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Pārskats par  
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2019. gadā 
 

Valkas novada dome 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Igaunijas  un Latvijas dziesmu diena- Cimzem- 205, 

2019.gada 1.jūnijs 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma 

mērķis 

 

Pasākuma “Igaunijas  un Latvijas dziesmu diena- Cimzem- 205” virsmērķis:  

Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to izpausmes 

programmas mērķa grupu segmentos. 

 

Mērķi:  

 

-cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu; 

-daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus; 

-stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai; 

-radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus; 

 

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

 

Pasākuma “Igaunijas  un Latvijas dziesmu diena- Cimzem- 205” kritēriji: 

- spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotājus un tautiešus 

ārvalstīs; 

- rod aizsākumu un inovatīvu risinājumu Latvijas valsts simtgades svinību laikā 

un nostiprinās kā paliekoša vērtība un tradīcija; 

 - stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā. 

 

Aktivitātes:  

- no Valkas pilsētas kultūras nama - orientēšanās viktorīna ģimenēm Valkā un 

Valgā  “Ziedu valsis”. 

- Valkas pilsētas kultūras nama Pelēkajā zālē latviešu un igauņu gleznu izstāde 

“Dārza un lauka puķes”. Gleznotāju Judītes Liepiņas (Latvija) un Viive Piir 

(Igaunija) darbi. Izstādes atklāšana. 

- Latvijas un Igaunijas bērni vokālisti  kopkoncertā ‘Nošu karuselis”Valkā, 

Lugažu laukumā.  

- Valkas novadpētniecības muzejā apskatāma ekspozīcija „Vidzemes draudžu 

skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus – 

20.gs. sākums”. 

-Valkas novadpētniecības muzejā Igaunijas Dziesmusvētku biedrība iededz 

svinīgā pasākumā, kurā piedalās Latvijas un Igaunijas kori,  Igaunijas 

Dziesmusvētku uguni. 

- Valkas novadpētniecības muzejā pasākums koriem “Tēja ar Cimzes māsu”.  
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- aktivitāte:  “Cimzes dziesmu ceļš”: 

+Piemiņas brīdis Valkas Cimzes kapos pie J. Cimzes atdusas vietas,  

+ Valkas-Lugažu Evanģēliski Luteriskajā baznīcā Latvijas un Igaunijas koru 

koncerts, 

+ Valgas Jaunajā laukumā  Latvijas koru koncerts, 

+ Valgas Jāņa baznīcā  Latvijas un Igaunijas koru kopkoncerts,  

 

+Valkas pilsētas kultūras namā  lielkoncerta ieskaņa no tautas dziedāšanas līdz 

koru dziesmai, 

+Valkas pilsētas kultūras namā Latvijas, Igaunijas koru, solistu, mūziķu, teicēju 

lielkoncerts ‘Kroņu pinējs”. 

 

Laika grafiks2015.- 1019.gada 1.jūnijam Jānim Cimzem -205 

 

Dziesmu dienas koncepcijas izstrāde 2015.- 2018. 

Radošās grupas izveidošana, darba uzdevumi 2017.-2018. 

Norišu scenāriju izstrāde, saskaņošana 2018. 

Norišu repertuāru atlase un lielkoncerta scenogrāfijas 

izstrāde 

2018. 

Mārketinga un publicitātes pasākumi līdz 06.2019. 

Dziesmu dienas Jānim Cimzem 2015 norise 01.06.2019. 
 

3. Pasākuma 

mērķauditorij

a  

Pasākuma mērķauditorija:  

- bērni, ģimenes ar bērniem; 

-jaunieši; 

-seniori; 

-Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

-cilvēki ar īpašām vajadzībām; 

- ārvalstu viesi. 

Mākslinieciskajā  izpildījumā piesaistīti 9 Latvijas kori un  3 Igaunijas kori 

-2 folkloras un etnogrāfiskās kopas, bērnu vokālais ansamblis 

-aktieri, solisti un muzikālā pavadījuma grupa 

-iesaistītie brīvprātīgie- 12 jaunieši viktorīnas un aktivitāšu organizēšanai 

-pasākumā iesaistījās 412 dalībnieki 

-apmeklētāju skaits klātienē 890, neklātienē- TV ieraksts 2000 

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

-Igaunijas Koru biedrība 

-Valkas Novadpētniecības muzejs 

-Valkas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu  centrs 

-Valkas- Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas un Valgas  Jāņa baznīcas 

draudzes 

-SIA “Valmieras TV” 

- Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja 

/paliekošā 

vērtība 

Pasākuma “Igaunijas  un Latvijas dziesmu diena- Cimzem- 205” paliekošās 

vērtības: 

-radītas jaunas zināšanas par J. Cimzi (latviešu nācijas idejas aizsācēju),  

-priekšstati un izpratne par Dziesmu svētku tradīciju pilnveidi un saglabāšanu; 

-attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  

-attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

-nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

-radīta jauna kultūras pieredze un emocijas, 

-veicināta Jāņa Cimzes kā personības un latviešu kultūrnācijas veidotāja, tautas 

dziesmu vācēja un apdarinātāja paveiktā atpazīstamība. 

- Latviešu un igauņu sabiedrība it īpaši bērni un jaunieši guva plašākas zināšanas 

un priekšstatus par Jāņa Cimzes veikumu pirmo Dziesmu svētku tapšanā. 
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-tika veicināta Latvijas un Valkas novada popularizēšana un atpazīstamība, 

mērķauditorija – iepazīstināta ar Jāņa Cimzes personību. 

- tika dots ieguldījums nākamajām paaudzēm latviešu – igauņu kultūrvides 

saskarsmes punktu pētīšanai un izzināšanai. 

-sekmēta mērķauditorijas interese par Valku un Vidzemes draudžu skolu 

skolotāju semināru un tā audzēkņu kultūrizglītojošo darbību. 19.gs. vidus – 

20.gs. sākumā caur Jāņa Cimzes veikumu. 

Pilnīgai un saturiskai pasākuma norises kvalitātes un starpvalstu atpazīstamības 

nolūkā, tika iesaistīti dalībnieki no Latvijas un Igaunijas  

(Valgas, Vīlandes, Tallinas). 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/1-junija-valka-latviesu-igaunu-

dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-205 

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/cimzem-

200/lielkoncerta-kronu-pinejs-uzstasies-latvija-atpazistami-muziki 

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/cimzem-

200/sogad-valka-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-

205- 

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/jauktos-korus-aicina-

piedalities-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-valka- 

http://www.valka.lv/lv/galleries/lielkoncerts-kronu-pinejs-dpuce 

https://www.lnkc.gov.lv/galerijas/050619-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-

pinejs-janim-cimzem-205-/ 

https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/jauktos-korus-aicina-piedalities-latviesu-

igaunu-dziesmu-diena-valka/ 

www.lv100.lv 

www.ziemeļlatvija.lv 

www.facebook.com 

https://www.facebook.com/asnate.silina?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARD770pMzQ755GFr8p69R1eRCCzDkMtMNodV_pPCuHgACYtKaT

qJZg63MnTToq-TF8huEREBC3QK_xLs 

https://www.facebook.com/search/top/?q=valkas%20novads&epa=SEARCH_B

OX 

https://www.facebook.com/Valkasnovads/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARA_tkzDtXTdTxw4EIp9uSxtK6nU8tFAd57jk_6ZlpbnKLP278vsU9U

_qBBrHHFuwXYIWu14aMYPdNlm 

www.valgamaale.ee 

https://etv.err.ee/ 

https://r2.err.ee/ 

https://raadiotallinn.err.ee/ 

http://www.retv.lv/ 

7. Cita 

informācija 
(kas bija būtiska 

pasākuma 

īstenošanā ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/1-junija-valka-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-205
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/1-junija-valka-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-205
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/cimzem-200/sogad-valka-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-205-
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/cimzem-200/sogad-valka-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-205-
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/cimzem-200/sogad-valka-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-205-
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/jauktos-korus-aicina-piedalities-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-valka-
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/jauktos-korus-aicina-piedalities-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-valka-
http://www.valka.lv/lv/galleries/lielkoncerts-kronu-pinejs-dpuce
https://www.lnkc.gov.lv/galerijas/050619-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-205-/
https://www.lnkc.gov.lv/galerijas/050619-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-kronu-pinejs-janim-cimzem-205-/
https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/jauktos-korus-aicina-piedalities-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-valka/
https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/jauktos-korus-aicina-piedalities-latviesu-igaunu-dziesmu-diena-valka/
http://www.lv100.lv/
http://www.ziemeļlatvija.lv/
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/asnate.silina?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD770pMzQ755GFr8p69R1eRCCzDkMtMNodV_pPCuHgACYtKaTqJZg63MnTToq-TF8huEREBC3QK_xLs
https://www.facebook.com/asnate.silina?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD770pMzQ755GFr8p69R1eRCCzDkMtMNodV_pPCuHgACYtKaTqJZg63MnTToq-TF8huEREBC3QK_xLs
https://www.facebook.com/asnate.silina?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD770pMzQ755GFr8p69R1eRCCzDkMtMNodV_pPCuHgACYtKaTqJZg63MnTToq-TF8huEREBC3QK_xLs
https://www.facebook.com/search/top/?q=valkas%20novads&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=valkas%20novads&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Valkasnovads/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA_tkzDtXTdTxw4EIp9uSxtK6nU8tFAd57jk_6ZlpbnKLP278vsU9U_qBBrHHFuwXYIWu14aMYPdNlm
https://www.facebook.com/Valkasnovads/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA_tkzDtXTdTxw4EIp9uSxtK6nU8tFAd57jk_6ZlpbnKLP278vsU9U_qBBrHHFuwXYIWu14aMYPdNlm
https://www.facebook.com/Valkasnovads/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA_tkzDtXTdTxw4EIp9uSxtK6nU8tFAd57jk_6ZlpbnKLP278vsU9U_qBBrHHFuwXYIWu14aMYPdNlm
http://www.valgamaale.ee/
https://etv.err.ee/
https://r2.err.ee/
https://raadiotallinn.err.ee/
http://www.retv.lv/
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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 35000 35000  

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 

mērķim  

35000 35000  

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs: 

Valkas novada domes izpilddirektors 

Ainārs Zābers 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: LV simtgades programmas koordinators Valkas 

novadā, Valkas pilsētas kultūras nama direktors Aivars 

Ikšelis 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 29423675 

E-pasts: Aivars.ikselis@valka.lv 
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