofiksācija, katram ainavu
dārgumam nodrošinot 3 kvalitatīvus fotoattēlus, kas ieniegti LNB;
3.ceturksnī LNB tika sagatavota digitālas kolekcija “Ainavu dārgumi”, kas
pieejama www.ainavudargumi.lv. Viss sagatavotais materiāls pieejams latviešu
un angļu valodās, kā arī katrai ainavai pievienots skaņu celiņš, kas tika speciāli
ierakstīts katrā ainavu objektā;
3.ceturksnī LNB sadarbībā ar VARAM tika radīts izstāžu stendu dizains, veikta
tekstuālā un vizuālā materiāla maketēšana un realizēta stendu izgatavošana, lai
projekta rezultāts būtu pieejams arī ceļojošas izstādes formātā;
augustā katrā plānošanas reģionā sadarbībā ar aktivitātes atbalsta grupu tika
saplānotas reģionālās diskusijas un ceļojošās ainavu dārgumu izstādes
eksponēšana;
septembrī notika reģionālās diskusijas Kuldīgas Mākslas namā, Lūznavas muižā,
Turaidas muzejrezervātā, muzejā “Jāņa skola” un Latvijas Lauksaimniecības
universitātē Jelgavā;
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-

-

oktobrī, novembrī notika Ainavu ekspertu padomes sanāksmes par priekšlikumu
gatavošanu Latvijas Kultūras kanona jaunajai sadaļai par kultūrainavu, kā arī
pieņemts lēmums par Ainavas balvas nacionālās atlases uzvarētāju, kas pārstāvēs
Latviju EP
Ainavas balvas finālā Eiropas mērogā;
4. ceturksnī ceļojošā izstāde bija izstādīta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī
piecās vietās Latvijas reģionos un Rīgā.

2018.gada 2.un 3. ceturksnī notika abu aktivitāšu kopīgā foruma “BRĪVĪBA,
AINAVA-MĒS” plānošana un organizēšana, kas LNB 26.oktobrī pulcināja 390
dalībniekus no visas Latvijas.
Norise atbilst šādiem kritērijiem:
•
•
•
•

•

norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju un
tautiešu ārvalstīs;
norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts simtgades svinību
laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība:
norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus pievienot iniciatīvas un
labos darbus kā īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas svinībām;
norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.

3. Pasākuma
Brīvības ielu stāsts
mērķauditorija(t. s
Mērķauditorija ir pilsētu viesi, tūristi, oficiālās delegācijas, pilsētu un reģionu
k. plānotās
iedzīvotāju grupas, iedzīvotāji, citi interesenti.
sasniegto
Brīvības ielu stāsta 9 republikas pilsētu veiktajās aktivitātēs saskaņā ar pilsētu
iedzīvotāju skaits
pašvaldību sniegto informāciju kopā piedalījās vairāk kā 195 728 dalībnieku, no kuriem
(tiešā un netiešā
75 000 – netiešā mērķauditorija.
mērķauditorija),
iespēja
Filmas pirmizrādē piedalījās 72 dalībnieki. Televīzijas kanālā “RīgaTV 24” pēc
līdzdarboties un
monitoringa sistēmas datiem filmu ir noskatījušies vairāk kā 20 tūkstoši skatītāju.
(vai) sniegt
atgriezenisko saiti, Norises aptver šādas mērķauditorijas:
daudzveidīgu
bērni, ģimenes ar bērniem;
pieejamības
jaunieši;
aspektu
seniori;
nodrošināšana utt.)
Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
Latvijas reģionu iedzīvotāji;
tautieši ārvalstīs;
cilvēki ar īpašām vajadzībām;
ārvalstu viesi.
Ainavu dārgumi
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Mērķgrupa ir atsevišķas iedzīvotāju grupas (piemēram, ainavu jomas eksperti,
sabiedriskās organizācijas un biedrības), valsts un pašvaldību iestādes (piemēram,
bibliotēkas, muzeji, mācību iestādes), kā arī visi pārējie Latvijas iedzīvotāji.
Izstādes Latvijas ainavu dārgumi 2018.gadā tika izstādīta Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā un 10 citās vietās Latvijas reģionos. Pēc LNB un izstāžu vietu sniegtajām
ziņām, šo izstādi ir apskatījuši gandrīz 15 tūkstoši skatītāju un ir saņemti vairāk kā 20
pieteikumi izstādes demonstrēšanai 2019.gadā.
Reģionu forums “BRĪVĪBA, AINAVA-MĒS” pulcināja 390 dalībniekus no visas
Latvijas.
Tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 2018.gada 15.decembrim bija
reģistrējušies 920 unikālie lietotāji, kopīgais skatījumu skaits 1200 skatījumi.
Informācija par aktivitāti regulāri ievietota LNB, Latvijas simtgades biroja, VARAM,
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, visu piecu plānošanas reģionu, 9 republikas pilsētu
mājas lapās, kā arī publicēta vairāk par 100 vietējos laikrakstos/ziņu lapās un tīmekļa
vietnēs, divos TV sižetos un sociālajos tīklos.
Visi iepriekšminētie pasākumi bija bezmaksas.
Norises aptver šādas mērķauditorijas:
bērni, ģimenes ar bērniem;
jaunieši;
seniori;
Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
Latvijas reģionu iedzīvotāji;
tautieši ārvalstīs;
cilvēki ar īpašām vajadzībām;
ārvalstu viesi.

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

Brīvības ielu stāsts
Latvijas Lielo pilsētu asociācija un 9 republikas pilsētas - Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils,
Jūrmala, Liepāju, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils, Valsts reģionālās attīstības
aģentūra un Latvijas valsts simtgades birojs.
Ainavu dārgumi
LNB, Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas
reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions un aktivitātes
atbalsta grupu

5. Pasākumu
rezultātu

Brīvības ielu stāsts
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ilgtspēja/paliekošā Brīvības ielu stāsta pasākumu ietvaros tika akcentēta republikas pilsētu lomu valsts
vērtība
tapšanas procesos un turpmākajā attīstībā. Kā paliekoša vērtība būs Brīvības vārdā
nosauktais laukums nosauktais laukums pie Brīvības pieminekļa Rīgā, Brīvības
skvēra nosaukuma piešķiršana teritorijai ap Polijas armijas I Leģiona brigādes pulka
karavīru kapu piemiņas vietu Daugavpilī, jauna vides objekta-pieminekļa ar Latvijas
valsts simboliku Brīvības – Vienības ielas aplī uzstādīšana Jēkabpilī.
Savukārt dokumentālā filma ”9 pilsētas - viena iela” apkopo Latvijas cilvēku stāstus,
viedokļus par Latviju un tās vēstures notikumiem, sniedz cilvēku redzējumu un
vēstījumu nākamajiem 100 gadiem, kā arī hronikas veidā fiksē Latvijas vietas un to
izskatu šodien. Filma ir laikmeta liecība par notikumiem, cilvēkiem un idejām
Latvijas nākotnes attīstībai.
Brīvības ielas stāsta paliekošo nozīmi raksturo Andris Rāviņš, Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas prezidents: “Brīvības iela vienmēr saistīsies ar brīvības svētkiem, tām
vērtībām, ko no paaudzes paaudzē mēs nododam tālāk. Caur Brīvības ielu stāstiem mēs
atceramies Latvijas valsts veidošanos, valsts dibināšanas tradīcijas un vērtības. Brīvība
ir viena no spēcīgākajām valstiskuma vērtībām, jo pati tauta par to ir cīnījusies, pati tauta
to ir veidojusi un tauta to saglabās nākotnē.”
Norises paliekošās vērtības:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas vēsturi;
attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
nostiprināta drošības sajūta Latvijā;
radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
radītas jaunas tradīcijas;
radītas jaunas idejas un koprades formas;
radīti jauns mākslas darbs (radīta dokumentālā filma ”9 pilsētas - viena iela”,
kurā iekļautas 9 īsfilmas par katru republikas pilsētu – Daugavpili, Jelgavu,
Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Rēzekni, Rīgu, Valmieru, Ventspili, kā arī tika
izveidots
filmas
kopsavilkums:
https://www.youtube.com/watch?v=l5_myhME0iU&feature=youtu.be);
ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs.

Ainavu dārgumi
Norises paliekošās vērtības:
•
•
•
•
•
•

radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas ainavām;
attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
nostiprināta drošības sajūta Latvijā;
radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
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•
•

aktualizēts
un/vai
radīts
jauns
(tostarp
digitāls)
mantojums
www.ainavudargumi.lv;
ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs.

Norises ietvaros sagatavotie materiāli tiks izmantoti arī turpmāk:
-ceļojošo izstādi “Ainavu dārgumi” 2018.gadā 4 mēnešos apskatīja 15 tūkstoši
apmeklētāju, tās demonstrēšanai 2019.gadā saņemti 28 pieteikumi;
- tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv, kas ir LNB digitālās kolekcijas “Zudusī
Latvija” paplašinājums, kopš 2018. gada 5. novembra ir reģistrēti 920 unikālie
lietotāji, apmeklējumu skaits – vairāk kā 1200. Minētajā vietnē ir publicēts
aicinājums ikvienam iesniegt vēsturiskus fotoattēlus, izmantojot
www.zudusilatvija.lv;
- tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv ievietotās slīdrādes tiek aktīvi lejuplādētas
un izmantotas dažādos pasākumos;
- VARAM veic konsultācijas ar Kultūras ministriju par jaunas sadaļas “Latvijas
kultūrvēsturiskā ainava” izveidi Latvijas Kultūras kanonā un sadarbībā ar Ainavu
ekspertu padomi gatavo priekšlikumus par ainavām, kas būtu iekļaujamas šajā
Latvijas Kultūras kanona sadaļā;
Papildus tam visas Latvijas pašvaldības un plānošanas reģioni ar VARAM vēstuli ir
aicinātas pievērst uzmanību savās teritorijās nominētajām ainavām, iekļaujot tās
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos un plānojot dažādas aktivitātes to
saglabāšanai un attīstībai.
Brīvības ielu stāsts
Lai informētu par Latvijas simtgades iniciatīvu “No Brīvības līdz brīvībai. Brīvības ielu
stāsts”, VARAM sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un 9 republikas pilsētām
2018. gada 31. janvārī plkst. 11:30, LLPA telpās, Mazajā Jaunielā 5, Rīgā. Organizēja
mediju brokastis Latvijas žurnālistiem un redaktoriem.
6. Pasākuma
publicitāte (t. sk.
iespieddarbu,
reklāmu, publisko
paziņojumu
izvietošana,
piemēram,
tīmekļvietnes
adrese, laikraksta,
mediju, raidījuma
nosaukums utt.)

Aktuālā informācija tika izvietota tīmekļa vietnēs lv100.lv, lnb.lv, varam.gov.lv, kā
arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un 9 republikas pilsētu pašvaldību tīmekļa
vietnēs.
Informācija preses relīzes formā tika izsūtīta Latvijas medijiem.
Filma tika demonstrēta televīzijas kanālā “RīgaTV 24” 2018.gada 22.decembrī,
plkst.20.30 ar atkārtojumu 2018.gada 23.decembrī, plkst.13.00 un 25.decembrī, plkst.
22.30.
un
ir
ievietota
VARAM
youtube
kanālā
:
https://www.youtube.com/watch?v=l5_myhME0iU&feature=youtu.be.
Ainavu dārgumi
Aktuālā informācija tika izvietota tīmekļa vietnēs ainavudargumi.lv, lv100.lv, lnb.lv,
varam.gov.lv, kā arī visu piecu plānošanas reģionu un pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Informācijas apritei izmantoti arī VARAM un LNB sociālie tīkli – Facebook, Twitter,
Instagram konti
Preses relīzes formā informācija tika izsūtīta medijiem, reģionālo bibliotēku tīklam, kā
arī izskanēja Latvijas Radio, Latgales un Vidzemes reģionālajās televīzijās.
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7. Cita
informācija,
kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā

Latvijas ainavu dārgumu aktivitātē un reģionu foruma “BRĪVĪBA, AINAVA-MĒS”
nodrošināšanā piedalījās arī LNB un visi pieci plānošanas reģioni. Pārskats par LNB
veiktajām darbībām ir pievienots šī pārskata pielikumā. Visu piecu plānošanas reģionu
atskaites par 2018.gadu ir pieejamas VARAM un katra plānošanas reģiona lietvedības
sistēmās.

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji

Reģionu dienas – īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu kopums,
akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot izzināt reģionus – Brīvības
ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības
Euro
Saīsinājumi:
LNB- Latvijas Nacionālā bibliotēka
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Izdevumu
Izdevumu klasifikācijas
klasifikācijas kodi
kodu nosaukums
atbilstoši
atbilstoši
Plāns
Izpilde
ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām
kategorijām

Starpība*

1000–9000

2
Izdevumi - kopā

3
257 800.00

4
257 710.63

5=3–4
89.37

1000–4000;

Uzturēšanas izdevumi

205 469.00

205 380.14

-88.86

Kārtējie izdevumi

55 875.00

55 805.64

-69.36

1000

Atlīdzība (LNB)

11 981.00

11 921.85

-59.15

2000

Preces un pakalpojumi
(LNB)
Preces un pakalpojumi
(VARAM)
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

13 819.00

13 819.00

0,00

30 075.00

30 064.79

-10.21

Uzturēšanas izdevumu
transferti)

149594.00

149 574.50

-19.50

1

6000–7000
1000–2000

2000
3000
7100–7500

8

7310

VRAA

7350

Valsts budžeta transferti
valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām
publiskām personām un
budžeta nefinansētām
iestādēm noteiktam
mērķim
Kapitālie izdevumi

5000; 9000
5000

9510

117 594.00

117 587.84

-6.16

32 000.00 31 986.66
(5 plān. reģ.)

-13.34

52 331.00

52 330.49

-0.51

Filma “9 pilsētas – viena 19 928.00
iela”, t.sk. 9 īsfilmas par
katru republikas pilsētu –
Daugavpili, Jelgavu,
Jēkabpili, Jūrmalu,
Liepāju, Rēzekni, Rīgu,
Valmieru, Ventspili
(VARAM)
VRAA
32 403.00

19927.49

-0.51

32 403.00

0.00

* Starpības Starpība ir skaidrojama ar plānoto pakalpojumu cenu izmaiņām projekta
pamatojums īstenošanas laikā, kā arī ar iesaistīto darbinieku attaisnotu prombūtni
piešķirtās piemaksas periodā (LNB).

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes
vadītājs
Sagatavotājs

Rinalds Muciņš, VARAM Valsts
sekretārs

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Irina Kurčevska (67026900), Dace Granta (67026553), Veronika Jurča
(67026918)
(amats, vārds, uzvārds)

Tālrunis

E-pasts

Irina.kurcevska@varam.gov.lv,
dace.granta@varam.gov.lv,
Veronika.jurca@varam.gov.lv

1.pielikums
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Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2017.un 2018. gadā
Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk- LNB)
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)
„Reģionu dienas” aktivitātes „Latvijas ainavu dārgumi
vakar, šodien, rīt” īstenošana
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)
I. Pasākuma saturiskais pārskats
1. Pasākuma mērķis

Pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas ainavai un tās
izmaiņām gadu gaitā, apkopot iedzīvotāju atmiņas un foto
materiālu par Latvijas ainavām, realizējot projektu “Latvijas
ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” elektroniskās krātuves
ainavudargumi.lv un ceļojošas izstādes formātā.
2. Īstenoto aktivitāšu
Uzsākot projektu, 2017. un 2018. gada 1. ceturksnī
apraksts un laika grafiks izstrādāta projekta vizuālā identitāte (dažāda izmēra baneri
reģionu tīmekļu vietnēm, plakātu faili dažādiem aktivitātes
posmiem) un izveidotas tiešsaistes formas, kurās iedzīvotāji
varēja pieteikt ainavas, nobalsot par ainavu objektiem, kā
arī pievienot savus atmiņu stāstus un foto materiālu.
2018. gada 2. ceturksnī tika sagatavoti kultūrvēsturiski un
faktogrāfiski apraksti par katru no 50 ainavu dārgumiem,
atlasītas mūsdienu un vēsturiskās fotogrāfijas, apkopoti un
izskatīti iedzīvotāju iesūtītie materiāli.
2018. gada 2. un 3. ceturksnī:
- tika izstrādāta elektroniska vietne ainavudargumi.lv, kur
viss sagatavotais materiāls pieejams latviešu un angļu
valodās, kā arī speciāli tika ierakstītas katru ainavu
raksturojošās skaņas konkrētajos ainavu objektos;
- tika radīts izstāžu stendu dizains, veikta tekstuālā un
vizuālā materiāla maketēšana un realizēta stendu
izgatavošana, lai turpmāk projekta rezultāts būtu pieejams
arī ceļojošas izstādes formātā;
2018. gada 4. ceturksnī ceļojošā izstāde bijusi skatāma
deviņās vietās Latvijas reģionos un Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.
3. Pasākuma
Projekts sasniedza vairākas mērķauditorijas grupas:
mērķauditorija(t. sk.
- vispirms tika sasniegta plaša mērķauditorija, aicinot
plānotās iedzīvotāju grupas,
cilvēkus pieteikt iemīļotākās ainavas, kā arī balsot par
sasniegto iedzīvotāju skaits
izvirzītajiem ainavu objektiem. Šajā etapā tika saņemti
(tiešā un netiešā
928 ainavu pieteikumi un nedaudz vairāk kā 45 tūkstoši
mērķauditorija), iespēja
balsojumu;
līdzdarboties un (vai) sniegt
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nākamajā posmā iesaistījās aktīvākās iedzīvotāju
grupas, kas aktīvi līdzdarbojās, iesūtot atmiņas un
fotogrāfijas – kopumā tika iesūtīts aptuveni 1000
vienību;
- noslēguma posmā tika uzrunātas vairākas
mērķauditorijas daļas – gan tās, kas bija jau iesaistījušās
iepriekšējās aktivitātēs, gan tās, kas, iespējams, par
projektu nebija informētas. Šī daļa tika uzrunāta, aicinot
iepazīt projekta rezultātus tiešsaistē un ceļojošās
izstādes formā.
4. Sadarbības
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
partneri (t. sk. reģionu,
plānošanas reģionu koordinatori, reģionālās bibliotēkas,
pilsoniskās sabiedrības u. c. kultūras centri un muzeji.
pārstāvji)
5. Pasākumu rezultātu
Projekta rezultātu ilgtspēju pierāda gan ceļojošās izstādes
ilgtspēja/paliekošā vērtība eksponēšana, gan tīmekļa vietnes izmantošana:
- 2018.gadā ceļojošā izstāde bija skatāma izstāžu zālēs
Kuldīgā, Lūznavā, Jelgavā, Turaidā, Jaunpiebalgā un
daudzās citās Latvijas vietās. Plānots, ka tā turpinās
ceļot vismaz līdz 2020. gadam, pašlaik ir saņemti
vismaz 28 pieteikumi izstādes demonstrēšanai 2019.
gadā. 2018. gadā izstādi apskatījuši 15 000
apmeklētāju;
- tīmekļa vietnei www.ainavudargumi.lv kopš 2018. gada
5. novembra ir reģistrēti 920 unikālie lietotāji,
apmeklējumu skaits – vairāk kā 1200. Minētā vietne ir
Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas
“Zudusī Latvija” paplašinājums, un tajā publicēts arī
aicinājums iesniegt vēsturiskus fotoattēlus, izmantojot
www.zudusilatvija.lv. Tīmekļa vietnē ievietotās
slīdrādes tiek aktīvi lejuplādētas un izmantotas dažādos
pasākumos.
Aktivitātes rezultāti tiek izmantoti, lai iepazītu Latvijas
skaistākās vietas, plānotu brīvdienas, ieklausītos ainavu
skaņās vai apskatītu vēsturiskās fotogrāfijas. Turpmāk LNB
risinās jautājumu par www.ainvudargumi.lv satura dziļāku
integrēšanu starptautiski indeksētā LNB digitālajā kolekcijā
“Zudusī Latvija”.
6. Pasākuma
Aktuālā informācija par projektu tikusi izvietota gan
publicitāte (t. sk.
tīmekļa vietnēs ainavudargumi.lv, lv100.lv un lnb.lv, gan
iespieddarbu, reklāmu,
izsūtīta medijiem preses relīzes formā, informācijas apritei
publisko paziņojumu
izmantoti arī LNB sociālie tīkli – Facebook, Twitter,
izvietošana, piemēram,
Instagram konti.
tīmekļvietnes adrese,
Informācija izsūtīta arī reģionālo bibliotēku tīklam.
laikraksta, mediju,
Informācija izskanēja Latvijas Radio un televīzijas
raidījuma nosaukums utt.) raidījumos.
atgriezenisko saiti,
daudzveidīgu pieejamības
aspektu nodrošināšana utt.)
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7. Cita informācija,
kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā
II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro
Izdevumu
klasifikācijas
Izdevumu klasifikācijas
kodi atbilstoši kodu nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām ekonomiskajām kategorijām
kategorijām

Plāns

Izpilde

Starpība*

1000–9000

2
Izdevumi - kopā

3
25 800

4
25 740,85

5=3–4
59,15

1000–4000;

Uzturēšanas izdevumi

25 800

25 740,85

59,15

Kārtējie izdevumi

25 800

25 740,85

59,15

1000

Atlīdzība

11 981

11 921,85

59,15

2000

Preces un pakalpojumi

13 819

13 819

0,00

3000

Subsīdijas, 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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6000–7000
1000–2000

7100–7500
7310

7350

5000; 9000
utt.
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* Starpības Starpība ir skaidrojama ar projekta īstenošanas laikā iesaistīto
pamatojums darbinieku attaisnotu prombūtni piešķirtās piemaksas periodā.

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes
vadītājs

LNB direktors Andris Vilks
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs

LNB projektu vadītāja Anda Boluža
(amats, vārds, uzvārds)

Tālrunis
E-pasts

67716239
Anda.boluza@lnb.lv
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