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Pārskats par  
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izlietojumu 2018. 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 
1. Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

1.1. atklāšanas pasākums – lielkoncerts “LIEPĀJA 

izAICINA” 

a. Iesaistīt jauniešus Latvijas valsts simtgadei 

veltītos pasākumos. Nodrošināt ar jauniešiem 

kopizveidota darba īstenošanu, plānojot un 

īstenojot vērienīgu lielkoncertu, kā arī veicināt 

jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un iesaisti lielkoncerta īstenošanā. 

b. Realizēt lielkoncerta norisi, nodrošinot jauniešu 

dalību mākslinieciskā programmā un jauniešu 

līdzdalību lielkoncerta plānošanā un 

koordinēšanā. 

1.2. projektu konkurss “Pilsēta izaicina” 

koncertprogrammām Latvijas reģionos 

a. finansiāli atbalstīt jauniešu kolektīvu viesošanos 

citās Latvijas pašvaldībās ar īpaši izveidotu 

notikumu (koncertprogrammu, mākslas 

performanci, spēli vai kādu citu radošu aktivitāti) 

kā veltījumu Latvijas valsts simtgadei, kas uzrunā 

jauniešu auditoriju un veicina jauniešu līdzdalību, 

sadarbību un piederības sajūtu savai valstij. 

Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades 

svinību mērķiem: 

1) Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 

21. gadsimta valsts vērtības; 

2) Cildināt Latvijas kultūras daudzveidību un 

latviešu valodu; 

3) Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, 

uzņēmīgumu un sasniegumus; 

4) Stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības 

sajūtu Latvijai; 
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5) modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības 

uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un 

valsti;  

6) 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 

1. Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

1.1. atklāšanas pasākums – lielkoncerts “LIEPĀJA 

izAICINA”  

a. Jauniešu iesaiste lielkoncerta veidošanā 

Pasākuma mērķis bija iesaistīt jauniešus valsts 

simtgades svinēšanā. Lielkoncerts “LIEPĀJA 

izAICINA” pulcēja 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; 

• Scenogrāfija un video; 

• Reklāma un komunikācija. 

2017. gada oktobrī tika izsludināta oficiāla pieteikšanās 

jauniešu iesaistei lielkoncerta veidošanā. Pēc 

pieteikumu izvērtēšanas jaunieši aktīvi plānojuši 

lielkoncerta norises atbilstoši tematiskās darba grupas 

tēmai un vadītāja uzdevumiem. Pēc pasākuma norises 

24 jaunieši saņemuši oficiālu apstiprinājumu no 

pasākuma organizatora par veiksmīgu dalību koncerta 

īstenošanā. 

b. Jauniešu dalība lielkoncerta mākslinieciskā 

programmā sadarbībā ar Latvijā atpazīstamiem 

māksliniekiem 

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. 

Lielkoncertā kopumā piedalījās 14 jauniešu kolektīvi: 

• Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 

(LMMDV) stīgu grupa izaicināja Bolderājas 

Mūzikas un mākslas skolas apvienoto ansambli; 
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• Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju 

studijas “Rotaļa” un “Dzintari” izaicināja Tukuma 

pilsētas deju studiju “Demo”; 

• LMMDV meiteņu koris izaicināja Ventspils 

meiteņu kori “Nošu planētas”; 

• Liepājas ielu vingrotāji “Workout Generation” 

izaicināja Ogres ielu vingrotājus “Street Warriors”; 

• Liepājas Pop/Rok skolas ansamblis izaicināja 

Kuldīgas BJC Ģitāristu ansambli; 

• Liepājas BJC un LMMDV pūtēju orķestris 

“Liepāja” izaicināja Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju 

orķestri “Rota”; 

• LMMDV Melngaiļskolas bigbends izaicina 

Zemessardzes bigbendu no Rīgas. 

Pasākuma organizatori deva iespēja jauniešu 

kolektīviem pašiem izvēlēties Latvijā atpazīstamu 

māksliniekus, ar kuriem veidot kopīgus 

priekšnesumus, lielkoncerta programmā piedāvājot 

populārus Latvijas autoru skaņdarbus, jaundarbus, deju 

performances un ielu vingrotāju šovu priekšnesumus. 

Kopā ar jaunajiem talantiem priekšnesumus veidoja un 

lielkoncertā piedalās Valters Pūce, Jānis Aišpurs, 

Renārs Kaupers, Uldis Marhilevičs, Jānis Driksna, 

Daumants Kalniņš, hiphopa izpildītāja Viņa, Andris 

Ērglis, Žoržs Siksna, Alise Kante, Ance Krauze, 

rokmūziķis Ivo Fomins, 2017. gada pasaules ielu 

vingrošanas čempions Daniels Laizāns un 

profesionālais BMX braucējs Dāvis Dudelis. 

Pasākumu vadīja Dagmāra Legante un liepājnieks 

Aigars Kārkliņš. 

c. Lielkoncerta īstenošana un norise 

Lielkoncerta organizatori deva iespēju jauniešiem 

apliecināt savu radošo potenciālu, talantu un 

darbaspējas, ne tikai kā dalībniekiem, bet arī kā 

rīkotājiem. Lielkoncerta veidošana tika uzticēta 

profesionālai radošajai komandai un trim dažādu 

nozaru jauniešu grupām. Režijas un scenārija veidotāju 

grupa režisora Intara Rešetina un dramaturģes, 

scenāristes Rasas Bugavičutes-Pēces vadībā radījusi 

koncerta scenāriju. Savukārt komunikācijas un 

reklāmas grupa kopā ar festivāla Summer 

Sound rīkotāju un publicitātes vadītāju Lindu Zajarsku 

izstrādāja komunikācijas plānu un līdz lielkonertam 

rūpējās par to izpildi. SIA Šarmants vadītājs Ritvars 

Embrekts ap sevi pulcināja jauniešus, kuri bija gatavi 

ļauties vīzijām par to, kāda varētu izskatīties 200 

kvadrātmetru lielā skatuve. Kā galvenais scenogrāfijas 

elements tika noteikta lielformāta Latvijas karte, kas 

reizē darbojas kā ekrāns. Uz ekrāna tika rādītas 
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videoprojekcijas, kuras veidoja jauno mediju 

māksliniece Anna Meldrāja. 

Lielkoncerta norisēs 2018. gada 16. un 17. martā 

Liepājas Olimiskā centra arēnā piedalījās. 14 

kolektīvi – 7 Liepājas kolektīvi un 7 viņu izaicināti 

kolektīvi no Rīgas, Tukuma, Ventspils, Ogres, 

Kuldīgas un Jelgavas. Kopumā lielkoncerta Liepāja 

izAicina rīkošanā un priekšnesumos piedalījās ap 500 

jauniešu. 

Laika grafiks: 

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

strādā pie lielkoncerta plānošanas un organizēšanas 

tematiskās darba grupās nozares profesionāļu vadībā;  

2018. gada 15. martā notiek jauniešu kolektīvu 

individuālie mēģinājumi un caurlaides mēģinājums 

lielkoncertam; 

2018. gada 16. martā notiek ģenerālmēģinājums un 1. 

Lielkoncerts; 

2018. gada 17. martā notiek 2. Lielkoncerts. 

1.2. projektu konkurss “Pilsēta izaicina” 

koncertprogrammām Latvijas reģionos 

a. projektu konkurss ir brīnišķīga iespēja turpināt jauniešu 

iniciatīvu radīt un īstenot savas radošās idejas kā 

dāvanu Latvijai simtgadē. 

Laika grafiks: 

2018. gada februāris - Projektu konkursa izsludināšana; 

2018. gada aprīlis - Projektu pieteikumu izvērtēšana, 

apstiprināto projektu paziņošana, linansējuma 

piešķiršana; 

2018.gada aprīlis līdz decembris - Projektu uzraudzība, 

konsultēšana, atskaišu saņemšana un izvērtēšana. 

b. Kopumā projektu konkursā tika saņemti 11 pieteikumi 

no 8 Latvijas pilsētām, atbalstīti 9 projekti: 

• 2018. gada 31. jūnijā - Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centra rīkota erudīcijas spēle Kuldīgas 

jauniešiem “Mēs mīlam Latviju.Nogrieznis 311”, 

kuras ietvaros jaunieši bija sagatavojuši dažādus ar 

Latviju saistītus jautājumus, neformālā gaisotnē 

iesaistot divas komandas – jauniešus un Kuldīgas 

novada deputātus. Pasākums norisinājās Kuldīgas 

Jauniešu mājā un to kopumā apmeklēja 30 vietējie 

iedzīvotāji. 

• 2018. gada 24. maijā - Saldus novada biedrības 

“Mantinieki” buru laivu modeļu sacensības Ventspils 

jauniešiem “Pūt, vējiņi!”, īstenojot sportiski radošu 

iniciatīvu, veicinot jaunradi un iesaistot ap 100 

jauniešu no vairākām Latvijas pilsētām. 

• 2018. gada 3. maijā - Ikšķiles vidusskolas jauniešu 

teātra izrāde Aizputes jauniešiem “Atdzīvojusies 
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fotogrāfija”. Izrādi īstenoja 10 jaunieši 2 pedagogu 

vadībā un to kopumā noskatījās ap 150 apmeklētāju. 

• 2018. gada 16. jūnijā - Valmieras jauniešu radošās 

darbnīcas Priekulē “Latvijas vietas, lietas, cilvēki” ar 

divām radošām darbnīcām “Foto uz koka”, kurā tapa 

25 bildes, un “Mans kronis”, kurā kopā darināti 13 

kroņi. Kopumā radošajās darbnīcās iesaistījušies 22 

cilvēki. 

• 2018. gada 20. jūlijā - Liepājas Pop/Rok skolas 

audzēkņu kopdarbs ar Kuldīgas Jauniešu mājas 

jauniešiem un viesmāksliniekiem – koncerts “Jaunieši 

dāvina Kuldīgai”, kas ir jauniešu veidots, radīts 

izpildītājmākslas darbs. Plašas auditorijas 

sasniegšana caur projekta īstenošanu Kuldīgas 

pilsētas svētku laikā. Projekts devis iespēju 

jauniešiem sadarboties ar profesionāliem mūziķiem 

un kopīgi radīt jaunu skaņdarbu, kā arī izpildīt 

koncertprogrammu plašākai publikai. 

• 2018. gada septembra – novembrim Krāslavas 

jauniešu multimediāls uzvedums Talsos “No Latgales 

līdz Kurzemei” ar sasniegtiem rezultātiem: Caur 

mācību procesu veicināja sadarbību un īstenos 

simtgades mērķus. 

• 2018. gada oktobrī - Jēkabpils jauniešu organizēta 

meistardarbnīca Jelgavā “Kur dzīvo Latvija?” ar 

sasniegtajiem rezultātiem: Publisks, jauniešu 

iesaistošs pasākums ar iespēju līdzdarboties un radīt 

animācijas filmu. Projekts veicināja jauniešu radošo 

domāšanu, attīstīja radīšanas prasmes, sniedza 

zināšanas jaunu tehnoloģiju apguvē. 

• 2018. gada 19. oktobrī - Ķekavas novada 

jaunatnes iniciatīvu centra izrāde Madonas 

jauniešiem “Zemeslauks” ar saniegtajiem 

rezultātiem: Plašas auditorijas sasniegšana caur 

projekta īstenošanu Latvijas jauniešu foruma 

noslēguma pasākumā. Projekts veicināja jauniešus 

domāt par valstij nozīmīgiem jautājumiem tagad un 

nākotnē. 

• 2018. gada novembrī - Liepājas 8. vidusskolas 

jauniešu koncerts Valmierā “Mūsu takas Latvijā” ar 

sasniegtajiem rezultātiem: Mazākumtautību jauniešu 

iesaiste un radio talantu attīstīšana radošā gaisotnē. 

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. 
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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.) 

1.Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

1.1.atklāšanas pasākums – lielkoncerts “LIEPĀJA 

izAICINA” 

a. iesaistītie jaunieši tematiskajās darba grupās pie 

lielkoncerta plānošanas un organizēšanas – 30 

(trīsdesmit) jaunieši (links uz dalībnieku reģistru: 

https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9E

DHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing), no kuriem līdz 

projekta realizācijas beigām izturēja un apliecinājumu par 

lielkoncerta īstenošanu saņēma 28 (divdesmit astoņi) 

jaunieši. 

b. lielkoncerta mākslinieciskajā saturā iesaistīti 14 

jauniešu kolektīvi  ar 500 (pieci simti) dalībniekiem. 

c. lielkoncertu apmeklētāju skaits – 4586 skatītāji 

klātienē, TV pirmizrādi 2018. gada 1. Maijā skatījušies 

42 485 (četrdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit 

pieci) skatītāju  

1.2.projektu konkurss “Pilsēta izaicina” 

koncertprogrammām Latvijas reģionos 

a. iesniegtie projekti – 11; 

b. apstiprinātie projekti – 9; 

c. projektu īstenošanā piedalās – jaunieši no 15 Latvijas 

pilsētām; 

d. projektos iesaistītā auditorija – vidēji 50-100 

(piecdesmit līdz simts) cilvēku vienā projektā, atsevišķos 

publiskos pasākumos vairāk. 

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 

Veikta jaunieši izglītošana pasākuma plānošanā un 

īstenošanā, kā arī mākslinieciskā satura veidošanā.  

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; 

https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g57KwX3qpdRV3P9EDHJUC-bnrKnx7jVd/view?usp=sharing


7 

− 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. 

iespieddarbu, reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 

(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

1.Jauniešu iniciatīva “PILSĒTA izAICINA”  

1.1.atklāšanas pasākums – lielkoncerts “LIEPĀJA 

izAICINA” 

a. Pēc Lursoft datubāzes rezultātiem periodā no 

pasākuma izziņošanas 4.10.2017 līdz 25.03.2018 

lielkoncerts interneta medijos pieminēts 35 reizi. Ziņas, 

publikācijas un lielkoncerta sagatavotās preses relīzes 

publicētas lielākajos interneta medijos delfi.lv, tvnet.lv, 

apollo.lv, diena.lv, reģionālajos ziņu medijos 

irliepaja.lv, liepajniekiem.lv, rekurzeme.lv u.c. Ar 

plašāku lielkoncerta mārkektinga un publicitātes 

atskaiti aicinām iepazīties iesniegtajā starpatskaitē 

(Pielikums Nr.4) 

b. Lielkoncerta publicitāte interneta vietnēs: 

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/129495/jauniesu-

koncerts-liepaja-izaicina 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.05.2018-tv-pirmizrade-

jauniesu-koncerts.-liepaja-izaicina.id128936/ 

http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-jauniesi-

svin-latvijas-simtgadi-lielkoncerta-liepaja-

izaicina.d?id=49855607 

https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/latvijai-

simtgade-jauniesi-dava-dziesmu-par-veju-216791 

http://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/izskanejis-

simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina-6308 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/pa

pildinats-simtgades-lielkoncerta-izaicina-sevi-un-citus-

216438 

https://m.nra.lv/izklaide/muzika/239874-jau-sovakar-

simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=dZXQ-Ublwmg 

https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/926855 

http://www.leta.lv/photo/album/EF57CE29-22CA-

4E0D-B0AE-8B4A66B982B0 

http://www.delfi.lv/kultura/news/music/simtgades-

lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-

visas-latvijas.d?id=49800301 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-

liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-

latvijas.a269944/ 

https://ritakafija.lv/2018/02/09/resetins-posas-uz-liepaju/ 

http://www.kurzemnieks.lv/kultura/8312-jauniesu-

potencials-visa-krasnuma/ 

http://godaaplis.lv/pasakums/latvijas-goda-aplis-liepaja/ 

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/129495/jauniesu-koncerts-liepaja-izaicina
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/129495/jauniesu-koncerts-liepaja-izaicina
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.05.2018-tv-pirmizrade-jauniesu-koncerts.-liepaja-izaicina.id128936/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.05.2018-tv-pirmizrade-jauniesu-koncerts.-liepaja-izaicina.id128936/
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-jauniesi-svin-latvijas-simtgadi-lielkoncerta-liepaja-izaicina.d?id=49855607
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-jauniesi-svin-latvijas-simtgadi-lielkoncerta-liepaja-izaicina.d?id=49855607
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-jauniesi-svin-latvijas-simtgadi-lielkoncerta-liepaja-izaicina.d?id=49855607
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/latvijai-simtgade-jauniesi-dava-dziesmu-par-veju-216791
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/latvijai-simtgade-jauniesi-dava-dziesmu-par-veju-216791
http://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/izskanejis-simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina-6308
http://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/izskanejis-simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina-6308
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/papildinats-simtgades-lielkoncerta-izaicina-sevi-un-citus-216438
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/papildinats-simtgades-lielkoncerta-izaicina-sevi-un-citus-216438
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/papildinats-simtgades-lielkoncerta-izaicina-sevi-un-citus-216438
https://m.nra.lv/izklaide/muzika/239874-jau-sovakar-simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina.htm
https://m.nra.lv/izklaide/muzika/239874-jau-sovakar-simtgades-lielkoncerts-liepaja-izaicina.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dZXQ-Ublwmg
https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/926855
http://www.leta.lv/photo/album/EF57CE29-22CA-4E0D-B0AE-8B4A66B982B0
http://www.leta.lv/photo/album/EF57CE29-22CA-4E0D-B0AE-8B4A66B982B0
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/simtgades-lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.d?id=49800301
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/simtgades-lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.d?id=49800301
http://www.delfi.lv/kultura/news/music/simtgades-lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.d?id=49800301
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.a269944/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.a269944/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-piedalisies-500-jauniesi-no-visas-latvijas.a269944/
https://ritakafija.lv/2018/02/09/resetins-posas-uz-liepaju/
http://www.kurzemnieks.lv/kultura/8312-jauniesu-potencials-visa-krasnuma/
http://www.kurzemnieks.lv/kultura/8312-jauniesu-potencials-visa-krasnuma/
http://godaaplis.lv/pasakums/latvijas-goda-aplis-liepaja/
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http://www.novados.lv/lielkoncerta-liepaja-izaicina-

kopa-ar-jaunajiem-talantiem-piedalisies-latvija-populari-

muziki/ 

http://www.la.lv/intars-resetins-un-dagmara-legante-

gatavojas-lielkoncertam-liepaja/ 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-

liepaja-izaicina-vairak-neka-200-dalibnieku.a264043/ 

http://www.tvnet.lv/reklama/reklamraksti/770139-

liepaja-gatavojas-verienigam-lielkoncertam 

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

svetku-programma-aizsakas-sonedel/ 

https://www.liepaja.lv/ar-plasu-un-daudzveidigu-svetku-

programmu-aicina-svinet-liepajas-dzimsanas-dienu/ 

https://www.rekurzeme.lv/vietejas-

zinas/liepaja/pieejamas-biletes-uz-pavasari-gaidamo-

jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina-134086 

https://www.rekurzeme.lv/laikraksta-arhivs/jauniesi-

iesaistas-lielkoncerta-liepaja-izaicina-tapsana-133394 

http://laiki.lv/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-verieniga-

lielkoncerta-organizesanas/ 

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

lielkoncertu-liepaja-izaicina-ievadis-vienu-no-valsts-

simtgades-pasakumiem-210696 

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

-planosana-aicina-iesaistities-liepajas-jauniesus/ 

https://lv100.lv/programma/kalendars/lielkoncerts-

liepaja-izaicina/ 
 

https://www.irliepaja.lv/lv/galerijas/irliepaja/lielkoncerta

-liepaja-izaicina-veidotaju-sanaksme-jauniesu-maja/ 

http://www.jauniesumaja.lv/zinas/aicina-jauniesus-

pieteiktiesliepaja-izai/988/ 
 

1.2.projektu konkurss “Pilsēta izaicina” 

koncertprogrammām Latvijas reģionos 
 

a. Ar projektu konkursu un tajā iekļautajiem projektiem 

saistīta informācija atspoguļota šādos medijos: 

http://www.aizputesnovads.lv/jaunumi/2982-aizputes-

novada-skols-atdzvojas-vsture 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simt

gades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-

latvijas-pilsetas.d?id=49914667 

http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2018/05/18/ikskiles

-vidusskolas-skoleni-atdzivina-vesturi-aizputes-novada-

skolas 

https://www.liepaja.lv/simtgades-projekts-pilseta-

izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas/ 

http://www.ogrenet.lv/ikskile/41389/ 

https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/projekts-

pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-pilsetas/ 

https://www.adazi.lv/de/aicina-pieteikties-jauniesu-

projektu-konkursam-pilseta-izaicina/ 

http://www.novados.lv/lielkoncerta-liepaja-izaicina-kopa-ar-jaunajiem-talantiem-piedalisies-latvija-populari-muziki/
http://www.novados.lv/lielkoncerta-liepaja-izaicina-kopa-ar-jaunajiem-talantiem-piedalisies-latvija-populari-muziki/
http://www.novados.lv/lielkoncerta-liepaja-izaicina-kopa-ar-jaunajiem-talantiem-piedalisies-latvija-populari-muziki/
http://www.la.lv/intars-resetins-un-dagmara-legante-gatavojas-lielkoncertam-liepaja/
http://www.la.lv/intars-resetins-un-dagmara-legante-gatavojas-lielkoncertam-liepaja/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-vairak-neka-200-dalibnieku.a264043/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/lielkoncerta-liepaja-izaicina-vairak-neka-200-dalibnieku.a264043/
http://www.tvnet.lv/reklama/reklamraksti/770139-liepaja-gatavojas-verienigam-lielkoncertam
http://www.tvnet.lv/reklama/reklamraksti/770139-liepaja-gatavojas-verienigam-lielkoncertam
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svetku-programma-aizsakas-sonedel/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/simtgades-svetku-programma-aizsakas-sonedel/
https://www.liepaja.lv/ar-plasu-un-daudzveidigu-svetku-programmu-aicina-svinet-liepajas-dzimsanas-dienu/
https://www.liepaja.lv/ar-plasu-un-daudzveidigu-svetku-programmu-aicina-svinet-liepajas-dzimsanas-dienu/
https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/pieejamas-biletes-uz-pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina-134086
https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/pieejamas-biletes-uz-pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina-134086
https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/liepaja/pieejamas-biletes-uz-pavasari-gaidamo-jauniesu-lielkoncertu-liepaja-izaicina-134086
https://www.rekurzeme.lv/laikraksta-arhivs/jauniesi-iesaistas-lielkoncerta-liepaja-izaicina-tapsana-133394
https://www.rekurzeme.lv/laikraksta-arhivs/jauniesi-iesaistas-lielkoncerta-liepaja-izaicina-tapsana-133394
http://laiki.lv/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-verieniga-lielkoncerta-organizesanas/
http://laiki.lv/liepajas-jauniesi-sak-darbu-pie-verieniga-lielkoncerta-organizesanas/
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/sizeti/ar-lielkoncertu-liepaja-izaicina-ievadis-vienu-no-valsts-simtgades-pasakumiem-210696
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/
https://lv100.lv/programma/kalendars/lielkoncerts-liepaja-izaicina/
https://lv100.lv/programma/kalendars/lielkoncerts-liepaja-izaicina/
https://www.irliepaja.lv/lv/galerijas/irliepaja/lielkoncerta-liepaja-izaicina-veidotaju-sanaksme-jauniesu-maja/
https://www.irliepaja.lv/lv/galerijas/irliepaja/lielkoncerta-liepaja-izaicina-veidotaju-sanaksme-jauniesu-maja/
http://www.jauniesumaja.lv/zinas/aicina-jauniesus-pieteiktiesliepaja-izai/988/
http://www.jauniesumaja.lv/zinas/aicina-jauniesus-pieteiktiesliepaja-izai/988/
http://www.aizputesnovads.lv/jaunumi/2982-aizputes-novada-skols-atdzvojas-vsture
http://www.aizputesnovads.lv/jaunumi/2982-aizputes-novada-skols-atdzvojas-vsture
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas.d?id=49914667
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas.d?id=49914667
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas.d?id=49914667
http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2018/05/18/ikskiles-vidusskolas-skoleni-atdzivina-vesturi-aizputes-novada-skolas
http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2018/05/18/ikskiles-vidusskolas-skoleni-atdzivina-vesturi-aizputes-novada-skolas
http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2018/05/18/ikskiles-vidusskolas-skoleni-atdzivina-vesturi-aizputes-novada-skolas
https://www.liepaja.lv/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas/
https://www.liepaja.lv/simtgades-projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-latvijas-pilsetas/
http://www.ogrenet.lv/ikskile/41389/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-pilsetas/
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/projekts-pilseta-izaicina-turpinasies-astonas-pilsetas/
https://www.adazi.lv/de/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina/
https://www.adazi.lv/de/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina/
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https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/161920

1658164435 

https://lv100.lv/jaunumi/aicina-pieteikties-jauniesu-

projektu-konkursam-pilseta-izaicina/ 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/162209

2844541983 

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

pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-

izaicina-215205 

http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/lv-100-

konkurss-aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-

konkursam-pilseta-izaicina 

https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/lv-100-konkurss-

jauniesiem/ 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544

991105585501.1073741828.544981215586490/1608901

375861130/?type=3 

https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544

991105585501.1073741828.544981215586490/1603598

193058115/?type=3 

 

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 48 850 48 850  

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  

48 850 48 850  

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

   

https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1619201658164435
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1619201658164435
https://lv100.lv/jaunumi/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina/
https://lv100.lv/jaunumi/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina/
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1622092844541983
https://www.facebook.com/liepajaskultura/posts/1622092844541983
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina-215205
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina-215205
https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina-215205
http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/lv-100-konkurss-aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina
http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/lv-100-konkurss-aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina
http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/lv-100-konkurss-aicina-pieteikties-jauniesu-projektu-konkursam-pilseta-izaicina
https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/lv-100-konkurss-jauniesiem/
https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/lv-100-konkurss-jauniesiem/
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1608901375861130/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1608901375861130/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1608901375861130/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1603598193058115/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1603598193058115/?type=3
https://www.facebook.com/liepajaskultura/photos/a.544991105585501.1073741828.544981215586490/1603598193058115/?type=3
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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 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 22843265 

E-pasts: ainars.ronis@liepaja.lv 

 

 


