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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas 

sporta veterānu -senioru savienību 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Latvijas pašvaldību 54. sporta veterānu-senioru  sporta 

spēles 2017. gadā no  februāra līdz decembrim. 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis Vienot Latvijas tautas un pasaules latviešus veselīgam dzīves 

veidam iezīmējot Latvijas Valsts 100. dzimšanas dienu 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 
Sarīkotas Latvijas Pašvaldību sporta veterānu  54.sporta spēles (kā 

ģenerālmēģinājums 55. sporta spēlēm) laika posmā no 2017.gada 

februāra līdz jūlijam ar noslēguma pasākumu 2017.gada decembrī 

22 sporta veidos vecumā no 25 līdz 90+ gadiem.    

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.) 

54. spēļu finālsacensībās piedalījās 4,2 tūkstoši pašvaldību 

sportisti un tas sekmēja vēl 5 - 6 tūkstošu vietējo iedzīvotāju 

iesaisti  vietējo pašvaldību sacensībās un aktivitātēs dažādās 

vecuma grupās. Finālsacensībās atsevišķos sporta veidos tika 

sarīkotas sacensības to dalībnieku bērniem un mazbērniem.  

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

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Sarīkotas sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.  

Finālsacensības norisinājās 11 pašvaldībās, kurās kopā piedalījās 

sacensību dalībnieki no 73 pašvaldībām vai to sporta klubiem. 54. 

spēļu finālsacensību organizēšana norisinājās sadarbībā ar 22 

sporta veidu federācijām.  

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Latvijas iedzīvotāju 30 - 90+ gadu vecumam iesaiste regulāros 

aktīva dzīves veida pasākumos līdz mūža galam.   
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6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

TV7, LNT pārraides, reportāžas un  intervijas vietējos  medijos un 

rezultātu publicēšana, to aktivitāšu analīze. Analītisks raksts 

“Neatkarīgajā rīta avīzē”4.12.17.  

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

Piedalījās Latvijas pašvaldību 16 tautību iedzīvotāji dažādās 

vecuma grupās, pieaug vecāko gada gājumu iedzīvotāju aktivitāte 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikāciju 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajā

m 

kategorijām 

Izdevumu klasifikāciju kodu 

atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā 59000 59000  

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 59000 59000  

1000-2000 Kārtējie izdevumi 59000 59000  

1000 Atlīdzība 3107 3206,54        99,54   

2000 Preces un pakalpojumi 55893   55793,46 -99,54 

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam mērķim  

   

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus 55. sporta spēļu plakātus tika pasūtīta un 

samaksāta to dizaina izstrāde par 80.eiro + IIN 19.54 eiro, kas nebija 

paredzēts tāmē 
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Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

Valsts sekretāre Līga Lejiņa 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

  

Sagatavotājs:  Sporta departamenta eksperts Kaspars Randohs  

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālruns: 

 

+371 67047982 

E-pasts: kaspars.randohs@izm.gov.lv 

 

 

Sagatavotājs:  Latvijas sporta veterānu -senioru savienības prezidents Daumants  Znatnajs  

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālruns: 

 

29111112 

E-pasts: daumants.znatnajs@gmail.com 

 

 


