2.pielikums
Ministru kabineta
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
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde”
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Vēsturisku notikumu rekonstrukcija “Kuģa SARATOV
sagaidīšana Liepājā” 2019.gada 27. – 29.jūnijs
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats
Vēsturiskais
notikums
“Kuģa
SARATOV
sagaidīšana Liepājā”
a. veikt detalizētu mākslinieciskās programmas
izstrādi vēsturiskajam notikumam “Kuģa
SARATOV sagaidīšana Liepājā”.
b. izstrādāt detalizētus scenogrāfijas risinājums.
c. pēc scenogrāfijas izstrādes uzsākt darbu pie
scenogrāfijas izveides.
Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades
svinību mērķiem:
1) 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;
2) apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas
21. gadsimta valsts vērtības;
3)daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību,
uzņēmīgumu un sasniegumus;
4)modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības
uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
5)vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu
starptautisko un starpkultūru attiecību veidotāju.
Konkrētais pasākums atbilst šādiem programmas
virsmērķim pakārtotajiem politikas rezultātiem:
1. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to
izpausmes programmas mērķa grupu segmentos;
2. Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par
valsts rašanos un attīstības vēsturi un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos;
3. Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības
rādītāji un to izpausmes programmas mērķa grupu
segmentos.
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Vēsturiskais
notikums
“Kuģa
SARATOV
2. Īstenoto aktivitāšu apraksts un
sagaidīšana Liepājā”
laika grafiks
a. Detalizēta mākslinieciskās koncepcijas izstrāde
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras
pārvalde” noslēgusi līgumu ar svētku režisori Madaru
Gruntmani par Vēsturiskā notikuma “Kuģa
SARATOV sagaidīšana Liepājā” mākslinieciskās
koncepcijas izstrādi. Izstrādājot māksliniecisko
koncepciju, režisores iecere paredz, ka Liepājā 2019.
gada jūnijā iecerēts īstenot plašu trīs dienas ilgu
pasākumu ciklu, tajā ietverot gan sagaidīšanas
vēsturisko rekonstrukciju 2019. gada 27. jūnijā, gan
svinīgu lielkoncertu 28. jūnija vakarā, gan īstenot
pasākumus pilsētvidē ģimeņu auditorijai 29. jūnijā.
Visas trīs dienas, vēsturiskajā kuģa “Saratov”
piestātnes vietā Muitas laukumā plānots novietot
skatuvi, kuras scenogrāfisko ietērpu veidos
pazīstamais scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Skatuves
scenogrāfiskais ietērps iecerēts kuģa “Saratov”
atveidā.
Svinīgo lielkoncertu 28. jūnijā apņēmies veidot
komponists un aranžētājs Andis Klučnieks.
lielkoncerta muzikālo saturu plānots veidot no
pazīstamām un vēsturiski nozīmīgām kompozīcijām,
kas ir cieši saistītas ar Latvijas valstiskuma apziņu,
Liepāju un patriotiskumu. Repertuāra pamatu veido
retro žanra dziesmas un skaņdarbi, tādejādi precīzi
iedzīvinot 20. gadsimta sākuma noskaņu.
2018.gada 5. aprīlī režisore iesniegusi detalizētu
koncepcijas plānu, Savukārt, scenogrāfs 2018. gada 1.
jūnijā iesniedzis detalizētu koncepciju pasākuma
vizuālajiem risinājumiem.
b. Skatuves scenogrāfijas izveide
2019. gada nogalē uzsākts darbs pie skatuves
scenogrāfijas izveides. Scenogrāfs Aigars Ozoliņš par
savu asistenti izvēlējies Liepājas teātra tehnisko
direktori Auriku Felmani, kura kopā ar SIA “Ideju
lidlauks” uzsākusi darbu pie skatuves scenogrāfijas
izveides
Laika grafiks:
No 2017. gada 15. decembra – 2018.gada 5. aprīlim
pēc vispārējās koncepcijas apstiprināšanas notiek
darbs pie detalizētas mākslinieciskās koncepcijas
izstrādes, režisora darbs (skatīt Pielikums Nr.2),
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No 2017. gada 15. decembra – 2018. gada 1. jūnijam
notiek
scenogrāfa
darbs
pie
detalizētas
mākslinieciskās koncepcijas izstrādes
(skatīt
Pielikums Nr.3),
No 2018. gada 1. jūnija pēc detalizēto koncepciju
izstrādes notiek aktīvs darbs pie mākslinieciskās
programmas un scenogrāfijas izveides.
No 2018. gada decembra uzsākts darbs pie skatuves
scenogrāfijas izveides

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

5. Pasākumu rezultātu ilgtspēja
/paliekošā vērtība

Pasākumā īstenotās aktivitātes atbilst šādiem
pasākumu plānā iekļaujamo norišu kritērijiem:
1) norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu
skaitu Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs;
1) norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
2) norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas
draugus pievienot iniciatīvas un labos darbus
kā īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas
svinībām;
3) norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu
Latvijas tēla veidošanā.
2. Vēsturiskais notikums “Kuģa SARATOV
sagaidīšana Liepājā” (norises laiks 2019.gada 27.29.jūnijs)
a. Plānotais pasākuma apmeklētāju skaits – 30 000
apmeklētāji.
Mērķauditorijas kategorijas, kas atbilst Latvijas
simtgades
svinību
plānošanas
dokumentos
definētajām, ir šādas:
- bērni, ģimenes ar bērniem;
- jaunieši;
- seniori;
- Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
- Latvijas reģionu iedzīvotāji;
- tautieši ārvalstīs;
- ārvalstu viesi;
Vēsturisko notikumu izpēte sadarbībā ar Liepājas
muzeja vēsturniekiem, sadarbība ar pasākuma
producentu – biedrību “I did it”, sadarbība ar
Francijas, ASV un Lielbritānijas vēstniecībām
Latvijā.
Pasākuma rezultātā radītās paliekošās vērtības:
− radītas jaunas zināšanas, priekšstati un
izpratne par Latvijas valsts nostiprināšanu;
− attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un
dzīves vietai;
− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu,
kopienu;
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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
īstenošanā )
II.

− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
− nostiprināta drošības sajūta Latvijā;
− ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un
atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs;
https://www.liepaja.lv/liepaju-iepazisanas-viziteapmekle-amerikas-savienoto-valstu-vestniecibaspreses-un-kulturas-atasejs/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgade
s-svetku-programma-aizsakas-sonedel/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgade
s-svinibu-kulminacija-2018gada-18novembris/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura
s-pulss/liepaja-izaicina-svinet-latvijai-100-203879

pasākuma
Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums

Plāns

2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

10000

10000

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

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

10000

10000
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* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

Liepājas PPI “Kultūras pārvalde” vadītājs Juris Jirgens
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Liepājas PPI “Kultūras pārvalde” vadošais projektu
vadītājs Ainars Ronis
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 22843265
E-pasts:

ainars.ronis@liepaja.lv

