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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 

“Tematiska tautas ekskursija ar vilcienu pa latviešu inteliģences  

pirmā pasaules kara bēgļu ceļu Rīga- Cēsis- Valmiera- Valka” 

2017.gada 28.maijā    
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Pasākuma “Tematiska tautas ekskursija ar vilcienu pa latviešu 
inteliģences pirmā pasaules kara bēgļu ceļu Rīga- Cēsis- Valmiera- 
Valka” 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; 
- cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un 
latviešu valodu; 
- modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos 
par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;  
- stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu 
Latvijai; 
- 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 

 
Pasākuma “Tematiska tautas ekskursija ar vilcienu pa latviešu 
inteliģences pirmā pasaules kara bēgļu ceļu Rīga- Cēsis- Valmiera- 
Valka” kritēriji: 

- spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju 
un tautiešu ārvalstīs; 

- stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā. 
 

1917. gada beigās Valkā dibinātā latviešu partiju politiska un 
sabiedriska organizācija – Latviešu Pagaidu nacionālā padome (LPNP) 
pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu 
Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos.  
     1917. gada 2. decembrī pieņemtās 2 rezolūcijas - deklarācijas par 
Latvijas teritoriālo apvienošanu un autonomju.  
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1918. gada novembrī Valkā tika pieņemts lēmums, ka ir nepieciešams 
publiski deklarēt Latvijas valsts neatkarību, kas arī tika izdarīts 1918. 
gada 18. novembrī Nacionālajā teātrī Rīgā.  

Valka ir neatkarīgās Latvijas valsts idejas šūpulis un Valkas loma 
neatkarīgās Latvijas valsts tapšanā nav īsti līdz galam novērtēta. 

Par augstākminēto vēsturisko faktu tika veidota tematiska 
ekskursija sadarbībā ar “Latvijas  Ekspresi Simtgadei”, tai skaitā 
vēsturiski muzikāli horeogrāfiska inspirācija “Zvaigznes pār Valku 
1917”, kur piecās spēles vietās skatītāji simultāni kopā ar dziedātājiem, 
dejotājiem un mūziķiem godina būtisko  Latvijas valsts tapšanas 
epizodi. 

Laika grafiks 2015.- 2017.gada 28.maijam 

Vēsturiskā materiāla apstrāde, radošās grupas 
izveidošana, pasākuma koncepcijas izstrādāšana 

2015.- 2016. 

Muzikālo jaundarbu pasūtījums ( dzeja 
J.Akuraters,  K.Skalbe) 

2016. 

Scenogrāfiskās koncepcijas iztrāde 2016.-02.2017. 

“Latvijas Ekspresis simtgadei” tematiskā satura 
izveidošana 

03.- 05.2017. 

Mārketinga un publicitātes pasākumi 03.- 05.2017. 

Projekta realizēšana 28.05.2017. 
 

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.) 

 
Pasākums atbilst šādām mērķauditoriju grupām: 
-bērni, ģimenes ar bērniem; 
-jaunieši; 
-seniori; 
-Latvijas reģionu iedzīvotāji; 
-tautieši ārvalstīs; 
-cilvēki ar īpašām vajadzībām; 
-ārvalstu viesi. 
 
Dalībnieki 422, apmeklētāji 900. 

4. Sadarbības partneri 

(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Latvijas Kara muzejs 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs  
Valgas (Igaunija) Dzelzceļa stacija 
Valgas  (Igaunija) pagasta pārvalde 
Igaunijas zemessardze — brīvprātīgā Aizsardzības līga («Kaitseliit») 
Valkas Novadpētniecības muzejs 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Pasākums “Tematiska tautas ekskursija ar vilcienu pa latviešu 

inteliģences  pirmā pasaules kara bēgļu ceļu Rīga- Cēsis- 

Valmiera- Valka” atbilst šādiem paliekošo vērtību veidiem: 

-Radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par 1917. gada 

notikumiem Latvijā un Valkā; 

-Attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  

-Attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

-Radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

-Ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības 

veicināšanā ārvalstīs ( Igaunijas Republikā). 
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6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/sabiedriba/ar-unikalu-pasakumu-svetdien-

valka-valga-saks-svinet-simtgadi-latviesu-pagaidu-nacionalajai-padomei,   

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/latvijas-

simtgade-1/rit-starte-latvijas-ekspresis-simtgadei 

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/latvijas-

simtgade-1/valka-gatavojas-latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-simtgadei 

http://www.valka.lv/lv/video 

http://www.vidzeme.lv/lv/kulturas_jaunumi/41/archive/2017/05/12 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/simtgades-ekspresis-vedis-uz-valku-

kur-norites-uzvedums-brivibas.a86910/ 

https://signedevents.com/estonia/valga/zvaigznes-p%C4%81r-valku-1917/ 

http://news.lv/Latvijas_Avize/2017/05/23/brivibas-zvaigznes-par-

valku?related=yes 

http://www.la.lv/brivibas-zvaigznes-par-valku/ 

http://www.satori.lv/index.php/event/muzikals-uzvedums-zvaigznes-par-

valku-1917/comments 

https://en-us.fievent.com/e/zvaigznes-par-valku-1917/8032238 

http://rujiena.lv/public/request.php?navi=56&l=lv 

https://www.flickr.com/photos/latvia100/34153624113 

https://allevents.in/valga/zvaigznes-p%C4%81r-valku-

1917/436536666687285# 

http://www.ziemellatvija.lv/afisa/koncerti/zvaigznes-par-valku-1917-131627 

http://www.naiskodukaitse.ee/ 

http://m.lvportals.lv/visi/preses-relizes?id=287277 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-simtgades-ekspresa-

noslegums-verienigais-uzvedums-zvaigznes-par-valku-1917.d?id=48895413 

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 55000 55000  

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  

55000 55000  

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/latvijas-simtgade-1/valka-gatavojas-latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-simtgadei
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/lielakie-pasakumi/latvijas-simtgade-1/valka-gatavojas-latviesu-pagaidu-nacionalas-padomes-simtgadei
http://news.lv/Latvijas_Avize/2017/05/23/brivibas-zvaigznes-par-valku?related=yes
http://news.lv/Latvijas_Avize/2017/05/23/brivibas-zvaigznes-par-valku?related=yes
http://www.la.lv/brivibas-zvaigznes-par-valku/
http://www.satori.lv/index.php/event/muzikals-uzvedums-zvaigznes-par-valku-1917/comments
http://www.satori.lv/index.php/event/muzikals-uzvedums-zvaigznes-par-valku-1917/comments
https://en-us.fievent.com/e/zvaigznes-par-valku-1917/8032238
http://rujiena.lv/public/request.php?navi=56&l=lv
https://www.flickr.com/photos/latvia100/34153624113
https://allevents.in/valga/zvaigznes-p%C4%81r-valku-1917/436536666687285
https://allevents.in/valga/zvaigznes-p%C4%81r-valku-1917/436536666687285
http://www.ziemellatvija.lv/afisa/koncerti/zvaigznes-par-valku-1917-131627
http://www.naiskodukaitse.ee/
http://m.lvportals.lv/visi/preses-relizes?id=287277
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-simtgades-ekspresa-noslegums-verienigais-uzvedums-zvaigznes-par-valku-1917.d?id=48895413
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-simtgades-ekspresa-noslegums-verienigais-uzvedums-zvaigznes-par-valku-1917.d?id=48895413
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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 

 

 


