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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2018. Gadā 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras 

pārvalde” 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”, Vēsturiskais notikums 

“Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā”, Liepājas teātra 

jaunuzvedums “Liepāja Latvijas galvaspilsēta” un Latvijas 

gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas projekta “Staro” 

30 Latvijas pilsētās 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma 

mērķis 

1. Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

1.1. atklāšanas pasākums – lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA” 

a. Iesaistīt jauniešus Latvijas valsts simtgadei veltītos pasākumos. 

Nodrošināt ar jauniešiem kopizveidota darba īstenošanu, plānojot un 

īstenojot vērienīgu lielkoncertu, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas, 

līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaisti lielkoncerta īstenošanā. 

b. Realizēt lielkoncerta norisi, nodrošinot jauniešu dalību 

mākslinieciskā programmā un jauniešu līdzdalību lielkoncerta 

plānošanā un koordinēšanā. 

1.2. projektu konkurss “Pilsēta izaicina” koncertprogrammām Latvijas 

reģionos 

a. finansiāli atbalstīt jauniešu kolektīvu viesošanos citās Latvijas 

pašvaldībās ar īpaši izveidotu notikumu (koncertprogrammu, mākslas 

performanci, spēli vai kādu citu radošu aktivitāti) kā veltījumu 

Latvijas valsts simtgadei, kas uzrunā jauniešu auditoriju un veicina 

jauniešu līdzdalību, sadarbību un piederības sajūtu savai valstij. 

2. Vēsturiskais notikums “Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā” 

a. veikt detalizētu mākslinieciskās programmas izstrādi vēsturiskajam 

notikumam “Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā”.  

b. izstrādāt detalizētus scenogrāfijas risinājums. 

c. pēc scenogrāfijas izstrādes uzsākt darbu pie scenogrāfijas izveides. 

2. Liepājas teātra jaunuzvedums “Liepāja Latvijas galvaspilsēta” 

Izrāde iestudēta, lai nostiprinātu Liepājas teātra repertuāra māksliniecisko 

daudzveidību, kā arī piesaistītu ne tikai jauniešu auditoriju, bet veicinātu 

Liepājas kultūrtūrismu. Izrāde kļuvusi par veiksmīgu projektu Valsts 

programmā “Skolas soma”. 

Izrādes “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” mērķis ir atklāt, kā jaunas valsts 



 

rašanos izjuta cilvēki, kuri tieši nebija saistīti ar politisko lēmumu 

pieņemšanu – gan Latvijas kultūras vēsturē labi zināmas personības, gan 

vienkāršie pilsētas iedzīvotāji. Dramaturģisko materiālu veidojuši vairāki īsi 

stāsti, kas rasti 1919. gada periodikā par laiku un notikumiem, kas 

norisinājušies Liepājā, kamēr šeit atradās Latvijas pagaidu valdība ar Kārli 

Ulmani priekšgalā. Laiks, kuru piedzīvojuši Liepājas iedzīvotāji bijis samērā 

baiss un nedrošs, taču tajā pašā laikā viņiem bija jāturpina sava ikdienas 

dzīve, neatkarīgi no sociālpolitiskajiem apstākļiem.   

a. izstrādāt māksliniecisko saturu uzvedumam, veidojot māksliniecisko 

koncepciju, dramaturģiju, muzikālo noformējumu. 

b. Radīt izrādi, piesaistot režisoru un atlasot aktieru trupu 

jaunuzvedumam. 

4.Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas projekta 

“Staro” 30 Latvijas pilsētās 

a. realizēt Vislatvijas koprades gaismas projektu STARO 30 Latvijas 

pilsētās, papilinot pilsētas svētku programmas ar Latvijas valsts 

simtgadei veltītiem gaismas objektiem. 

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

1. Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

1.1. atklāšanas pasākums – lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA”  

a. Jauniešu iesaiste lielkoncerta veidošanā 

Pasākuma mērķis bija iesaistīt jauniešus valsts simtgades svinēšanā. 

Lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA” pulcēja talantīgākos Liepājas un citu 

pašvaldību jauniešus uz koncerta skatuves un iesaista jauniešus pasākuma 

organizēšanas procesā. Šim mērķim pasākuma darba grupas dalībnieki 

izveidojuši tematiskas darba grupas jauniešiem: 

 Režija un scenārijs; 

 Scenogrāfija un video; 

 Reklāma un komunikācija. 

2017. gada oktobrī tika izsludināta oficiāla pieteikšanās jauniešu iesaistei 

lielkoncerta veidošanā. Pēc pieteikumu izvērtēšanas jaunieši aktīvi 

plānojuši lielkoncerta norises atbilstoši tematiskās darba grupas tēmai un 

vadītāja uzdevumiem. Pēc pasākuma norises 24 jaunieši saņemuši oficiālu 

apstiprinājumu no pasākuma organizatora par veiksmīgu dalību koncerta 

īstenošanā. 

b. Jauniešu dalība lielkoncerta mākslinieciskā programmā sadarbībā ar 

Latvijā atpazīstamiem māksliniekiem 

Lielkoncerta darba grupa sadarbībā ar Liepājas profesionālās izglītības un 

interešu izglītības iestāžu kolektīvu vadītājiem, noteikusi priekšnesuma 

formu un ilgumu, iekļaujot šādus žanrus: koris, vokāli instrumentālais 

ansamblis, instrumentālais ansamblis, orķestris, mūsdienu dejas, ielu 

vingrošana. Lielkoncertā kopumā piedalījās 14 jauniešu kolektīvi: 

 Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) stīgu 

grupa izaicināja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas apvienoto 

ansambli; 

 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju studijas “Rotaļa” un 

“Dzintari” izaicināja Tukuma pilsētas deju studiju “Demo”; 

 LMMDV meiteņu koris izaicināja Ventspils meiteņu kori “Nošu 



 

planētas”; 

 Liepājas ielu vingrotāji “Workout Generation” izaicināja Ogres ielu 

vingrotājus “Street Warriors”; 

 Liepājas Pop/Rok skolas ansamblis izaicināja Kuldīgas BJC Ģitāristu 

ansambli; 

 Liepājas BJC un LMMDV pūtēju orķestris “Liepāja” izaicināja 

Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestri “Rota”; 

 LMMDV Melngaiļskolas bigbends izaicina Zemessardzes bigbendu no 

Rīgas. 

Pasākuma organizatori deva iespēja jauniešu kolektīviem pašiem 

izvēlēties Latvijā atpazīstamu māksliniekus, ar kuriem veidot kopīgus 

priekšnesumus, lielkoncerta programmā piedāvājot populārus Latvijas 

autoru skaņdarbus, jaundarbus, deju performances un ielu vingrotāju šovu 

priekšnesumus. Kopā ar jaunajiem talantiem priekšnesumus veidoja un 

lielkoncertā piedalās Valters Pūce, Jānis Aišpurs, Renārs Kaupers, Uldis 

Marhilevičs, Jānis Driksna, Daumants Kalniņš, hiphopa izpildītāja Viņa, 

Andris Ērglis, Žoržs Siksna, Alise Kante, Ance Krauze, rokmūziķis Ivo 

Fomins, 2017. gada pasaules ielu vingrošanas čempions Daniels Laizāns 

un profesionālais BMX braucējs Dāvis Dudelis. Pasākumu vadīja 

Dagmāra Legante un liepājnieks Aigars Kārkliņš. 

 

c. Lielkoncerta īstenošana un norise 

Lielkoncerta organizatori deva iespēju jauniešiem apliecināt savu radošo 

potenciālu, talantu un darbaspējas, ne tikai kā dalībniekiem, bet arī kā 

rīkotājiem. Lielkoncerta veidošana tika uzticēta profesionālai radošajai 

komandai un trim dažādu nozaru jauniešu grupām. Režijas un scenārija 

veidotāju grupa režisora Intara Rešetina un dramaturģes, scenāristes Rasas 

Bugavičutes-Pēces vadībā radījusi koncerta scenāriju. Savukārt 

komunikācijas un reklāmas grupa kopā ar festivāla Summer 

Sound rīkotāju un publicitātes vadītāju Lindu Zajarsku izstrādāja 

komunikācijas plānu un līdz lielkonertam rūpējās par to izpildi. 

SIA Šarmants vadītājs Ritvars Embrekts ap sevi pulcināja jauniešus, kuri 

bija gatavi ļauties vīzijām par to, kāda varētu izskatīties 200 kvadrātmetru 

lielā skatuve. Kā galvenais scenogrāfijas elements tika noteikta lielformāta 

Latvijas karte, kas reizē darbojas kā ekrāns. Uz ekrāna tika rādītas 

videoprojekcijas, kuras veidoja jauno mediju māksliniece Anna Meldrāja. 

Lielkoncerta norisēs 2018. gada 16. un 17. martā Liepājas Olimiskā centra 

arēnā piedalījās. 14 kolektīvi – 7 Liepājas kolektīvi un 7 viņu izaicināti 

kolektīvi no Rīgas, Tukuma, Ventspils, Ogres, Kuldīgas un Jelgavas. 

Kopumā lielkoncerta Liepāja izAicina rīkošanā un priekšnesumos 

piedalījās ap 500 jauniešu. 

Laika grafiks: 

2017. gada 30. oktobra – 2018.gada 17. martam jaunieši strādā pie 

lielkoncerta plānošanas un organizēšanas tematiskās darba grupās nozares 

profesionāļu vadībā;  

2018. gada 15. martā notiek jauniešu kolektīvu individuālie mēģinājumi un 

caurlaides mēģinājums lielkoncertam; 

2018. gada 16. martā notiek ģenerālmēģinājums un 1. Lielkoncerts; 

2018. gada 17. martā notiek 2. Lielkoncerts. 



 

1.2. projektu konkurss “Pilsēta izaicina” koncertprogrammām Latvijas 

reģionos 

a. projektu konkurss ir brīnišķīga iespēja turpināt jauniešu iniciatīvu radīt un 

īstenot savas radošās idejas kā dāvanu Latvijai simtgadē. 

Laika grafiks: 

2018. gada februāris - Projektu konkursa izsludināšana; 

2018. gada aprīlis - Projektu pieteikumu izvērtēšana, apstiprināto projektu 

paziņošana, linansējuma piešķiršana; 

2018.gada aprīlis līdz decembris - Projektu uzraudzība, konsultēšana, 

atskaišu saņemšana un izvērtēšana. 

b. Kopumā projektu konkursā tika saņemti 11 pieteikumi no 8 Latvijas 

pilsētām, atbalstīti 9 projekti: 

 2018. gada 31. jūnijā - Alūksnes Bērnu un jauniešu centra rīkota 

erudīcijas spēle Kuldīgas jauniešiem “Mēs mīlam Latviju.Nogrieznis 

311”, kuras ietvaros jaunieši bija sagatavojuši dažādus ar Latviju 

saistītus jautājumus, neformālā gaisotnē iesaistot divas komandas – 

jauniešus un Kuldīgas novada deputātus. Pasākums norisinājās Kuldīgas 

Jauniešu mājā un to kopumā apmeklēja 30 vietējie iedzīvotāji. 

 2018. gada 24. maijā - Saldus novada biedrības “Mantinieki” buru 

laivu modeļu sacensības Ventspils jauniešiem “Pūt, vējiņi!”, īstenojot 

sportiski radošu iniciatīvu, veicinot jaunradi un iesaistot ap 100 jauniešu 

no vairākām Latvijas pilsētām. 

 2018. gada 3. maijā - Ikšķiles vidusskolas jauniešu teātra izrāde 

Aizputes jauniešiem “Atdzīvojusies fotogrāfija”. Izrādi īstenoja 10 

jaunieši 2 pedagogu vadībā un to kopumā noskatījās ap 150 apmeklētāju. 

 2018. gada 16. jūnijā - Valmieras jauniešu radošās darbnīcas Priekulē 

“Latvijas vietas, lietas, cilvēki” ar divām radošām darbnīcām “Foto uz 

koka”, kurā tapa 25 bildes, un “Mans kronis”, kurā kopā darināti 13 

kroņi. Kopumā radošajās darbnīcās iesaistījušies 22 cilvēki. 

 2018. gada 20. jūlijā - Liepājas Pop/Rok skolas audzēkņu kopdarbs 

ar Kuldīgas Jauniešu mājas jauniešiem un viesmāksliniekiem – koncerts 

“Jaunieši dāvina Kuldīgai”, kas ir jauniešu veidots, radīts 

izpildītājmākslas darbs. Plašas auditorijas sasniegšana caur projekta 

īstenošanu Kuldīgas pilsētas svētku laikā. Projekts devis iespēju 

jauniešiem sadarboties ar profesionāliem mūziķiem un kopīgi radīt jaunu 

skaņdarbu, kā arī izpildīt koncertprogrammu plašākai publikai. 

 2018. gada septembra – novembrim Krāslavas jauniešu multimediāls 

uzvedums Talsos “No Latgales līdz Kurzemei” ar sasniegtiem 

rezultātiem: Caur mācību procesu veicināja sadarbību un īstenos 

simtgades mērķus. 

 2018. gada oktobrī - Jēkabpils jauniešu organizēta meistardarbnīca 

Jelgavā “Kur dzīvo Latvija?” ar sasniegtajiem rezultātiem: Publisks, 

jauniešu iesaistošs pasākums ar iespēju līdzdarboties un radīt animācijas 

filmu. Projekts veicināja jauniešu radošo domāšanu, attīstīja radīšanas 

prasmes, sniedza zināšanas jaunu tehnoloģiju apguvē. 

 2018. gada 19. oktobrī - Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu centra 

izrāde Madonas jauniešiem “Zemeslauks” ar saniegtajiem rezultātiem: 

Plašas auditorijas sasniegšana caur projekta īstenošanu Latvijas jauniešu 

foruma noslēguma pasākumā. Projekts veicināja jauniešus domāt par 



 

valstij nozīmīgiem jautājumiem tagad un nākotnē. 

 2018. gada novembrī - Liepājas 8. vidusskolas jauniešu koncerts 

Valmierā “Mūsu takas Latvijā” ar sasniegtajiem rezultātiem: 

Mazākumtautību jauniešu iesaiste un radio talantu attīstīšana radošā 

gaisotnē. 

2. Vēsturiskais notikums “Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā” 

a. Detalizēta mākslinieciskās koncepcijas izstrāde 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” noslēgusi līgumu 

ar svētku režisori Madaru Gruntmani par Vēsturiskā notikuma “Kuģa 

SARATOV sagaidīšana Liepājā” mākslinieciskās koncepcijas izstrādi. 

Izstrādājot māksliniecisko koncepciju, režisores iecere paredz, ka Liepājā 

2019. gada jūnijā iecerēts īstenot plašu trīs dienas ilgu pasākumu ciklu, tajā 

ietverot gan sagaidīšanas vēsturisko rekonstrukciju 2019. gada 27. jūnijā, 

gan svinīgu lielkoncertu 28. jūnija vakarā, gan īstenot pasākumus pilsētvidē 

ģimeņu auditorijai 29. jūnijā.   

Visas trīs dienas, vēsturiskajā kuģa “Saratov” piestātnes vietā Muitas 

laukumā plānots novietot skatuvi, kuras scenogrāfisko ietērpu veidos 

pazīstamais scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Skatuves scenogrāfiskais ietērps 

iecerēts kuģa “Saratov” atveidā. 

Svinīgo lielkoncertu 28. jūnijā apņēmies veidot komponists un aranžētājs 

Andis Klučnieks. lielkoncerta muzikālo saturu plānots veidot no pazīstamām 

un vēsturiski nozīmīgām kompozīcijām, kas ir cieši saistītas ar Latvijas 

valstiskuma apziņu, Liepāju un patriotiskumu. Repertuāra pamatu veido 

retro žanra dziesmas un skaņdarbi, tādejādi precīzi iedzīvinot 20. gadsimta 

sākuma noskaņu.   

2018.gada 5. aprīlī režisore iesniegusi detalizētu koncepcijas plānu, 

Savukārt, scenogrāfs 2018. gada 1. jūnijā iesniedzis detalizētu koncepciju 

pasākuma vizuālajiem risinājumiem. 

b. Skatuves scenogrāfijas izveide 

2019. gada nogalē uzsākts darbs pie skatuves scenogrāfijas izveides. 

Scenogrāfs Aigars Ozoliņš par savu asistenti izvēlējies Liepājas teātra 

tehnisko direktori Auriku Felmani, kura kopā ar SIA “Ideju lidlauks” 

uzsākusi darbu pie skatuves scenogrāfijas izveides 

Laika grafiks: 

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

koncepcijas apstiprināšanas notiek darbs pie detalizētas mākslinieciskās 

koncepcijas izstrādes, režisora darbs (skatīt Pielikums Nr.2),  

No 2017. gada 15. decembra – 2018. gada 1. jūnijam notiek scenogrāfa 

darbs pie detalizētas mākslinieciskās koncepcijas izstrādes (skatīt Pielikums 

Nr.3), 

No 2018. gada 1. jūnija pēc detalizēto koncepciju izstrādes notiek aktīvs 

darbs pie mākslinieciskās programmas un scenogrāfijas izveides. 

No 2018. gada decembra uzsākts darbs pie skatuves scenogrāfijas izveides 

3.Liepājas teātra jaunuzvedums “Liepāja - Latvijas galvaspilsēta” 

a. Jaunuzveduma izveide 



 

Liepājas teātris savu 112. sezonu atklāja 2018. gada 8. septembrī ar Rasas 

Bugavičutes-Pēces īpaši teātrim radītās lugas "Liepāja - Latvijas 

galvaspilsēta" iestudējumu Valtera Sīļa režijā. 

Izrādes dramaturģisko materiālu veido vairāki īsi stāsti, kas rasti 1919. gada 

periodikā par laiku un notikumiem, kas norisinājušies Liepājā, kamēr šeit 

atradās Latvijas pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā. Laiks, kuru 

piedzīvojuši Liepājas iedzīvotāji bijis samērā baiss un nedrošs, taču tajā pašā 

laikā viņiem bija jāturpina sava ikdienas dzīve, neatkarīgi no 

sociālpolitiskajiem apstākļiem! Izrāde atklās, kā jaunas valsts rašanos izjuta 

cilvēki, kuri tieši nebija saistīti ar politisko lēmumu pieņemšanu. 

Jaunuzvedumam spēlēsLiepājas teātra aktieri Edgars Ozoliņš, Sandis Pēcis, 

Rolands Beķeris, Agnese Jēkabsone, Anete Berķe, Mārtiņš Kalita, Kaspars 

Kārkliņš, Gatis Maliks, Ilze Trukšāne un Laura Jeruma 

Muzikālo noformējumu veido Reinis Sējāns. 

Scenogrāfs – Uģis Bērziņš. 

Laika grafiks: 

2018. gada aprīlis – 2018. gada 8. septembrim notiek dramaturga, režisora, 

scenogrāfa, komponista un radošās darba grupas darbs pie jaunuzveduma 

izveides. 

2018. gada 8. septembrī jaunuzveduma pirmizrāde Liepājas teātrī 

2018. gada 8. Septembra – 1. decembrim realizētas 8 izrādes 

4.Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas projekta 

“Staro” 30 Latvijas pilsētās 

a. Projektu koordinēšana un tehniskā realizācija Latvijas pilsētās 

2018. gada sākumā tika uzsākta sadarbībā ar “Biedrību Staro 100” (turpmāk 

- Biedrība), kas iesniedza projekta koncepciju, 2018. gada sākumā tika 

uzsākta Vislatvijas koprades gaismas projekta realizācija. 

Biedrībai darbs ar Latvijas novadiem bija uzsākts jau 2016. gadā sākot 

strādāt ar festivālu “Latvijas goda aplis”, kura ietvaros tiek realizēts arī 

Vislatvijas koprades gaismas projekts STARO. Periodā no 2018. gada 

janvāra līdz 2018. gada novembrim (ieskaitot) notika intensīvs darbs ar 

novadiem - pasākumu plānošana, saziņa, tikšanās novados.  Šobrīd turpinās 

darbs ar atlikušajiem novadiem- pie gaismas objektu izvēles, izstrādes. 

Kopumā projekts realizēts 30 Latvijas pilsētās. 

Laika grafiks: 

 2018. gada 6. janvārī Dobeles novadā, Dobelē pasākumā “Dobeles 

Brīvības aplis” ietvaros pēc novada vēlmes tika realizēta Dobeles 

Atbrīvošanas pieminekļa izgaismošana, kas ar Dobeles novada 

pašvaldības finansiālu atbalstu ir veidots kā ilgtermiņa izgaismojums. 

To atklājot notika gaismas uzvedums, kas ar dejas, mūzikas un 

gaismas palīdzību atklāja Latvijas brīvības stāstu.  

 2018. gada 20. janvārī Saulkrastu novada, Saulkrastos pasākumā 

“Mūsu sirds ritms” bija skatāma instalācija "Emogrāfs" - interaktīvs 

projekts, kura pamatā ir savdabīga ierīce, kas sirdspukstus pārvērš 

mūzikā un žilbinošā videoprojekcijas mozaīkā.  

 Savukārt Rēzeknē 2018. gada 3. februārī ikviens tika aicināts baudīt 

īpaši veidotu pasākumu programmu "Dzejas gaisma". Uz Rēzeknes 

kultūras nama fasādes bija skatāma multimediāla projekcija un pie 

muzeja izvietotas gaismotas ledusskulptūras. 

 Jelgavas novada Staļģenē 2018. gada 10. februārī norisinājās 

"Ziemas sadancis", kur dejotāji un skatītāji varēja baudīt instalācija 



 

Emogrāfs ar īpašu latviešu deju mūzikas izlasi. 

 Jaunjelgavas novadā, Jaunjelgavā 2018. Gada 17. februārī norisinājās  

Magdalēnas ziemas svinības. Bija iespēja skatīt gaismas festivāla 

"Staro Rīga 2016" objektu "Bērni zīmē Latviju". 

 25.02.2018. Gulbenes dzimšanas dienā bija skatāma gaismas 

festivāla "Staro Rīga 2014" objekts/parāde "Gaismas slepenā dzīve". 

 10.03.2018 Līvānos uz bibliotēkas ēkas fasādes varēja skatīt 

multimediālu izgaismojumu "Gaismas pils stāstnieks". 

 No 16.03. un 17.03.2018. viesojoties Liepājā - kopā ar pilsētniekiem 

un viesim svinot Liepājas 393. dzimšanas dienu Liepājas olimpiskajā 

centrā tika realizēts projekta “Baltijas gaismas ķēde” laikā veidota 

latviešu mākslinieku radītā interaktīvā spēle “Varoņu skrējiens”.  

 24. 03.2018. Aizkraukles novadā, Aizkrauklē – Daugavas dziesmu 

festivāla laikā pie kultūras nama varēja vērot jaunveidotu gaismas 

instalāciju “Daugavas gaismas un skaņu spēles dzejā un mākslā”. 

 7.04.2018. Laikā, kad festivāls “Latvijas Goda aplis” ciemojās 

Vecvārkavā tika realizēts uguņošanas uzvedums “Gaisma aust”. 

 14.04.2018. Engures novada Lapmežciemā aicināja skatīt latviešu 

kinofilmas, vakarā norisinājās nakts kāzas pēc vietējo tradīciju 

motīviem un bija skatāms īpaši veidots gaismas objekts “Sader liepa 

ar ozolu”. 

 Inčukalna novadā 21.04.2018. Gaismas svētkos Aleksandra parkā 

tika atklāts interaktīvs parka koku izgaismojums. Izgaismojums ir 

tikai pirmā no trīs ilgtermiņa gaismas objekta daļām -  atlikušās divas 

novads finansēs un realizēs pats. 

 28.04.2018. Smiltenē Baznīcas laukumā smiltenieši un viesi vēroja 

īpašu 3D ilūziju priekšnesumu “Mīlestības mozaīka”. 

 12.05.2018. Mārupē, svinot Ģimenes dienu, mārupiešus un viesus 

priecēja festivāla "Staro Rīga 2014" objekts/parāde "Gaismas slepenā 

dzīve". 

19.05.2018. Raunā Viduslaiku dienas noslēgumā uz Raunas ezera 

bija skatāma īpaši veidota multimediāla performance “Pretī 

simtgadei”. 

 26.05.2018. Alsungā pasākuma “Suitu lebediks” noslēgumā tika 

atklāts gaismas objekts “Suitu sakta”. Pie Alsungas pils torņa pakājes 

tika novietots permanents gaismas objekts, kas priecēs pilsētniekus 

un viesus ilglaicīgi. 

 2.06.2018. svinot svētkus Lubānā tika realizēts īpaši veidots objekts, 

kuru novads ilgi bija lolojis – gaismas instalācija “Aiviekstes upes 

pērles”. 

 9.06.2018. Limbažos, Danču nakts dalībnieki un apmeklētāji tika 

sveikti ar uguņošanas uzvedumu. 

 16.06.2018. Amatas novadā – Zaļās brīvdienas Āraišos noslēgumā 

kopā ar “Latvian Voices” tika realizēts uzvedums ar gaismas un 

uguns elementiem. 

 14.07.2018. Tukumā Rožu svētku laikā tika realizēts objekts – īpaši 

veidota videoprojekcija “Gaismas roze naksnīgajā Tukumā pirms 100 

gadiem” Tukuma ev.lut. baznīcā. 

 Dundagas novadā 21.07.2018. Sklandraušu svētku ietvaros vakara 

balles noskaņu radīja izgaismota spoguļbumba. 



 

 27.07.2018. Ērģļu novada svētkos bija skatāma instalācija 

"Emogrāfs" - interaktīvs projekts, kura pamatā ir savdabīga ierīce, 

kas sirdspukstus pārvērš mūzikā un žilbinošā mozaīkā. 

 11.08.2018. Jaunpils novada Viduslaiku svētku noslēgumā notika 

izgaismojums “Pils torņu gaismas spēles”. 

 Ventspilī 24.08.2018. norisinājās Piektdienas vakara pastaiga, kuras 

laikā apmeklētāji varēja skatīt videoprojekciju - kino stāstu no 

populārām latviešu filmām uz Velntspils kultūras centra ēkas fasādes. 

 01.09.2018. sagaidot mācību gada sākumu, Skrīveru dendroloģiskajā 

parkā tika rādīta gaismas instalācija “Skrīveru muižas pils stāsti”. 

 Festivāls aicināja uz Kokmuižas svētkiem Kocēnu novadā, kur 

08.09.2018. bija skatāms gaismas strūklaku šovs. 

 14.09.2018. Aučos, Ozolnieku novadā tika atklāts Latvijas Valsts 

pirmā prezidenta Jāņa Čakstes muzejs. Atzīmējot šo notikumu, 

muzejā tika izvietota Jāņa Čakstes hologramma. 

 No 20.10.2018. līdz 22.10.2018. Jūrmalā bija skatāma audiovizuāla 

projekcija “Gaismas toņu mistērija”. 

 Kandavā 27.10.2018. Kafijas un tējas svētku ietvaros ar gaismu 

performanci tika izgaismots Pulvertornis. 

 Festivāla Goda saimnieku, Goda viesu un citu festivāla dalībnieku 

godināšanas pasākums norisinājās Ogrē 03.11.2018. Tā laikā gan 

aicinātie viesi, gan arī Ogres iedzīvotāji varēja apskatīt zonu, kurā 

bija izvietota liela, izgaismota spoguļbumba, UV gaismas ar īpaši 

pasākumam radītu tāfeli, uz kuras apmeklētāji varēja rakstīt savus 

vēlējumus Latvijai, kā arī izgaismots tunelis ar gaismas 

performancēm. 

 11.11.2018. tika svinēti Valsts svētki Latvijas karoga dzimtenē – 

Cēsīs, kuru ietvaros Latvijas karoga krāsās tika izgaismots Cēsu 

jaunās pils tornis un Uzvaras piemineklis. 

  

3. Pasākuma 

mērķauditorij

a (t. sk. 

plānotās 

iedzīvotāju 

grupas, 

sasniegto 

iedzīvotāju 

skaits (tiešā un 

netiešā 

mērķauditorija)

, iespēja 

līdzdarboties 

un/vai sniegt 

atgriezenisko 

saiti, 

daudzveidīgu 

pieejamības 

aspektu 

nodrošināšana 

utt.) 

1.Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

1.1.atklāšanas pasākums – lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA” 

a. iesaistītie jaunieši tematiskajās darba grupās pie lielkoncerta plānošanas 

un organizēšanas – 30 (trīsdesmit) jaunieši (links uz dalībnieku reģistru: 

https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-

bnrKnx7jVd/view?usp=sharing), no kuriem līdz projekta realizācijas beigām 

izturēja un apliecinājumu par lielkoncerta īstenošanu saņēma 28 (divdesmit 

astoņi) jaunieši. 

b. lielkoncerta mākslinieciskajā saturā iesaistīti 14 jauniešu kolektīvi  ar 500 

(pieci simti) dalībniekiem. 

c. lielkoncertu apmeklētāju skaits – 4586 skatītāji klātienē, TV pirmizrādi 

2018. gada 1. Maijā skatījušies 42 485 (četrdesmit divi tūkstoši četri simti 

astoņdesmit pieci) skatītāju  

1.2.projektu konkurss “Pilsēta izaicina” koncertprogrammām Latvijas 

reģionos 

a. iesniegtie projekti – 11; 

b. apstiprinātie projekti – 9; 

c. projektu īstenošanā piedalās – jaunieši no 15 Latvijas pilsētām; 

d. projektos iesaistītā auditorija – vidēji 50-100 (piecdesmit līdz simts) 

https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing


 

cilvēku vienā projektā, atsevišķos publiskos pasākumos vairāk. 

2. Vēsturiskais notikums “Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā” 

Nav attiecināms, jo pasākuma norises laiks ir 2019. gada 27.-29.jūnijs. 

3.Liepājas teātra jaunuzvedums “Liepāja Latvijas galvaspilsēta” 

Līdz 01.12.2018. ir notikušas 8 izrādes. Vidējais skatītāju skaits ir 375 

apmeklētāji, kas ir 80% no zāles piepildījuma (Liepājas teātra zālē ir 468 

vietas). 

Izrādes datums Apmeklētāju skaits 

08.09.2018 (pirmizrāde) 455 

09.09.2018 331 

11.09.2018 142 

29.09.2018 329 

25.10.2018 461 

17.11.2018 459 

20.11.2018 (papildizrāde 

projektam “Skolas soma” 440 

20.11.2018 389 

 

4.Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas projekta 

“Staro” 30 Latvijas pilsētās 

Vislatvijas koprades gaismas projekta STARO  realizēšanā un nodrošināšanā 

(mākslinieki, novadu kontaktpersonas, tehniskais personāls utt.) ir iesaistīti 

ap 150 tieši iesaistīte dalībnieki.  Pasākumu apmeklētājus veido vairāk kā 

50 000 cilvēku, 

Galveno novadu pasākumu apmeklētāju skaitu veido novada un blakus 

novadu iedzīvotāji.  

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

1. Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

Latvijas profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādes 

2. Vēsturiskais notikums “Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā” 

Vēsturisko notikumu izpēte sadarbībā ar Liepājas muzeja vēsturniekiem, 

sadarbība ar pasākuma producentu – biedrību “I did it” 

3. Liepājas teātra jaunuzvedums “Liepāja Latvijas galvaspilsēta” 

Latvijas skolas projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, Latvijas Nacionālo 

partizānu apvienības Liepājas nodaļa, Latviešu Strēlnieku apvienības 

Liepājas nodaļa, Liepājas Politiski represēto klubs 

4. Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas projekta 

“Staro” 30 Latvijas pilsētās 

Pasākuma tehniskā producēšana – biedrība “Staro” un 30 Latvijas 

pašvaldības 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja 

/paliekošā 

vērtība 

1. Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

Veikta jaunieši izglītošana pasākuma plānošanā un īstenošanā, kā arī 

mākslinieciskā satura veidošanā.  

2. Vēsturiskais notikums “Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā” 

Nav attiecināms, jo pasākuma realizācija plānota 2019. gadā 

3. Liepājas teātra jaunuzvedums “Liepāja Latvijas galvaspilsēta” 

Radīta izglītojoša izrāde par Latvijas vēsturi, kas uzrunā dažādu 

mērķauditoriju. 



 

4. Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas 

projekta “Staro” 30 Latvijas pilsētās 

30 Latvijas pilsētas realizētie projekti devuši pieredzi šo pilsētu 

producentiem mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā. Izveidota sadarbība 

nākotnē ar “Staro Rīga” producentiem. 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

1.Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

1.1.atklāšanas pasākums – lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA” 

a. Pēc Lursoft datubāzes rezultātiem periodā no pasākuma izziņošanas 

4.10.2017 līdz 25.03.2018 lielkoncerts interneta medijos pieminēts 35 

reizi. Ziņas, publikācijas un lielkoncerta sagatavotās preses relīzes 

publicētas lielākajos interneta medijos delfi.lv, tvnet.lv, apollo.lv, diena.lv, 

reģionālajos ziņu medijos irliepaja.lv, liepajniekiem.lv, rekurzeme.lv u.c. 

Ar plašāku lielkoncerta mārkektinga un publicitātes atskaiti aicinām 

iepazīties iesniegtajā starpatskaitē (Pielikums Nr.4) 

b. Lielkoncerta publicitāte interneta vietnēs: 

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/129495/jauniesu-koncerts-liepaja-izaicina 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.05.2018-tv-pirmizrade-jauniesu-koncerts.-

liepaja-izaicina.id128936/ 

http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-jauniesi-svin-latvijas-simtgadi-

lielkoncerta-liepaja-izaicina.d?id=49855607 

https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/latvijai-simtgade-jauniesi-dava-

dziesmu-par-veju-216791 

http://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/izskanejis-simtgades-lielkoncerts-

liepaja-izaicina-6308 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/papildinats-simtgades-

lielkoncerta-izaicina-sevi-un-citus-216438 

https://m.nra.lv/izklaide/muzika/239874-jau-sovakar-simtgades-lielkoncerts-

liepaja-izaicina.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=dZXQ-Ublwmg 

https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/926855 

http://www.leta.lv/photo/album/EF57CE29-22CA-4E0D-B0AE-

8B4A66B982B0 

http://www.delfi.lv/kultura/news/music/simtgades-lielkoncerta-liepaja-

izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.d?id=49800301 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-

piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.a269944/ 

https://ritakafija.lv/2018/02/09/resetins-posas-uz-liepaju/ 

http://www.kurzemnieks.lv/kultura/8312-jauniesu-potencials-visa-krasnuma/ 

http://godaaplis.lv/pasakums/latvijas-goda-aplis-liepaja/ 

http://www.novados.lv/lielkoncerta-liepaja-izaicina-kopa-ar-jaunajiem-

talantiem-piedalisies-latvija-populari-muziki/ 

http://www.la.lv/intars-resetins-un-dagmara-legante-gatavojas-

lielkoncertam-liepaja/ 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-

vairak-neka-200-dalibnieku.a264043/ 

http://www.tvnet.lv/reklama/reklamraksti/770139-liepaja-gatavojas-

verienigam-lielkoncertam 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svetku-programma-

aizsakas-sonedel/ 

https://www.liepaja.lv/ar-plasu-un-daudzveidigu-svetku-programmu-aicina-

svinet-liepajas-dzimsanas-dienu/ 

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/129495/jauniesu-koncerts-liepaja-izaicina
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.05.2018-tv-pirmizrade-jauniesu-koncerts.-liepaja-izaicina.id128936/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.05.2018-tv-pirmizrade-jauniesu-koncerts.-liepaja-izaicina.id128936/
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-jauniesi-svin-latvijas-simtgadi-lielkoncerta-liepaja-izaicina.d?id=49855607
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-jauniesi-svin-latvijas-simtgadi-lielkoncerta-liepaja-izaicina.d?id=49855607
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/latvijai-simtgade-jauniesi-dava-dziesmu-par-veju-216791
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/latvijai-simtgade-jauniesi-dava-dziesmu-par-veju-216791
http://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/izskanejis-simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina-6308
http://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/izskanejis-simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina-6308
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/papildinats-simtgades-lielkoncerta-izaicina-sevi-un-citus-216438
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/papildinats-simtgades-lielkoncerta-izaicina-sevi-un-citus-216438
https://m.nra.lv/izklaide/muzika/239874-jau-sovakar-simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina.htm
https://m.nra.lv/izklaide/muzika/239874-jau-sovakar-simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dZXQ-Ublwmg
https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/926855
http://www.leta.lv/photo/album/EF57CE29-22CA-4E0D-B0AE-8B4A66B982B0
http://www.leta.lv/photo/album/EF57CE29-22CA-4E0D-B0AE-8B4A66B982B0
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/simtgades-lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.d?id=49800301
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/simtgades-lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.d?id=49800301
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.a269944/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.a269944/
https://ritakafija.lv/2018/02/09/resetins-posas-uz-liepaju/
http://www.kurzemnieks.lv/kultura/8312-jauniesu-potencials-visa-krasnuma/
http://godaaplis.lv/pasakums/latvijas-goda-aplis-liepaja/
http://www.novados.lv/lielkoncerta-liepaja-izaicina-kopa-ar-jaunajiem-talantiem-piedalisies-latvija-populari-muziki/
http://www.novados.lv/lielkoncerta-liepaja-izaicina-kopa-ar-jaunajiem-talantiem-piedalisies-latvija-populari-muziki/
http://www.la.lv/intars-resetins-un-dagmara-legante-gatavojas-lielkoncertam-liepaja/
http://www.la.lv/intars-resetins-un-dagmara-legante-gatavojas-lielkoncertam-liepaja/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-vairak-neka-200-dalibnieku.a264043/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-vairak-neka-200-dalibnieku.a264043/
http://www.tvnet.lv/reklama/reklamraksti/770139-liepaja-gatavojas-verienigam-lielkoncertam
http://www.tvnet.lv/reklama/reklamraksti/770139-liepaja-gatavojas-verienigam-lielkoncertam
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svetku-programma-aizsakas-sonedel/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svetku-programma-aizsakas-sonedel/
https://www.liepaja.lv/ar-plasu-un-daudzveidigu-svetku-programmu-aicina-svinet-liepajas-dzimsanas-dienu/
https://www.liepaja.lv/ar-plasu-un-daudzveidigu-svetku-programmu-aicina-svinet-liepajas-dzimsanas-dienu/


 

https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/pieejamas-biletes-uz-

pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina-134086 

https://www.rekurzeme.lv/laikraksta-arhivs/jauniesi-iesaistas-lielkoncerta-

liepaja-izaicina-tapsana-133394 

http://laiki.lv/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-verieniga-lielkoncerta-

organizesanas/ 

https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/ar-lielkoncertu-liepaja-

izaicina-ievadis-vienu-no-valsts-simtgades-pasakumiem-210696 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/lielkoncerta-planosana-aicina-

iesaistities-liepajas-jauniesus/ 

https://lv100.lv/programma/kalendars/lielkoncerts-liepaja-izaicina/ 
 

https://www.irliepaja.lv/lv/galerijas/irliepaja/lielkoncerta-liepaja-izaicina-

veidotaju-sanaksme-jauniesu-maja/ 

http://www.jauniesumaja.lv/zinas/aicina-jauniesus-pieteiktiesliepaja-

izai/988/ 
 

1.2.projektu konkurss “Pilsēta izaicina” koncertprogrammām Latvijas 

reģionos 
 

a. Ar projektu konkursu un tajā iekļautajiem projektiem saistīta informācija 

atspoguļota šādos medijos: 

http://www.aizputesnovads.lv/jaunumi/2982-aizputes-novada-skols-

atdzvojas-vsture 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-projekts-

pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas.d?id=49914667 

http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2018/05/18/ikskiles-vidusskolas-

skoleni-atdzivina-vesturi-aizputes-novada-skolas 

https://www.liepaja.lv/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-

astonas-latvijas-pilsetas/ 

http://www.ogrenet.lv/ikskile/41389/ 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/projekts-pilseta-izaicina-

turpinasies-astonas-pilsetas/ 

https://www.adazi.lv/de/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-

pilseta-izaicina/ 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1619201658164435 

https://lv100.lv/jaunumi/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-

pilseta-izaicina/ 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1622092844541983 

https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-pieteikties-jauniesu-

projektu-konkursam-pilseta-izaicina-215205 

http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/lv-100-konkurss-aicina-pieteikties-

jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina 

https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/lv-100-konkurss-jauniesiem/ 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073

741828.544981215586490/1608901375861130/?type=3 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073

741828.544981215586490/1603598193058115/?type=3 

 

2.Vēsturiskais notikums “Kuģa SARATOV sagaidīšana Liepājā” 
 

https://www.liepaja.lv/liepaju-iepazisanas-vizite-apmekle-amerikas-

savienoto-valstu-vestniecibas-preses-un-kulturas-atasejs/ 

https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/pieejamas-biletes-uz-pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina-134086
https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/pieejamas-biletes-uz-pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina-134086
https://www.rekurzeme.lv/laikraksta-arhivs/jauniesi-iesaistas-lielkoncerta-liepaja-izaicina-tapsana-133394
https://www.rekurzeme.lv/laikraksta-arhivs/jauniesi-iesaistas-lielkoncerta-liepaja-izaicina-tapsana-133394
http://laiki.lv/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-verieniga-lielkoncerta-organizesanas/
http://laiki.lv/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-verieniga-lielkoncerta-organizesanas/
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/ar-lielkoncertu-liepaja-izaicina-ievadis-vienu-no-valsts-simtgades-pasakumiem-210696
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/ar-lielkoncertu-liepaja-izaicina-ievadis-vienu-no-valsts-simtgades-pasakumiem-210696
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/lielkoncerta-planosana-aicina-iesaistities-liepajas-jauniesus/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/lielkoncerta-planosana-aicina-iesaistities-liepajas-jauniesus/
https://lv100.lv/programma/kalendars/lielkoncerts-liepaja-izaicina/
https://www.irliepaja.lv/lv/galerijas/irliepaja/lielkoncerta-liepaja-izaicina-veidotaju-sanaksme-jauniesu-maja/
https://www.irliepaja.lv/lv/galerijas/irliepaja/lielkoncerta-liepaja-izaicina-veidotaju-sanaksme-jauniesu-maja/
http://www.jauniesumaja.lv/zinas/aicina-jauniesus-pieteiktiesliepaja-izai/988/
http://www.jauniesumaja.lv/zinas/aicina-jauniesus-pieteiktiesliepaja-izai/988/
http://www.aizputesnovads.lv/jaunumi/2982-aizputes-novada-skols-atdzvojas-vsture
http://www.aizputesnovads.lv/jaunumi/2982-aizputes-novada-skols-atdzvojas-vsture
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas.d?id=49914667
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas.d?id=49914667
http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2018/05/18/ikskiles-vidusskolas-skoleni-atdzivina-vesturi-aizputes-novada-skolas
http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2018/05/18/ikskiles-vidusskolas-skoleni-atdzivina-vesturi-aizputes-novada-skolas
https://www.liepaja.lv/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas/
https://www.liepaja.lv/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas/
http://www.ogrenet.lv/ikskile/41389/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-pilsetas/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-pilsetas/
https://www.adazi.lv/de/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina/
https://www.adazi.lv/de/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina/
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1619201658164435
https://lv100.lv/jaunumi/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina/
https://lv100.lv/jaunumi/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina/
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1622092844541983
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina-215205
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina-215205
http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/lv-100-konkurss-aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina
http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/lv-100-konkurss-aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina
https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/lv-100-konkurss-jauniesiem/
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1608901375861130/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1608901375861130/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1603598193058115/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1603598193058115/?type=3
https://www.liepaja.lv/liepaju-iepazisanas-vizite-apmekle-amerikas-savienoto-valstu-vestniecibas-preses-un-kulturas-atasejs/
https://www.liepaja.lv/liepaju-iepazisanas-vizite-apmekle-amerikas-savienoto-valstu-vestniecibas-preses-un-kulturas-atasejs/


 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svetku-programma-

aizsakas-sonedel/ 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svinibu-kulminacija-

2018gada-18novembris/ 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/liepaja-

izaicina-svinet-latvijai-100-203879 
 

3.Liepājas teātra jaunuzvedums “Liepāja Latvijas galvaspilsēta” 

Preses relīze par iestudējumu medijiem tika izsūtīta 29. augustā - tā tika 

sūtīta vislatvijas medijiem - interneta portāliem un laikrakstiem. Bet vēl 

pirms tam - 21. augustā - Rīgā tika rīkota preses konference, kurā ar 

medijiem tikās izrādes radošā komanda - režisors Valters Sīlis, dramaturģe 

Rasa Bugavičute-Pēce un aktieris Edgars Ozoliņš. 25.augustā, Liepājas 

teātra Atvērtās teātra dienas ietvaros, notika diskusija ar skatītājiem, izrādes 

režisoru Valteru Sīli un dramaturģi Rasu Bugavičuti – Pēci. 
 

Publikācijas pēc preses konferences un pirms pirmizrādes: 
 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatris-112-sezonu-

sak-ar-latvijas-valsts-simtgadei-veltitu-izradi.a289503/ 

https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/liepajas-teatri-pirmizradi-

piedzivos-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta.d?id=50370783 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatris-jaunaja-

sezona-runas-par-varu-un-apjukumu.a289544/ 

http://www.la.lv/stasti-par-liepaju-latvijas-galvaspilsetu 

http://www.la.lv/liepajas-teatri-pirmizradi-piedzivos-jauniestudejums-

liepaja-latvijas-galvaspilseta 

https://www.diena.lv/raksts/kd/teatris/vesture-un-dzive--radosi-

dokumenteta-14204844 

http://www.la.lv/keriet-vesturi-aiz-rokas 

https://nra.lv/izklaide/p-s-kultura/teatris/256365-aktieris-edgars-ozolins-

atklaj-jaunus-apvarsnus.htm 

https://www.rekurzeme.lv/kultura-un-izklaide/liepajas-teatris-jauno-sezonu-

atklas-ar-jauniestudejumu-liepaja-latvijas-galvaspilseta-137896 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/tuvojas-jauniestudejums-liepaja-

latvijas-galvaspilseta/ 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/liepajas-teatris-sak-jauno-sezonu-

ar-lielisku-davanu-skatitajiem/ 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatri-pirmizradi-

piedzivos-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta.a290515/ 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/izrade/liepajas_teatris/30082018-

liepajas_teatri_pirmizradi_piedzivos_jaun 
 

Laikrakstos: 

Liepājā iestudēs par Liepāju (Latvijas Avīze - 22.08.); 

Pirms simts gadiem (Kurzemes Vārds -12..09.) 

Sezonu sāk ar stāstu par Liepāju (Kursas Laiks - 13.09.) 

Kliedē rožainos priekšstatus (Kurzemes Vārds - 14.09.) 

Vara un apjukums (22.08.) 

Informācija par iestudējumu parādījās arī vairāku žurnālu un laikrakstu 

afišās - Ir (6.09.), “Ievas Padomu avīzē” (4.09.), Sestdiena (31.08.), Kultūras 

Diena (6.09.) 
 

Publikācijas parādījās arī pēc pirmizrādes, kad to vērtēja kritiķi un preses 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svetku-programma-aizsakas-sonedel/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svetku-programma-aizsakas-sonedel/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/liepaja-izaicina-svinet-latvijai-100-203879
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/liepaja-izaicina-svinet-latvijai-100-203879
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatris-112-sezonu-sak-ar-latvijas-valsts-simtgadei-veltitu-izradi.a289503/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatris-112-sezonu-sak-ar-latvijas-valsts-simtgadei-veltitu-izradi.a289503/
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/liepajas-teatri-pirmizradi-piedzivos-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta.d?id=50370783
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/liepajas-teatri-pirmizradi-piedzivos-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta.d?id=50370783
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatris-jaunaja-sezona-runas-par-varu-un-apjukumu.a289544/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatris-jaunaja-sezona-runas-par-varu-un-apjukumu.a289544/
http://www.la.lv/stasti-par-liepaju-latvijas-galvaspilsetu
http://www.la.lv/liepajas-teatri-pirmizradi-piedzivos-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta
http://www.la.lv/liepajas-teatri-pirmizradi-piedzivos-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta
https://www.diena.lv/raksts/kd/teatris/vesture-un-dzive--radosi-dokumenteta-14204844
https://www.diena.lv/raksts/kd/teatris/vesture-un-dzive--radosi-dokumenteta-14204844
http://www.la.lv/keriet-vesturi-aiz-rokas
https://nra.lv/izklaide/p-s-kultura/teatris/256365-aktieris-edgars-ozolins-atklaj-jaunus-apvarsnus.htm
https://nra.lv/izklaide/p-s-kultura/teatris/256365-aktieris-edgars-ozolins-atklaj-jaunus-apvarsnus.htm
https://www.rekurzeme.lv/kultura-un-izklaide/liepajas-teatris-jauno-sezonu-atklas-ar-jauniestudejumu-liepaja-latvijas-galvaspilseta-137896
https://www.rekurzeme.lv/kultura-un-izklaide/liepajas-teatris-jauno-sezonu-atklas-ar-jauniestudejumu-liepaja-latvijas-galvaspilseta-137896
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/tuvojas-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/tuvojas-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/liepajas-teatris-sak-jauno-sezonu-ar-lielisku-davanu-skatitajiem/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/liepajas-teatris-sak-jauno-sezonu-ar-lielisku-davanu-skatitajiem/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatri-pirmizradi-piedzivos-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta.a290515/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatri-pirmizradi-piedzivos-jauniestudejums-liepaja-latvijas-galvaspilseta.a290515/
http://epadomi.lv/kulturasvestis/izrade/liepajas_teatris/30082018-liepajas_teatri_pirmizradi_piedzivos_jaun
http://epadomi.lv/kulturasvestis/izrade/liepajas_teatris/30082018-liepajas_teatri_pirmizradi_piedzivos_jaun


 

pārstāvji: 

Zane Radzobe - http://www.kroders.lv/verte/1162 

Vēsma Lēvalde - http://www.la.lv/rezignetas-zobgalibas-simtgades-sakara 

Liba Mellre - https://rus.lsm.lv/statja/za-efirom/za-efirom/liba-meller-vkus-

svobodi.a293483/ 

Edīte Tišheizere - http://liepajasteatris.lv/un-kugis-peld/ 

Līga Ulberte - https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izrades-_liepaja--

latvijas-galvaspilseta_-recenzija.-vestures-zootropa-karuselis-14207235 

Uģis Segliņš - http://ugisseglins.lv/2018/09/30/dazos-teikumos-par-izradi-

liepaja-latvijas-galvaspilseta/ 

Sižets par izrādi arī LR1 raidījumā “Kultūras Rondo”, kurā viesojās režisors 

Valters Sīlis (5.10.) http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/liepaja--

latvijas-galvaspilseta-teatra-versija-par-notikumiem-19.a109387/ 
 

Sižets par izrādi LTV1 Kultūras ziņās: 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatri-tapusi-

izrade-par-parasto-pilsetnieku-dzivi-ulmana-pagaidu-valdibas-

laika.a291532/ 

Sižerts TV Kurzeme: https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/no-

seniem-avizu-rakstiem-lidz-izradei-par-ulmana-pagaidu-valdibu-223599 
 

4.Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas projekta 

“Staro” 30 Latvijas pilsētās 

Par katru nedēļas nogali tika sagatavotas preses relīzes, kuras tika izvietots 

lielākajos Latvijas portālos. 

http://godaaplis.lv/ 

https://www.facebook.com/GodaAplis/ 
 

Rēzekne 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/771269-

latvijas_goda_aplis_ar_dzejisku_verienu_piestas_rezekne 

http://la.lv/latvijas-goda-aplis-ar-dzejisku-verienu-piestas-rezekne/ 

http://www.kasnotiek.lv/event/91980/latvijas-goda-aplis-ar-dzejisku-ve 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-festivals-

latvijas-goda-aplis-ar-dzejisku-verienu-piestas-rezekne.d?id=49696179 

http://kaskurkad.lv/latvijas-goda-aplis-rezeknes-novada-4598 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-goda-aplis-rezekne-dzejas-

gaisma.a266565/ 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/foto-ledus-uguns-un-dzeja-latvijas-

goda-aplis-rezekne.d?id=49712031 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/772119-

fotogalerija_latvijas_goda_apla_pasakums_3_februari_rezekne 

http://www.tvnet.lv/online_tv/76449-

latvijas_goda_aplis_rezekne_izskan_dzeja/0+81 
 

Jelgava 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/772245-

latvijas_goda_aplis_ar_dejam_piestas_jelgavas_novada_stalgene 

https://www.kaskurkad.lv/latvijas-goda-aplis-ar-dejam-piestas-jelgavas-

novada-stalgene-4615 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-ar-dejam-piestas-

jelgavas-novada-stalgene.d?id=49730155 

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/koncerti/stalgene-sadancos-jelgavas-

http://www.kroders.lv/verte/1162
http://www.la.lv/rezignetas-zobgalibas-simtgades-sakara
https://rus.lsm.lv/statja/za-efirom/za-efirom/liba-meller-vkus-svobodi.a293483/
https://rus.lsm.lv/statja/za-efirom/za-efirom/liba-meller-vkus-svobodi.a293483/
http://liepajasteatris.lv/un-kugis-peld/
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izrades-_liepaja--latvijas-galvaspilseta_-recenzija.-vestures-zootropa-karuselis-14207235
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izrades-_liepaja--latvijas-galvaspilseta_-recenzija.-vestures-zootropa-karuselis-14207235
http://ugisseglins.lv/2018/09/30/dazos-teikumos-par-izradi-liepaja-latvijas-galvaspilseta/
http://ugisseglins.lv/2018/09/30/dazos-teikumos-par-izradi-liepaja-latvijas-galvaspilseta/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/liepaja--latvijas-galvaspilseta-teatra-versija-par-notikumiem-19.a109387/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/liepaja--latvijas-galvaspilseta-teatra-versija-par-notikumiem-19.a109387/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatri-tapusi-izrade-par-parasto-pilsetnieku-dzivi-ulmana-pagaidu-valdibas-laika.a291532/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatri-tapusi-izrade-par-parasto-pilsetnieku-dzivi-ulmana-pagaidu-valdibas-laika.a291532/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/liepajas-teatri-tapusi-izrade-par-parasto-pilsetnieku-dzivi-ulmana-pagaidu-valdibas-laika.a291532/
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/no-seniem-avizu-rakstiem-lidz-izradei-par-ulmana-pagaidu-valdibu-223599
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/no-seniem-avizu-rakstiem-lidz-izradei-par-ulmana-pagaidu-valdibu-223599
http://godaaplis.lv/


 

novada-kolektivi-233704 

http://travelnews.lv/?m_id=18445&i_id=5&pub_id=109390 

http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=lavijas-gda-aplis-ar-dejam-piesas-

jelgavas-nvada-salgene/1828081 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-latvijas-goda-apla-

sadancosana-jelgavas-novada.d?id=49735089 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/773221-

fotogalerija_latvijas_goda_apla_sadancosana_jelgavas_novada_stalgene 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/tradicionala_kultura/13022018-

latvijas_goda_apla_sadancosana_jelgavas_n 

http://nra.lv/foto/izklaide/8506-stalgene-svinigi-izdanco-goda-apli.htm 

http://travelnews.lv/?m_id=18445&i_id=5&pub_id=109452&Jelgavas-

novada-noticis-Latvijas-Goda-apla-sadancis---Foto 
 

Jaunjelgava 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-ar-vesturisku-

atmosferu-piestas-jaunjelgavas-novada.d?id=49743277 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/773519-

latvijas_goda_aplis_ar_vesturisku_atmosferu_piestas_jaunjelgavas_novada 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-goda-aplis-piestaj-

jaunjelgava.a268561/ 

http://aizkraukle.pilseta24.lv/zina?slug=simgades-fesivals-lavijas-gda-aplis-

rpinasies-janjelgava/1828304 
 

 

Gulbene 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/774454-

latvijas_goda_aplis_ar_verienigam_svinibam_piestas_gulbenes_90_gadu_ju

bileja 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-gulbena/ 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-ar-verienigam-

svinibam-piestas-gulbenes-90-gadu-jubileja.d?id=49777487 

http://www.dzirkstele.lv/kultura-un-izklaide/gulbenes-90-dzimsanas-dienas-

svinibas-vares-verot-gaismas-paradi-160360?from-full 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-ar-verienigam-svinibam-piestas-

gulbenes-90-gadu-jubileja/ 
 

Līvāni 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/776673-

latvijas_goda_aplis_ar_gaismas_uzvedumu_piestas_livanu_novada 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-ar-gaismas-

uzvedumu-piestas-livanu-novada.d?id=49816191 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/izklaide/livanos-festivala-latvijas-

goda-aplis-piedava-iepazit-vietejos-amatniekus-zemniekus-

razotajus.a270861/ 

http://radio1.lv/novados/livanu-novada/item/26321-latvijas-goda-aplis-ar-

gaismas-uzvedumu-sodien-piestaj-livanu-novada.html 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-ar-gaismas-uzvedumu-piestas-

livanu-novada/ 
 

Liepāja 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-festivals-

latvijas-goda-aplis-viesosies-liepaja.d?id=49834827 



 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/777837-

latvijas_goda_aplis_piedalisies_liepajas_svetkos 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-piedalisies-liepajas-svetkos/ 
 

Aizkraukle 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

piedalisies-daugavas-dziesmu-festivala-aizkraukle.d?id=49862429 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/778649-

latvijas_goda_aplis_piedalisies_daugavas_dziesmu_festivala_aizkraukle 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-piedalisies-daugavas-dziesmu-

festivala-aizkraukle/ 

https://lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-aizkraukles-

novada/ 
 

Vārkava 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-festivals-

latvijas-goda-aplis-piestas-varkavas-novada.d?id=49903431 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/780647-

latvijas_goda_aplis_viesosies_varkavas_novada 

https://lpr.gov.lv/lv/2018/latvijas-goda-aplis-viesosies-varkavas-

novada/#.Ws3BQYhuaUk 

http://www.varkava.lv/lv/laba-izvelne/fotogalerija/?p=0&galid=939 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-viesosies-varkavas-novada/ 
 

 

Engure 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/781730-

latvijas_goda_aplis_aicina_iepazit_engures_novadu 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicinas-iepazit-

engures-novadu.d?id=49926431 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/tradicionala_kultura/10042018-

latvijas_goda_aplis_aicina_iepazit_engure 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-iepazit-engures-novadu/ 

https://lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-engures-novada/ 
 

Inčukalns 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-makslas-dienam-incukalna-novada.d?id=49949273 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/782815-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_makslas_dienam_incukalna_novada 

http://www.aprinkis.lv/kultura/item/44563-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-

makslas-dienam-incukalna-novada 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-makslas-dienam-

incukalna-novada/ 

http://www.iksd.riga.lv/public/92756.html 
 

Smiltene 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ar-latvijas-goda-apli-

saksies-simtgades-pasakumi-smiltenes-novada.d?id=49966063 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/783717-

ar_latvijas_goda_apli_saksies_simtgades_pasakumi_smiltenes_novada 

https://lv100.lv/jaunumi/ar-latvijas-goda-apli-saksies-simtgades-pasakumi-

smiltenes-novada/ 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/muzika/koncerti/26042018-

http://epadomi.lv/kulturasvestis/muzika/koncerti/26042018-ar_latvijas_goda_apli_saksies_simtgades_p


 

ar_latvijas_goda_apli_saksies_simtgades_p 
 

Mārupe 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-verienigu-programmu-marupes-novada.d?id=50009017 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/785736-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_verienigu_programmu_marupes_novada 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-marupes-

novada/ 

http://www.aprinkis.lv/component/k2/item/44878-festivals-latvijas-goda-

aplis-marupe 
 

Rauna 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-raunas-novadu.d?id=50034855 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/786949-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_raunas_novadu 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-raunas-

novada/ 
 

Alsunga un Ādaži 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/787829-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_alsungas_un_adazu_novadiem 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-alsungas-un-adazu-

novadiem/ 

http://www.aprinkis.lv/zinas/item/45298-festivals-latvijas-goda-aplis-

piestas-adazu-novada 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-alsungas-

un-adazu-novadiem.d?id=50055421 
 

Lubāna 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/788773-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_lubanas_novadu 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-lubanas-novadu.d?id=50076253 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-lubanas-novadu/ 
 

Limbaži un Carnikava 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-limbazu-un-carnikavas-novadiem.d?id=50098531 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/789811-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_limbazu_un_carnikavas_novadu 

http://limbazi.pilseta24.lv/zina?slug=latvijas-goda-aplis-aicina-uz-limbazu-

un-carnikavas-novadiem/1832467 

http://travelnews.lv/index.php?m_id=18252&i_id=5&pub_id=111177 

Amata 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-pirms-janiem-notiks-

amatas-novada.d?id=50123518 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/790979-

latvijas-goda-aplis-aicina-uz-amatas-novadu 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-aplis-amatas-

novada/ 
 

Tukums 



 

https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-tukuma-novadu/ 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-tukuma-novada-rozu-svetkiem.d?id=50167445 

http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/792858-festivals-latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-tukuma-novadu 
 

Pļaviņas 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/794256-

latvijas-goda-aplis-aicina-uz-plavinu-novadu 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-festivals-

latvijas-goda-aplis-piestas-plavinu-novada.d?id=50198665 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-plavinu-novadu/ 

Tēmas lapa DELFI 

http://www.delfi.lv/temas/latvijas-goda-aplis/ 

Tēmas lapa TVNet 

http://www.tvnet.lv/temas/latvijas_goda_aplis/page/1 
 

Dundaga 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-

sklandrausu-festivalu-dundagas-novada.d?id=50221795 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/795261-

latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada 

https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-

festivalu-dundagas-novada/ 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/20072018-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_sklandrausu 
 

Ērgļi, Vecpiebalga, Cesvaine 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

viesosies-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novados.d?id=50242153 

https://www.tvnet.lv/5909963/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-

vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-

cesvaines-novadu/ 

http://m.travelnews.lv/?pid=111900 
 

Jaunpils 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-

viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada-.a287728/ 

https://www.tvnet.lv/6029484/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-

svetkiem-jaunpils-novada 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada.d?id=50277607 

https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-

svetkiem-jaunpils-novada/ 
 

Ventspils 

https://www.tvnet.lv/6138249/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-

ventspili 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-ventspili-

aicina-uz-koncertiem-makslas-izstadem-stavizradem-un-kino.a289504/ 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ventspili-latvijas-goda-

aplis-viesosies-ar-kino-un-vakara-pastaigam.d?id=50324599 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-

http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/792858-festivals-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-tukuma-novadu
http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/792858-festivals-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-tukuma-novadu
http://www.tvnet.lv/temas/latvijas_goda_aplis/page/1
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada.d?id=50221795
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada.d?id=50221795
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/795261-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/795261-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada/
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada/
http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/20072018-latvijas_goda_aplis_aicina_uz_sklandrausu
http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/20072018-latvijas_goda_aplis_aicina_uz_sklandrausu
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-viesosies-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novados.d?id=50242153
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-viesosies-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novados.d?id=50242153
https://www.tvnet.lv/5909963/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu
https://www.tvnet.lv/5909963/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu/
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu/
http://m.travelnews.lv/?pid=111900
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada-.a287728/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada-.a287728/
https://www.tvnet.lv/6029484/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada
https://www.tvnet.lv/6029484/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada.d?id=50277607
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada.d?id=50277607
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada/
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada/
https://www.tvnet.lv/6138249/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspili
https://www.tvnet.lv/6138249/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspili
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-ventspili-aicina-uz-koncertiem-makslas-izstadem-stavizradem-un-kino.a289504/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-ventspili-aicina-uz-koncertiem-makslas-izstadem-stavizradem-un-kino.a289504/
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ventspili-latvijas-goda-aplis-viesosies-ar-kino-un-vakara-pastaigam.d?id=50324599
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ventspili-latvijas-goda-aplis-viesosies-ar-kino-un-vakara-pastaigam.d?id=50324599
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspili/


 

ventspili/ 

Skrīveri 

https://www.tvnet.lv/6143578/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-

dendrologiska-parka-svetkiem 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-

dendrologiska-parka-svetkiem/ 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-

dendrologiska-parka-svetkiem.d?id=50346287 

Kocēni un Alūksne 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-svinet-

simtgadi-kocenu-un-aluksnes-novados.d?id=50359963 

https://www.tvnet.lv/6269497/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-

aluksnes-novadu 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-

novadiem/ 

Ozolnieki 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-

cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.a292063/ 

https://www.tvnet.lv/6403087/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-

atklasanu-ozolnieku-novada 

https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-

atklasanu-ozolnieku-novada/ 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-

muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.d?id=50392791 

Kandava 

https://www.tvnet.lv/6436530/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kafijas-un-tejas-

svetkiem-kandavas-novada 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-kafijas-un-tejas-svetkiem-kandavas-novada.d?id=50515509 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kafijas-un-tejas-

svetkiem-kandavas-novada/ 

Ogre 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-ogres-novadu.d?id=50545525 

https://www.tvnet.lv/6443882/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-ogres-novadu 

Cēsis 

https://www.tvnet.lv/6447522/latvijas-goda-aplis-lacplesa-dienu-atzimes-

cesu-novada 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-lacplesa-

dienu-atzimes-cesu-novada.a298800/ 

 

7. Cita 

informācija 
(kas bija būtiska 

pasākuma 

īstenošanā ) 

 

 

 

 

 

 

https://www.tvnet.lv/6143578/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem
https://www.tvnet.lv/6143578/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem/
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem/
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem.d?id=50346287
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem.d?id=50346287
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-svinet-simtgadi-kocenu-un-aluksnes-novados.d?id=50359963
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-svinet-simtgadi-kocenu-un-aluksnes-novados.d?id=50359963
https://www.tvnet.lv/6269497/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadu
https://www.tvnet.lv/6269497/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadu
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadiem/
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadiem/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.a292063/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.a292063/
https://www.tvnet.lv/6403087/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada
https://www.tvnet.lv/6403087/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada/
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada/
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.d?id=50392791
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.d?id=50392791
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-lacplesa-dienu-atzimes-cesu-novada.a298800/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-lacplesa-dienu-atzimes-cesu-novada.a298800/


 

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 158 850 158 850 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  

158 850  158 850 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: 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Liepājas Kultūras pārvaldes kultūras projektu vadītājs Ainars Ronis 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 63483942 

E-pasts: ainars.ronis@liepaja.lv 

 

 

mailto:ainars.ronis@liepaja.lv

