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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2019. gadā 
 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Laikmetīgās mākslas izstāde “Runā ar mani” 

Akureires Mākslas muzejā, Islandē 

01.06.-22.09.2019. 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis Laikmetīgās mākslas izstādes “Runā ar mani” (Talk To Me, Tala Við Mig) 

sagatavošana un norise Akureires Mākslas muzejā (Islande) 

 apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta 

valsts vērtības [popularizēti Latvijas iedzīvotāju profesionālie 

sasniegumi, aktualizētas Latvijas un citu valstu sadarbības 

pieredzes dažādās jomās]; 

 daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un 

sasniegumus [popularizēti Latvijas iedzīvotāju profesionālie 

sasniegumi; aktualizēti un cildināti konkrētu personību 

sasniegumi dažādās sabiedrības dzīves jomās; popularizēti 

konkrētu cilvēku, organizāciju, uzņēmumu, kopienu profesionālie 

sasniegumi un veiksmes stāsti]; 

 radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un 

jaunrades darbus; 

 vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un 

starpkultūru attiecību veidotāju [publiskās diplomātijas pasākumi 

Latvijā; publiskās diplomātijas pasākumi ārvalstīs.] 
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2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika 

grafiks 

2019. gada 1. ceturksnī: 

1) mākslas darbu eksponēšanas specifikācijas aktualizēšana un 

saskaņošana ar māksliniekiem; 

2) organizatoriskās komunikācijas uzturēšana ar Akureires 

Mākslas muzeja vadību, kuratori Aisu Sigurjonsdotiru 

(Æsa Sigurjónsdóttir) un tehnisko personālu par izstādes 

tehnisko nodrošinājumu; 

3) transportēšanas plānošana sadarbībā ar SIA “Art Services” un 

transporta grafika saskaņošana maršrutam Rīga-Akureire-Rīga; 

4) mākslas darbu apdrošināšana no naglas līdz naglai 

(transportēšanas un izstādes periodam); 

5) sagatavota dokumentācija un saņemta Kultūras ministrijas 

atļauja uz laiku izvest izstādes mākslas darbus eksponēšanai 

Akureires Mākslas muzejā, Islandē; 

6) izglītojošās un pavadošās programmas plānošana sadarbībā ar 

māksliniekiem, LNMM un Akureires muzeja speciālistiem un 

citiem iesaistītajiem; 

7) cenu aptauja darba grupas komandējumu nodrošināšanai uz 

izstādes iekārtošanas, atklāšanas un slēgšanas periodiem; 

8) sagatavota, tulkota un rediģēta informācija muzeju tiešsaistes 

vietnēm un plašsaziņas līdzekļiem. 

2019. gada 2. ceturksnī: 

1) nodrošināta mākslas darbu un katalogu pakošana un 

transportēšana uz Akureires Mākslas muzeju 

(SIA “Art Services” pakalpojums); 

2) noorganizēts mākslinieku un LNMM darba grupas brauciens uz 

izstādes atklāšanas pasākumiem;  

3) piedaloties māksliniekiem un sadarbībā ar Akureires Mākslas 

muzeja darbiniekiem, nodrošināta kvalitatīva izstādes 

iekārtošana un mārketinga aktivitātes; 

4) izdots un prezentēts izstādes katalogs latviešu, islandiešu un 

angļu valodās; 

5) nodrošināta izstādes iekārtošana, eksponējot 19 mākslinieku 29 

darbus; noorganizēti izstādes atklāšanas pasākumi: 31.05.2020. 

tikšanās un sarunas ar māksliniekiem, kuratoriem un 

Ineses Baranovskas priekšlasījums; 01.06.2020. izstādes 

atklāšana, kurā piedalījās Islandes un Latvijas Kultūras 

ministriju oficiālās amatpersonas piedalīšanos, Latvijas 

mākslinieki un LNMM projekta darba grupas dalībnieki, 

latviešu diasporas pārstāvji un Islandes kultūras speciālisti un 

žurnālisti; 

6) sagatavotas izglītojošās programmas un pavadošie materiāli 

dažādām mērķauditorijām; 

7) kopā ar Akureires Mākslas muzeja darbiniekiem uzsākta 

izstādes slēgšanas pasākumu plānošana un organizēšana. 

2019. gada 3. ceturksnī: 

1) kopā ar Akureires Mākslas muzeja darbiniekiem realizētas 

izglītības programmas skolēniem un pirmskolas vecuma 

bērniem; 

2) izveidota kopēja Facebook platforma informācijas apmaiņai par 
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izglītības programmā notiekošo; 

3) 21.09.2019. nodrošināti izstādes slēgšanas pasākumi: Latvijas 

perkusionistu grupas Brāļi Grīnbergi koncerts Akureires 

Mākslas muzejā un izstādes kuratores Astrīdas Rogules lekcija 

“Laiks un personības – stāsti par izstādē eksponēto mākslas 

darbu autoriem”; 

4) veikta izstādes demontāža, mākslas darba pakošana un uzsākta 

transportēšana no Akureires uz Rīgu. 

2019. gada 4. ceturksnī: 

5) mākslas darbi atgriezušies Rīgā; mākslas darbi izpakoti un 

pārbaudīta to saglabātība, kā arī nodrošināta nepieciešamā 

deponēšanas noslēguma procedūru dokumentācija; 

6) veikta projekta rezultātu un projekta izmaksu analīze un 

sagatavoti tāmes grozījumi atbilstoši projekta izpildei. 

Sagatavoti projekta saturiskie un finanšu pārskati. 

 norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas 

iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs; 

 norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;  

 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.) 

Pārskata periodā veiktas šādas informatīvās aktivitātes 

mērķauditorijas sasniegšanai saistībā ar projektu: 

1) izstādes atklāšanā 01.06.2020. runas teica Islandes kultūras 

ministre Lilja Alfredsdotira (Lilja  Alfreðsdóttir), V.E. Judīte 

Dobele, KM Valsts sekretāra vietniece Latvijas valsts 

simtgades jautājumos Selga Laizāne, LNMM direktore Māra 

Lāce un Akureires Mākslas muzeja direktors Hlīns Halsons 

(Hlynur Hallsson). Atklāšanu apmeklēja ap 100 dalībnieku; 

pirms atklāšanas notika Ineses Baranovskas priekšlasījums par 

Latvijas laikmetīgo mākslu, kuru apmeklēja ap 40 dalībnieku; 

2) izstādes kuratores un mākslinieki sniedza intervijas Islandes 

radio un televīzijai www.ruv.is, laikrakstam Visir www.visir.is, 

Latvijas radio Kultūras Rondo 

[https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/islande-atklata-

latvijas-laikmetigas-makslas-izstade.a320960/], 07.06.2019. 

Informācija publicēta ĀM, KM un abu muzeju mājas lapās. 

Regulāra informācija sociālajā tīklā Facebook; 

3) izveidota un realizējas izglītojošā programma skolēniem, kuru 

vada muzejpedagoģe no Reikjavīkas Brunhildura Tordardotira; 

4) izstādes kopējais apmeklējums visā atvēršanas periodā: 9 008 

apmeklējumu. 

 bērni, ģimenes ar bērniem; 

 jaunieši; 

 seniori; 

 tautieši ārvalstīs; 

 ārvalstu viesi. 

http://www.ruv.is/
http://www.visir.is/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/islande-atklata-latvijas-laikmetigas-makslas-izstade.a320960/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/islande-atklata-latvijas-laikmetigas-makslas-izstade.a320960/
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4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, 

pilsoniskās sabiedrības 

u.c. pārstāvji) 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrija (Latvijas vēstniece Islandes Republikā), Akureires 

Mākslas muzejs (Islandē), Akureires Mūzikas skola, Akureires 

Botāniskais dārzs. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Izstāde “Runā ar mani” pirmo reizi vēsturē tik vērienīgi parādīja 

Latvijas mākslu Islandē. Latvijas valsts simtgades svinību reizē šī 

izstāde bija lielisks veids, kā pateikties Islandei par atbalstu mūsu 

neatkarības atgūšanā. Islande bija pirmā valsts, kas 1991. gada 22. 

augustā atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu. 

Izstādes kvalitatīvā realizācija un katalogā atrodamā plašā 

informācija par Latvijas laikmetīgās mākslas procesiem un 

nozīmīgākajām personībām ir veicinājusi interesi par izstādes 

iespējamo norisi Helsinku Foto muzejā un Norvēģijas pilsētas 

Hanemā kultūras centrā. Izstāde un katalogs palīdzējuši iegūt jaunus 

partnerus arī Francijā un Vācijā. 

 radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas 

kultūras un sabiedriskajiem sakariem ar Islandi, kā arī par 

Latvijas laikmetīgo mākslu; 

 radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

 aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums; 

 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.) 

1) Latvijas laikmetīgās mākslas izstādes „Runā ar mani” (Talk To 

Me, Tala Við Mig) ilustrēts katalogs latviešu, islandiešu un 

angļu valodās. Sast. Astrīda Rogule. Runā ar mani. Talk To 

Me. Tala Við Mig. Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 

2019, 127 lpp. ISBN 978-9934-549-81-6. 

2) Informācija par izstādi publiskota vairākos Latvijas plašsaziņas 

līdzekļos, piemēram: 

- http://www.arterritory.com/lv/dzivesstils/atklasanas/8250-

fotoreportaza_runa_ar_mani/ 

- https://jauns.lv/raksts/pastaiga/333837-islande-atklaj-latvijas-

laikmetigas-makslas-izstadi-runa-ar-mani  

- https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/islande-notiks-

latvijas-laikmetigas-makslas-izstade-_runa-ar-mani_-

14220492 

- https://www.delfi.lv/kultura/news/art/islande-atklas-latvijas-

laikmetigas-makslas-izstadi.d?id=51146261 

3) Izstādes sadaļa LNMM mājaslapā: 

http://lnmm.lv/lv/apmekle/izstades/6291-runa-ar-mani-talk-to-

me-tala-vid-mig. 

4) Izstādes sadaļa Akureires Mākslas muzeja mājaslapā: 

http://www.listak.is/en/exhibitions/current-exhibitions/talk-to-

me. 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

 

 

http://lnmm.lv/lv/apmekle/izstades/6291-runa-ar-mani-talk-to-me-tala-vid-mig
http://www.arterritory.com/lv/dzivesstils/atklasanas/8250-fotoreportaza_runa_ar_mani/
http://www.arterritory.com/lv/dzivesstils/atklasanas/8250-fotoreportaza_runa_ar_mani/
https://jauns.lv/raksts/pastaiga/333837-islande-atklaj-latvijas-laikmetigas-makslas-izstadi-runa-ar-mani
https://jauns.lv/raksts/pastaiga/333837-islande-atklaj-latvijas-laikmetigas-makslas-izstadi-runa-ar-mani
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/islande-notiks-latvijas-laikmetigas-makslas-izstade-_runa-ar-mani_-14220492
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/islande-notiks-latvijas-laikmetigas-makslas-izstade-_runa-ar-mani_-14220492
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/islande-notiks-latvijas-laikmetigas-makslas-izstade-_runa-ar-mani_-14220492
https://www.delfi.lv/kultura/news/art/islande-atklas-latvijas-laikmetigas-makslas-izstadi.d?id=51146261
https://www.delfi.lv/kultura/news/art/islande-atklas-latvijas-laikmetigas-makslas-izstadi.d?id=51146261
http://lnmm.lv/lv/apmekle/izstades/6291-runa-ar-mani-talk-to-me-tala-vid-mig
http://lnmm.lv/lv/apmekle/izstades/6291-runa-ar-mani-talk-to-me-tala-vid-mig
http://www.listak.is/en/exhibitions/current-exhibitions/talk-to-me
http://www.listak.is/en/exhibitions/current-exhibitions/talk-to-me
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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 51 000 51 000  

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 51 000 51 000  

1000-2000 Kārtējie izdevumi 51 000 51 000  

1000 Atlīdzība 3 000 3 000  

2000 Preces un pakalpojumi 48 000 48 000  

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam mērķim  

   

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: 
Direktore Māra Lāce 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Dir.vietn.admin.darbā Una Sedleniece 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis:  67 325051 

E-pasts: lnmm@lnmm.lv 

 

 


