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2. pielikums 

Ministru kabineta  

2016. gada  13. decembra 

rīkojumam Nr. 769 
 

Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

                     Kultūras ministrija 
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

Televīzijas seriāla izveidei, kas vēsta par nozīmīgu laika 

posmu Latvijas vēsturē, būtiskākajiem pavērsieniem un 

latviešu lomu un varoņdarbiem valsts attīstībā. 
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks) 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 
 

1. Pasākuma mērķis Izveidot televīzijas seriālu, kas vēsta par nozīmīgu laika posmu 

Latvijas vēsturē , būtiskākajiem  pavērsieniem un latviešu lomu un 

varoņdarbiem valsts attīstībā. 
Pasākuma mērķis atbilst šādiem kritērijiem:  

Virsmērķis:  

Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un attīstības vēsturi un 

to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos; 

• stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, 

godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši 

Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas 

valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu; 

• apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts 

vērtības; 

• modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, 

savu ģimeni, kopienu un valsti;  

• radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un 

jaunrades darbus; 

• vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru 

attiecību veidotāju. 
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2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

• 2016. gada decembris – 2017. gada februāris: Latvijas 

Televīzija (LTV) izsludināja konkursu “Par ideju pieteikumu 

iesniegšanu Latvijas simtgades seriāla radīšanai LTV.” Tas 

tiek organizēts, lai nodrošinātu Latvijas simtgadei veltīta 

augstvērtīga un sabiedrībai nozīmīga televīzijas seriāla 

izveidi, kas būs centrālais LTV simtgades programmas 

elements 2018. gada sezonā. 

• 2017. gada  februāris – 2017. gada marts konkursa komisijas 

izveide, konkursa pretendentu izskatīšana un vērtēšana 

• 2017. gada aprīlis – konkurss «Par ideju pieteikumu 

iesniegšanu Latvijas simtgades seriāla radīšanai LTV» 

noslēdzies ar SIA «Red Dot Media» iesniegto seriāla 

projekta «Sarkanais mežs» uzvaru.  

• 2017. gada maijs – 2017. gada oktobris: seriāla “Sarkanais 

mežs” scenārija izstrāde, seriāla scenārija tulkošana angļu 

valodā un starptautiska konsultanta piesaiste scenārija 

izstrādē 

• 2017. gada maijs – augusts, aktieru atlase, lokāciju atlase 

• 2017. gada septembris līgums par seriāla starp SIA “Red Dot 

Media” un VSIA “Latvijas televīzija”  

2017. gada septembris – 2017. gada decembris seriāla ražošanas 

sagatavošanas darbi – līgumi ar autoriem un par filmēšanas tehnikas 

iegādi/īri; dekorāciju iekārtošana, iekšskatu filmēšanas uzsākšana (no 

2017. gada novembra beigām). 
īstenoto aktivitāšu un laika grafiks atbilst šādiem kritērijiem:  

• norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas 

iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs; 

• norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā. 

 

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.) 

• bērni, ģimenes ar bērniem; 

• jaunieši; 

• seniori; 

• Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji; 

• Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

• tautieši ārvalstīs; 

 

4. Sadarbības partneri 

(t. sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u. c. pārstāvji) 

 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā vērtība 

• radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas vēsturi; 

• attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  

• attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

• nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

• radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

• aktualizēts un radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums; 

• radīts jauns(-i) mākslas darbs(-i); 
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6. Pasākuma publicitāte 

(t. sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana, 

piemēram, tīmekļvietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

 

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 
euro 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas kodu 

nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām  

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi - kopā 400000 165130,78 234869,22 

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000–2000 Kārtējie izdevumi 5130,78 5130,78  

1000 Atlīdzība 3130,78 3130,78  

2000 Preces un pakalpojumi 2000,00 2000,00  

3000 Subsīdijas, 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 394869,22 160000 234869,22 

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

 

2017.gada rudenī tika koriģēts seriāla filmēšanas plāns- atceltas seriāla 

ārskatu filmēšanas, tā vietā iekārtojot dekorācijas pirmajām iekšskatu 

filmēšanas dienām 2017.g.novembrī.Iekšskatu filmēšana turpināsies līdz 

2018.g.martam, bet ārskati tiks filmēti no 2018.gada aprīļa- jūlijam. 

Plānotais seriāla ražošanas pabeigšanas laiks- 2018.gada oktobris 

 
 

Ministrijas vai citas centrālās VSIA Latvijas Televīzija valdes loceklis- Ivars Priede 
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valsts iestādes vadītājs 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs VSIA Latvijas Televīzija Finanšu un vadības grāmatvedības direktore- Ilze 

Berga 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis 67200097 

E-pasts Ilze.berga@ltv.lv 

 


