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Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 

 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 
 

Reģionu dienas – īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu 

kopums, akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot izzināt 

reģionus – Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības 

Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Reģionu dienu mērķis - akcentēt reģionu lomu valsts attīstībā un 

mudināt izzināt reģionus caur Brīvības ielu stāstu 9 republikas 

pilsētās un reģionu  īpašajām vērtībām un simboliem. 

 

Brīvības ielu stāsts 

Mērķis –  akcentēt republikas pilsētu lomu, ņemot vērā to vēsturisko 

un aktuālo nozīmi vēsturiskā mantojuma apzināšanā, tradīciju 

saglabāšanā un sociāli ekonomisko lomu Latvijas valsts attīstībā. 

Latvijā ir vairāk nekā 60 ielas, bulvāri un laukumi, kam dots 

Brīvības vārds. Brīvības ielu stāsta koncepts paredz divu pasākumu  

norisi katrā no 9 republikas pilsētām: 

 izstāde “Brīvības stāsti atmiņu lietās”, kur  kopā ar 

pedagogiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem, skolēniem, 

dažādu paaudžu iedzīvotājiem tiks apzinātas saglabātās 

atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos; 

 Brīvības forums, kur kopā ar izcilākajiem prātiem notiks 

diskusijas par Latvijas reģionu attīstību nākamajā simtgadē.  

Papildus šiem pasākumiem notiks Brīvības vārda došana ielām, 

laukumiem, skvēriem, parkiem un tiltiem, tematisko ekskursiju 

organizēšana, Brīvības skrējiens un citi pasākumi pilsētu ieskatā.  

Rada un dara: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu 

asociācija sadarbībā ar deviņām republikas pilsētām.  

 

Ainavu dārgumi  

Mērķis - dialogā ar sabiedrību katrā plānošanas reģionā identificēt 

reģiona vērtības un simbolus - ainavu dārgumus un kopā ar Latvijas 

Nacionālo bibliotēku sagatavot kopīgu dāvanu Latvijai – 

elektronisku ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi 

vakar, šodien, rīt”, ceļojošo izstādi un slīdrādi par ainavu dārgumu 



2 

 

krātuvē iekļautajām ainavām ar to vēsturiskajiem attēliem un 

attēliem valsts jubilejas gadā.   

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika 

grafiks 

Brīvības ielu stāsts 

2017.gadā sadarbībā ar republikas pilsētu pašvaldībām tika 

izstrādāta koncepcijas Brīvības ielu stāsta republikas pilsētās 

veidošanai, īstenošanai un uzraudzībai, t.sk. komunikācijas 

stratēģija (turpmāk – Koncepcija), kuru vārēs pielietot arī novadu 

pašvaldības, kuru apdzīvotajās vietās ir Brīvības ielas.  

 Saskaņā ar  Koncepcijā paredzētajiem pasākumiem 2017.gada 

nogalē republikas pilsētās tika veikti sagatavošanās darbi pieejamā 

finansējuma ietvaros.  

Aktivitāšu īstenošanai piešķirto valsts budžeta finansējumu katrai 

republikas pilsētai saskaņā ar līgumu pārskaitīs VRAA (2017.gada 

decembrī tika izmaksāts katrai pilsētai - 2 666.6 euro; 2018.gadā – 

tiks izmaksāts 16 666.33 euro).  

2018.gadā tiks uzsākta aktivitāšu  īstenošana 9 republikas pilsētās 

saskaņā ar Koncepcijā paredzētajiem pasākumiem un noteikto laika 

grafiku. 

Tāpat 2018.gadā tiks uzņemta filma par Brīvības ielu stāsta 9 

republikas pilsētās īstenošanu, t.sk. 9 īsfilmas.  

 

Ainavu dārgumi 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskajā vidē izveidota 

aktivitātes atbalsta platforma www.ainavudargumi.lv;   

 Katrā plānošanas reģionā izveidota aktivitātes atbalsta 

grupa, kuru koordinē plānošanas reģioni;  

 No 15.jūnija līdz 15.jūlijam  notika pieteikumu iesniegšana 

par vietām un objektiem, kurus sabiedrība vai pašvaldības 

virza iekļaušanai Ainavu dārgumu krātuvē; 

 No 16.jūlija līdz 14.augustam, grupējot pieteikumus, 

izveidoti 5 “balsošanas” saraksti un karte ar 243 objektiem;  

 No 15.augusta līdz 15.oktobrim balsojums par izveidotajiem 

sarakstiem tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv. 

Vienlaikus visas 243 ainavas vērtēja arī  Ainavu ekspertu 

padome, kurā iekļauti pārstāvji no 13 institūcijām un 

sabiedriskām organizācijām
1
; 

 No 16.oktobra līdz 9.novembrim sabiedrības balsojuma 

rezultātu  un ekspertu vērtējuma analīze  un pieņemts 

ekspertu padomes lēmums par elektroniskajā Ainavu 

dārgumu krātuvē iekļaujamām 50 ainavām; 

 No 10.novembra līdz 14.februārim aicinājums ikvienam 

iesniegt papildus informāciju par 50 elektroniskajā krātuvē 

iekļautajām ainavām, izmantojot www.ainavudargumi.lv vai 

publisko bibliotēku atbalstu; 

 2018.gada oktobrī Nacionālajā bibliotēkā notiks Reģionu 

                                                 
1
 Ainavu ekspertu padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības un 

Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību 

savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu 

savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības 

http://www.ainavudargumi.lv/
http://www.ainavudargumi.lv/
http://www.ainavudargumi.lv/
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dienu noslēguma pasākums.  

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.) 

Brīvības ielu stāsts 

Mērķauditorija ir pilsētu viesi, tūristi, oficiālās delegācijas, pilsētu 

un reģionu iedzīvotāji, citi interesenti. 

 

Ainavu dārgumi 

Mērķgrupa ir atsevišķas iedzīvotāju grupas (piemēram, ainavu 

jomas eksperti, sabiedriskās organizācijas un biedrības), valsts un 

pašvaldību iestādes (piemēram, bibliotēkas, muzeji, mācību 

iestādes), kā arī visi pārējie Latvijas iedzīvotāji. 

Informācija par aktivitāti regulāri ievietota Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas, Latvijas simtgades biroja, Vides aizsardzības un 

attīstības ministrijas un visu piecu plānošanas reģionu mājas lapās, 

kā arī publicēta vairāk par 100 vietējos laikrakstos/ziņu lapās, 

tīmekļa vietnēs, četros TV sižetos un sociālajos tīklos.  

Tīmekļa vietnē www.ainvudargumi.lv  saņemti 928 pieteikumi, 

balsojumā par nozīmīgāko ainavām  saņemti 45 382 balsojumi. 

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, 

pilsoniskās sabiedrības 

u.c. pārstāvji) 

Brīvības ielu stāsts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts 

reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu asociācija 

sadarbībā ar deviņām republikas pilsētām, citas novadu pašvaldības. 

Brīvības ielu stāsta īstenošanā piedalīsies arī sabiedrība, apspriežot 

Brīvības vārda došanu pilsētvides objektiem, iesaistoties izstādes 

“Brīvības stāsti atmiņu lietās” veidošanā un piedaloties Brīvības 

forumos ar saviem ierosinājumiem reģionu turpmākai attīstībai. 

 

Ainavu dārgumi 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, ietverot publisko bibliotēku tīklu,  Kurzemes, 

Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģionu 

administrācijas. Vairākos gadījumos arī valsts vai pašvaldību 

muzeji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldību tūrisma centri.  

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā 

vērtība 

Brīvības ielu stāsts 

Pasākuma rezultātā tiks sagatavota filma, ko veido 9 īsfilmas, par 

Latvijas republikas pilsētu Brīvības ielām. 

Tāpat Brīvības ielu forumu ietvaros tiks sagatavoti priekšlikumi 

reģionu attīstībai nākotnē, ko var ņemt vērā, izstrādājot attīstības 

plānošanas dokumentus, kā arī turpinās funkcionēt izveidotās 

ekspozīcijas un tiks piešķirti nosaukumi pilsētvides objektiem. 

 

Ainavu dārgumi 

Pasākuma rezultātā tiks sagatavota elektroniska ainavu dārgumu 

krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” par dialogā ar 

sabiedrību identificētajiem ainavu dārgumiem. Šī krātuve tiks 

iekļauta starptautiski indeksētā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

digitālajā platformā “Zudusī Latvija” kā jauns šīs platformas 

segments.  

Vienlaikus par elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē iekļautajiem 

ainavu dārgumiem tiks sagatavota slīdrāde, ko varēs demonstrēt arī 

http://www.ainvudargumi.lv/
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bez interneta un ceļojoša izstāde (vieglas konstrukcijas stendi), ko 

varēs demonstrēt gan pa daļām, gan kopumā.     

Reģionālo diskusiju laikā tiks sagatavoti priekšlikumi par ainavu 

dārgumu turpmāko apsaimniekošanu, kas tiks iesniegti attiecīgajām 

pašvaldībām.  

6. Pasākuma 

publicitāte (t.sk. 

iespieddarbu, reklāmu, 

publisko paziņojumu 

izvietošana 

(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums 

utt.) 

Brīvības ielu stāsts 

2018.gada 31.janvārī tika organizētas mediju brokastis par Brīvības 

ielu stāstu. Brīvības ielu stāsta koncepcijas kopsavilkums un deviņu 

republikas pilsētu prezentācijas atrodamas ministrijas tīmekļa 

vietnē: http://ieej.lv/brivibasiela.  

Papildus republikas pilsētas veic publicitātes pasākumus atbilstoši 

sagatavotajai komunikācijas stratēģijai par Brīvības ielu stāstu. 

Tika sagatavots vizuālās identitātes materiāls (logo). 

 

Ainavu dārgumi 

Ir sagatavota “Ainavu dārgumu” vizuālā identitāte -  logo un 

tīmekļa vietne www.ainvudargumi.lv, kas darbojas Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas digitālajā vidē.  

Ģenerālā informācija tiek regulāri ievietota Latvijas valsts 100 

gades biroja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

www.varam.gov.lv, Latvijas Nacionālās bibliotēkas www.lnb.lv, kā 

arī Kurzemes www.kurzemesregions.lv, Latgales www.latgale.lv; 

Rīgas www.rpr.gov.lv, Vidzemes www.vidzeme.lv; Zemgales  

www.zpr.gov.lv plānošanas reģionu tīmekļa vietnēs.  

Savukārt plānošanas reģionu administrācijas nodrošina informācijas 

publiskošanu reģionālajos (t.sk. reģionālajās TV) un vietējos 

plašsaziņas līdzekļos, ģenerālo informāciju “personificējot” 

atbilstoši katram reģionam vai pašvaldībai.  

Detālāka infromācija par publicitātes pasākumiem apkopota katra 

plānošanas reģiona pārskatā par  pasākuma “Ainavu dārgumu” 

īstenošanu 2017.gadā, kas ir iesniegti un pieejami Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.  

7. Cita informācija 

(kas bija būtiska 

pasākuma īstenošanā ) 

Brīvības ielu stāsts 

Brīvības ielu stāsta koncepts veidots ciešā sadarbībā ar pilsētām. 

Reģionu attīstībā liela nozīme ir tieši republikas pilsētām, tāpēc 

iniciatīvas ietvaros uzsvars tiek likts uz 9 pilsētām. Bet arī pārējās 

pašvaldības tiek aicinātas iesaistīties. VARAM sniegtais atbalsts 

pilsētām iniciatīvas īstenošanai, kas ir ap 20 tūkst. EUR katrai 

pilsētai, ir uzskatāms par ierosmi, jo pilsētas lielā mērā (vairāk nekā 

pusi) pašas līdzfinansē iniciatīvas pasākumus. Iniciatīva ir vērsta ne 

tikai uz kultūrvēsturiskajiem aspektiem, bet arī uz ekonomiskajiem 

un sociālajiem ar mērķi kopīgi ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO 

u.c. partneriem definēt skatījumu turpmākai attīstībai. 

 

Ainavu dārgumi 

Pasākuma nodrošināšanai katrā plānošanas reģionā ir izveidota 

atbalsta grupa, kurā ir vismaz viens pārstāvis no katras plānošanas 

reģiona pašvaldības.  

Savukārt stratēģisku lēmumu pieņemšana, piemēram,  par 50 ainavu 

dārgumu krātuvē iekļaujamajām ainavām, ar valsts sekretāra 

rīkojumu ir  deleģēta jaunizveidotajai Ainavu ekspertu padomei. 

http://ieej.lv/brivibasiela
http://www.ainvudargumi.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.lnb.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.latgale.lv/
http://www.rpr.gov.lv/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.zpr.gov.lv/
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Padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūras, Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas, 

Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, 

Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Universitātes, 

Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas Ainavu arhitektūras 

biedrības.  

 

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 55 200 55 200 0 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 55 200 55 200 0 

1000-2000 Kārtējie izdevumi 6 000 6 000 0 

1000 Atlīdzība 6 000 6 000 0 

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un sociālie 

pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu transferti 49 200 49 200 0 

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam mērķim  

24 000 24 000 0 

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām 

un budžeta nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim – pieciem 

plānošanas reģioniem saskaņā ar 

vienošanos  

25 200 25 200 0 

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 
Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

                              Valsts sekretārs Rinalds Muciņš   

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Reģionālās poltikas departamenta direktora vietniece Jevgēnija 

Butņicka  

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 67026931 

E-pasts: Jevgenija.butnicka@varam.gov.lv  

mailto:Jevgenija.butnicka@varam.gov.lv
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