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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2018. gadā 
 

                        Kultūras ministrija 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 
Tautsaimniecības attīstība Latvijas valsts 100 gados. Vidzemes uzņēmēju 

dienas “Ražots Vidzemē” un Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju 

forums (PLEIF 2018) 28.,29. jūnijā 

Norises laiks: No 11.04.2018.-31.08.2018. 

Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma 

mērķis 

Pasākuma mērķis bija Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā 

stiprināt sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem 

profesionāļiem Latvijā un pasaulē, un veicināt inovāciju, finanšu un 

zināšanu kapitāla piesaisti Latvijai, kā arī stiprināt ārpus Latvijas dzīvojošo 

latviešu piederību Latvijas valstij. Apzināt ārpus Latvijas dzīvojošos 

latviešu izcelsmes uzņēmējus un dažādu nozaru profesionāļus, veicināt 

sadarbošanās iespējas ar Latviju, kā arī latviešu izcelsmes uzņēmējiem, 

nozaru speciālistiem. Iepazīstināt ārpus Latvijas dzīvojošos latviešu 

uzņēmējus un dažādu nozaru profesionāļus ar sadarbības iespējām ar 

Latviju, kā arī iepazīstināt Latvijas eksportējošos un potenciāli 

eksportējošos uzņēmumus ar sadarbības, eksporta un investīciju piesaistes 

iespējām pasaulē. 

 

Pasākums atbilst 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. 

 

Atbilstošs virsmērķim: 

• Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to 

izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.  

 

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

2018.gada 28.-29.jūnijā Valmierā norisinājās Pasaules latviešu 

ekonomikas un inovāciju forums, pulcējot vairāk nekā 200 dalībnieku no 

visas pasaules. Paralēli forumam norisinājās tautsaimniecības izstāde, kurā 

bija pārstāvēti 58 dažādu nozaru uzņēmumi no Latvijas. Foruma pirmajā 
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dienā pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties kontaktbiržā, lai 

dibinātu jaunus kontaktus un iepazīstinātu ar sevi. Foruma dalībnieki 

pasākuma otrajā dienā apmeklēja vairākus Valmieras, Rūjienas, Kocēnu, 

Burtnieku un Beverīnas novada uzņēmumus, iepazīstot to darbības 

specifiku, un pārrunāt attīstības izaicinājumus, kā arī dalīties ar pieredzi. 

No 2018.gada sākuma līdz forumam tika īstenota informatīvā kampaņa 

sadarbība ar laikrakstu “Dienas Bizness” un izdevumiem “IR” un “Ir 

Nauda”, kā arī citiem nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, nozaru asociācijām, vēstniecībām un PBLA. 

 

Aktivitātes atbilstība pasākumu plānā iekļaujamo norišu 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 

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.) 

Forumā uzsvars tika likts uz jautājumiem saistībā ar Latvijas uzņēmumu iespējām 

ASV un Āzijas valstu tirgos, kā arī  izvērtēta Latvijas attīstība un piedāvātās 

iespējas uzņēmējiem.. 

• Tiešā mērķauditorija – Latviešu uzņēmēji no ārvalstīm (ASV, Kanāda, 

Austrālija, Singapūra un Eiropas valstis), vietējie uzņēmēji, 

uzņēmējdarbības vides pārstāvji. 

• Netiešā mērķauditorija - vietējā sabiedrība, Valmieras un apkārtējo 

novadu, kā arī citu tuvāko pašvaldību vadītāji un iedzīvotāji. 

• Atgriezeniskā saite – diskusiju sadaļa foruma ietvaros, viedokļu 

apmaiņa (t.sk. starp atšķirīgu vecuma grupu pārstāvjiem), veicinot 

starpnozaru komunikāciju. Dalībniekiem tika dota iespēja gūt zināšanas 

un iemaņas, kā arī norisinājās kontaktu apmaiņa. 

• Pieejamības aspekts – telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām. 

Mērķauditorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību plānošanas 

dokumentos definētajām: 

• Tautieši ārvalstīs; 

• Latvijas ārvalstu viesi; 

• Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

 

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

• Organizatori: Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) sadarbībā 

ar Valmieras pilsētas pašvaldību. 

 

• Finansiālie atbalstītāji: Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija, 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Pasaules Brīvo Latviešu 

Apvienība, Valmieras attīstības aģentūra, advokātu birojs “Darzins 

Legal”; 

• Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Investīciju un Attīstības 

aģentūra, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera, žurnāls “IR” un “IR Nauda”, 

Latvijas Republikas oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”. 
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5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja 

/paliekošā 

vērtība 

Latvijas valsts simtgades ietvaros izvērstie pasākumi atstājuši paliekošu 

vērtību – ilgtermiņā norisinājusies cilvēku iesaiste, izglītošanās, 

tīklošanās, kopienas saliedēšanās. Uzņēmēju forumā pārrunātās idejas 

foruma dalībniekiem un tiešraides klausītājiem aktualizējamas ilgi pēc 

simtgades pasākumu noslēgšanās. Tiek veicināta pilsoniskā pašapziņa, 

piederības izjūta Latvijas valstij, vēstures faktu un liecību apzināšana. Abu 

pasākumu ietvaros veicināta sadarbība ar uzņēmumiem un NVO, 

pasākumu ietvaros norisinājusies dalīšanās pieredzē un apkopoti atšķirīgi 

viedokļi, kas var papildināt Valmieras pilsētas attīstības stratēģiju, kā arī 

Valmieras pilsētas kultūras attīstības stratēģiju. 

Paliekošas vērtības (atbilstoši Simtgades biroja definētajām kategorijām): 

• radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par 

uzņēmējdarbības procesiem; 

• veikts ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības 

veicināšanā ārvalstīs radītas jaunas idejas un koprades formas;  

 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

Informācija par pasākumu “Tautsaimniecības attīstība Latvijas valsts 100 

gados. Vidzemes uzņēmēju dienas “Ražots Vidzemē” un uzņēmēju 

forumu, lasāma medijos: 

• Pasākuma mājas lapa: http://2018.pleif.lv/ 

• Reģionālajā portālā Valmiera.lv: 

https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/uznemejdarbibas_zinas/18039_pasa

ules_latviesu_ekonomikas_un_inovaciju_forums_2018/ 

• Portālā developvalmiera.lv: https://developvalmiera.lv/valmiera-notiks-

pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums/ 

• Reģionālajā portālā valmieraszinas.lv: 

https://www.valmieraszinas.lv/valmiera-notiks-pasaules-latviesu-

ekonomikas-un-inovaciju-forums/ 

• Ārzemju latviešu laikrakstā Latvietis: 

http://www.laikraksts.com/raksti/7969 

• Portālā latviesi.com: https://www.latviesi.com/jaunumi/rudeni-valmiera-

norisinasies-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums 

• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mājas lapā: 

https://www.chamber.lv/lv/content/notikumi/2411 

• Portālā lv100.lv: https://www.lv100.lv/galerijas/060718-pasaules-

latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums-valmiera/ 

• Portālā baltic-ireland.ie: http://baltic-ireland.ie/2018/01/40584/ 

• Portālā laaj.org.au: http://laaj.org.au/save-the-date-world-latvian-

economic-and-innovation-forum-wleif-28th-to-29th-june-2018-in-

valmiera-latvia/ 

• Portālā brivalatvija.lv: http://www.brivalatvija.lv/izglitiba-un-

kultura/pasaules-latviesu-ekonomikas-un-innovacijas-forums-pleif-

valmiera?gads=2018&pp=&page=4 

• Portālā lvportals.lv: https://lvportals.lv/dienaskartiba/296274-arlietu-

ministrija-aicina-piedalities-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovacijas-

foruma-2018 

• American Chamber of Commerce in Latvia mājas lapā: 

https://www.amcham.lv/en/events-2/save-the-date/wleif-in-valmiera 

• Sociālajos tīklos (Facebook, Youtube uc.):  

https://z-m-www.facebook.com/events/142505819807913/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nHWoEmgwlvo 

http://2018.pleif.lv/
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/uznemejdarbibas_zinas/18039_pasaules_latviesu_ekonomikas_un_inovaciju_forums_2018/
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/uznemejdarbibas_zinas/18039_pasaules_latviesu_ekonomikas_un_inovaciju_forums_2018/
https://developvalmiera.lv/valmiera-notiks-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums/
https://developvalmiera.lv/valmiera-notiks-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums/
https://www.valmieraszinas.lv/valmiera-notiks-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums/
https://www.valmieraszinas.lv/valmiera-notiks-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums/
http://www.laikraksts.com/raksti/7969
https://www.latviesi.com/jaunumi/rudeni-valmiera-norisinasies-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums
https://www.latviesi.com/jaunumi/rudeni-valmiera-norisinasies-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums
https://www.chamber.lv/lv/content/notikumi/2411
https://www.lv100.lv/galerijas/060718-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums-valmiera/
https://www.lv100.lv/galerijas/060718-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovaciju-forums-valmiera/
http://baltic-ireland.ie/2018/01/40584/
http://laaj.org.au/save-the-date-world-latvian-economic-and-innovation-forum-wleif-28th-to-29th-june-2018-in-valmiera-latvia/
http://laaj.org.au/save-the-date-world-latvian-economic-and-innovation-forum-wleif-28th-to-29th-june-2018-in-valmiera-latvia/
http://laaj.org.au/save-the-date-world-latvian-economic-and-innovation-forum-wleif-28th-to-29th-june-2018-in-valmiera-latvia/
http://www.brivalatvija.lv/izglitiba-un-kultura/pasaules-latviesu-ekonomikas-un-innovacijas-forums-pleif-valmiera?gads=2018&pp=&page=4
http://www.brivalatvija.lv/izglitiba-un-kultura/pasaules-latviesu-ekonomikas-un-innovacijas-forums-pleif-valmiera?gads=2018&pp=&page=4
http://www.brivalatvija.lv/izglitiba-un-kultura/pasaules-latviesu-ekonomikas-un-innovacijas-forums-pleif-valmiera?gads=2018&pp=&page=4
https://lvportals.lv/dienaskartiba/296274-arlietu-ministrija-aicina-piedalities-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovacijas-foruma-2018
https://lvportals.lv/dienaskartiba/296274-arlietu-ministrija-aicina-piedalities-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovacijas-foruma-2018
https://lvportals.lv/dienaskartiba/296274-arlietu-ministrija-aicina-piedalities-pasaules-latviesu-ekonomikas-un-inovacijas-foruma-2018
https://www.amcham.lv/en/events-2/save-the-date/wleif-in-valmiera
https://z-m-www.facebook.com/events/142505819807913/
https://www.youtube.com/watch?v=nHWoEmgwlvo
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PLEIF norise tika pārraidīta arī tiešsaistē, kam pasākuma pirmajā dienā bija 467 

skatījumi (no tiem 94% no Latvijas, 3% no Igaunijas, 1,4% no Beļģijas, 0,9% no 

Slovākijas, 0,2% no ASV), savukārt pasākuma otrās dienas norisei tiešsaistē bija 

199 skatījumi (96% no Latvijas, 1,9% no Kanādas, 1,1% no Gērnsijas, 0,1% no 

ASV) . Foruma ieraksts pieejams foruma mājas lapā 

http://www.ieguldilatvija.lv/video/, kā arī YouTube. 

 

7. Cita 

informācija 
(kas bija būtiska 

pasākuma 

īstenošanā ) 

 

 

 

  

http://www.ieguldilatvija.lv/video/
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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 10 000 10 000 0 

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  

   

7400 

Pārējie valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti citiem budžetiem 

      

7460 

Pārējie valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti pašvaldībām 

10 000 10 000 0 

7470 

Pārējie valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām 

publiskām personām un 

budžeta nefinansētām 

iestādēm 

      

 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs: 

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore 

Evija Voitkāne 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Valmieras pilsētas pašvaldības galvenā kultūras 

projektu vadītāja 

Liene Jakobsone 

 (amats, vārds, uzvārds) 



6 

Tālrunis: 26279441 

E-pasts: liene.jakobsone@valmiera.lv 

 

 

 


