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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  
izlietojumu 2017. gadā 

 
VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 
Koncertu sērijas Somijā, atzīmējot Somijas valsts un 

Latvijas valsts simtgadi, nodrošināšana.  
16.10.2017.-14.11.2017. 

Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 
 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 
 

1. Pasākuma mērķis Koncertu sērijas Somijā, atzīmējot Somijas valsts un Latvijas 
valsts simtgadi, nodrošināšana. 

Šis pasākums atbilst sekojošiem definētajiem Latvijas valsts 
simtgades svinību mērķiem: 

- Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. 
gadsimta valsts vērtības; 

- Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, 
uzņēmīgumu un sasniegumus; 

- Vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un 
starpkultūru attiecību veidotāju. 

Pasākums atbilst sekojošam Latvijas valsts simtgades 
programmas virsmērķim pakārtotajiem politikas rezultātiem: 

- Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts 
rašanos un attīstības vēsturi un to izpausmes programmas 
mērķa grupu segmentos.  

2. Īstenoto aktivitāšu 
apraksts un laika grafiks 

Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades pasākuma 
plānā iekļaujamo norišu kritērijiem:  

1. Norise rada un uztur valsts svētku sajūtu; 
2. Norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas 

tēla veidošanā. 
 

Valsts Akadēmiskais koris Latvija Māra Sirmā vadībā 16. 
oktobrī koncertēja Helsinku Akmens baznīcā. Šis koncerts bija 
Latvijas veltījums Somijai simtgadē, kā arī vēstījums par 
gaidāmo Latvijas valsts simtgadi.  
Koncertā izskanēja izlase no kora īstenotā projekta Latvijas 
komponisti Latvijas simtgadei, kura ietvaros apmēram 100 
latviešu komponisti divu gadu laikā mudināti rakstīt jaundarbus 
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korim, izvēloties tos veltīt kādai no piecām stihijām – zeme, 
ūdens, mīlestība, debesis (gaiss) un uguns. Šīs kora dziesmas ir 
arī kā katra skaņraža personīgais veltījums Latvijai tās simtgadē. 
Ilggadējais kora vokālais pedagogs Ansis Sauka savā dziesmā 
pievērsies zvaigžņoti romantiskai noskaņai, talantīgais 
sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe savu opusu Sauciens vējā 
veltījis sava bojāgājušā drauga kaitbordista piemiņai. Estrādes 
mūzikas korifejs Raimonds Pauls radījis miniatūras mūzikas 
pērles, bet tautasdziesmas episkums par jūras stihiju skaisti 
atklājies Andra Kontauta skaņdarbā. Jaunais latviešu skaņu 
burvis, klausītāju mīlētais komponists Jēkabs Jančevskis 
pieskāries mūžības tēmai, bet popgrupas Sound Poets līderis 
Jānis Aišpurs par pamatu savai dziesmai ņēmis latviešiem tik 
leģendāro Ojāra Vācieša dzejoli par savas tautas mugurkaulu 
Piesaukšana. Ēriks Ešenvalds, kādreizējais kora Latvija 
dziedātājs un tagad jau komponists ar pasaules vārdu, kā allaž, 
skaņās apdzied dabas skaistumu – gan rasas lāses, gan 
ziemeļblāzmas radītās gaismas upes. Līdzās šiem jaundarbiem 
skanēja arī 20. gadsimta kormūzika – somu lielmeistara 
Einojuhani Rautavāras šedevrs Canticum Mariae virginis un 
latviešu mūzikas dižgara Pētera Vaska iespaidīgā Māte saule, 
kurā pārlaicīgi savijusies mātes un saules mīlestība. 
Koncertā ieeja bez maksas un to apmeklēja gan Helsinku 
iedzīvotāji, gan ārvalstu tūristi un diplomātiskā korpusa 
pārstāvji. 
18. un 19. oktobrī Kotkas un Kovolas baznīcās koris Latvija 
sadarbībā ar somu kamerorķestri Kymi Sinfonietta maestro Olari 
Eltsa vadībā atskaņoja J. Haidna oratoriju Gadalaiki un P. Vaska 
opusu Fruits of Silence. 
Koncerti norisinājās Latvijas valsts simtgades starptautiskās 
programmas ietvaros.  
Valsts Akadēmiskais koris Latvija darbu pie koncertprogrammas 
iestudēšanas uzsāka 2017. gada jūlijā. 2017.gada oktobrī sākās 
intensīvi mēģinājumi.  

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.) 

Pasākuma mērķauditorija atbilstoši Latvijas simtgades 
plānošanas dokumentos definētajām ir tautieši ārvalstīs. 

16. oktobra koncerts Helsinkos bija bez ieejas maksas, to 
apmeklēja apmēram 400 klausītāju. 
Kotkas un Kovolas baznīcās notiekošie koncerti bija izpārdoti, 
līdz ar to tika sasniegts maksimālais klausītāju skaits – 1000 uz 
vietas.  
 
Koncertiem bija nodrošināta plaša publicitāte Somijas medijos, 
un LTV raidījuma „Rīta panorāma”” žurnāliste Ilze Strenga 
veidoja sižetu LTV1 raidījumam „Rīta panorāma”. Par 
koncertiem tika izplatīta informācija arī ziņu portālos un 
sociālajos medijos. 

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, pilsoniskās 
sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Latvijas Republikas vēstniecība Somijas Republikā, Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija, Kymi Sinfonietta. 
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5. Pasākumu rezultātu 
ilgtspēja /paliekošā 
vērtība 

Pasākums atbilst šādām Latvijas valsts simtgades ilgtspējas 
kategorijām: 

- Attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 
- Nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 
- Ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības 

veicināšanā ārvalstīs. 

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

- Afiša pievienota atskaitei pielikumā; 
-  http://lv100.lv/jaunumi/koris-latvija-koncertes-somija/ 
-  https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/koris-_latvija_-koncertes-
somija-14182635 
-  http://www.tvnet.lv/muzika/klasika/10466-
valsts_akademiskais_koris_latvija_koncertes_somija 
-  https://www.latviesi.com/notikumi/skatit/6636-latvijas-vestnieciba-
somija-aicina-uz-valsts-akademiska-kora-latvija-koncertu-helsinkos/ 
-  http://www.delfi.lv/kultura/news/music/koris-latvija-ar-koncertu-
helsinkos-sveiks-somiju-simtgade.d?id=49332509 
 -  https://www.youtube.com/watch?v=3YYVF6O8jfU 

 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 
īstenošanā ) 

 

 
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 18360 18360 0 
1000-4000; 
6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000-2000 Kārtējie izdevumi    
1000 Atlīdzība    
2000 Preces un pakalpojumi    
3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 
18360 18360 0 

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  
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5000; 9000 Kapitālie izdevumi    
utt.     

 

* Starpības 
pamatojums 

 
 
 

 
Ministrijas vai citas 
centrālās valsts iestādes 
vadītājs: 

Valdes loceklis Māris Ošlejs 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Producente Māra Jēgere 
 (amats, vārds, uzvārds) 
Tālrunis: + 371 27869231 

E-pasts: mara.jegere@koris.lv 
 

 


