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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde”  
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Jauniešu iniciatīvas “PILSĒTA izAICINA” atklāšanas pasākums – 

lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA” 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

1. Pasākuma 

mērķis 

Jauniešu iniciatīvas “PILSĒTA izAICINA” atklāšanas pasākums – 

lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA”: 

a. Izveidot lielkoncerta darba grupu; 

b. Veikt mākslinieciskās koncepcijas izstrādi un atlasīt 

māksliniecisko pamatsastāvu lielkoncertam; 

c. Iesaistīt  jauniešus Latvijas valsts simtgadei veltītos 

pasākumos. Nodrošināt ar jauniešiem kopizveidota darba 

īstenošanu, plānojot un īstenojot vērienīga lielkoncerta 

programmu, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un Latvijas valsts simtgades svinību 

organizēšanā. 

Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem: 

2) Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta 

valsts vērtības; 

3) Cildināt Latvijas kultūras daudzveidību un latviešu valodu; 

4) Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un 

sasniegumus; 

5) Stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai; 

6) modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par 

sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;  

7) Radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un 

jaunrades darbus. 

Konkrētais pasākums atbilst šādiem programmas virsmērķim 

pakārtotajiem politikas rezultātiem: 

1) Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes 

programmas mērķa grupu segmentos; 

2) Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to 

izpausmes programmas mērķa grupu segmentos. 

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

Jauniešu iniciatīvas “PILSĒTA izAICINA” atklāšanas pasākums – 

lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA”: 

a.Lielkoncerta darba grupas izveide 
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Pasākuma organizators Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras 

pārvalde” izveidojusi darba grupu, nosakot pasākuma īstenošanai 

nepieciešamās aktivitātes:  

- mākslinieciskā pamatsastāva izveide un pārraudzība, 

- pasākuma scenārija izstrāde un režija,  

- skatuves tehniskais risinājums un scenogrāfija,  

- pasākuma publicitāte, projekta vadība.  

Nepieciešamo aktivitāšu veikšanai darba grupas pamata sastāvs tiek 

veidots pēc mērķtiecīgas kandidātu tiešās piesaistes jeb pasaulē atzītā 

“head-hunting” principa, veicot kandidātu iekšējo un ārējo atlasi. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pasākuma darba grupai pievienoties 

aicināti un savu dalību apstiprinājuši šādi kandidāti: 

• Projekta vadība – Ainars Ronis, Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestādes “Kultūras pārvalde” Kultūras projektu vadītājs 

• Mākslinieciskais saturs – Irita Kalēja, Liepājas Mūzikas, mākslas 

un dizaina vidusskolas (LMMDV) Projektu vadītāja 

• Scenārijs – Rasa Bugavičute-Pēce, Liepājas teātra dramaturģe 

• Režija – Intars Rešetins, Režisors un Dailes teātra aktieris 

• Scenogrāfija – Ritvars Embrekts, Radošās apvienības “Šarmants” 

vadītājs 

• Reklāma un komunikācija – Linda Zajarska, Festivāla “Summer 

Sound” direktore 

b.Lielkoncerta mākslinieciskā koncepcija un pamatsastāvs 

Lielkoncerta darba grupa sadarbībā ar Liepājas profesionālās izglītības un 

interešu izglītības iestāžu kolektīvu vadītājiem, noteikusi priekšnesuma 

formu un ilgumu, iekļaujot šādus žanrus: koris, vokāli instrumentālais 

ansamblis, instrumentālais ansamblis, orķestris, mūsdienu dejas, ielu 

vingrošana: 

• Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) 

stīgu grupa izaicina Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas 

apvienoto ansambli; 

• Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju studijas 

“Rotaļa” un “Dzintari” izaicina Tukuma pilsētas deju studiju 

“Demo”; 

• LMMDV meiteņu koris izaicina Ventspils meiteņu kori “Nošu 

planētas”; 

• Liepājas ielu vingrotāji “Workout Generation” izaicina Ogres ielu 

vingrotājus “Street Warriors”; 

• Liepājas Pop/Rok skolas ansamblis izaicina Kuldīgas BJC 

Ģitāristu ansambli; 

• Liepājas BJC un LMMDV pūtēju orķestris “Liepāja” izaicina 

Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestri “Rota”; 

• LMMDV Melngaiļskolas bigbends izaicina “City Jazz Big Band” 

no Rīgas. 
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Lielkoncerta mākslinieciskā koncepcija 

Lielkoncerts sadalīts 7 (septiņos) priekšnesumos, vienu priekšnesumu 

veido 2 (divi) jauniešu kolektīvi – kolektīvs no Liepājas un 

izaicinātais kolektīvs no citas pašvaldības. Katrs priekšnesums 

sadalīts trīs epizodēs: 

• 1.epizode: Liepājas jauniešu kolektīvs izpilda 1 (vienu) dziesmu 

pēc izvēles (līdz 4min); 

• 2.epizode: citu pilsētu izaicinātais kolektīvs izpilda 1 (vienu) 

dziesmu pēc izvēles (līdz 4min); 

• 3.epizode: abi kolektīvi izpilda 1 (vienu) kopdziesmu pēc izvēles 

(līdz 4min); 

• Kolektīviem ir iespēja piesaistīt priekšnesumiem 

viesmāksliniekus. 

c.Jauniešu iesaiste lielkoncerta veidošanā 

Pasākuma mērķis ir iesaistīt jauniešus valsts simtgades svētku veidošanā. 

Lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA” pulcē talantīgākos Liepājas un citu 

pašvaldību jauniešus uz koncerta skatuves un iesaista jauniešus pasākuma 

organizēšanas procesā. Šim mērķim pasākuma darba grupas dalībnieki 

izveidojuši tematiskas darba grupas jauniešiem: 

• Režija un scenārijs – režisora Intara Rešetina un dramaturģes 

Rasas Bugavičutes-Pēces vadībā; 

• Scenogrāfija un video – radošās apvienības “Šarmants” vadītāja 

Ritvara Embrekta vadībā; 

• Reklāma un komunikācija – festivāla “Summer Sound” 

direktores Lindas Zajarskas vadībā. 

Jauniešu piesaistīšanai tika izsludināta oficiāla pieteikšanās, par to 

informējot plašsaziņas līdzekļos, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē 

“Kultūras pārvalde” mājaslapā un sociālajos tīklos. Pēc pieteikumu 

izvērtēšanas jaunieši tika uzaicināti apstiprināt savu dalību un turpmāk 

jaunieši iesaistīties visā darba procesā atbilstoši tematiskās darba grupas 

tēmai un vadītāja uzdevumiem. Pēc pasākuma norises beigām jaunieši 

saņems oficiālu apstiprinājumu no pasākuma organizatora par veiksmīgu 

dalību koncerta īstenošanā. 

Laika grafiks: 

2017.gada 27. augusta – 12. septembrim lielkoncerta darba grupas izveide 

2017. gada 13.septembra – 13. oktobrim darbs pie mākslinieciskās 

koncepcijas un mākslinieciskā pamatsastāva 

2017.gada 4. – 20. oktobrim Liepājas jauniešu pieteikšanās lielkoncerta 

darba grupās 

2017.gada 30. oktobra – 2018.gada 17.martam jaunieši strādā pie 

lielkoncerta plānošanas un organizēšanas tematiskās darba grupās 

profesionāļa vadībā  
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Pasākumā īstenotās aktivitātes atbilst šādiem pasākumu plānā iekļaujamo 

norišu kritērijiem: 

1) Norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts 

simtgades svinību laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība un 

tradīcija; 

2) Norise rada un uztur valsts svētku sajūtu; 

3) Norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla 

veidošanā. 

3. Pasākuma 

mērķauditorij

a (t. sk. plānotās 

iedzīvotāju 

grupas, 

sasniegto 

iedzīvotāju 

skaits (tiešā un 

netiešā 

mērķauditorija), 

iespēja 

līdzdarboties 

un/vai sniegt 

atgriezenisko 

saiti, 

daudzveidīgu 

pieejamības 

aspektu 

nodrošināšana 

utt.) 

2017. gadā piešķirtais valsts budžeta finansējums paredzēts pasākuma 

sagatavošanās darbiem. Ņemot vērā, ka pasākumu īstenošana notiek 2018. 

un 2019. gadā, tad Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras 

pārvalde” prognozē plānoto apmeklētāju skaitu. 

1.Jauniešu iniciatīvas “PILSĒTA izAICINA” atklāšanas pasākums – 

lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA” (norises laiks 2018.gada 16.-

17.marts): 

a. iesaistītie jaunieši tematiskajās darba grupās pie lielkoncerta 

plānošanas un organizēšanas – 30 (trīsdesmit) jaunieši (links uz 

dalībnieku reģistru: 

https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-

bnrKnx7jVd/view?usp=sharing) 

b. iesaistītie jauniešu kolektīvi lielkoncerta mākslinieciskam saturam – 

400 (četri simti) dalībnieki. 

c. Plānotais lielkoncertu apmeklētāju skaits – 5000 skatītāji klātienē + TV 

skatītāji. 

Mērķauditorijas kategorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību 

plānošanas dokumentos definētajām, ir šādas:  

− bērni, ģimenes ar bērniem; 

- Jaunieši; 

- Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

4. Sadarbības 

partneri  

Latvijas pašvaldības, jauniešu interešu izglītības iestādes, jauniešu 

amatieru kolektīvi, kultūras nozares profesionāļi pasākuma veidošanā 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja 

/paliekošā 

vērtība 

Pasākuma rezultātā radītās paliekošās vērtības: 

− jauniešiem radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par 

pasākuma organizēšanu un īstenošanu, priekšnesuma veidošanu, 

jaundarbu veidošanu un ierakstīšanu; 

− attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  

− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

− nostiprināta drošības sajūta Latvijā; 

− radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

− radītas jaunas tradīcijas; 

− aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums; 

− radītas jaunas idejas un koprades formas;  

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

Interneta resursi: 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/liepaja-

izaicina-svinet-latvijai-100-203879 

https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/liepaja-izaicina-svinet-latvijai-100-203879
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/liepaja-izaicina-svinet-latvijai-100-203879
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iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 

(piemēram, 

tīmekļa vietnes 

adrese, 

laikraksta, 

mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svinibu-

kulminacija-2018gada-18novembris/ 

 

http://liepajaskultura.lv/lv/latvija-100/liepaja-izaicina-svinet-latvijai-100/ 

 

http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/aicina-liepajas-jauniesus-iesaistities-

lielkoncerta-planosana-un-organizesana/ 

 

http://www.liepaja.lv/page/48&news_id=37515 

 

https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-jauniesus-iesaistities-

lielkoncerta-organizesana-209575 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/lielkoncerta-planosana-

aicina-iesaistities-liepajas-jauniesus/ 

 

http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-

verieniga-lielkoncerta-organizesanas/ 

 

http://www.liepaja.lv/page/48&news_id=37613&mode=print 

 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/jauniesi-ar-degosam-

acim-sak-organizet-simtgades-lielkoncertu-210698 

 

http://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/foto-liepajas-jauniesi-

gatavojas-lielkoncerta-rikosanai-133374 

 

https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/ar-lielkoncertu-liepaja-

izaicina-ievadis-vienu-no-valsts-simtgades-pasakumiem-210696 

 

https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/raidijumi/par-liepaju-un-

liepajniekiem-211780 

 

http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/sakas-bilesu-tirdznieciba-uz-

pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-%e2%80%9cliepaja-

izaicina%e2%80%9d/ 

 

http://www.liepaja.lv/page/1?id=48&news_id=37778 

 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/izklaide/sak-tirgot-biletes-uz-jauniesu-

lielkoncertu-liepaja-izaicina/ 

 

http://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/gimenei/sovs/jauniesu-

lielkoncerts-liepaja-izaicina-54347/ 

 

Sociālie mediji: 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1

073741828.544981215586490/985886201495987/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1

073741828.544981215586490/912405452177396/?type=3 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svinibu-kulminacija-2018gada-18novembris/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svinibu-kulminacija-2018gada-18novembris/
http://liepajaskultura.lv/lv/latvija-100/liepaja-izaicina-svinet-latvijai-100/
http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/aicina-liepajas-jauniesus-iesaistities-lielkoncerta-planosana-un-organizesana/
http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/aicina-liepajas-jauniesus-iesaistities-lielkoncerta-planosana-un-organizesana/
http://www.liepaja.lv/page/48&news_id=37515
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-jauniesus-iesaistities-lielkoncerta-organizesana-209575
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-jauniesus-iesaistities-lielkoncerta-organizesana-209575
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/lielkoncerta-planosana-aicina-iesaistities-liepajas-jauniesus/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/lielkoncerta-planosana-aicina-iesaistities-liepajas-jauniesus/
http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-verieniga-lielkoncerta-organizesanas/
http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-verieniga-lielkoncerta-organizesanas/
http://www.liepaja.lv/page/48&news_id=37613&mode=print
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/jauniesi-ar-degosam-acim-sak-organizet-simtgades-lielkoncertu-210698
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/jauniesi-ar-degosam-acim-sak-organizet-simtgades-lielkoncertu-210698
http://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/foto-liepajas-jauniesi-gatavojas-lielkoncerta-rikosanai-133374
http://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/foto-liepajas-jauniesi-gatavojas-lielkoncerta-rikosanai-133374
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/ar-lielkoncertu-liepaja-izaicina-ievadis-vienu-no-valsts-simtgades-pasakumiem-210696
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/ar-lielkoncertu-liepaja-izaicina-ievadis-vienu-no-valsts-simtgades-pasakumiem-210696
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/raidijumi/par-liepaju-un-liepajniekiem-211780
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/raidijumi/par-liepaju-un-liepajniekiem-211780
http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/sakas-bilesu-tirdznieciba-uz-pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-%e2%80%9cliepaja-izaicina%e2%80%9d/
http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/sakas-bilesu-tirdznieciba-uz-pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-%e2%80%9cliepaja-izaicina%e2%80%9d/
http://liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/sakas-bilesu-tirdznieciba-uz-pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-%e2%80%9cliepaja-izaicina%e2%80%9d/
http://www.liepaja.lv/page/1?id=48&news_id=37778
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/izklaide/sak-tirgot-biletes-uz-jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/izklaide/sak-tirgot-biletes-uz-jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina/
http://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/gimenei/sovs/jauniesu-lielkoncerts-liepaja-izaicina-54347/
http://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/gimenei/sovs/jauniesu-lielkoncerts-liepaja-izaicina-54347/
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/985886201495987/?type=3&theater
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/985886201495987/?type=3&theater
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/912405452177396/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/912405452177396/?type=3
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https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1431619843589285 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1

073741828.544981215586490/1474569209294348/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/events/1998048337145330/ 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1486590528092216 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1489197137831555 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1498920006859268 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1499537206797548 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1499914160093186 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1528141270603808 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1543509452400323 

 

https://www.instagram.com/p/BalgbcGlLoD/?taken-by=liepajaskultura 

 

https://www.instagram.com/p/Ba39a4sF7_W/?taken-by=liepajaskultura 

 

https://www.instagram.com/p/Ba4cWuOFfZT/?taken-by=liepajaskultura 

 

https://www.instagram.com/p/Ba_vpX-lOp9/?taken-by=liepajaskultura 

 

https://www.instagram.com/p/BbKEhU7lKxj/?taken-by=liepajaskultura 

 

https://www.instagram.com/p/BbNEnQ5FMP7/?taken-

by=liepajaskultura 

 

https://www.instagram.com/p/BbR6mCJlurG/?taken-by=liepajaskultura 

 

https://www.instagram.com/p/BcumK0EF3jw/?taken-by=liepajaskultura 

 

Prezentācijas: 

Latvijas valsts simtgadei veltīto Liepājas pasākumu prezentācija 

Liepājas izglītības iestāžu ārpusklašu audzinātājiem, sadarbības 

partneriem: 

https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-

bnrKnx7jVd/view?usp=sharing 

 

Jauniešu lielkoncerta “LIEPĀJA izAICINA” iepazīstināšanas 

prezentācija: 

https://drive.google.com/file/d/10SqeKvf-

jWqrmIt6FYY1Y1UNKz9gBMGJ/view?usp=sharing 

 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1431619843589285
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1474569209294348/?type=3&theater
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1474569209294348/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1998048337145330/
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1486590528092216
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1489197137831555
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1498920006859268
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1499537206797548
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1499914160093186
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1528141270603808
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1543509452400323
https://www.instagram.com/p/BalgbcGlLoD/?taken-by=liepajaskultura
https://www.instagram.com/p/Ba39a4sF7_W/?taken-by=liepajaskultura
https://www.instagram.com/p/Ba4cWuOFfZT/?taken-by=liepajaskultura
https://www.instagram.com/p/Ba_vpX-lOp9/?taken-by=liepajaskultura
https://www.instagram.com/p/BbKEhU7lKxj/?taken-by=liepajaskultura
https://www.instagram.com/p/BbNEnQ5FMP7/?taken-by=liepajaskultura
https://www.instagram.com/p/BbNEnQ5FMP7/?taken-by=liepajaskultura
https://www.instagram.com/p/BbR6mCJlurG/?taken-by=liepajaskultura
https://www.instagram.com/p/BcumK0EF3jw/?taken-by=liepajaskultura
https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SqeKvf-jWqrmIt6FYY1Y1UNKz9gBMGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SqeKvf-jWqrmIt6FYY1Y1UNKz9gBMGJ/view?usp=sharing
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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 1 150 1 150  

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  

1 150 1 150  

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: 

Liepājas PPI “Kultūras pārvalde” vadītājs Juris Jirgens 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Liepājas PPI “Kultūras pārvalde” vadošais projektu 

vadītājs Ainars Ronis 
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 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 22843265 

E-pasts: ainars.ronis@liepaja.lv 

 

 


