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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  
izlietojumu 2018. gadā 

 
VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 
Koncerta Viļņā (Lietuva) īstenošana,  

06.01.2018. – 01.12.2018. 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 
I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” koncerta Viļņā, Lietuvā īstenošana 
Latvijas valsts simtgades ietvaros. 

Šis pasākums atbilst sekojošiem definētajiem Latvijas valsts 
simtgades svinību mērķiem: 

- Stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas 
valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un 
pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts 
izveidi, tādejādi nostiprinot izpratni par Latvijas 
valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības 
rezultātu; 

- 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 ieguldījumus 

Latvijas tēla veidošanā. 
Lai īstenotu mērķi, tika veikta šādas aktivitātes:  

- 2018. gada sākumā tika rezervēta viesnīca un ieskicēta 
koncerta programma.  

- augustā tika sastādīta precīza koncerta programma un 
nosūtīta sadarbības partneriem – Latvijas vēstniecībai 
Lietuvā 
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- septembrī tika nosūtīti materiāli publicitātei Lietuvā, kā arī 
pasūtīti autobusi māksliniekiem ceļam uz Viļņu.  

- Oktobra beigās koris kopā ar Māri Sirmo uzsāka 
mēģinājumu procesu ar konkrēto koncerta programmu 

-  14.-16. novembrim koris “Latvija” devās komandējumā 
uz Viļņu 

- 15. novembrī Lietuvas Nacionālā muzeja Dižkunigaišu 
pilī, Viļņā izskanēja koncerts 

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 un 
ārvalstu viesi. 

Tā kā koncertā ieeja bija bez maksas un ar ielūgumiem no 
Latvijas vēstniecības Lietuvā, ir grūti noteikt precīzu 
apmeklētāju skaitu. Tomēr ņemot vērā Lietuvas Nacionālā 
muzeja Dižkunigaišu pils zāles vietu kapacitāti, koncertu 
apmeklēja ap 250 klausītājiem.  
Lielākā daļa klausītāju bija vēstniecības lūgtie viesi, t.sk. 
amatpersonas no Latvijas. 

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

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Republikas 
vēstniecība Lietuvas Republikā. 

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.) 

Latvijas vēstniecība Lietuvā drukāja ielūgumus amatpersonām (skat. 
pielikumā)  
- Tika drukāta arī koncerta programma (skat. pielikumā) 

 

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 7700 7700 0 
1000-4000; Uzturēšanas izdevumi 7700 7700 0 
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6000-7000 
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  

   

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: 

 
 
Valdes loceklis Māris Ošlejs 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

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

E-pasts: mara.jegere@koris.lv 
 

 


