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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 2019. gadā

Kultūras ministrija
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikumi, jaunu
tradīciju iedibināšana un citi īpaši simtgadei veltīti pasākumi
plašai sabiedrībai Latvijā un tautiešiem ārvalstīs. Jauniešu
iesaistīšana Latvijas valsts simtgades sagatavošanā un
īstenošanā, jauniešu aktivitāšu un pasākumu īstenošana.
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Šī pasākuma mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades programmas
daudzveidīgu norisi gan vietējā, gan nacionālā, reģionālā un
starptautiskā līmenī, vienlaikus aptverot dažādu nozaru ministriju un
institūciju ieguldījumu, rosinot pārnozaru un pārnovadu sadarbību un
jaunu radošu partnerību veidošanos, vēsturisko notikumu
aktualizēšanu, sabiedrības izglītošanu un iesaisti.
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, simbolus un
jaunrades darbus;
• vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un
starpkultūru attiecību veidotāju.
•

Norise atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķiem:
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•

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos;
• Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos
un attīstības vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu
segmentos;
• Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to
izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.
Nodrošināta Nacionālā plāna virskomunikācijas īstenošana noteiktajam
2. Īstenoto
aktivitāšu periodam, arvien papildināts digitālais kalendārs, kopumā veidojot
apraksts un laika grafiks daudzveidīgu un daudznozarisku piedāvājumu Latvijas valsts
simtgades programmā. Tai skaitā, sagatavots 2019. gada Latvijas valsts
simtgades programmas tēmas pieteikums (preses konference,
uzsaukums reģioniem, vēstures skaidrojošā eseja u.c.), ceturto reizi tika
īstenota Latvijas valsts simtgades iniciatīva - Latvijas neatkarības
atjaunošanai veltītie Baltā galdauta svētki ar plašu sabiedrības iesaisti
(vismaz 500 000 iesaistīto).
Latvijas valsts simtgades 2019. gada tēma integrēta citos nozīmīgos
notikumos, piemēram, Muzeju nakts un sarunu festivāls „Lampa”. Kā
unikāls un būtiskākais notikums, nodrošināta Baltijas ceļa
trīsdesmitgadei un Bermontiādes simtgadei veltītās programmas un
komunikācijas koordinācija, izstrādātas vienota programmas vizuālā
identitāte. Nodrošināta pasākumu kalendāra drukas versija, izdevumi
par simtgades tematiku un citi vizuālās identitātes materiāli plašai
lietošanai. Nodrošināts Latvijas valsts simtgades informācijas centra
darbs un drukāts izdevums par Latvijas valsts pirmo gadu.
Jaunieši, t.sk., jaunieši no mazākumtautību skolām iesaistījušies
norisēs, kas sekmē valsts vēstures izpratni un piederības izjūtu. Īstenots
pētījums par Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas
ietekmes izvērtējumu par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 31.decembrim”.
Nodrošināta Latvijas valsts simtgades organizatorisko jautājumu
sistemātiska darbība – regulāras darba grupu tikšanās, risinot aktuālos
jautājumus, informācijas apmaiņa ar visiem sadarbības partneriem,
tādējādi īstenojot saskaņotu, efektīvu un uz dažādām mērķgrupām
vērstu simtgades norišu sagatavošanu un izpildi. Apkopotas un Latvijas
valsts simtgades rīcības komitejā apstiprinātas atskaites par 2018. gadā
īstenotajām norisēm, nodrošināta to publiskošana digitālajā vietnē
www.lv100.lv; rīcības komitejā izskatīta 2019. gada norišu programma,
tostarp veicot nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2016. gada
13. decembra rīkojumā Nr. 769 „Par Latvijas valsts simtgades
pasākumu plāna 2017.-2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta
finansējuma sadalījumu””, organizētas koordinācijas darba tikšanās par
Baltijas ceļa trīsdesmitgadei un 4.maija LPSR Augstākās Padomes
deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”
trīsdesmitgade trīsdesmitgadei veltīto norišu kopumu, nodrošināta
Latvijas valsts simtgades zīmes pieejamība uzņēmējiem,
nevalstiskajiem partneriem un citiem interesentiem, nodrošināta privāto
un sadarbības partneru simtgadei veltīto iniciatīvu iekļaušana LV100.lv
digitālajā kalendārā.
Latvijas valsts simtgades starptautiskā programma 2019.gada turpinās
ar nozīmīgiem un īpašiem notikumiem, prezentējot augstākā līmeņa
Latvijas kultūras sasniegumus un stāstot Latvijas stāstus pasaulē.
1.jūnijā Akureires mākslas muzejā Islandē atklāta Latvijas laikmetīgās
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mākslas izstāde no LNMM krājuma „Runā ar mani”. Koncertējot
Latvijā, pārējās Baltijas valstīs, Eiropā un pasaulē – „Kremerata
Baltica” un Gidons Krēmers, turpina būt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
kultūras vēstneši, svinot Baltijas valstu simtgades. Varšavā, Polijas
Tautas piemiņas institūta izstāžu centrā un Katovices pilsētas
bibliotēkā, kā arī Tallinā, Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā, notika
Latvijas Nacionālo arhīvu izstāde, kas tapusi kopsadarbībā ar Baltijas
valstu arhīviem – „Mēs gribam būt brīvi! Mēs būsim brīvi!”, 1.jūnijā
Valkā un Valgā notika Igaunijas un Latvijas dziesmu diena, kas notika
Jāņa Cimzes 205. gadadienas zīmē. Cēsīs, atzīmējot Cēsu kauju
simtgadi, nedēļu apskatāms Igaunijas simtgades projekts bruņuvilciens „Brīvība” (Wabadus), atklāta izstāde „Pārnēsājamās
ainavas” Ņujrkā, ASV, nacionālo institūciju simtgades prezentētas
UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, Francija izstādē „Latvijas kultūras
alfabēts”, izstāde atklāta arī Rīgā – LU Dabas mājā.
Norises 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 un
tradīcija;
• 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
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.)

Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, nevalstiskas organizācijas,
Latvijas un ārvalstu vēstniecības un diplomātiskais korpuss, uzņēmēji
un to asociācijas, dažādu nozaru asociācijas un profesionāļi, mediji,
interešu kopienas Latvijā un diasporā, plaša sabiedrība – ikviens
interesents. Ar digitālās platformas, iesaistes aktivitāšu un simtgades
notikumu starpniecību tiek uzturēta regulāra informācijas apmaiņa un
atgriezeniskā saite starp svinību programmas organizatoriem un plašu
sabiedrību. Ik gadu tiek nodrošināts finansiāls atbalsts sabiedrības
iniciatīvām, izveidotas ērtas sistēmas uzņēmējiem un organizācijām gan
pasākumu pieteikšanai kalendārā, gan Latvijas valsts simtgades
piederības zīmes lietošanai.

Norises aptver šādas mērķauditorijas:
− bērni, ģimenes ar bērniem;
− jaunieši;
− seniori;
− Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
− Latvijas reģionu iedzīvotāji;
− tautieši ārvalstīs;
− cilvēki ar īpašām vajadzībām;
−
4. Sadarbības
(t.sk.

ārvalstu viesi.

partneri Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, nevalstiskas organizācijas,
reģionu, reģionu pilsoniskās sabiedrības un kopienu pārstāvji, Latvijas un
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pilsoniskās sabiedrības ārvalstu vēstniecības, uzņēmēji, nozaru asociācijas un profesionāļi,
u.c. pārstāvji)
mediji, starptautiskas organizācijas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
Latvijas valsts simtgades programmas rūpīgas izstrādes mērķis ir
5. Pasākumu rezultātu nodrošināt arī programmas ilgtspēju – veidot tādas aktivitātes, kas rada
ilgtspēja
/paliekošā paliekošas vērtības vai ilgtspējīgu efektu. Papildus piederības sajūtas,
vērtība
saliedētības un izziņas par Latvijas vēsturi stiprināšanai, simtgades
programma rada arī tādas nākamajām paaudzēm paliekošas vērtības kā
grāmatas, pastmarkas, monētas un Latvijas Nacionālā enciklopēdija, 16
īpašas Latvijas filmas Latvijas simtgadei, iniciatīvu ikvienam Latvijas
skolēnam “Latvijas skolas soma”, jaunu ozolu audze apkārt Latvijas
robežai, jaundarbi visās kultūras jomās, jaunas un papildinātas
patstāvīgās ekspozīcijas un izstādes Latvijas muzejos un mantojuma
institūcijās, īpaši veltījumi un izziņas pasākumi Latvijas
kultūrvēsturisko reģionu vērtībām, notikumiem un personībām, jauni
kultūrvēsturiski tūrisma maršruti un pakalpojumi, vides sakopšanas un
citi labi darbi Latvijai, īpaši iesaistot jauniešus, jaunas izzinošas un
saliedējošas tradīcijas, piemēram, Baltā galdauta svētki, godinot
Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu u.c.

Norises paliekošā vērtības:
• radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par
valstiskuma tapšanu un nostiprināšanos;
• 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;
• aktualizēts jauns (tostarp digitāls) mantojums;
• radīti jauni mākslas darbi;
• veikts ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un
atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs.

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

Tiek īstenots Latvijas valsts simtgades komunikāciju plāns un
publicitātes aktivitāšu plāns, kā ietvaros cieši sadarbojas gan valsts
pārvaldes komunikatoru grupa, Latvijas valsts simtgades novadu
koordinatori, Latvijas skolas somas koordinatori novados,
komunikāciju speciālisti un mediji atsevišķu nacionālas nozīmes
notikumu plānošanas darba grupās. Liela daļa semināru, konferenču un
publisku pasākumu tiek raidītas tiešraidē lv100.lv, LETA vai
www.lsm.lv platformās.
Latvijas valsts simtgades programmas aktualitātēm var sekot līdzi
digitālajā platformā www.LV100.lv, tajā ir atrodamas gan galerijas, gan
preses relīzes. LV100.lv YouTube kanālā ir atrodami dažādi video sižeti
nacionālajās un reģionālajās televīzijās.

7. Cita informācija
(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro
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Izdevumu
klasifikāciju
Izdevumu klasifikāciju kodu
kodi atbilstoši
atbilstoši ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
kategorijām
1

2

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7460

7470

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

640 750
624 300

569 637
553 187

71 113
71 113

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Pārējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti pašvaldībām
Pārējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātajām
publiskajām personām un
budžeta nefinansētajām
iestādēm
Kapitālie izdevumi

235 360
78 537
156 823
289 542

213 746
69 537
144 209
240 456

21 614
9 000
12 614
49 086

99 398

98 985

413

69 398

68 985

30 000

30 000

0

16 450

16450

0

Efektīvi sastādot norišu plānu, radies līdzekļu ietaupījums, vienlaikus
nodrošinot noteikto mērķu sasniegšanu.

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pastare
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 67 330339
E-pasts:

Linda.Pastare@km.gov.lv

