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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2018. gadā 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde”  
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades gaismas projekta 

“Staro” 30 Latvijas pilsētās 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

1. Pasākuma mērķis 
Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades 

gaismas projekta “Staro” 30 Latvijas pilsētās 

realizēt Vislatvijas koprades gaismas projektu 

STARO 30 Latvijas pilsētās, papilinot pilsētas svētku 

programmas ar Latvijas valsts simtgadei veltītiem 

gaismas objektiem. 

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) modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības 

uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un 

valsti;  

5) 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 

Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades 

gaismas projekta “Staro” 30 Latvijas pilsētās 

a. Projektu koordinēšana un tehniskā realizācija 

Latvijas pilsētās 

2018. gada sākumā tika uzsākta sadarbībā ar 

“Biedrību Staro 100” (turpmāk - Biedrība), kas 

iesniedza projekta koncepciju, 2018. gada sākumā tika 
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uzsākta Vislatvijas koprades gaismas projekta 

realizācija. 

Biedrībai darbs ar Latvijas novadiem bija uzsākts jau 

2016. gadā sākot strādāt ar festivālu “Latvijas goda 

aplis”, kura ietvaros tiek realizēts arī Vislatvijas 

koprades gaismas projekts STARO. Periodā no 2018. 

gada janvāra līdz 2018. gada novembrim (ieskaitot) 

notika intensīvs darbs ar novadiem - pasākumu 

plānošana, saziņa, tikšanās novados.  Šobrīd turpinās 

darbs ar atlikušajiem novadiem- pie gaismas objektu 

izvēles, izstrādes. Kopumā projekts realizēts 30 

Latvijas pilsētās. 

Laika grafiks: 

• 2018. gada 6. janvārī Dobeles novadā, Dobelē 

pasākumā “Dobeles Brīvības aplis” ietvaros 

pēc novada vēlmes tika realizēta Dobeles 

Atbrīvošanas pieminekļa izgaismošana, kas ar 

Dobeles novada pašvaldības finansiālu 

atbalstu ir veidots kā ilgtermiņa izgaismojums. 

To atklājot notika gaismas uzvedums, kas ar 

dejas, mūzikas un gaismas palīdzību atklāja 

Latvijas brīvības stāstu.  

• 2018. gada 20. janvārī Saulkrastu novada, 

Saulkrastos pasākumā “Mūsu sirds ritms” bija 

skatāma instalācija "Emogrāfs" - interaktīvs 

projekts, kura pamatā ir savdabīga ierīce, kas 

sirdspukstus pārvērš mūzikā un žilbinošā 

videoprojekcijas mozaīkā.  

• Savukārt Rēzeknē 2018. gada 3. februārī 

ikviens tika aicināts baudīt īpaši veidotu 

pasākumu programmu "Dzejas gaisma". Uz 

Rēzeknes kultūras nama fasādes bija skatāma 

multimediāla projekcija un pie muzeja 

izvietotas gaismotas ledusskulptūras. 

• Jelgavas novada Staļģenē 2018. gada 10. 

februārī norisinājās "Ziemas sadancis", kur 

dejotāji un skatītāji varēja baudīt instalācija 

Emogrāfs ar īpašu latviešu deju mūzikas izlasi. 

• Jaunjelgavas novadā, Jaunjelgavā 2018. Gada 

17. februārī norisinājās  Magdalēnas ziemas 

svinības. Bija iespēja skatīt gaismas festivāla 

"Staro Rīga 2016" objektu "Bērni zīmē 

Latviju". 

• 25.02.2018. Gulbenes dzimšanas dienā bija 

skatāma gaismas festivāla "Staro Rīga 2014" 

objekts/parāde "Gaismas slepenā dzīve". 

• 10.03.2018 Līvānos uz bibliotēkas ēkas 

fasādes varēja skatīt multimediālu 

izgaismojumu "Gaismas pils stāstnieks". 

• No 16.03. un 17.03.2018. viesojoties Liepājā - 

kopā ar pilsētniekiem un viesim svinot 
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Liepājas 393. dzimšanas dienu Liepājas 

olimpiskajā centrā tika realizēts projekta 

“Baltijas gaismas ķēde” laikā veidota latviešu 

mākslinieku radītā interaktīvā spēle “Varoņu 

skrējiens”.  

• 24. 03.2018. Aizkraukles novadā, Aizkrauklē 

– Daugavas dziesmu festivāla laikā pie 

kultūras nama varēja vērot jaunveidotu 

gaismas instalāciju “Daugavas gaismas un 

skaņu spēles dzejā un mākslā”. 

• 7.04.2018. Laikā, kad festivāls “Latvijas Goda 

aplis” ciemojās Vecvārkavā tika realizēts 

uguņošanas uzvedums “Gaisma aust”. 

• 14.04.2018. Engures novada Lapmežciemā 

aicināja skatīt latviešu kinofilmas, vakarā 

norisinājās nakts kāzas pēc vietējo tradīciju 

motīviem un bija skatāms īpaši veidots 

gaismas objekts “Sader liepa ar ozolu”. 

• Inčukalna novadā 21.04.2018. Gaismas 

svētkos Aleksandra parkā tika atklāts 

interaktīvs parka koku izgaismojums. 

Izgaismojums ir tikai pirmā no trīs ilgtermiņa 

gaismas objekta daļām -  atlikušās divas 

novads finansēs un realizēs pats. 

• 28.04.2018. Smiltenē Baznīcas laukumā 

smiltenieši un viesi vēroja īpašu 3D ilūziju 

priekšnesumu “Mīlestības mozaīka”. 

• 12.05.2018. Mārupē, svinot Ģimenes dienu, 

mārupiešus un viesus priecēja festivāla "Staro 

Rīga 2014" objekts/parāde "Gaismas slepenā 

dzīve". 

19.05.2018. Raunā Viduslaiku dienas 

noslēgumā uz Raunas ezera bija skatāma īpaši 

veidota multimediāla performance “Pretī 

simtgadei”. 

• 26.05.2018. Alsungā pasākuma “Suitu 

lebediks” noslēgumā tika atklāts gaismas 

objekts “Suitu sakta”. Pie Alsungas pils torņa 

pakājes tika novietots permanents gaismas 

objekts, kas priecēs pilsētniekus un viesus 

ilglaicīgi. 

• 2.06.2018. svinot svētkus Lubānā tika realizēts 

īpaši veidots objekts, kuru novads ilgi bija 

lolojis – gaismas instalācija “Aiviekstes upes 

pērles”. 

• 9.06.2018. Limbažos, Danču nakts dalībnieki 

un apmeklētāji tika sveikti ar uguņošanas 

uzvedumu. 

• 16.06.2018. Amatas novadā – Zaļās brīvdienas 

Āraišos noslēgumā kopā ar “Latvian Voices” 
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tika realizēts uzvedums ar gaismas un uguns 

elementiem. 

• 14.07.2018. Tukumā Rožu svētku laikā tika 

realizēts objekts – īpaši veidota 

videoprojekcija “Gaismas roze naksnīgajā 

Tukumā pirms 100 gadiem” Tukuma ev.lut. 

baznīcā. 

• Dundagas novadā 21.07.2018. Sklandraušu 

svētku ietvaros vakara balles noskaņu radīja 

izgaismota spoguļbumba. 

• 27.07.2018. Ērģļu novada svētkos bija 

skatāma instalācija "Emogrāfs" - interaktīvs 

projekts, kura pamatā ir savdabīga ierīce, kas 

sirdspukstus pārvērš mūzikā un žilbinošā 

mozaīkā. 

• 11.08.2018. Jaunpils novada Viduslaiku 

svētku noslēgumā notika izgaismojums “Pils 

torņu gaismas spēles”. 

• Ventspilī 24.08.2018. norisinājās Piektdienas 

vakara pastaiga, kuras laikā apmeklētāji varēja 

skatīt videoprojekciju - kino stāstu no 

populārām latviešu filmām uz Velntspils 

kultūras centra ēkas fasādes. 

• 01.09.2018. sagaidot mācību gada sākumu, 

Skrīveru dendroloģiskajā parkā tika rādīta 

gaismas instalācija “Skrīveru muižas pils 

stāsti”. 

• Festivāls aicināja uz Kokmuižas svētkiem 

Kocēnu novadā, kur 08.09.2018. bija skatāms 

gaismas strūklaku šovs. 

• 14.09.2018. Aučos, Ozolnieku novadā tika 

atklāts Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa 

Čakstes muzejs. Atzīmējot šo notikumu, 

muzejā tika izvietota Jāņa Čakstes 

hologramma. 

• No 20.10.2018. līdz 22.10.2018. Jūrmalā bija 

skatāma audiovizuāla projekcija “Gaismas 

toņu mistērija”. 

• Kandavā 27.10.2018. Kafijas un tējas svētku 

ietvaros ar gaismu performanci tika izgaismots 

Pulvertornis. 

• Festivāla Goda saimnieku, Goda viesu un citu 

festivāla dalībnieku godināšanas pasākums 

norisinājās Ogrē 03.11.2018. Tā laikā gan 

aicinātie viesi, gan arī Ogres iedzīvotāji varēja 

apskatīt zonu, kurā bija izvietota liela, 

izgaismota spoguļbumba, UV gaismas ar īpaši 

pasākumam radītu tāfeli, uz kuras apmeklētāji 

varēja rakstīt savus vēlējumus Latvijai, kā arī 

izgaismots tunelis ar gaismas performancēm. 



5 

• 11.11.2018. tika svinēti Valsts svētki Latvijas 

karoga dzimtenē – Cēsīs, kuru ietvaros 

Latvijas karoga krāsās tika izgaismots Cēsu 

jaunās pils tornis un Uzvaras piemineklis. 

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. 

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.) 

Latvijas gaismas festivāla – Vislatvijas koprades 

gaismas projekta “Staro” 30 Latvijas pilsētās 

Vislatvijas koprades gaismas projekta STARO  

realizēšanā un nodrošināšanā (mākslinieki, novadu 

kontaktpersonas, tehniskais personāls utt.) ir iesaistīti 

ap 150 tieši iesaistīte dalībnieki.  Pasākumu 

apmeklētājus veido vairāk kā 50 000 cilvēku, 

Galveno novadu pasākumu apmeklētāju skaitu veido 

novada un blakus novadu iedzīvotāji. 

Mērķauditorijas kategorijas, kas atbilst Latvijas 

simtgades svinību plānošanas dokumentos 

definētajām, ir šādas:  

- bērni, ģimenes ar bērniem; 

- jaunieši; 

- seniori; 

- Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji; 

- Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

- tautieši ārvalstīs; 

- cilvēki ar īpašām vajadzībām; 

- ārvalstu viesi; 

4. Sadarbības partneri  Pasākuma tehniskā producēšana – biedrība “Staro” 

un 30 Latvijas pašvaldības 

5. Pasākumu rezultātu ilgtspēja 

/paliekošā vērtība 

30 Latvijas pilsētas realizētie projekti devuši pieredzi 

šo pilsētu producentiem mūsdienu tehnoloģiju 

izmantošanā. Izveidota sadarbība nākotnē ar “Staro 

Rīga” producentiem. 

Pasākuma rezultātā radītās paliekošās vērtības: 

− radītas jaunas zināšanas, priekšstati un 

izpratne par mūsdienu tehnoloģiju 

izmantošanu svētku svinēšanā; 

− attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un 

dzīves vietai;  

− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, 

kopienu; 

− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

− nostiprināta drošības sajūta Latvijā; 

− radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 
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− radītas jaunas tradīcijas; 

− radītas jaunas idejas un koprades formas;  

− 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 gaismas festivāla – Vislatvijas koprades 

gaismas projekta “Staro” 30 Latvijas pilsētās 

Par katru nedēļas nogali tika sagatavotas preses 

relīzes, kuras tika izvietots lielākajos Latvijas 

portālos. 

http://godaaplis.lv/ 

https://www.facebook.com/GodaAplis/ 
 

Rēzekne 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/771269-

latvijas_goda_aplis_ar_dzejisku_verienu_piestas_rez

ekne 

http://la.lv/latvijas-goda-aplis-ar-dzejisku-verienu-

piestas-rezekne/ 

http://www.kasnotiek.lv/event/91980/latvijas-goda-

aplis-ar-dzejisku-ve 

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

imtgades-festivals-latvijas-goda-aplis-ar-dzejisku-

verienu-piestas-rezekne.d?id=49696179 

http://kaskurkad.lv/latvijas-goda-aplis-rezeknes-

novada-4598 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-goda-

aplis-rezekne-dzejas-gaisma.a266565/ 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/foto-ledus-

uguns-un-dzeja-latvijas-goda-aplis-

rezekne.d?id=49712031 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/772119-

fotogalerija_latvijas_goda_apla_pasakums_3_februar

i_rezekne 

http://www.tvnet.lv/online_tv/76449-

latvijas_goda_aplis_rezekne_izskan_dzeja/0+81 
 

Jelgava 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/772245-

latvijas_goda_aplis_ar_dejam_piestas_jelgavas_nova

da_stalgene 

https://www.kaskurkad.lv/latvijas-goda-aplis-ar-

dejam-piestas-jelgavas-novada-stalgene-4615 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-ar-dejam-piestas-jelgavas-novada-

stalgene.d?id=49730155 

http://www.zz.lv/kultura-un-

izklaide/koncerti/stalgene-sadancos-jelgavas-novada-

kolektivi-233704 

http://godaaplis.lv/
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http://travelnews.lv/?m_id=18445&i_id=5&pub_id=

109390 

http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=lavijas-gda-

aplis-ar-dejam-piesas-jelgavas-nvada-

salgene/1828081 

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

oto-latvijas-goda-apla-sadancosana-jelgavas-

novada.d?id=49735089 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/773221-

fotogalerija_latvijas_goda_apla_sadancosana_jelgava

s_novada_stalgene 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/tradicionala_kultura/

13022018-

latvijas_goda_apla_sadancosana_jelgavas_n 

http://nra.lv/foto/izklaide/8506-stalgene-svinigi-

izdanco-goda-apli.htm 

http://travelnews.lv/?m_id=18445&i_id=5&pub_id=

109452&Jelgavas-novada-noticis-Latvijas-Goda-

apla-sadancis---Foto 
 

Jaunjelgava 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-ar-vesturisku-atmosferu-piestas-jaunjelgavas-

novada.d?id=49743277 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/773519-

latvijas_goda_aplis_ar_vesturisku_atmosferu_piestas

_jaunjelgavas_novada 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-goda-

aplis-piestaj-jaunjelgava.a268561/ 

http://aizkraukle.pilseta24.lv/zina?slug=simgades-

fesivals-lavijas-gda-aplis-rpinasies-

janjelgava/1828304 
 

 

Gulbene 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/774454-

latvijas_goda_aplis_ar_verienigam_svinibam_piestas

_gulbenes_90_gadu_jubileja 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-

goda-aplis-gulbena/ 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-ar-verienigam-svinibam-piestas-gulbenes-90-

gadu-jubileja.d?id=49777487 

http://www.dzirkstele.lv/kultura-un-

izklaide/gulbenes-90-dzimsanas-dienas-svinibas-

vares-verot-gaismas-paradi-160360?from-full 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-ar-

verienigam-svinibam-piestas-gulbenes-90-gadu-

jubileja/ 
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Līvāni 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/776673-

latvijas_goda_aplis_ar_gaismas_uzvedumu_piestas_l

ivanu_novada 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-ar-gaismas-uzvedumu-piestas-livanu-

novada.d?id=49816191 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--

stils/izklaide/livanos-festivala-latvijas-goda-aplis-

piedava-iepazit-vietejos-amatniekus-zemniekus-

razotajus.a270861/ 

http://radio1.lv/novados/livanu-novada/item/26321-

latvijas-goda-aplis-ar-gaismas-uzvedumu-sodien-

piestaj-livanu-novada.html 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-ar-

gaismas-uzvedumu-piestas-livanu-novada/ 
 

Liepāja 

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

imtgades-festivals-latvijas-goda-aplis-viesosies-

liepaja.d?id=49834827 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/777837-

latvijas_goda_aplis_piedalisies_liepajas_svetkos 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-

piedalisies-liepajas-svetkos/ 
 

Aizkraukle 

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

atvijas-goda-aplis-piedalisies-daugavas-dziesmu-

festivala-aizkraukle.d?id=49862429 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/778649-

latvijas_goda_aplis_piedalisies_daugavas_dziesmu_f

estivala_aizkraukle 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-

piedalisies-daugavas-dziesmu-festivala-aizkraukle/ 

https://lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-

aplis-aizkraukles-novada/ 
 

Vārkava 

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

imtgades-festivals-latvijas-goda-aplis-piestas-

varkavas-novada.d?id=49903431 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/780647-

latvijas_goda_aplis_viesosies_varkavas_novada 

https://lpr.gov.lv/lv/2018/latvijas-goda-aplis-

viesosies-varkavas-novada/#.Ws3BQYhuaUk 

http://www.varkava.lv/lv/laba-

izvelne/fotogalerija/?p=0&galid=939 
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https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-

viesosies-varkavas-novada/ 
 

 

Engure 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/781730-

latvijas_goda_aplis_aicina_iepazit_engures_novadu 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-aicinas-iepazit-engures-novadu.d?id=49926431 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/tradicionala_kultura/

10042018-latvijas_goda_aplis_aicina_iepazit_engure 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

iepazit-engures-novadu/ 

https://lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-goda-

aplis-engures-novada/ 
 

Inčukalns 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-makslas-dienam-

incukalna-novada.d?id=49949273 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/782815-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_makslas_dienam_incu

kalna_novada 

http://www.aprinkis.lv/kultura/item/44563-latvijas-

goda-aplis-aicina-uz-makslas-dienam-incukalna-

novada 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-makslas-dienam-incukalna-novada/ 

http://www.iksd.riga.lv/public/92756.html 
 

Smiltene 

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

r-latvijas-goda-apli-saksies-simtgades-pasakumi-

smiltenes-novada.d?id=49966063 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/783717-

ar_latvijas_goda_apli_saksies_simtgades_pasakumi_

smiltenes_novada 

https://lv100.lv/jaunumi/ar-latvijas-goda-apli-saksies-

simtgades-pasakumi-smiltenes-novada/ 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/muzika/koncerti/260

42018-ar_latvijas_goda_apli_saksies_simtgades_p 
 

Mārupe 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-verienigu-programmu-

marupes-novada.d?id=50009017 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/785736-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_verienigu_programmu

_marupes_novada 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/muzika/koncerti/26042018-ar_latvijas_goda_apli_saksies_simtgades_p
http://epadomi.lv/kulturasvestis/muzika/koncerti/26042018-ar_latvijas_goda_apli_saksies_simtgades_p
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https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-

goda-aplis-marupes-novada/ 

http://www.aprinkis.lv/component/k2/item/44878-

festivals-latvijas-goda-aplis-marupe 
 

Rauna 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-raunas-

novadu.d?id=50034855 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/786949-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_raunas_novadu 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-

goda-aplis-raunas-novada/ 
 

Alsunga un Ādaži 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/787829-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_alsungas_un_adazu_n

ovadiem 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-alsungas-un-adazu-novadiem/ 

http://www.aprinkis.lv/zinas/item/45298-festivals-

latvijas-goda-aplis-piestas-adazu-novada 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-aicina-uz-alsungas-un-adazu-

novadiem.d?id=50055421 
 

Lubāna 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/788773-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_lubanas_novadu 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-lubanas-

novadu.d?id=50076253 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-lubanas-novadu/ 
 

Limbaži un Carnikava 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-limbazu-un-carnikavas-

novadiem.d?id=50098531 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/789811-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_limbazu_un_carnikav

as_novadu 

http://limbazi.pilseta24.lv/zina?slug=latvijas-goda-

aplis-aicina-uz-limbazu-un-carnikavas-

novadiem/1832467 

http://travelnews.lv/index.php?m_id=18252&i_id=5

&pub_id=111177 

Amata 



11 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-pirms-janiem-notiks-amatas-

novada.d?id=50123518 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/790979-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-

amatas-novadu 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-

goda-aplis-amatas-novada/ 
 

Tukums 

https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-tukuma-novadu/ 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-tukuma-novada-rozu-

svetkiem.d?id=50167445 

http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/792858-festivals-

latvijas-goda-aplis-aicina-uz-tukuma-novadu 
 

Pļaviņas 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/794256-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-

plavinu-novadu 

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

imtgades-festivals-latvijas-goda-aplis-piestas-

plavinu-novada.d?id=50198665 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-plavinu-novadu/ 

Tēmas lapa DELFI 

http://www.delfi.lv/temas/latvijas-goda-aplis/ 

Tēmas lapa TVNet 

http://www.tvnet.lv/temas/latvijas_goda_aplis/page/1 
 

Dundaga 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-

novada.d?id=50221795 

http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_n

otikumi/795261-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-

sklandrausu-festivalu-dundagas-novada 

https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada/ 

http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/20072018-

latvijas_goda_aplis_aicina_uz_sklandrausu 
 

Ērgļi, Vecpiebalga, Cesvaine 

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

atvijas-goda-aplis-viesosies-erglu-vecpiebalgas-un-

cesvaines-novados.d?id=50242153 

https://www.tvnet.lv/5909963/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu/ 

http://m.travelnews.lv/?pid=111900 
 

http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/792858-festivals-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-tukuma-novadu
http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/792858-festivals-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-tukuma-novadu
http://www.tvnet.lv/temas/latvijas_goda_aplis/page/1
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada.d?id=50221795
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada.d?id=50221795
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada.d?id=50221795
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/795261-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/795261-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada
http://www.tvnet.lv/izklaide/kulturas_un_izklaides_notikumi/795261-latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada/
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-sklandrausu-festivalu-dundagas-novada/
http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/20072018-latvijas_goda_aplis_aicina_uz_sklandrausu
http://epadomi.lv/kulturasvestis/radosi/20072018-latvijas_goda_aplis_aicina_uz_sklandrausu
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-viesosies-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novados.d?id=50242153
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-viesosies-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novados.d?id=50242153
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-viesosies-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novados.d?id=50242153
https://www.tvnet.lv/5909963/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu
https://www.tvnet.lv/5909963/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu/
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-erglu-vecpiebalgas-un-cesvaines-novadu/
http://m.travelnews.lv/?pid=111900
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Jaunpils 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-

goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-

novada-.a287728/ 

https://www.tvnet.lv/6029484/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-

jaunpils-novada.d?id=50277607 

https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada/ 
 

Ventspils 

https://www.tvnet.lv/6138249/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspili 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-

goda-aplis-ventspili-aicina-uz-koncertiem-makslas-

izstadem-stavizradem-un-kino.a289504/ 

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

ventspili-latvijas-goda-aplis-viesosies-ar-kino-un-

vakara-pastaigam.d?id=50324599 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-vakara-pastaigu-ventspili/ 

Skrīveri 

https://www.tvnet.lv/6143578/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem/ 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-

svetkiem.d?id=50346287 

Kocēni un Alūksne 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-aicina-svinet-simtgadi-kocenu-un-aluksnes-

novados.d?id=50359963 

https://www.tvnet.lv/6269497/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadu 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-kocenu-un-aluksnes-novadiem/ 

Ozolnieki 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-

goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-

ozolnieku-novada.a292063/ 

https://www.tvnet.lv/6403087/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-

novada 

https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-

novada/ 

http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-

aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-

novada.d?id=50392791 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada-.a287728/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada-.a287728/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada-.a287728/
https://www.tvnet.lv/6029484/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada
https://www.tvnet.lv/6029484/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada.d?id=50277607
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada.d?id=50277607
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada.d?id=50277607
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada/
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-viduslaiku-svetkiem-jaunpils-novada/
https://www.tvnet.lv/6138249/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspili
https://www.tvnet.lv/6138249/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspili
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-ventspili-aicina-uz-koncertiem-makslas-izstadem-stavizradem-un-kino.a289504/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-ventspili-aicina-uz-koncertiem-makslas-izstadem-stavizradem-un-kino.a289504/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-ventspili-aicina-uz-koncertiem-makslas-izstadem-stavizradem-un-kino.a289504/
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ventspili-latvijas-goda-aplis-viesosies-ar-kino-un-vakara-pastaigam.d?id=50324599
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ventspili-latvijas-goda-aplis-viesosies-ar-kino-un-vakara-pastaigam.d?id=50324599
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ventspili-latvijas-goda-aplis-viesosies-ar-kino-un-vakara-pastaigam.d?id=50324599
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspili/
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-vakara-pastaigu-ventspili/
https://www.tvnet.lv/6143578/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem
https://www.tvnet.lv/6143578/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem/
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem/
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem.d?id=50346287
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem.d?id=50346287
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-skriveru-dendrologiska-parka-svetkiem.d?id=50346287
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-svinet-simtgadi-kocenu-un-aluksnes-novados.d?id=50359963
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-svinet-simtgadi-kocenu-un-aluksnes-novados.d?id=50359963
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-svinet-simtgadi-kocenu-un-aluksnes-novados.d?id=50359963
https://www.tvnet.lv/6269497/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadu
https://www.tvnet.lv/6269497/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadu
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadiem/
https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-kocenu-un-aluksnes-novadiem/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.a292063/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.a292063/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.a292063/
https://www.tvnet.lv/6403087/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada
https://www.tvnet.lv/6403087/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada
https://www.tvnet.lv/6403087/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada/
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada/
https://www.lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada/
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.d?id=50392791
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.d?id=50392791
http://www.delfi.lv/news/latvija100/latvijas-goda-aplis-aicina-uz-cakstes-muzeja-atklasanu-ozolnieku-novada.d?id=50392791
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Kandava 

https://www.tvnet.lv/6436530/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-kafijas-un-tejas-svetkiem-kandavas-novada 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-kafijas-un-tejas-

svetkiem-kandavas-novada.d?id=50515509 

https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-goda-aplis-aicina-

uz-kafijas-un-tejas-svetkiem-kandavas-novada/ 

Ogre 

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

atvijas-goda-aplis-aicina-uz-ogres-

novadu.d?id=50545525 

https://www.tvnet.lv/6443882/latvijas-goda-aplis-

aicina-uz-ogres-novadu 

Cēsis 

https://www.tvnet.lv/6447522/latvijas-goda-aplis-

lacplesa-dienu-atzimes-cesu-novada 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-

goda-aplis-lacplesa-dienu-atzimes-cesu-

novada.a298800/ 

 

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 90000 90000  

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  

90000 90000  

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

   

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-lacplesa-dienu-atzimes-cesu-novada.a298800/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-lacplesa-dienu-atzimes-cesu-novada.a298800/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/latvijas-goda-aplis-lacplesa-dienu-atzimes-cesu-novada.a298800/
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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 

 

 


