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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2022. gadā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Izdevums par Ķemeriem
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Pasākuma mērķis ir piesaistīt investorus un tūristus,
popularizējot Latvijai nozīmīgu kultūrvēsturisku vietu ar
attīstības potenciālu nākotnē.

2. Īstenoto
aktivitāšu Izdevumu bija plānots izveidot 2021. gadā, taču radošās
apraksts un laika grafiks komandas darba aizkavēšanās dēļ, izdevums tiks drukāt 2022.

gada 1. ceturksnī, izmantojot citus budžeta līdzekļus.
Brošūra plānota kā stāsts par vienu no Latvijas dabas un
kultūrvēsturiskajām vērtībām – Ķemeriem. Izdevumā paredzēts
pastāstīt par Ķemeru kūrorta vēsturi, dabas bagātībām ar uzsvaru
uz šīs vietas nākotnes potenciālu.
Lai izdevums būtu augstas kvalitātes, notika vairākas tikšanās
potenciālo autoru meklējumos. Autoru aizņemtības dēļ,
iekavējās noteiktie tekstu iesniegšanas termiņi. Tā kā šis autors
kā speciālists bija ļoti būtisks izdevumam, tika pieņemts lēmums
dod viņam laiku, tā saglabājot izdevuma kvalitāti. Tomēr, tas
radīja šķēršļus laicīgi tekstus iztulkot angļu valodā kā arī nodot
izdevumu maketēšanā. Ņemot vērā šos faktus, tika pieņemts
lēmums brošūru izdot no citiem budžeta līdzekļiem 2022. gadā.
Ārvalstu uzņēmēji, potenciālie investori, diplomāti, kultūras,

3. Pasākuma
vēstures izpētes, unikālu dabas objektu apceļošanas tūristi un citi
mērķauditorija
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju interesenti. Reprezentatīva grāmata, kas izsniedzama bez
grupas,
sasniegto maksas.
iedzīvotāju skaits (tiešā un
netiešā mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties
un/vai sniegt atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana utt.)
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4. Sadarbības partneri Jūrmalas domes attīstības pārvalde, Ķemeru biedrība u.c.
(t.sk. reģionu, pilsoniskās
sabiedrības u.c. pārstāvji)
5. Pasākumu rezultātu Izdevuma izveidošana un tā pieejamība interesentiem drukātā un
ilgtspēja
/paliekošā digitālā formātā.
vērtība
6. Pasākuma publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
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
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7400

7460

7470

5000; 9000

utt.

Izdevumu klasifikāciju kodu
nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Pārējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
citiem budžetiem
Pārējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām
Pārējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām
un budžeta nefinansētām
iestādēm
Kapitālie izdevumi

Plāns

Izpilde

Starpība*

3
10 000
10 000

4
0
0

5=3-4
10 000
10 000
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* Starpības
pamatojums

Izdevums netiks realizēts par simtgades budžeta līdzekļiem. LIAA
budžeta neizpilde 10 000 euro

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs:

Šarlote Līduma
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 29490056
E-pasts:

Sarlote.Liduma@liaa.gov.lv

