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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 

Latvijas diasporas izcilāko meistaru – pasaulslavenu 

mākslas lielmeistaru un mūziķu izstāde, koncertu un 

literāro lasījumu cikls Latvijā 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Latvijas valsts simtgades programmas pasākuma Latvijas 

diasporas izcilāko meistaru – pasaulslavenu mākslas lielmeistaru 

un mūziķu izstāde, koncertu un literāro lasījumu ciklu Latvijā 

sagatavošana. 

 

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; 

- 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. 

- Radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades 

darbus; 

 

Pasākuma virsmērķim un mērķiem pakārtotie politikas rezultāti:  

Attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

Popularizēti Latvijas iedzīvotāju profesionālie sasniegumi; 

Komunicētas un popularizētas Latvijas dabas vērtības un mantojums. 

Aktualizēti un cildināti konkrētu personību sasniegumi dažādās 

sabiedrības dzīves jomās. 

Stiprinātas Latvijas valsts un iedzīvotāju saiknes ar diasporu. 

Jauni kultūras pieredzējumi. 
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2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

Norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā, 

kā arī spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju 

un tautiešu ārvalstīs. 

 

Lai īstenotu pasākuma mērķi augstā kvalitātē, Cēsu novada pašvaldība 

slēdz deleģēšanas līgumu ar Nodibinājumu Cēsu Pils Ģildes fonds 

(turpmāk tekstā Nodibinājums) par starpdisciplinārās un vizuālās 

mākslas programmas sagatavošanu, t.sk. mārketinga programmas 

sagatavošanu. Nodibinājumam ir vairāk kā 10 gadus ilga pieredze 

kvalitatīvu profesionālās mākslas pasākumu īstenošanā Cēsu novadā, 

strādājot pie jaundarbiem kopā ar atzītiem profesionāliem 

starptautiskiem māksliniekiem, uzkrājot kompetenci gan specifiskos 

kultūras žanros, gan kultūras menedžmenta un mārketinga jomā, 

sekmīgi realizējot liela mēroga kultūras projektus. 

 
2018.gadā Nodibinājums ir veicis sagatavošanas darbus pasākuma 

norisei 2019.gadā. Laika periodā no 12. līdz 26.novembrim tika 

organizēts radošās grupas (izstāžu kuratores Daiga Rudzāte un Žanete 

Skarule, operators Andrejs Rudzāts, mākslinieks Ģirts Muižnieks) 

komandējums Ņujorkā, kad tika atlasīti un iepakoti transportēšanai 

Edvīna Strautmaņa lielformāta darbi, veiktas video intervijas un filmēti 

video materiāli izstādes dokumentālai sadaļai, apkopojot informāciju 

par latviešu mākslinieku radošo darbību Ņujorkā.  

Atlasītie materiāli apkopoti digitālā formātā, un tiks izmantoti izstādes 

– multimediāla projekta “Tuvplāns/Close up” sagatavošanā atbilstoši 

kuratores Daigas Rudzātes izstrādātajam izstādes konceptuālajam 

uzstādījumam: nacionāla māksla globālā laikmetā. Izstādes ietvaros tiks 

meklēta atbilde uz jautājumu, vai mūsdienās aizvien varam runāt par 

nacionālu mākslu vai māksla mūsdienās ir kļuvusi universāla. Izstādi 

plānots atvērt 2019.gada jūlijā Cēsu bijušajā rūpnīcas kompleksā 

K.Valdemāra ielā 13. Ir veikta nepieciešamā saturisko materiālu 

sagatavošana, un 2019.gadā plānots veikt izstādes iekārtošanas 

realizāciju. 

Nodibinājums sadarbībā ar Prīmuss Mārketings izstrādājuši diasporas 

latviešu mākslas un mūzikas programmas komunikācijas programmu 

un publicitātes plānu, veidojot sagataves programmas dažāda veida 

mārketinga materiāliem atbilstoši pasākumu kopīgam vizuālajam tēlam. 

 

Latvijas diasporas izcilāko meistaru mūzikas programma izstrādāta 

sadarbībā ar Indru Lūkinu. Ir sagatavota mūzikas programma, kas 

veltīta diasporas izcilu komponistu daiļradei. Mūzikas sadaļā iekļautas 

četras koncertprogrammas ar trimdas izcilāko komponistu Tālivalda 

Ķeniņa, Alberta Jēruma, Helmera Pavasara, Jāņa Kalniņa, Imanta 

Ramiņa skaņdarbiem. 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta komponistiem, kurus 2019. gadā 

atcerēsimies 100. jubilejā – Tālivaldis Ķeniņš un Alberts Jērums. 

Koncertzālē “Cēsis” būs apskatāma izstāde “Personības un parādības”. 

Tās autori Orests Silabriedis un Krišs Salmanis atspoguļos Latvijas 

diasporas mūzikas aprites nozīmīgākās parādības. 

 

Latvijas diasporas izcilāko meistaru literāro lasījumu cikla koncepcija 

sagatavota sadarbībā ar Astrīdu Roguli. Latvijas diasporas literāro 

lasījumu mērķis ir pievērst uzmanību ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu 

un arī to cittautiešu daiļradei, kuri tieši vai neapzināti saistīti ar Latvijas 

kultūrtelpu pagātnē un tagad, kļūstot par savdabīgu trimdas un diasporas 

prozas, dramaturģijas un dzejas laikmetīgu ceļvedi. Literārais cikls tiek 
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veidots ar Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un Drāmas 

studiju studentu līdzdalību. 

Plānots, ka 2019.gadā mūzikas un literatūras programmas īstenos SIA 

“Vidzemes koncertzāle”. 

Programmas tiks iekļautas Cēsu Mākslas festivāla 2019 ietvaros jūlijā 

– augustā. 

 

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.) 

Nav attiecināms uz pārskata periodu. 

Plānotā pasākumu mērķauditorija 2019.gadā: Latvijas reģiona 

iedzīvotāji, ārvalstu viesi, tautieši ārvalstīs u.c. 

 

 

 

 

 

4. Sadarbības partneri 

(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

 

Nodibinājums Cēsu Pils Ģildes fonds, 

Indra Lūkina, 

Astrīda Rogule. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Aktualizēta, iepazīta un izcelta latviešu diasporas mākslinieku, 

dzejnieku un komponistu  māksla, mūzika un dzeja.  

 

Attīstīta vienotības apziņa par savu tautu, kopienu, radītas jaunas 

zināšanas un izpratne par diasporas mākslu, radīta jauna kultūras 

pieredze un emocijas kā arī valsts tēla atpazīstamības veicināšana 

ārvalstīs. 

6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Nodibinājums Cēsu Pils ģildes fonds” veicis mārketinga materiālu 

sagatavošanu, bet publicitātes kampaņu plānots uzsākt 2019.gada 

2.ceturksnī 3 mēnešu pirms pasākumu norises.  
 

 

 

 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikāciju 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikāciju kodu 

atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā 30 000 30 000 0 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    
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2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

30 000 30 000 0 

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 

mērķim  

30 000 30 000  

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs: 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Latvijas valsts simtgades pasākumu koordinatore Cēsu 

novadā, Zane Neimane 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 20224205 

E-pasts: dome@cesis.lv 

 

 


