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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

Valkas novada dome 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

“Starptautiska konference veltīta Latvijas pagaidu nacionālās 

padomes darbībai un 1918.gada 30.janvāra deklarācijai, 

1917./1918.gada notikumiem, kas cieši saistīti ar Latvijas 

valstiskuma idejas rašanos ziemeļu valstu dimensijā “, 

 2017.gada 2.decembrī 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma 

mērķis 

 

Pasākuma “Starptautiska konference veltīta Latvijas pagaidu nacionālās padomes 

darbībai un 1918. gada 30.janvāra deklarācijai, 1917./1918.gada notikumiem, kas 

cieši saistīti ar Latvijas valstiskuma idejas rašanos ziemeļu valstu dimensijā “ 

virsmērķis:  

 Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un attīstības vēsturi 

un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.  

 

Mērķi: 

-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 sabiedrības 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. 

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

 

Norise stāsta Latvijas stāstu, dodot ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā. 

 

Starptautiska konference, veltīta 1917.- 1918.gada notikumiem Valkā, LPNP 

darbībai un LPNP 1918.gada 30.janvāra deklarācijai 

 Vērsta , lai izanalizētu 1917./1918.gada notikumus, kas cieši saistīti ar Latvijas 

valstiskuma idejas rašanos Eiropas un ziemeļu valstu dimensijā, īpaši akcentējot 

Somijas nostāju šajā jautājumā. 

Kalpotu kā papildus ievērojamāko vēsturnieku 21.gs skatījums uz augstāk 

minētajiem faktiem, ko jaunā paaudze izmantos Latvijas vēstures apguvē. 

Konferencē piedalījās lektori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijas. 
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Laika grafiks 2015.- 2017.gada 2.decembrim 

Vēsturiskā materiāla dokumentēšana, lektoru 

apzināšana, uzaicināšana 

2015.- 03.2017. 

Konferences programmas un bukleta izveidošana 04.2017.- 11.2017. 

Tulkošanas pakalpojumi- vēsturiskais materiāls, 

lektoru tēzes 

05.2017.- 12.2017. 

Mārketinga un publicitātes pasākumi 01.2017.- 12.2017. 

Konferences norise 02.12.2017. 
 

3. Pasākuma 

mērķauditorij

a  

Pasākuma mērķauditoriju grupas: 

- jaunieši; 

- seniori; 

- Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji; 

- Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

- tautieši ārvalstīs; 

- cilvēki ar īpašām vajadzībām; 

- ārvalstu viesi. 

Konferencē piedalījās 251 konferences dalībnieki, viesi, mākslinieki, speciālisti un 

piesaistītie brīvprātīgie, palīgi; 31 mediju pārstāvis; 

Konferencē tika pārstāvētas piecas valstis: Lietuva, Latvija, Igaunija, Vācija un 

Somija. 

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

LU Latvijas vēstures institūts, Latvijas Kara muzejs, Lietuvas vēstniecība 

Latvijā, Lietuvas Vēstures institūts, Tartu universitāte ( Igaunija), Somijas 

Nacionālais arhīvs (National Archives of Finland – Kansallisarkisto) 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja 

/paliekošā 

vērtība 

Norises “Starptautiska konference, veltīta 1917.- 1918. gada notikumiem Valkā, 

LPNP darbībai un LPNP 1918. gada 30.janvāra deklarācijai” paliekošās vērtības: 

- radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par 1917.- 1918.gada 

notikumiem Valkā, LPNP darbību un LPNP 1918.gada 30.janvāra 

deklarāciju; 

- attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  

- nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

- aktualizēts un radīts jauns mantojums. 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

http://straume.lmt.lv/lv/kultura/koncerti/sai-zeme-man-visa-pasaule/1004538 

http://straume.lmt.lv/lv/video-saraksts/lpnp-100 

https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated2100/3e97e359-

76c2-46bf-abd1-fb9a783695bc/aktuaalne-kaamera-ilm-nadal 

https://www.facebook.com/Latvija100/photos/a.1949502458643976.1073741883

.1617641621830063/1949502725310616/?type=3&theater 

http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-latviesu-pagaidu-nacionalas-

padomes-simtgade-valka.d?id=49508073 

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/vesture/latvijas-vesture/neatkaribas-cuksti-

latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-vesture.html 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/citi-raidiijumi/latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-

simtgades-svinibas-valka.-ti.a95997/ 

http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/latviesu-pagaidu-nacionala-padome-

svarigs-solis-cela-uz-neatkarigu-latviju.a257862/ 

http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/valka-gatavojas-latviesu-pagaidu-

nacionalas-padomes-simtgadei.a255420/ 

http://www.lv100.lv/jaunumi/latviesu-pagaidu-nacionalajai-padomei-100/ 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/tiesraide-konference-latviesu-pagaidu-

nacionala-padome--100-14186075 

http://straume.lmt.lv/lv/kultura/koncerti/sai-zeme-man-visa-pasaule/1004538
http://straume.lmt.lv/lv/video-saraksts/lpnp-100
https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated2100/3e97e359-76c2-46bf-abd1-fb9a783695bc/aktuaalne-kaamera-ilm-nadal
https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated2100/3e97e359-76c2-46bf-abd1-fb9a783695bc/aktuaalne-kaamera-ilm-nadal
https://www.facebook.com/Latvija100/photos/a.1949502458643976.1073741883.1617641621830063/1949502725310616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Latvija100/photos/a.1949502458643976.1073741883.1617641621830063/1949502725310616/?type=3&theater
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/vesture/latvijas-vesture/neatkaribas-cuksti-latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-vesture.html
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/vesture/latvijas-vesture/neatkaribas-cuksti-latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-vesture.html
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/citi-raidiijumi/latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-simtgades-svinibas-valka.-ti.a95997/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/citi-raidiijumi/latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-simtgades-svinibas-valka.-ti.a95997/
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/latviesu-pagaidu-nacionala-padome-svarigs-solis-cela-uz-neatkarigu-latviju.a257862/
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/latviesu-pagaidu-nacionala-padome-svarigs-solis-cela-uz-neatkarigu-latviju.a257862/
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/valka-gatavojas-latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-simtgadei.a255420/
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/valka-gatavojas-latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-simtgadei.a255420/
http://www.lv100.lv/jaunumi/latviesu-pagaidu-nacionalajai-padomei-100/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/tiesraide-konference-latviesu-pagaidu-nacionala-padome--100-14186075
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/tiesraide-konference-latviesu-pagaidu-nacionala-padome--100-14186075
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http://muzejs.valka.lv/lv/petnieciba/latviesu-pagaidu-nacionalai-padomei-100 

http://www.la.lv/tiesraide-konference-latviesu-pagaidu-nacionala-padome-100/ 

http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/latviesu-pagaidu-nacionala-

padome/1004626 

https://www.shortcut.lv/arhivs/ltv1/2017-12-

02/1510677976532/valka_1917_latviesu_pagaidu_nacionala_padome_atkartoju

ms 

https://nekropole.info/lv/events/Nodibinata-Latviesu-Pagaidu-Nacionala-padome 

http://www.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/valka/latvijas-televizija-piedava-valka-

1917-latviesu-pagaidu-nacionala-padome-134033 

http://parmonetam.lv/tag/latviesu-pagaidu-nacionala-padome/ 

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/ar-ko-ipasa-si-diena-valka-atzime-

latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-100-gadu-jubileju/ 

http://www.mk.gov.lv/lv/simtgade 

http://www.valmieraszinas.lv/vtv-valka-atzimeta-simta-gadskarta-kops-latviesu-

pagaidu-nacionalas-padomes-izveides/ 

https://www.draugiem.lv/events/18682208/latvijastv-filma-valka-1917.-latviesu-

pagaidu-nacionala-padome/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-XFB6ogTJHw 

https://www.facebook.com/events/333931263684602/ 

https://ritakafija.lv/tag/latviesu-pagaidu-nacionala-padome/ 

http://arlugano.lv/lv/timeline/show/history/1917/4 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=42407&type=1 

http://viedteka.lv/lv/personas/latviesu-pagaidu-nacionala-padome 

http://www.vsb.lv/jaunumi/LPNP-100 

https://jumava.lv/jaunumi/item/2011-j%C4%81nis-toma%C5%A1evskis-

neatkar%C4%ABbas-%C4%8Duksti-latvie%C5%A1u-pagaidu-

nacion%C4%81l%C4%81s-padomes-v%C4%93sture.html 

https://vimeo.com/237900734 

https://www.evensi.com/zinatniska-konference-latviesu-pagaidu-nacionala-

padome-100/230811568 

https://twitter.com/brivibas36/status/923086131134107650 

https://theworldnews.net/lv-news/tiesraide-konference-latviesu-pagaidu-

nacionala-padome-100 

https://allevents.in/valka/zin%C4%81tnisk%C4%81-konference-

latvie%C5%A1u-pagaidu-nacion%C4%81l%C4%81-padome-

100/1701945496514482 

http://baltutautas.lv/raksti/18/ko-svinesim-18novembri 

http://www.aluksne.lv/info_data/info17/jul26_02.htm 

7. Cita 

informācija 
(kas bija būtiska 

pasākuma 

īstenošanā ) 
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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 33850 33850  

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  

33850 33850  

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs: 

Valkas novada domes izpilddirektors 

Ainārs Zābers 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: LV simtgades programmas koordinators Valkas novadā 

Valkas pilsētas kultūras nama direktors Aivars Ikšelis 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 29423675 

E-pasts: Aivars.ikselis@valka.lv 
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