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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas 

īstenošana 2017. gadā 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Latvijas valsts simtgades svinību reģionālās programmas 

īstenošana. 

Izstāde “Pirmais gads” un interaktīvā ekspozīcija bērniem un 

jauniešiem “Brīvības cīņas 1918-1920. Ceļojums laikā” izveide. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

Izstāde “Pirmais gads” par 1918.-1919.gada notikumiem Cēsīs, 

Pagaidu valdības laiku un citiem būtiskiem notikumiem, kuriem 

pateicoties izdevās izcīnīt un izveidot Latvijas valsti 20.gadsimtā. 

 

Izstādi “Pirmais gads” veido Cēsu Vēstures un mākslas muzejs. 

Ir veikta vēsturiskā izpēte par izstādē “Pirmais gads” attēlojamo 

laika periodu (1918.gada novembris - 1919.gada novembris) un 

ekspozīcijā atainojamo Brīvības cīņu laiku. Ir apkopoti muzeju 

krājumos esošie materiāli, liecības un priekšmeti, ir izveidota 

izstādes koncepcija. Uzsākta izstādes scenogrāfijas koncepcijas 

izstrāde sadarbībā ar mākslinieku Ritumu Ivanovu. 

Izstādes iekārtošanas darbus plānots uzsākt 2018.gadā, plānojot 

izstādes un ekspozīcijas atklāšanu 2018.gada novembrī.  

 

Interaktīva ekspozīcija bērniem un jauniešiem "Brīvības 

cīņas 1918-1920. Ceļojums laikā" par Brīvības cīņu 

vēsturiskajiem notikumiem, kas ļauj izdzīvot un izprast 

notikumus, kuriem ir būtiska loma neatkarīgas Latvijas valsts 

izveidē. 

 

2017.gadā tiek uzsākts zinātniski pētnieciskais darbs un materiālu 

atlase ekspozīcijas koncepcijas un zinātniskā satura izveidei. 

Interaktīvās ekspozīcijas zinātniskā satura un koncepcijas autore 

ir Cēsu Vēstures un mākslas muzeja (CVMM) muzejpedagoģe 

Evita Muceniece.  

 

Interaktīva ekspozīcija bērniem un jauniešiem "Brīvības cīņas 



1918-1920. Ceļojums laikā" paredzēts izvietot kā 2 x 1,50m karti 

(Brīvības cīņu norises vietas bij. Cēsu rajonā) plaknē uz grīdas, uz 

kuras tiks projicēta spēle un video materiāls.  

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.) 

Izstāde “Pirmais gads” un Interaktīva ekspozīcija bērniem un 

jauniešiem "Brīvības cīņas 1918-1920. Ceļojums laikā"  

Veikta mērķauditorijas izpēte, organizējot diskusiju Cēsu jauniešu 

domē par vēlamo formātu vēstures interpretācijai, panākot 

jauniešu ieinteresētību. 2017.gadā veikti sagatavošanas darbi, 

izstādes un ekspozīcijas atklāšana plānota 2018.gadā. 

Izstādes un ekspozīcijas mērķauditorija ir jaunieši un skolnieku 

grupas, ģimenes ar bērniem, vēstures entuziasti. 

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Izstāde “Pirmais gads” 

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 

 

Interaktīva ekspozīcija bērniem un jauniešiem "Brīvības 

cīņas 1918-1920. Ceļojums laikā"  

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Izstāde “Pirmais gads” un  

Interaktīva ekspozīcija bērniem un jauniešiem "Brīvības 

cīņas 1918-1920. Ceļojums laikā" 

 

Vēsturnieki padziļināti izpētījuši Latvijas valsts pirmo gadu – 

1919.gadu. Izpētīti, vēl iepriekš neapzināti dokumenti un vēstures 

liecības, kauju plāni, kas sniedz ieguldījumu padziļinātas tēmas 

izpētē un izpratnes veicināšanā, īpaši uzrunājot jauniešu 

auditoriju. Izpētītais materiāls arī turpmāk būs pieejams 

pētniekiem un izmantojams kā bāze jaunu pētījumu, publikāciju 

un izstāžu veidošanā. Veicināta padziļināta izpratne par Latvijas 

vēsturi, īpaši Brīvības cīņu periodu Latvijā.   

6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Izstāde “Pirmais gads” un Interaktīva ekspozīcija bērniem un 

jauniešiem "Brīvības cīņas 1918-1920. Ceļojums laikā" 

 

Iespieddarbi un publiskie paziņojumi pārskata periodā nav veikti. 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

Projekta īstenošanas gaitā, sagatavojot interaktīvo ekspozīciju 

bērniem un jauniešiem par Brīvības cīņu periodu Latvijas vēsturē,  

2017.gadā ir pārtraukta plānotā sadarbība ar SIA “Mazā 

Brīnumzeme”, jo nebija iespējams nodrošināt nepieciešamās 

telpas ekspozīcijas izvietošanai atbilstoši SIA “Mazā  

Brīnumzeme” iesniegtajām prasībām.  

Interaktīvās ekspozīcijas īstenošanu veic Cēsu Vēstures un 

mākslas muzejs, kuram ir iestrādes darbā ar bērniem un 

jauniešiem, veidojot interaktīvo muzejpedagoģisko programmu 

“Izcīni Latviju!”, uz kā bāzes tiks veidota interaktīvā ekspozīcija.  



Līdz ar ekspozīcijas projekta īstenotāja maiņu un ieilgstot izpētes 

un saskaņošanas darbiem, izstādes/ekspozīcijas uzbūves 

pasūtījumi tiks veikti 2018.gadā, kas izrietēs no scenogrāfijas 

plāna. 

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs ir veicis nepieciešamos 

sagatavošanas un vēstures izpētes darbus, lai izstādes un 

ekspozīcijas izveidi varētu realizēt līdz 2018.gada novembrim, 

kad paredzēta to atklāšana Cēsu Vēstures un mākslas muzejā. 

 

 

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   26 000 0 26 000 

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  

26 000  0 26 000 

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām 

un budžeta nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     

 

* Starpības 

pamatojums 

Līdz ar ekspozīcijas projekta īstenotāja maiņu un ieilgstot izpētes un saskaņošanas 

darbiem, šogad vēl nav veikti izstādes/ekspozīcijas uzbūves pasūtījumi, kas 

izrietēs no scenogrāfijas plāna, ko veido mākslinieks Ritums Ivanovs un, kas tiks 

pabeigts 2018.gada sākumā. Tādējādi projekta īstenošanai plānotajā apjomā un 

kvalitātē, lūgts pagarināt plānotā valsts finansējuma izlietojuma termiņu līdz 

2018.gada 30.novembrim. 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Cēsu novada Latvijas valsts simtgades pasākumu koordinatore, 



Ilona Asare 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 64161800 

E-pasts: dome@cesis.lv 

 

 


