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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2019. gadā 
 

VSIA „LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS” 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

SIMTGADEI VELTĪTA MUZIKĀLA IZRĀDE  

“SUITU SĀGA” 2017.-2020.gads 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis Latvijas simtgadei Liepājas Simfoniskā orķestra veltītās muzikālās 

izrādes “Suitu sāga” īstenošana 2019.gadā koncertdarbības 

nodrošināšana. 

Atbilstība programmas virsmērķim pakārtotajiem politikas 

rezultātiem: 

1. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes 

programmas mērķa grupu segmentos; 

2. Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts 

rašanos un attīstības vēsturi un to izpausmes programmas 

mērķa grupu segmentos; 

3. Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to 

izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.  

 

Latvijas valsts simtgades svinību mērķi: 

1. 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; 

2. apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 

21. gadsimta valsts vērtības; 

3. cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību 

un latviešu valodu; 

4. daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu 

un sasniegumus; 

5. modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos 

par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;  

6. stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu 

Latvijai; 

7. radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus 

un jaunrades darbus. 
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2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 
Aktivitāte Nr.1: Līguma no 2017.gada 9.janvāra Nr.2.5-11-6 “Par valsts 

budžeta finansējuma izlietošanu” vienošanās Nr.2.5.-11-378 no 

2017.gada 18.decembra parakstīšana. 2017.gada decembrī finansējuma 

51 000 euro saņemšana saskaņā ar finansēšanas plānu (līguma pielikums 

Nr.1).  

Līguma no 2019.gada 10.janvāra Nr.2.5-11-5 “Par valsts budžeta 

finansējuma izlietošanu” parakstīšana. 2019.gada janvārī finansējuma 2 

000 euro saņemšana saskaņā ar finansēšanas plānu (līguma pielikums 

Nr.1).  

Aktivitāte Nr.2: Koncerta plānošana, līgumu slēgšana, nošu 

sagatavošana, tehnisko vajadzību precizēšana, mēģinājumu plāna 

precizēšana 2019.gada 8. un 9.  novembra koncerta “OPERA SUITU 

SĀGA” vajadzībām. 

Aktivitāte Nr.3: Koncertu “OPERA SUITU SĀGA” norise 2019.gada 

8.novembrī plkst. 19.00, 2019.gada 9.novembrī plkst. 18.00 

koncertzāles “Lielais dzintars” lielajā zālē. Piedalās: Valsts  

Akadēmiskais koris LATVIJA, Liepājas Simfoniskais orķestris, pianists 

Edgars Tomševics, komponists Rihards Dubra, libreta autors Gatis 

Mārtiņš Bezdelīga, diriģents Māris Sirmais. Solisti: Ilze Grēvele - 

Skaraine/Barbara, Juris Vizbulis/Johans Ulrihs, Rihards Mačanovskis/ 

Aleksandrs, Laura Grecka/Johana Ulriha māte, Rinalds 

Kandalincevs/Johana Ulriha tēvs, Sniedze Kaņepe/Barbaras māte, 

Maksis Krilovs/Barbaras tēvs, Rihards Millers/Pirmais muižnieks, 

Guntars Vētra/Otrais muižnieks, Eduards Vācietis/Trešais muižnieks. 

Aktivitāte Nr.4: Tiek realizēts koncepts koncertiem “Suitu sāga” 

2019.gada 8.novembrī un 9.novembrī. Projekta realizēšana saskaņā ar 

koncertdarbības plānu un finansējuma tāmi. 

Aktivitāte Nr.5:  Saistību pilna izpilde laika periodā no 09.01.2017. līdz 

09.02.2020. 

 

Aktivitātes atbilstība vienam vai vairākiem pasākumu plānā 

iekļaujamo norišu kritērijiem: 

1. norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu 

Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs; 

2. norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas 

valsts simtgades svinību laikā un nostiprinās kā 

paliekoša vērtība un tradīcija; 

3. norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;  

4. norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus 

pievienot iniciatīvas un labos darbus kā īpašu dāvanu 

Latvijas dzimšanas dienas svinībām; 

5. 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.) 

Pirmizrāde norise 2019.gada 8.-9.novembrī koncertzālē Lielais dzintars.  

Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas valsts simtgades programmas 

ietvaros tapusi jauna latviešu oriģināl opera. Viens no pasaulē 

pieprasītākajiem latviešu komponistiem Rihards Dubra radījis darbu, 

kura sižeta pamatā ir vēsturiski notikumi Kurzemē pirms četrsimt 

gadiem. Stāsts no Kurzemes dzīlēm – Riharda Dubras opera “Suitu 

sāga” – pirmā opera, kas jelkad tapusi pēc Liepājas ierosinājuma.  

 “Suitu sāga” ir stāsts par neprātīgu mīlestību. Stāsts par Alšvangas 

valdniekiem Johanu Ulrihu un Barbaru, kuri viens otra dēļ ziedoja  tik 

daudz. Stāsts no Kurzemes dzīlēm – Riharda Dubras opera “Suitu sāga” 

– pirmā opera, kas jelkad tapusi pēc Liepājas ierosinājuma. 

Apmeklētāju skaits koncertos: 1749 cilvēki. 

 

Mērķauditorijas kategorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību 

plānošanas dokumentos definētajām: 

− bērni, ģimenes ar bērniem; 

− jaunieši; 

− seniori; 

− Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji; 

− Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

− tautieši ārvalstīs; 

− cilvēki ar īpašām vajadzībām; 

− ārvalstu viesi; 

− cits. 

4. Sadarbības partneri 

(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

LR Kultūras ministrija, LV100, VSIA “VAK “Latvija””. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Aktivitātes turpināšanās iespējas nākotnē: 

− radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par dažādu 

ticību ieviešanu Latvijā; 

− attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  

− attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

− radīta jauna kultūras pieredze un emocijas; 

− aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums; 

− radītas jaunas idejas un koprades formas;  

− radīts jauns(-i) mākslas darbs(-i); 

− 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.) 

https://www.diena.lv/raksts/kd/muzika/novembra-sakuma-pirmizradi-

piedzivos-latviesu-originalopera-_suitu-saga_-14225511  

https://jauns.lv/raksts/izklaide/346385-tapusi-jauna-latviesu-

originalopera-suitu-saga 

https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/pirmizradi-piedzivos-riharda-

dubras-originalopera-suitu-saga.d?id=51405665 

http://travelnews.lv/?m_id=18253&i_id=5&pub_id=117965&Liepaja-
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vares-baudit-jaunu-latviesu-originaloperu-Suitu-saga 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/muzika/liepaja-

pirmatskanos-operu-suitu-saga-240565  

http://katolis.lv/notikumu-kalendars/backPid/369/category/notikumu-

kalendars/article/riharda-dubras-opera-suitu-saga.html 

https://www.facebook.com/rietumuradio/videos/499784620591411/  

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/17.gs.-alsunga-laiks-kad-

suitu-novads-ieguva-tam-lidz-musdienam-.a121096/  

https://www.tvnet.lv/6777835/novembra-sakuma-pirmizradi-piedzivos-

latviesu-originalopera-suitu-saga  

http://www.la.lv/riharda-dubras-suitu-saga-galveno-lomu-dziedas-ists-

suits 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/liepaja-top-opera-suitu-saga-

kura-dziedas-ists-suits--juris-vizbulis.a335181/  

https://www.liepaja.lv/opera-suitu-saga-dziedas-ists-suits/  

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/operas-suitu-saga-

komponists-dubra-sajutos-klatesoss-400-gadu-senos-

notikumos.a335296/  

https://tvplay.skaties.lv/tv3-zinas-10349839  

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 2 000,00 2 000,00 00,00 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un sociālie 

pabalsti 

2 000,00 2 000,00 00,00 

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  
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5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     

 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

Valdes loceklis Uldis Lipskis 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja Liena Dāvida 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: +371 20066922 

E-pasts: liena@lso.lv 

 

 

 


