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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2019. gadā 
 

Cēsu novada pašvaldība 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Cēsu brīvības kauju simtgadei veltīti koncerti – K. Orfa 

"Carmina Burana" koncertuzvedums 2019. gadā un 

muzikālā hronika "1919. Visgarākā diena" 2021. gadā 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Latvijas valsts simtgades svinību reģionālās programmas 

īstenošana: 

Sagatavot un īstenot Latvijas valsts simtgades programmas pasākumus: 

Cēsu kauju simtgadei veltīto koncertuzvedumu K. Orfa "Carmina 

Burana" 2019. gadā un muzikālo hroniku "1919. Visgarākā diena" 

2021. gadā. 

 

Pasākuma virsmērķis: 

Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un 

attīstības vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos. 

 

Pasākuma mērķi atbilstoši Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem: 

- Stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, 

godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši 

Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas 

valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu; 

- Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts 

vērtības; 

- Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un 

sasniegumus; 

- Radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades 

darbus. 

 

Pasākuma virsmērķim un mērķiem pakārtotie politikas rezultāti: 

Radītas jaunas zināšanas un nostiprināta izpratne par Latvijas valsti, tās 

rašanos, vēsturi un šodienu. 

Popularizēti Latvijas iedzīvotāju profesionālie sasniegumi. 

Aktualizēti un cildināti konkrētu personību sasniegumi dažādās 

sabiedrības dzīves jomās. 

Radīts Latvijas simtgadei veltīts mākslas darbs. 

 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

2019.gada 22.jūnijā noorganizēts Cēsu kauju simtgadei veltīts 

simfoniskais koncerts ar Karla Orfa oratorijas “Carmina Burana” 

izpildījumu un laikmetīgās dejas horeogrāfiju Vidzemes koncertzālē 
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“Cēsis” augstā mākslinieciskā un tehniskā kvalitātē, piesaistot šādus 

koncerta dalībniekus: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 

diriģenta Andra Pogas vadībā, Igaunijas Nacionālais vīru koris, Latvijas 

sieviešu koncertkoris, deju grupa “Dzirnas” A.Daņiļeviča vadībā un 

solisti: Latvija soprāns Marlēna Keine un tenors Mihails Čuļpajevs, 

Igaunijas baritons Atlans Karps. Koncerts radīja emocionāli pacilājošu 

noslēgumu Cēsu kauju simtgades svinību izskaņā un uzturēja valsts 

svētku sajūtu. 

 

2021.gada vasarā paredzēts īstenot koncertuzvedumu Muzikālā hronika 

“1919. Visgarākā diena”. Norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu 

Latvijas tēla veidošanā, kā arī rada un uztur valsts svētku sajūtu. 

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.) 

Cēsu kauju simtgadei veltītā simfoniskās mūzikas koncerta Karla Orfa 

oratorijas “Carmina Burana” mērķauditorija – Latvijas reģiona 

iedzīvotāji - cēsnieki un pilsētas viesi no Vidzemes reģiona un Rīgas, 

Cēsu kauju simtgades pasākumu Cēsīs (dienas programmas) 

apmeklētāji, tostarp jaunieši, ārvalstu viesi.  

Koncertuzvedumu apmeklēja 550 skatītāji. 

 

Par koncertuzveduma Muzikālā hronika “1919. Visgarākā diena” 

mērķauditoriju informācija tiks apkopota 2021.gadā. 

4. Sadarbības partneri 

(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

SIA “Vidzemes koncertzāle” 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Mākslinieciski augstas kvalitātes koncertuzvedums reģionā radīja 

jaunu kultūras pieredzi un emocijas kā arī sniedz paliekošu vērtību 

reģiona attīstībā, veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos, kā arī 

kultūras tūristu piesaisti reģionam. Daudzveidīgs un laikmetīgs kultūras 

pakalpojumu klāsts veicina iedzīvotāju un pilsētas viesu interesi par 

kultūras norisēm kopumā un rada labvēlīgu vidi, lai arī turpmāk 

veidotos mākslinieciski augstvērtīgi kultūras un mākslas notikumi 

reģionā.  

Koncertuzveduma Muzikālā hronika “1919. Visgarākā diena” rezultātu 

ilgtspēja tiks apkopoti pēc projekta īstenošanas 2021.gadā. 

6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

 

Informācija par Cēsu kauju simtgadei veltīto koncertu tika iekļauta 

visos Cēsu novada pašvaldības publicētajos materiālos (afišas, bukleti, 

informācija sociālajos tīklos, ziņu sižeti medijos u.c.) ar informāciju par 

Cēsu kauju simtgades pasākumiem Cēsīs 22.jūnijā. Kā arī tika izsūtīta 

preses relīze tieši par koncertuzvedumu: 

https://lv100.lv/programma/kalendars/cesu-kaujam-100/ 

http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/karla-orfa-

oratorija-carmina-burana---veltijums-c 

Foto no koncerta un publicitātes materiāli nodoti KM LV100 glabāšanā. 

 

Par koncertuzvedumu Muzikālā hronika “1919. Visgarākā diena”  

iespieddarbi un publiskie paziņojumi pārskata periodā nav veikti. 

 

https://lv100.lv/programma/kalendars/cesu-kaujam-100/
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/karla-orfa-oratorija-carmina-burana---veltijums-c
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/karla-orfa-oratorija-carmina-burana---veltijums-c
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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 45 000 45 000  

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  

45 000 45 000  

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: 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Latvijas valsts simtgades pasākumu koordinatore Cēsu 

novadā Zane Neimane 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 20224205 

E-pasts: dome@cesis.lv 
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