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Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “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. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis No 27. līdz 29. jūnijam Liepājā norisinājās vēsturisku notikumu 

pasākumu kopums – “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā – 100”. 

Atceroties laiku, kad Liepāja bija kļuvusi par Latvijas valsts pagaidu 

valdības mītni, trīs dienu garumā ikviens varēja piedzīvot 1919.gada 

27.jūnija notikumus, piedaloties plašā svētku programmā.  

Uzstādītie mērķi, kas izsaka pasākuma jēgu, būtību un vēlamos 

rezultātus ir šādi: 

• Iepazīstināt liepājniekus un visus pasākumu apmeklētājus ar 

informāciju par vēsturisko notikumu - Kuģa "Saratov" 

sagaidīšanu Liepājā;  

• Uzskatāmi paust šī notikuma nozīmīgumu Latvijas vēsturē 

un aktualizēt Liepājas pilsētas lomu Latvijas neatkarības 

iegūšanas laikā; 

• Veicināt pilsētas lokālpatriotismu;  

• Pozicionēt Liepāju kā valsts nozīmes pilsētu ar dinamisku 

kultūras dzīvi, piesaistot pasākumam apmeklētājus no citām 

Latvijas pilsētām; 

• Sniegt saturiski un emocionāli bagātīgus priekšnesumus un 

īstenot pasākumus, kuru idejiskā “celtspēja” un 

mākslinieciskā kvalitāte rada pozitīva, izglītojoša un jēgpilna 

notikuma sajūtu apmeklētājos.  

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; 
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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. 

2. Īstenoto 

aktivitāšu apraksts 

un laika grafiks 

Vēsturisku notikumu rekonstrukcija “Kuģa SARATOV sagaidīšanai 

Liepājā - 100” mākslinieciskās koncepcijas autore un svētku režisore 

ir Madara Gruntmane. Mākslinieciskās koncepcijas pamatā bija trīs 

dienu ilgs pasākumu cikls, tajā ietverot gan Pagaidu valdības 

sagaidīšanas vēsturisko rekonstrukciju 2019. gada 27. jūnijā, gan 

svinīgu lielkoncertu 28. jūnija vakarā, gan pasākumus pilsētvidē 

ģimeņu auditorijai 29. jūnijā.  

Par trīs dienu pasākuma norises vietu tika izvēlēta vēsturiskā kuģa 

“Saratov” piestātnes vieta Muitas laukumā, kanālmalā. Šajā laukumā 

tika izvietota skatuve, kuras scenogrāfisko ietērpu veidoja 

scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Scenogrāfs par savu asistenti izvēlējās 

Liepājas teātra tehnisko direktori Auriku Feldmani, kura 

scenogrāfijas ieceri īstenoja sadarbībā ar SIA “Ideju lidlauks”.  

Svinīgo 28. jūnija lielkoncertu veidoja komponists un aranžētājs 

Andis Klučnieks. Lielkoncerta muzikālais saturs tika veidots no 

pazīstamām un vēsturiski nozīmīgām kompozīcijām, kas ir cieši 

saistītas ar Latvijas valstiskuma apziņu, Liepāju un patriotiskumu. 

Repertuārs tika veidots no retro žanra dziesmām un skaņdarbiem, 

tādējādi precīzi iedzīvinot 20. gadsimta sākuma noskaņu.   

Pasākuma sagatavošanas laika grafiks: 

No 2017. gada 15. decembra – 2018.gada 5. aprīlim pēc vispārējās 

koncepcijas apstiprināšanas notiek darbs pie projekta 

mākslinieciskās koncepcijas, tās detalizētas izstrādes, iekļaujot trīs 

norišu dienu programmu pamatnostādņu izveidi, programmu 

vadmotīvu izvēli un repertuāra vadlīniju izstrādi.  

No 2017. gada 15. decembra – 2018. gada 1. jūnijam tiek īstenota 

projekta scenogrāfijas koncepcijas izveide skatuvei Vecajā ostmalā 

un rekonstrukcijas darbības zonas scenogrāfiskā ietērpa izveide, trīs 

pilsētvides informatīvu objektu vizuālās koncepcijas izstrāde. 
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No 2018. gada 1. jūnija pēc detalizēto koncepciju izstrādes notiek 

aktīvs darbs pie mākslinieciskās programmas, projekta īstenošanas 

tehniskā plāna izveides, ietverot skatuves un rekonstrukcijas zonas 

nodrošinājuma apzināšanu, gājiena plānošanu. 

Tāpat paralēli turpinās darbs pie materiālu vākšanas un apzināšanas, 

pētnieciskais darbs vēsturiskās rekonstrukcijas pilnveidei. 

Tiek veidota sadarbība ar ASV, Lielbritānijas un Francijas 

vēstniecībām viesu kolektīvu iesaistei pasākumā. Sadarbības izveide 

ar Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Nacionālās 

aizsardzības akadēmijas kadetu un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 

štāba orķestra dalībai pasākumos. 

Tāpat 2018.gada otrajā pusē tiek veidota koncerta “Ar prieku un 

gandarījumu” programma, tiek veikta koncerta solistu un dalībnieku 

atlase, kā arī skaņdarbu aranžējumu veidošana. 

Sākot ar 2019.gada janvāri pasākuma veidošanas process nonāk 

finiša taisnē, procesi notiek paralēli, proti: 

- “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā 100” vēsturiskās 

rekonstrukcijas 27. jūnijā programmas un plāna izstrāde; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas scenārija izstrāde; 

- Vēsturiskā rekonstrukcijas dalībnieku un aktieru atlases 

organizēšanas; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas kostīmu un aksesuāru, ieroču 

sagāde; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas muzikālā repertuāra atlase; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas mūzikas kolektīvu izvēle; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas scenogrāfijas īstenošana; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas norises tehnisko nepieciešamību 

nodrošinājuma īstenošana;  

- Rekonstrukcijas literārā scenārija izstrāde; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas gājiena plānošana un 

organizēšana; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas mēģinājumu organizēšana; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas iestudēšana  

- Vēsturiskās rekonstrukcijas vides iekārtošanas, skatuves un 

scenogrāfijas uzbūve Vecajā ostmalā; 

- Trīs informatīvu vides objektu saskaņošana un izvietošana 

Liepājas pilsētvidē – Vecajā ostmalā, Lielajā ielā un Jāņa Čakstes 

laukumā; 

- Sadarbības īstenošana ar Latvijas televīziju vēsturiskās 

rekonstrukcijas un svētku koncerta “Ar prieku un gandarījumu” 

atspoguļošanai LTV1 programmā; 

- Vēsturiskās rekonstrukcijas un gājiena īstenošana, tehniskā 

un mākslinieciskā uzraudzība un vadība 

- Programmas izstrāde un īstenošana Vēsturiskās 

rekonstrukcijas gājiena noslēgumam Jāņa Čakstes laukumā  

- Koncerta ar “Prieku un gandarījumu” detalizētas 

programmas un tehniskā scenārija izveide; 

- Koncerta “Ar prieku un gandarījumu” repertuāra apgūšana; 
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- Koncerta “Ar prieku un gandarījumu” tehnisko 

nepieciešamību nodrošinājuma organizēšana;  

- Koncerta “Ar prieku un gandarījumu” mēģinājumu 

organizēšana; 

- Koncerta “Ar prieku un gandarījumu” ģenerālmēģinājuma 

organizēšana; 

- Koncerta “Ar prieku un gandarījumu” īstenošana, tehniskā 

un mākslinieciskā vadība un uzraudzība; 

- Ārvalstu viesu kolektīvu uzņemšana Liepājā pasākuma 

“Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā 100” ietvaros, dalības 

programmas izstrāde laika posmā no 27. līdz 29. jūnijam;  

- Pasākuma “Pirms 100 gadiem Liepājā” koncepcijas izstrāde;  

- Pasākuma “Pirms 100 gadiem Liepājā” satura nodrošināšana 

– ārvalstu viesu kolektīvu un Apvienotā Kurzemes pūtēju orķestra 

koncertu organizēšana uz Lielās skatuves Vecajā ostmalā; 

- Pasākuma “Pirms 100 gadiem Liepājā” teritorijas 

programmas izstrāde un ieviešana – radošo darbnīcu un atrakciju 

nodrošināšana; 

- Pasākuma “Pirms 100 gadiem Liepājā” vides noformējuma 

koncepcijas izstrāde un ieviešana; 

- Pasākuma “Pirms 100 gadiem Liepājā” skatuves scenārija 

izstrāde; 

- Realitātes izstrādes Pasākuma “Pirms 100 gadiem Liepājā” 

iestudēšana, dalībnieku atlase un organizēšana; 

- Pasākuma “Pirms 100 gadiem Liepājā” tehniskā 

nodrošinājuma īstenošana skatuvei un teritorijas programmas 

veiksmīgai norisei. 

Runājot par mērķa sasniegšanai īstenotajām aktivitātēm nevar 

neaprakstīt arī pašu trīs dienu pasākuma norisi. 

2019.gada 27.jūnijs - Rekonstrukcija Vecā ostmalā, Muitas ielā un 

gājiens pa Liepāju 

Latvijas valdības ierašanās Liepājā ar kuģi “Saratov” 27. jūnijā  

simtgades ieskaņas pasākums tika īstenots kā vēsturiska 

rekonstrukcija laukumā pie Muitas nama. 

Iestudējums sākās precīzā laikā – tieši tad pat, kad pirms simts 

gadiem risinājās vēsturiskie notikumi. Vecajā ostmalā vispirms 

pulcējās sagaidītāji 20. gadsimta sākuma kostīmos – brīvprātīgie 

ugunsdzēsēji, zemessargi, skolēni un Alfrēda Kalniņa koris.  

Norises vietā  bija iekārtota vieta sabiedroto – Anglijas, Francijas un 

ASV karogiem, kā tika stilistiski atbilstoši izrotāta vide atbilstoši 

1919. gada vēsturisko foto attēlu piemēriem.  

Ceremonijas laikā tika ievērota vēsturiskā notikuma secība, iekļaujot 

repertuārā gan toreiz dziedātās dziesmas "Dievs, dod mūsu tēvu 

zemei” un “Latvju himnu”, gan aktieru izpildījumā atkārtojot 

uzrunas. Tāpat ceremonijā tika dots vārds ārvalstu vēstniecību 

pārstāvjiem.  

Pēc rekonstrukcijas notika gājiens pa Liepājas ielām uz Jāņa čakstes 

laukumu, kur notikums noslēdzās ar kopīgu foto uzņemšanu. 
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Gājiens tika paplašināts arī ar ārzemju viesu dalību – dūdu un bungu 

grupu no Skotijas, diksilenda grupu no ASV un teātra trupu no 

Francijas.  

Rekonstrukcijas norise 

Vecās ostmalas vides iekārtojums 

Rekonstrukcijas norises vietā Vecajā ostmalā Muitas ielā tika 

iekārtota scenogrāfa Aigara Ozoliņa veidota skatuve, kas 

simbolizēja kuģi “Saratov”.  

Vadoties no pieejamajiem vēsturiskajiem foto materiāliem un 

vēsturiskā notikuma aprakstiem, publikācijām tā laika “Kurzemes 

vārdā”, laikabiedru atmiņām un dokumentiem – ostmalas laukumā 

tika novietoti Latvijas un sabiedroto valstu karogi, teritorija bija 

pušķota ar ozollapu vītenēm.  

Rekonstrukcijas dalībnieki 

Rekonstrukcijas sastāvu veidoja liels dalībnieki skaits – aktieri, 

mūzikas kolektīvi, brīvprātīgie statisti.  

Rekonstrukcijas pamata sastāva dalībnieki bija tērpti 1919. gadam 

atbilstošās drēbēs, vadoties no vēsturiskajos foto attēlos pieejamiem 

piemēriem.  

Dalībnieki pamatā dalās šādās grupās:  

Pagaidu valdība 

Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, Iekšlietu ministrs  Miķelis 

Valters, Apsardzības ministrs Jānis Zālītis, Finanšu ministrs Kārlis 

Puriņš, Zemkopības ministrs Jānis Goldmanis, Satiksmes un darbu 

ministrs Teodors Hermanovskis, ģenerālis Augusts Ernests Misiņš. 

Pagaidu valdības sastāvu saskaņā ar šo koncepciju atveidoja 

Liepājas teātra aktieri un brīvprātīgie, kas ar apģērba un grima 

palīdzību vizuāli tika maksimāli pietuvināti atveidojamajiem tēliem. 

Latviešu zemessargu nodaļa ar karogu 

Brīvprātīgo rekonstrukcijas dalībnieku grupa, kurā ietilpa 50 

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, tērpi atbilstoši 

1919. gada formām.  

Alfrēda Kalniņa koris 

Kolektīva lomu uzņēmās Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra 

jauktais koris “INTIS”. 

Brīvprātīgie ugunsdzēsēji 

Brīvprātīgo rekonstrukcijas dalībnieku grupa, kurā ietilpa vīrieši 

vecumā līdz 40 gadiem, atbilstošās formās un ekipējumā.  

Liepājas skolotāji ar skolēniem 
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Plaša brīvprātīgo dalībnieku grupa atbilstošos tērpos ar dominējošu 

bērnu īpatsvaru – 20 personas. 

1919. gada apmeklētāji – liepājnieki 

Plaša brīvprātīgo grupa, kuras tipāži un būtiskie apģērba elementi 

izveidoti atsevišķi un individuāli. (30 personas) 

Ārvalstu diplomāti, militārie atašeji – tautas padome un Jānis Čakste 

Šo dalībnieku grupu veidoja aktieri un modeļi atbilstošos tērpos, 

tostarp, tā laika konkrēto valstu armiju formās. (15 personas) 

Amatpersonas  

Rekonstrukcijā kā viesi piedalījās Liepājas pilsētas un valsts 

amatpersonas, ārvalstu vēstniecību dalībnieki un citi lūgtie viesi. 

Ceremonijas laikā viņiem tika nodrošināta īpaša atrašanās vieta, lai 

ērti vērotu rekonstrukciju, kā arī varētu piedalīties pasākumā, sakot 

uzrunas pēc rekonstrukcijas izrādes, bet nezaudējot kopējo 

autentiskuma garu un atmosfēru. 

Pasākuma apmeklētāji 

Rekonstrukcijas teritoriālais plānojums norises vietā tika īstenots tā, 

lai apmeklētāji notiekošo varētu vērot kā izrādi, kā arī tika 

nodrošināti atbilstoši darba apstākļi Latvijas Televīzijai, kas filmēja 

notiekošo.   

Rekonstrukcijas norise 

Rekonstrukcijas norise notika  atbilstoši 1919. gada notikumiem 

Vecaja ostmalā Muitas ielā kā teatralizēts uzvedums ar nelielām 

tematiskām nobīdēm no oriģinālā satura – mūsdienu amatpersonu 

dalību, sabiedroto – Lielbritānijas, ASV un Francijas vēstniecību 

personāla un šo valstu viesmākslinieku – kolektīvu dalību.  

Pēc pasākuma izskaņas notika gājiens cauri Liepājai uz Jāņa Čakstes 

laukumu, tādejādi padarot rekonstrukciju ne vien par teatralizētu 

uzvedumu noteiktajā vietā, bet arī nesot svētku vēsti cauri pilsētai. 

Čakstes laukumā tika īstenota kopīga foto uzņemšana, kā arī uzstājās 

ārvalstu kolektīvi.  

2019.gada 28.jūnijs - Svētku koncerts “Ar prieku un gandarījumu” 

Svētku koncerts “Ar prieku un gandarījumu” Vecajā ostmalā notika 

29. jūnijā. Koncertā piedalījās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 

štāba orķestris, jauktais koris “INTIS”, grupa “Sky Forger”, solisti 

Asnate Rancāne, Ieva Sutugova, Ieva Akuratere, Juris Jope, Ivo 

Fomins, Andris Ērglis, koncertu vadīja Liepājas teātra aktieris Egons 

Dombrovskis. Līdzās koncertā uzstājās arī viesi no vēsturiski 

sabiedrotajām valstīm – ASV Jūras spēku Eiropas orķestris, teātra 

trupa “Ensemble Romana” no Francijas un Lielbritānijas karalisko 

gaisa spēku vidusskotijas dūdu un bungu grupa.  
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Koncerta satura uzdevums bija gan parādīt Latvijas Republikas 

neatkarības iegūšanas laika vēsturiskos notikumus un iespējamos 

scenāriju Latvijas attīstībai 20. gadsimta sākumā, gan sniegt pozitīvu 

un patriotisku noskaņu koncerta apmeklētājiem.  

Koncerta repertuārs bija izteikti daudzšķautņains, uzsvaru liekot gan 

uz neatkarības izcīnīšanas laika mūziku, “retro” noskaņām jaunajā 

Latvijas valstī un beigās – vērtīgas atziņas  tika izteiktas ar 

nedaudziem, bet spilgtiem vēlākā laika rokmūzikas skaņdarbiem un 

metālu “SkyForger” izpildījumā.  

Koncertuzveduma tika balstīts uz Kārļa Skalbes 1919. gada atziņu, 

ka kuģis “Saratov” bija “republika uz ūdens”. Ja Latvijas brīvības 

ideja tika kaldināta Valkā, 1918. gadā paziņota Rīgā, tad vairākus 

mēnešus 1919. gadā “Latvija” eksistēja tikai uz viena kuģa un reālus 

vaibstus valsts neatkarība ieguva tieši Liepājā. Proti, tieši tur 

“Latvija” no idejas un proklamētas vēsts kļuva par Latviju kāda tā 

tapa.  

Attīstot šo vadmotīvu, koncerta scenārija aprises veidoja 1919. 

gadsimta preses un laikabiedru atmiņas – stāsti par Liepāju, 

notikumiem, avīžu raksti par notikumiem valstī– arī Andrieva 

Niedras un Pētera Stučkas pieminēšana – neatkarības cīņas un to 

notikumi ārpus Liepājas, kas tiešā veidā skāra valdību un Liepājas 

devuma cildinājums. 

2019.gada 29.jūnijs - Pasākums ģimenēm “Pirms 100 gadiem 

Liepājā” 

29. jūnijā tika īstenota pasākumu programma uz skatuves, kur dienas 

un vakara gaitā muzicēja Kurzemes apvienotais pūtēju orķestris, kā 

arī ar nepilnu stundu ilgiem priekšnesumiem uzstājās viesu kolektīvi 

- ASV Jūras spēku Eiropas orķestris, teātra trupa “Ensemble 

Romana” no Francijas un Lielbritānijas karalisko gaisa spēku 

Vidusskotijas dūdu un bungu grupa.  

Ieliņās ar Muitas laukumu tika iedzīvināta 100 gadus senu atmosfēra 

– atbilstošā tematikā notika radošās darbnīcas, retro foto atrakcija, 

spēka un veiklības atrakcijas un realitātes izrāde, kurā aktieri 20. 

gadsimta sākuma tērpos iejutās 29. jūnija ikdienas dzīvē kādā 

Liepājas pagalmā.  

29.jūnijā notika arī Liepājas ikgadējais Tvīda brauciens, ko 

organizēja Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs.   

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. 
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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.) 

Pasākumu kopums “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā 100” 

norisinājās trīs dienas no 2019. gada 27. jūnija līdz 29. jūnijam, 

īstenojot trīs atsevišķus pasākumus – Kuģa “Saratov” sagaidīšanas 

vēsturisko rekonstrukciju un gājienu pa Liepāju uz Jāņa Čakstes 

laukumu 27. jūnijā, svētku koncertu “Ar Prieku un gandarījumu” 28. 

jūnijā un pasākumu ģimenēm “Pirms 100 gadiem Liepājā” 29. jūnijā.  

Vēsturiskā rekonstrukcija skāra valstiski nozīmīgu tematu – Latvijas 

Pagaidu valdības atgriešanos no “jūras trimdas” uz kuģa “Saratov” 

klāja, kas 1919. gadā ļāva nostiprināties Latvijas valstiskumam. 

Notikuma rekonstrukcija detalizēti attēloja 100 gadus senus 

notikumus, tādējādi iepazīstinot auditoriju ne vien ar Latvijas vēsturē 

nozīmīgu brīdi, bet arī atspoguļoja tā laika garu, idejas un vērtības. 

Noteikti uzsverams šī pasākuma kontekstā ir kuplais rekonstrukcijas 

uzvedumā iesaistīto dalībnieku skaits, ko veidoja gan vēsturiskās 

rekonstrukcijas dalībnieki (150), kuriem visiem tika piemeklēti 

attiecīgajam laikam atbilstoši tērpi, koris “Intis”, Aizsardzības 

akadēmijas kadeti, Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris u.c. 

kopskaitā veidojot ne mazāk kā 250 cilvēku kopskaitu.  

Papildus kuplajam vēsturiskās rekonstrukcijas dalībnieku skaitam, 

pasākumu klātienē vēroja kupls interesentu pulks, ne mazāk kā 3000 

cilvēku, un tas tika pārraidīts LTV1 ēterā, kā arī portālā lsm.lv. LTV 

tiešraidē sasniegtā auditorija: “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā 

– 100”. Vēsturiskās rekonstrukcijas iestudējums (2019.gada 

27.jūnijs) RTG 1,72; Share 9,3% 

Līdz ar to skatītājiem gan klātienē, gan pie ekrāniem visā Latvijā bija 

iespēja uzzināt svarīgu informāciju, kas nes nacionālās pašapziņas 

un valstiskuma apziņas stiprināšanas vēsti, līdztekus vairojot 

patriotisma jūtas.  

Svētku koncerts “Ar prieku un gandarījumu” iepazīstināja skatītājus 

ar Latvijas valstiskuma idejas izaugsmes stāstu sākot no I Pasaules 

kara gadiem līdz Latvijas Pagaidu valdības nokāpšanai Liepājas 

krastā 1919. gadā. Stāstījumu veidoja tematisku dziesmu virknējums 

NBS Štāba orķestra, jauktā kora “INTIS” un populāru solistu 

izpildījumā, kā arī Liepājas teātra aktiera Egona Dombrovska 

stāstījums.  

Koncerta saturs bija patriotiskumu veicinošs, bet vienlaikus 

informatīvs, atklājot dažādus Latvijas vēstures faktus un notikumus, 

kurus sabiedrībai ir būtiski zināt. Koncerta mērķis bija stiprināt 

valstiskuma apziņu, veicināt patriotiskas jūtas un ļaut novērtēt 

Latvijas vēstures notikumu nozīmi, īpaši – dažādu personību un ideju 

kontekstā.  

Koncerts tika translēts LTV1 kanālā un portālā lsm.lv, līdz ar to 

uzrunājot plašu auditoriju. LTV tiešraidē sasniegtā auditorija: “Ar 

prieku un gandarījumu”. Svētku koncerts Liepājā (2019.gada 

28.jūnijā) RTG 3,75; Share 20,2%Klātienē pasākumu vēroja ne 

mazāk kā 3000 skatītāju. 
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Pasākums “Pirms 100 gadiem Liepājā” iepazīstināja liepājniekus un 

pilsētas viesus ar sadzīvi 20. gadsimta sākumā spēļu, rotaļu, atrakciju 

un teātra improvizāciju, kā arī vides iekārtojuma veidā, tādējādi 

sniedzot informāciju par 20. gadsimta sākuma sadzīvi, modi un 

aktualitātēm sabiedrībā. Pasākuma apmeklētāju skaits ir ne mazāks 

kā 1500, taču ņemot vērā, ka pasākums notika sešas stundas, un visu 

norises laiku apmeklētāju skaits netika monitorēts, visdrīzāk 

apmeklētāju kopskaitā ir vēl vairāk. 

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; 

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

Latvijas valsts simtgades birojs un Kultūras ministrija, vēsturisko 

notikumu izpēte sadarbībā ar Liepājas muzeja vēsturniekiem, 

sadarbība ar pasākuma producentu – biedrību “I did it”, Liepājas 

pašvaldības tautas mākslas kolektīvi, Liepājas reģiona tūrisma 

informācijas birojs, PIKC Liepājas Mākslas, Mūzikas un Dizaina 

vidusskola, Francijas vēstniecība un Francijas Kultūras institūts, 

ASV vēstniecība, Lielbritānijas vēstniecība, Nacionālie Bruņotie 

spēki, Zemessardze, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija 

5. Pasākumu 

rezultātu ilgtspēja 

/paliekošā vērtība 

Vēsturiskās rekonstrukcijas pasākumi sniedza saturiski un 

emocionāli bagātīgu informāciju, kas radīja izglītojoša un jēgpilna 

notikuma sajūtu apmeklētājos. Liepājnieki un pilsētas viesi tika 

iepazīstināti ar informāciju par vēsturisko notikumu - Kuģa 

"Saratov" sagaidīšanu Liepājā. Tādējādi tika aktualizēts šī notikuma 

nozīmīgums Latvijas vēsturē un aktualizēta Liepājas pilsētas loma 

Latvijas neatkarības iegūšanas laikā, veicinot patriotismu. Liepāja šī 

pasākuma kontekstā tika pozicionēta kā valsts nozīmes pilsēta ar 

dinamisku kultūras dzīvi. Pasākuma publicitāte, kas atainota 

nākamajā dokumenta sadaļā, kā arī atspoguļotais tiešais pasākumu 

apmeklētāju skaits demonstrē, ka vēsturisko notikumu kopums un 

tajos sniegtais ir sasniedzis ļoti plašu un daudzveidīgu auditoriju. 

Līdz ar to pasākuma mērķi ir sasniegti un sasniegto rezultātu 

ilgtspēja nodrošināta. 

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; 

− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

− nostiprināta drošības sajūta Latvijā; 

ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā 

ārvalstīs; 
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6. Pasākuma 

publicitāte (t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu 

izvietošana 

(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums 

utt.) 

• Sadarbība ar vietējiem medijiem: 

irliepaja.lv, liepajniekiem.lv, rus.liepajniekiem.lv, Kurzemes vārds, 

TV Kurzeme, Rietumu radio, Rekurzeme, Kurzemes vārds, Re TV 

• Informācija nacionālajos medijos:  

laikraksti «Diena», «Latvijas avīze», «Neatkarīgā rīta avīze», ziņu 

aģentūra  LETA, lsm.lv, žurnāls “Ir”, Žurnāls “Liepājas Vēstules”  

• Tiešraides LTV1 

Sasniegtā auditorija: 

“Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā – 100”. Vēsturiskās 

rekonstrukcijas iestudējums (2019.gada 27.jūnijs) RTG 1,72; Share 

9,3% 

“Ar prieku un gandarījumu”. Svētku koncerts Liepājā (2019.gada 

28.jūnijā) RTG 3,75; Share 20,2% 

• Informācijas publicēšana Liepājas pašvaldības kanālos:  

Ieraksti par pasākumu "Vēsturiska notikuma rekonstrukcija - "Kuģa 

"Saratov" sagaidīšana Liepājā" publicitāte: publicēti liepajalv 

Facebook, Twitter, Instagram un Draugiem.lv sociālajos kontos 

Liepajalv Facebook kontā kopumā publicēti 26 ieraksti  

Kopējā sasniegtā mērķauditorija Facebook: 963 687 cilvēku 

8 ieraksti mājaslapā www.liepaja.lv 

18 ieraksti Twitter 

18 ieraksti Draugiem.lv 

16 ieraksti Instagram 

• Citi 

Raksta nosaukums Medijs 

Dziesma skan Liepājā Zemgale 

Твердая вера в свободу rus.liepajniekiem.lv 

Твердая вера в сиободу Лиепайская 

неделя 

No kurienes Kultūras pārvaldei Prezidenta 

Ulmaņa ancuks? 

Irliepaja.lv 

Britu vectēvu iepazīst Latvijas vēsturē Kurzemes Vārds 

Droša ticība brīvībai Kurzemes Vārds 

Noslēgušās trīs dienu ″Kuģa “Saratov″ 

sagaidīšanai - 100″ svinības Liepājā Liepaja.lv 

http://www.liepaja.lv/
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No ″republikas uz ūdens″ – uz Liepāju Latvijas Avīze 

Noslēgušās kuģa ″Saratov″ sagaidīšanas 

svinības Irliepaja.lv 

Nedēļa Latvijā / Kuģa ″Saratov″ sagaidīšana 

Liepājā rekonstruē vēsturiskos notikumus 

21:18 ReTV 

Latvijas ziņas / Kuģa ″Saratov″ sagaidīšana. 

Liepājā rekonstruē vēsturiskos notikumus 

21:11 ReTV 

Kurzemes ziņas / Kuģa ″Saratov″ 

sagaidīšana. Liepājā rekonstruē vēsturiskos 

notikumus 18:51 ReTV 

“Kuģa ″Saratov″ sagaidīšanai Liepājā - 

100″ muzikālo saturu bagātina sabiedroto 

valstu mūzikas un skatuves mākslinieki LETA 

Atklāj trīs dienu svinības par godu “Kuģa 

“Saratov″ sagaidīšanai Liepājā – 100″ Lvportals.lv 

FOTO: Pagaidu valdība nokāpj krastā 

Liepājā. 1919.-2019.gads La.lv 

Tauta stāv aiz mums Kurzemes Vārds 

Foto: Liepājā rekonstruē 100 gadu senus 

notikumus – kuģa 'Saratov' sagaidīšanu Delfi.lv 

“Kuģa ″Saratov″ sagaidīšanai Liepājā – 

100″ muzikālo saturu bagātina sabiedroto 

valstu mūzikas un skatuves mākslinieki Liepaja.lv 

Vēsturiskā rekonstrukcija atklāj trīs dienu 

svinības par godu “Kuģa “Saratov″ 

sagaidīšanai Liepājā – 100″ Liepaja.lv 

Latvijā atgriežas Ulmaņa pateicība britu 

majoram Kas Jauns Avīze 

Latvijas Laiks / Kuģa ″Saratov″ 

sagaidīšana. Liepājā rekonstruē vēsturiskos 

notikumus 20:47 PBK 

Dienas Ziņas / Kuģa ″Saratov″ sagaidīšana. 

Liepājā rekonstruē vēsturiskos notikumus 

18:00 LTV1 

Pēcpusdiena / Kuģa ″Saratov″ sagaidīšana. 

Liepājā rekonstruē vēsturiskos notikumus 

17:09 LVR1 

Vējonis piedalās “Kuģa “Saratov″ 

sagaidīšanai Liepājā – 100″ pasākumos La.lv 

“Republika uz ūdens″ – necilā tvaikoņa 

“Saratov″ izcilā loma Lvportals.lv 

Atklāj trīs dienu svinības par godu 

″Saratov″ sagaidīšanai Irliepaja.lv 
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Tauta stāv aiz mums Liepajniekiem.lv 

Liepāju darba vizītē apmeklē Polijas 

vēstniece Latvijā Monika Mihališina Lvportals.lv 

Nedēļas nogalē notiks Kurzemes Dziesmu 

svētki LETA 

Polijas vēstniece Latvijā darba vizītē 

Liepājā interesējusies par sadarbības 

iespējām uzņēmējdarbībā liepaja.pilseta24.lv 

Polijas vēstniece Latvijā darba vizītē 

Liepājā interesējusies par sadarbības 

iespējām uzņēmējdarbībā leta.lv 

Liepāju darba vizītē apmeklē Polijas 

vēstniece Latvijā Monika Mihališina LETA 

Polijas vēstniece Latvijā darba vizītē 

Liepājā interesējusies par sadarbības 

iespējām uzņēmējdarbībā pilseta24.lv 

Nedēļas nogalē notiks Kurzemes Dziesmu 

svētki Liepaja.lv 

Nedēļas nogalē notiks Kurzemes Dziesmu 

svētki Irliepaja.lv 

Liepāju apmeklē Polijas vēstniece Latvijā 

Monika Mihališina Irliepaja.lv 

Liepāju darba vizītē apmeklē Polijas 

vēstniece Liepajniekiem.lv 

Liepāju darba vizītē apmeklē Polijas 

vēstniece Latvijā Monika Mihališina Liepaja.lv 

Ziņas / Vēsturiskā notikuma rekonstrukcijā 

″Kuģa ″Saratov″ sagaidīšanai Liepājā - 100″ 

piedalīsies vairāki simti liepājnieku 16:04 RietumuRadio 

Ziņas / Vēsturiskā notikuma rekonstrukcijā 

″Kuģa ″Saratov″ sagaidīšanai Liepājā - 100″ 

piedalīsies vairāki simti liepājnieku 16:01 KurzemesRadio 

Ar vērienīgām trīs dienu svinībām Liepājā 

tiks godināta kuģa “Saratov″ sagaidīšanas 

simtgade LETA 

Tvīda brauciena laikā varēs laimēt lidojumu 

uz Londonu LETA 

Tvīda brauciena laikā varēs laimēt lidojumu 

uz Londonu Liepaja.lv 

Tvīda brauciena laikā varēs laimēt lidojumu 

uz Londonu Irliepaja.lv 

Iedzīvotāji aicināti pie ēkām pacelt Latvijas 

karogu Liepaja.lv 

Iedzīvotāji aicināti pie ēkām pacelt Latvijas 

karogu Irliepaja.lv 
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Domes notikumu kalendārs no 25. līdz 

29.jūnijam Irliepaja.lv 

Liepājas domes un iestāžu notikumu 

kalendārs no 25. līdz 29. jūnijam Liepaja.lv 

Foto: Vairāki simti liepājnieku kuģa 

“Saratov″ sagaidīšanas rekonstrukcijā 

tērpsies vēsturiskā apģērbā La.lv 

Aicinājums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem 

akreditēties Kurzemes Dziesmu svētkiem LETA 

Vēsturiskā notikuma “Kuģa “Saratov″ 

sagaidīšanai Liepājā - 100″ rekonstrukcijā 

piedalīsies vairāki simti liepājnieki Rekurzeme.lv 

Aicinājums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem 

akreditēties Kurzemes Dziesmu svētkiem LETA 

Aicinājums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem 

akreditēties Kurzemes Dziesmu svētkiem Liepaja.lv 

Kas kultūrā Kurzemē Kurzemnieks.lv 

Kalendārs Kurzemnieks (3K) 

Liepājā būs Dziesmu svētki – pēc 30 gadu 

pārtraukuma Irliepaja.lv 

No Dievzemītes līdz Mīlestībai Liepajniekiem.lv 

Aicinām uz preses konferenci par Kurzemes 

Dziesmu svētkiem Liepaja.lv 

Лиепаиские эпизоды в мировой истории Лиепайская неделя 

““Saratov″ sagaidīšanai Liepājā - 100″ - 

viens no svarīgākajiem simtgades 

pasākumiem Kurzemes Vārds 

Vasaras vidū Liepājā notiks vēsturisku 

notikumu rekonstrukcija “Kuģa “Saratov″ 

sagaidīšanai Liepājā - 100″ Liepaja.lv 

Vasarā notiks ″Kuģa ″Saratov″ sagaidīšanai 

Liepājā – 100″ LETA 

Notiks vēsturisku notikumu rekonstrukcija 

“Kuģa “Saratov″ sagaidīšanai Liepājā – 

100″ Irliepaja.lv 

Vasaras vidū Liepājā notiks vēsturisku 

notikumu rekonstrukcija “Kuģa “Saratov″ 

sagaidīšanai Liepājā – 100″ Liepajniekiem.lv 

VIDEO. Kādēļ Liepājā atcēla gadu mijas 

salūtu? Iedzīvotāji gan sarūgtināti, gan 

izprotoši La.lv 

Ziņas / Liepājā atceltajiem Jaungada 

salūtam paredzēto naudu, iespējams, RietumuRadio 
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• Reklāma 

2019.gada 24. – 27.jūnijā 7 x dienā radio reklāma Radio TEV un 

Radio Skonto ēterā.  

Reklāma Liepājas tūrisma biroja izdevumā - 1 gab. 

 

• Drukas materiāli  

Ceļa pārvada baneri (Nīcas un Grobiņas pusē) - 2 gab. 

pieturvietu afišas - 25 gab. 

trīsdaļīgie baneri - 6 gab. 

autostāvvietu caurlaides - 420 gab. 

preses bedži - 40 gab. 

diplomi/pateicības ārvalstu kolektīviem un citiem sadarbības 

partneriem - 30 gab. 

novirzīs vērienīgu pasākumu organizēšanai 

Liepājas ostā 15:01 

Деньги за неиспользованный салют 

направят на другие развлекательные 

мероприятия rus.liepajniekiem.lv 

Gaisā neizšauto naudu Liepāja novirzīs 

citiem izklaides pasākumiem Liepajniekiem.lv 

“Saratov” rekonstrukcijā satiekas mūsdienu 

un 100 gadus iepriekš esošās valdības  Liepajniekiem.lv 

Liepājā svinēs kuģa «Saratov» sagaidīšanas 

simtgadi Lsm.lv 

Kuģa «Saratov» sagaidīšanai Liepājā - 100. 

Vēsturiskās rekonstrukcijas iestudējums Lsm.lv 

Liepājā rekonstruē gadsimtu senus 

notikumus Skaties.lv  

Aizsardzības nozares vadība apmeklēs 

“Kuģa “Saratov” sagaidīšana Liepājā” Lvportals.lv 

Svētki Liepājā. Latvijas pagaidu valdības 

kuģa “Saratov” stāsts TVNET 

Liepājā sagaidīs vēsturisko kuģi «Saratov» 

un dosies atmiņu ceļojumā Travelnews.lv 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 

piedalīsies vēsturisku notikumu pasākumos 

– “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā – 

100” President.lv 

Būs kā 1919. gadā  Jauns.lv 

Ar vērienu atzīmē 100 gadus, kopš Ulmaņa 

pagaidu valdības ierašanās Liepājā Diena.lv 

VĒRTS APMEKLĒT! Pirms simt gadiem 

Liepājā NRA.lv 

7. Cita informācija 
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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 32 000 32 000 0 

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  

32 000 32 000 0 

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: 

Liepājas PPI “Kultūras pārvalde” vadītājs Juris Jirgens 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: vadošais projektu vadītājs Ainars Ronis 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: +371 22843265 

E-pasts: ainars.ronis@liepaja.lv 

 


