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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. gadā

VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Latvijas valsts simtgades svinībām veltīta latviešu
mūzikas prezentācija Ziemeļamerikā,
29.11.2018.-15.08.2019.
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” dalības nodrošināšana XV Dziesmu
Svētkos Kanādā 2019. gadā (transporta izdevumu segšana)

Šis pasākums atbilst sekojošiem definētajiem Latvijas valsts
simtgades svinību mērķiem:
1. Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību,
uzņēmīgumu un sasniegumus;
2. Vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un
starpkultūru attiecību veidotāju.
Pasākums atbilst sekojošam Latvijas valsts simtgades
programmas virsmērķim pakārtotajiem politikas rezultātiem:
-

Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts
rašanos un attīstības vēsturi un to izpausmes programmas
mērķa grupu segmentos.
Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades pasākuma
2. Īstenoto
aktivitāšu
plānā iekļaujamo norišu kritērijiem:
apraksts un laika grafiks
1. Norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu
Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs;
2. Norise rada un uztur valsts svētku sajūtu.
Pēc koncerta iekļaušanas Valsts SIA “Valsts Akadēmiskais
koris “Latvija”” aktivitāšu plānā un Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas finansējuma apstiprināšanas, tika apzinātas
avio kompānijas un pieprasīts avio biļešu piedāvājums.
Maija beigās tika pieņemts lēmums, ka koris “Latvija”
iegādāsies avio biļetes ar savienoto reisu Rīga – Varšava –
Toronto un Toronto – Varšava – Rīga.
28.05.2019. tika apmaksātas avio biļetes uz Toronto.
2019. gada 30. jūnijā Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” devās
uz Kanādu, lai piedalītos XV Dziesmu Svētkos Kanādā, Toronto.
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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.)

Pasākuma mērķauditorija atbilstoši Latvijas simtgades
plānošanas dokumentos definētajām ir tautieši ārvalstīs.
XV Dziesmu Svētkos Kanādā organizatori rūpējas par mediju
piesaisti.
Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” solo koncerts Korner hall bija
izpārdots.
Meistarklasē piedalījās ap 250 apmeklētājiem. Garīgās mūzikas
koncerts bija izpārdots.

4. Sadarbības partneri Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Republikas
(t.sk. reģionu, pilsoniskās vēstniecība Kanādā, Korner hall, XV Dziesmu Svētku Kanādā
sabiedrības u.c. pārstāvji) Rīcības komiteja, Laura Adlers.
5. Pasākumu rezultātu Pasākums atbilst šādām Latvijas valsts simtgades ilgtspējas
ilgtspēja
/paliekošā kategorijām:
vērtība

-

Attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
Nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
Ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības
veicināšanā ārvalstīs.

6. Pasākuma publicitāte XV Dziesmu Svētku Kanādā Rīcības komiteja rūpējas par
(t.sk.
iespieddarbu, reklāmu, publisko paziņojumu izvietošanu.
reklāmu,
publisko
paziņojumu izvietošana
(piemēram, tīmekļa vietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

7. Cita informācija
(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
Izdevumu klasifikāciju kodu
kodi atbilstoši
atbilstoši ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
kategorijām
1

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
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Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

18 000

18 000

0

18 000

18 000

0

3

7310

7350

5000; 9000
utt.

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

* Starpības
pamatojums
Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

Valdes loceklis Māris Ošlejs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Producente Māra Jēgere
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: +371 27869231
E-pasts:

mara.jegere@koris.lv

