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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. gadā
Latvijas Nacionālais arhīvs
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums
Latvijas Nacionālā arhīva sadarbībā ar Somijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas vēstures atmiņas
institūcijām veidota ceļojoša kopizstāde "Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi" Baltijas
valstu, Somijas un Polijas simtgades atzīmēšanai Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas
u. c. pilsētās
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks
I.

Pasākuma saturiskais pārskats

Pasākums atbilst programmas virsmērķim:
1. Pasākuma Ārvalstu un Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un
mērķis
attīstības vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.
Izveidota dokumentāro liecību izstādi "Mēs gribam būt brīvi! Mēs būsim
brīvi!", kura veltīta Latvijas valsts tapšanai, kontekstā parādot kaimiņvalstis
Lietuvu un Igauniju, kā arī Poliju un Somiju, kas tika nodibinātas vai savu
neatkarību atjaunoja pēc Pirmā pasaules kara. Izstādē jauno valstu veidošanās
skatīta nozīmīgāko šī perioda vēsturisko notikumu kontekstā, ņemot vērā
ārpolitiskos un iekšpolitiskos apstākļus un personību lomu šajā procesā.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas
vēstures atmiņu institūcijām.
Projekts atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem:
aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi ārvalstīs, 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;
daudzināt Latvijas cilvēku izcilību, uzņēmīgumu;
modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par valsti;
stiprināt jauniešu piederības sajūtu Latvijai;
vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru
attiecību veidotāju.
Izstādei tika sagatavoti informatīvie teksti, veikta dokumentu atlase un
2. Īstenoto
sagatavošana par Poliju un Somiju. Sagatavoti video sižeti un no
aktivitāšu
apraksts un laika vēsturiskajām dokumentālajām kinohronikām, nodrošinot arhīvu materiālu
grafiks
plašāku publisko pieejamību sabiedrībai. Lai emocionāli bagātinātu izstādi
sagatavoti audiovizuālie materiāli (web risinājumi). Realizēti izstādes
mākslinieciskie un tehniskie risinājumi atbilstoši izstādes izstrādātajai
mākslinieciskajai koncepcijai un izstādes satura plānam pa valstīm.
Projekta aktivitāte atbilst šādiem kritērijiem :
norise spēj uzrunāt lielu skaitu ārvalstu interesentu un tautiešus ārvalstīs;
norise rod aizsākumu risinājumam Latvijas valsts simtgades svinību laikā un
nostiprinās kā paliekoša vērtība un tradīcija;
norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
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norise rosina īpaši izstādē apskatāmo valstu 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
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.)

Izstāde tiks atklāta 2018.gada novembrī Viļņā Lietuvas Nacionālajā
bibliotēkā, atzīmējot Latvijas simtgadi.
Izstāde laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam plānota eksponēt – Igaunijā,
Polijā, Somijā, Bosnijā un Hercegovinā.
Plānotais izstādes apmeklētāju skaits virs 50 000.
Projekta aktivitāte atbilst šādiem kritērijiem:
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;
daudzināt Latvijas cilvēku izcilību, uzņēmīgumu;
modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par valsti;
stiprināt jauniešu piederības sajūtu savai valstij;
radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus;
vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru
attiecību veidotāju.
Pasākuma mērķauditorijas:
izstādes eksponēšanas vietu valstu iedzīvotāji;
ārvalstu viesi;
ārvalstīs dzīvojošie tautieši;
jaunieši un studenti;
seniori;
citi

4. Sadarbības
partneri
(t.sk.
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības
u.c.
pārstāvji)
5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība

Izstādes sadarbības partneri: Lietuvas Centrālo Valsts arhīvs, Igaunijas
Nacionālais arhīvs, Somijas Nacionālais arhīvs un Polijas Tautas piemiņas
institūts.
Izstāde dos iespēju tajā apskatīto valstu „simtgadnieču” pilsoņiem uzzināt
vairāk gan par savas valsts, gan par kaimiņvalstu sarežģīto, bet nozīmīgo
vēstures posmu ceļā uz tām brīvajām, demokrātiskajām valstīm, kādas tās
šodien zina pasaulē. Parādot, ka šo neatkarīgo valstu izveidošanās nav
nejaušība, bet likumsakarība.
Pasākuma identificēto paliekošo vērtību veidi:
radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas un kaimiņvalstu
valstu, kuras svinēja savas simtgades nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem
ceļā uz savu valstiskumu;
attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu un kaimiņtautām;
nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
radītas jaunas tradīcijas;
ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā
ārvalstīs;

3

cita paliekoša vērtība.

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

Informācija par izstādi ievietota:
Lietuvas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā- https://www.lnb.lt/en/eventcalendar/2009/12-november-3-december-exhibition-we-want-to-be-free-wewill-be-free
https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/ lietuva-lv/vestniecibas-zinaslietuva/61771-izstades-mes-gribam-but-brivi-mes-busim-brivi-atklasanavilna-par-godu-latvijas-simtgadei
https://m.facebook.com/embassyoflatviatolithuania/posts/2137380296578554
https://ipn.gov.pl/en/news/1549,The-opening-of-the-exhibition-quotWewant-to-be-free-we-will-be-freequot-Warsaw-.html
http://www.thenews.pl/1/270/Artykul/400818,Independence-exhibition%E2%80%98We-want-to-be-free
https://www.flickr.com/photos/latvianmfa/31884573597/in/album72157623485404082/
Latvijas vēstniecības Polijā mājas lapā - www.mfa.gov.lv/poland
Polijas Tautas piemiņas institūta izstāžu centra Prystanek mājas lapā –
www.prystanekhistoria.ipn.gov.pl
http://www.thenews.pl
Latvijas 100 gades kalendārs – http://www. lv100.lv
Latvijas Nacionālā arhīva - http://www.arhivi.lv
Latvijas Vēstures skolotāju biedrība - http://www.vsb.lv/
Sociālie tīkli –lna facebook ,
Sociālie tīkli:

7. Cita
informācija
(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

@LV_Poland,

@LV_Lithuania

Ārvalstu sadarbības partneru bezmaksas telpas un tehniskais nodrošinājums

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju kodi
atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000-9000

Izdevumu klasifikāciju kodu atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
nosaukums

Plāns

Izpilde

Starpība*

2

3

4

5=3-4

Izdevumi - kopā

1000-4000;
6000-7000
1000-2000

Uzturēšanas izdevumi

39 000
39 000

39 000
39 000

Kārtējie izdevumi

39 000

39 000

1000
2000

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi

39 000

39 000

3000
7100-7500
7310

7350

Subsīdijas un dotācijas un sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti pašvaldībām noteiktam mērķim

Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām

4

5000; 9000
utt.

atvasinātām publiskām
personām un budžeta
nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

* Starpības
pamatojums
Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs:

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Latvijas Nacionālārhīva eksperte Meldra Usenko
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 26807563
E-pasts:

Meldra.usenko@arhivi.gov.lv

