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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2019. gadā

Cēsu novada pašvaldība
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Dokumentāli izglītojoša filma skolām par Cēsu kaujām
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Latvijas valsts simtgades svinību reģionālās programmas
īstenošana:
Cēsu kauju simtgades pasākumu programmas īstenošana, kas ietver
sekojošus apakšmērķus:
- izglītot/vēstīt par Cēsu kauju politiskajiem iemesliem un lomu
Latvijas Neatkarības kara kontekstā;
- saliedēt sabiedrību, pieminot varoņus, kuri ceļ tiltus starp
pagātni un šodienu;
- veicināt izpratni par Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) un
Zemessardzes nozīmi Latvijas valstiskuma sardzē šodien,
sekmējot patriotismu jauniešu vidū.
Sagatavot un īstenot dokumentālo filmu par Cēsu kaujām
skolēniem “Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts Latvijas vēsturē”.

Izmantojot 2018.gadā radīto un sagatavoto materiālu filmas filmēšanas
2. Īstenoto
aktivitāšu jeb ražošanas posmā, 2019.gada martā tika uzsākts filmas radīšanas
apraksts un laika grafiks otrais posms jeb filmas tīrā montāža. Paralēli tika veidotas animācijas
un veikti balss ieraksti. Aprīļa beigās filma tika iesniegta vēsturniekiem
un Kultūras ministrijai pirmreizējai caurskatīšanai. Pēc tam filma
nodota Cēsu novada pašvaldībai un izvietota brīvpieejas interneta
vietnē, lai filma būtu pieejama pēc iespējas plašākam interesentu lokam.
Filmai ir subtitri igauņu valodā.
Filma pieejama šeit:
Latviešu valodā https://vimeo.com/335469456
Latviešu valodā ar subtitriem igauņu valodā:
https://vimeo.com/335468342
2019.gada 4.maijā dokumentālā filma “Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts
Latvijas vēsturē” piedzīvoja pirmizrādi koncertzālē “Cēsis”.
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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.)

Filmas mērķauditorija – skolēni, vēstures skolotāji.
2019.gada 4.maijā dokumentālā filma “Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts
Latvijas vēsturē” piedzīvoja pirmizrādi koncertzālē “Cēsis”. Pirmizrādē
bija iespēja tikties arī ar filmas radošās grupas pārstāvjiem. Filmas
pirmizrādi apmeklēja aptuveni 70 skatītāji un 7 radošās grupas pārstāvji.
Pēc filmas pirmizrādes, filma ir izrādīta sekojošos pasākumos:
16.maijā Mazsalacā 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas
karoga maiņas pasākums, kurā piedalījās 9 Ziemeļvidzemes skolu
skolēni, tādā veidā sasniedzot vistiešāko mērķauditoriju.
Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā
“Cēsu
Centrālās
bibliotēkas
novadpētniecības materiālu izstādes ““No zobena saule lēca…”, Cēsu
kaujām – 100” atvēršana.
Vēsturiskajā Igaunijas bruņuvilcienā “Brīvība” Cēsu dzelzceļa stacijā.
22.jūnijā filma tiek rādīta 3 seansos Jauniešu mājā Cēsīs un iekļauta
“Latvijas Uzvaras diena. Cēsu kauju simtgade” pasākumu programmā.
Kopējais apmeklētāju skaits filmas seansiem 22.06. apt. 200 cilvēku,
galvenokārt jaunieši.
Filmas televīzijas pirmizrāde notika 2019.gada 22.jūnijā Latvijas
Televīzijā (LTV1).
Tiešsaistes pieeja filmai ir nosūtīta Latvijas valsts simtgades birojam,
skolu mācību darba organizatoriem un vēstures skolotājiem,
izmantošanai vēstures stundās, lai uzskatāmā un interaktīvā veidā
skaidrotu skolēniem Cēsu kauju vēsturisko kontekstu un nozīmīgumu
Latvijas valsts veidošanās ceļā.
Filmas mērķauditorija ir sasniegta un ņemot vērā tās pieejamību
internetā, to ir iespēja aplūkot visplašākajam interesentu lokam, īpaši
skolēniem un jauniešiem.

4. Sadarbības partneri SIA “Red Dot Media”
(t.sk. reģionu, pilsoniskās
sabiedrības u.c. pārstāvji)
Ir radīta dokumentālā filma skolēniem par Latvijas vēsturē sarežģītu
5. Pasākumu rezultātu laika posmu – 1919.gads, Cēsu kaujas.
ilgtspēja
/paliekošā Balstoties uz kauju vēsturiskajiem materiāliem un dalībnieku
vērtība
dokumentētajām intervijām, skolēniem uzskatāmā veidā tiek parādīta
Cēsu kauju nozīme Latvijas vēsturē, tā laika jauniešu patriotismu un
rosināta interese par Latvijas vēsturi.
Ņemot vērā filmas pieejamību internetā, to ir iespēja aplūkot
visplašākajam interesentu lokam, īpaši skolēniem un jauniešiem.

6. Pasākuma publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu izvietošana
(piemēram, tīmekļa vietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

Par filmas pabeigšanu un pirmizrādi ir izsūtīta un publicēta preses
relīze plašsaziņas līdzekļos, kā arī publicitāte filmai nodrošināta ar
kopējām komunikācijas aktivitātēm pasākumam “Latvijas Uzvaras
diena. Cēsu kauju simtgade”, kas notiks 2019.gada 22.jūnijā Cēsīs,
kurā filma tika iekļauta kā viens no pasākuma notikumiem.
Preses relīze par filmas izveidošanu pieejama šeit:

http://cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/cesis-notikusidokumentalas-filmas-par-cesu-k;
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https://www.delfi.lv/kultura/news/screen/pirmizradi-piedzivosdokumentala-filma-par-cesu-kaujam.d?id=51050581
Filmas pirmizrādē ReTv veidoja reportāžu:

https://www.youtube.com/watch?v=iE7BQhZfJjE
Bildes no pirmizrādes nodotas KM LV100 glabāšanā.
7. Cita informācija
(kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
Izdevumu klasifikāciju kodu
kodi atbilstoši
atbilstoši ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
kategorijām
1

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.

2

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

10 000

10 000

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktam
mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām
personām un budžeta
nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:
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(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs:

Latvijas valsts simtgades pasākumu koordinatore Cēsu
novadā Zane Neimane
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 20224205
E-pasts:

zane.neimane@cesis.lv

