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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 
Starptautiskais festivāls “Valmieras vasaras teātra festivāls. 2018”. 

Norises laiks: No 11.04.2018.-31.08.2018. 

Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 
 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma 

mērķis 

2018. gada festivāla programma Latvijas Simtgades kontekstā tika veidota 

ar uzsvaru uz attīstību, ne pagātnes notikumu pārlapošanu tiešā vēsturiskā 

kontekstā, bet izmantojot tos šodien aktuālo jautājumu analīzei un meklējot 

vīziju par cilvēka un dvēseles, civilizācijas un pilsētas tālāko attīstību bērnu, 

uzņēmēju un sabiedrības acīm. Kādiem jābūt mums pašiem un kurp mēs 

virzāmies, tie ir vieni no jautājumiem, ko festivāla iestudējumi uzdod un uz 

kuriem meklē arī atbildes, domājot par Latviju.   

 

Pasākums atbilst Simtgades svinību mērķiem: 

• Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts 

vērtības; 

• Radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un 

jaunrades darbus; 

 

Atbilstošs virsmērķim: 

• Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to 

izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.  

 

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

Mākslinieciskās programmas pamatā ir jaundarbi –  latviešu oriģināl-

dramaturģijas jauniestudējumi, Latvijas un ārvalstu profesionāļu 

sadarbības projekti, tostarp laikmetīgā opera un mūzikas izrāde jauniešiem, 

teatrāli notikumi pilsētvidē, kā arī bērnu programma, attīstot 2017.gada 

festivālā jauniestudētās izrādes. Festivāla noskaņu tradicionāli papildināja 

brīvdabas kino programma, muzikāli piedzīvojumi, kā arī dažādas norises 

festivāla centrā, kas bija pulcēšanās vieta skatītājiem un dalībniekiem un 

kur notika arī atklāšana. Turpinot līdz šim veiksmīgi realizēto festivāla 

koncepciju, izrādes tika veidotas īpaši šim notikumam un rādītas dažādās 

vietās pilsētvidē Valmierā – gan brīvā dabā, gan telpās, kuru pielietojums 

ikdienā kalpo pavisam citiem mērķiem (ražošanas noliktavas, angāri, staļļa 

pagalms u.c.). Trīs dienu laikā (03.08.-05.08.2018) skatītājiem tika 

piedāvāta iespēja noskatīties un iesaistīties ap 40 dažādos notikumos.  
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Aktivitātes atbilstība pasākumu plānā iekļaujamo norišu kritērijiem: 

• Norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas 

iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs; 

• Norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts 

simtgades svinību laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība un 

tradīcija 

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.) 

Caur festivāla piedāvāto teātra pieredzi tā organizatori vēlas uzsvērt, ka 

veic ne tikai māksliniecisko, bet arī kultūrizglītības, audzināšanas un 

intelektuālās attīstības veicināšanas funkciju, īpaši bērnu un jauniešu 

auditorijai. Festivāls ir īpašs notikums ne tikai Vidzemes reģionā, bet 

Latvijā kopumā, piesaistot auditoriju un teātra profesionāļus arī no 

tuvākām un tālākām kaimiņvalstīm. Kopējais apmeklētāju skaits festivāla 

ietvaros sasniedza ap 6000 apmeklētāju.  

Festivāla galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, kā arī pieredzējis 

teātra skatītājs, nozares profesionāļi un mākslinieki. Būtisks uzsvars tiek 

likts uz ģimenēm kā festivālam nozīmīgu auditoriju un kultūras satura 

patērētāju, bet vienlaikus arī iedvesmas avotu, par ko tiek runāts festivāla 

jaundarbu kontekstā. Tajā pašā laikā festivāla mērķis ir rosināt kvalitatīvu 

un saturīgu bērnu un vecāku kopā būšanu, kā arī profesionāļu diskusiju.    

• Tiešā mērķauditorija – festivāla apmeklētāji (pieaugušo un bērnu 

auditorija), kultūras vides pārstāvji un interesenti. 

• Netiešā mērķauditorija -  vietējā sabiedrība, Valmieras un 

apkārtējo novadu, kā arī citu tuvāko pašvaldību vadītāji un 

iedzīvotāji. 

• Atgriezeniskā saite – diskusiju sadaļa festivāla  ietvaros, saistītā 

pasākumu programma (iesaistošas aktivitātes 3 dienu perioda 

festivāla centrā) 

• Pieejamības aspekts – visas telpas un izrāžu norises vietas ir 

pielāgotas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, daudzi pasākumi 

festivāla ietvaros norisinājās bez ieejas maksas – atvērti ikvienam 

interesentam. 

Mērķauditorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību plānošanas 

dokumentos definētajām: 

• bērni, ģimenes ar bērniem; 

• jaunieši; 

• Latvijas reģionu iedzīvotāji 

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

• Organizatori: Valmieras Drāmas teātris sadarbībā ar Valmieras 

pilsētas pašvaldību. 

 

• Finansiālie atbalstītāji: Valmieras pilsētas pašvaldība, Valsts 

kultūrkapitāla fonds, British Council pārstāvniecība Latvijā, 

Valmieras novada fonds, AS “Latvenergo”. 

 

• Informatīvie atbalstītāji: laikraksts “Liesma”, interneta vietne 

“Kroders.lv”, interneta žurnāls “Satori”. 
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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. 

Pasākums ir izveidojies par tradīciju, kurš norisinās jau 5 gadu, to 

paredzēts attīstīt un īstenot arī turpmāk. 

Paliekošas vērtības (atbilstoši Simtgades biroja definētajām kategorijām): 

• radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par teātra mākslu 

un teātra mākslas procesiem; 

• radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

• radītas jaunas idejas un koprades formas;  

• radīti jauni mākslas darbi. 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, 

tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, 

mediju, raidījuma 

nosaukums utt.) 

Informācija par pasākumu “Starptautiskais festivāls “Valmieras 

vasaras teātra festivāls. 2018”, lasāma medijos:  

• Pasākuma mājas lapa: http://www.valmierasfestivals.lv/ 

• Portālā entergauja.lv:https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-

notikumi/notikumi/2018/valmieras-vasaras-teatra-festivals-2018 

• Laikrakstā “Diena“ un portālā diena.lv: 

https://www.diena.lv/atslegvards/valmieras-vasaras-teatra-festivals 

• Portālā lsm.lv: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-

deja/foto-nosledzies-valmieras-vasaras-teatra-festivals.a287724/ 

• Portālā delfi.lv: https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/meklejot-

vieglumu-atskats-uz-valmieras-vasaras-teatra-

festivalu.d?id=50284105 

https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/valmieras-vasaras-teatra-

festivals-izsludina-programmu.d?id=50083879 

• Portālā dzirkstele.lv: https://dzirkstele.lv/kultura-un-

izklaide/valmieras-vasaras-teatra-festivals-izsludina-programmu-

162195 

• Portālā lv100.lv: 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/valmieras-vasaras-

teatra-festivals 

• Portāls Valmiera.lv: 

https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sabiedribas_zinas/19138_valm

ieras_vasaras_teatra_festivals_aicina_pieteikties_brivpratigos 

• Portālā vidzeme.lv: 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_un_valsts_

kulturkapitala_fonda_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_20

20/valmieras_vasaras_teatra_festivala_atklasana_8211_koncerts_u

gunskurs_un_festivala_pilsetas_atversana/ 

• Sociālie tīkli (Facebook, Instragram): 

https://www.facebook.com/valmierasfestivals/ 

http://www.valmierasfestivals.lv/
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/notikumi/2018/valmieras-vasaras-teatra-festivals-2018
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/notikumi/2018/valmieras-vasaras-teatra-festivals-2018
https://www.diena.lv/atslegvards/valmieras-vasaras-teatra-festivals
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/foto-nosledzies-valmieras-vasaras-teatra-festivals.a287724/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/foto-nosledzies-valmieras-vasaras-teatra-festivals.a287724/
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/meklejot-vieglumu-atskats-uz-valmieras-vasaras-teatra-festivalu.d?id=50284105
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/meklejot-vieglumu-atskats-uz-valmieras-vasaras-teatra-festivalu.d?id=50284105
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/meklejot-vieglumu-atskats-uz-valmieras-vasaras-teatra-festivalu.d?id=50284105
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/valmieras-vasaras-teatra-festivals-izsludina-programmu.d?id=50083879
https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/valmieras-vasaras-teatra-festivals-izsludina-programmu.d?id=50083879
https://dzirkstele.lv/kultura-un-izklaide/valmieras-vasaras-teatra-festivals-izsludina-programmu-162195
https://dzirkstele.lv/kultura-un-izklaide/valmieras-vasaras-teatra-festivals-izsludina-programmu-162195
https://dzirkstele.lv/kultura-un-izklaide/valmieras-vasaras-teatra-festivals-izsludina-programmu-162195
https://www.lv100.lv/programma/kalendars/valmieras-vasaras-teatra-festivals
https://www.lv100.lv/programma/kalendars/valmieras-vasaras-teatra-festivals
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sabiedribas_zinas/19138_valmieras_vasaras_teatra_festivals_aicina_pieteikties_brivpratigos
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sabiedribas_zinas/19138_valmieras_vasaras_teatra_festivals_aicina_pieteikties_brivpratigos
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_un_valsts_kulturkapitala_fonda_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_2020/valmieras_vasaras_teatra_festivala_atklasana_8211_koncerts_ugunskurs_un_festivala_pilsetas_atversana/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_un_valsts_kulturkapitala_fonda_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_2020/valmieras_vasaras_teatra_festivala_atklasana_8211_koncerts_ugunskurs_un_festivala_pilsetas_atversana/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_un_valsts_kulturkapitala_fonda_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_2020/valmieras_vasaras_teatra_festivala_atklasana_8211_koncerts_ugunskurs_un_festivala_pilsetas_atversana/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/latvijas_valsts_mezu_un_valsts_kulturkapitala_fonda_atbalstita_vidzemes_kulturas_programma_2020/valmieras_vasaras_teatra_festivala_atklasana_8211_koncerts_ugunskurs_un_festivala_pilsetas_atversana/
https://www.facebook.com/valmierasfestivals/
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• Portāls valmieraszinas.lv:  

https://www.valmieraszinas.lv/svinigi-atklats-tresais-valmieras-

vasaras-teatra-festivals/ 

7. Cita 

informācija 
(kas bija būtiska 

pasākuma 

īstenošanā ) 

 

 

 

  

https://www.valmieraszinas.lv/svinigi-atklats-tresais-valmieras-vasaras-teatra-festivals/
https://www.valmieraszinas.lv/svinigi-atklats-tresais-valmieras-vasaras-teatra-festivals/
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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 30 000 30 000 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 

30 000 30 000 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) 
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Tālrunis: 26279441 

E-pasts: liene.jakobsone@valmiera.lv 

 

 


