2. pielikums
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 2018. gadā
Latvijas Sporta muzejs
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Latvijas Olimpiešu Goda zāle - Zelts. Sudrabs. Bronza.
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis
2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika grafiks

Pasākuma saturiskais pārskats
Godināt mūsu olimpiešus, kas radījuši paliekošas vēstures
simbolus. Popularizēt Latvijas simtgades pasākumu.
2018.gada 14.novembrī plkst.13.00

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.)

Goda zāles atvēršanas svētku mērķauditorija bija – 29
olimpieši,
fotogrāfi, sportisti, sporta darbinieki, sporta
veterāni, LOK prezidents Aldonis Vrubļevskis, Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, IZM Edgars Severs , Raimonds
Bergmanis, LSPA rektors Jānis Žīdens, LSFP prezidents
Einars Fogelis, Olimpieši Jānis Lūsis, Elvīra Ozoliņa, Sandis
Ozoliņš, Zintis Ekmanis un citi sporta iestāžu darbinieki,
iedzīvotāji un citi interesenti pavisam kopā 230 cilvēki.
Žurnālisti un preses pārstāvji. Pasākumu vadīja Gunārs
Jākobsons.

4. Sadarbības partneri
(t. sk. reģionu, pilsoniskās
sabiedrības u. c. pārstāvji)

Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju
padome un sporta veidu federācijas, LOA, sporta klubi,
pašvaldības, sportisti, seniori.

5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja/paliekošā vērtība

Goda zāles tapšana ir pēdējo gadu grandiozākais kopdarbs,
kurā iesaistījās 130 olimpieši ar savām 6 zelta, 18 sudraba un
12 bronzas medaļām, organizācijas un privātpersonas. 1000
gab. eksponāti, kas ir apskatāmi muzeja ekspozīcijās divos
stāvos atradīsim iedvesmojošus un emocionālus stāstus, vairāk
nekā 200 ilustrācijas un fotoattēlus no Latvijas Sporta muzeja,
Latvijas Olimpiskās komitejas, sporta veidu federācijām un
privātpersonu arhīvu materiāliem., filmas par olimpisko
kustību, basketbolu, volejbolu. Tas viss veido saturā iespaidīgu
un patiesu vēstījumu par sportā simts gados noieto ceļu – no
pirmās Olimpiādes līdz pēdējām Olimpiskajām spēlēm
2018.gadā.
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6. Pasākuma publicitāte
(t. sk. iespieddarbu,
reklāmu, publisko
paziņojumu izvietošana,
piemēram, tīmekļvietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)
7. Cita informācija,
kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā

II.

Informācija par Goda zāles atvēršanas svētkiem bija publicēta
LSM mājas lapā, pa Radio 1, LNT 900, LNT dienas ziņās,
Panorāmā. LOK mājas lapā un IZM. Face book lapā.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikācijas
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000–9000
1000–4000;
6000–7000
1000–2000
1000
2000
3000
7100–7500
7310

7350

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

Izdevumu klasifikācijas kodu
nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
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

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3–4

20 000.00

20 923.94

923.94

Sadārdzinājumu radīja Goda zāles - galvenais projektors no SIA “Certes.Lv,
summa 3302.94 eiro.

Ministrijas vai citas centrālās valsts
iestādes vadītājs

Valsts sekretāre L.Lejiņa
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs
Tālrunis

Sporta muzeja direktore Agra Brūne
(amats, vārds, uzvārds)
29467069

E-pasts

agra.brune@sportamuzejs.lv
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