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 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2019. gadā 
 

Valkas novada dome 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets 

2019.gada 11.novembris 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma 

mērķis 

Pasākuma  “Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets” virsmērķis:  

 

Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un attīstības vēsturi 

un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos; 

 

Mērķi: 

-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; 

-cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu; 

-daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus; 

-modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu 

ģimeni, kopienu un valsti;  

-stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai; 

-radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus. 

2. Īstenoto 

aktivitāšu 

apraksts un 

laika grafiks 

 

Pasākuma “Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets” kritēriji: 

 

- rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts simtgades svinību laikā 

un nostiprinās kā paliekoša vērtība un tradīcija; 

-stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā. 

Aktivitātes: 

-Valkas ģimnāzijas audzēkņi ir veikuši jauniešu aptauju par varonības izpratni 

šodien, 

-Valkas ģimnāzijas audzēkņi sadarbībā ar LKA jaunajiem, topošajiem  režisoriem 

veido stāstu par varonību mūsdienās, lietojot atāstu dramaturģijas metodi, 

uzklausot vienaudžus Latvijā un patriotisko organizāciju dalībniekus un īsteno to 

multimediālā izrādē ar sabiedrības iesaisti Valkā, 

-izveidota sadarbība ar LKA un režisori Māru Ķimeli. 

- Valkas Novadpētniecības  muzejs savukārt iniciatīvas satura papildināšanai 

nodrošina ar vēsturiskiem materiāliem un Brīvības cīnītāju dzimtu pārstāvju 

stāstiem un izstādi.  
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Laika grafiks2015.- 1019.gada 11.novembrim  

Koncepcijas izstrāde 2015.- 2018. 

Radošās grupas izveidošana, darba uzdevumi 2017.-2018. 

Jaunieši veido  ar dramaturģijas metodi stāstu par  

varonību mūsdienās. 

2018.-2019. 

Norišu scenāriju izstrāde, saskaņošana 2019. 

Mārketinga un publicitātes pasākumi līdz 11.2019. 

Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saieta  

norise 

24.11.2019. 

 

3. Pasākuma 

mērķauditorij

a (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 “Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets”  

mērķauditorija:  

-bērni, ģimenes ar bērniem; 

-jaunieši; 

-Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

-cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

 Piedalījās: 

-Latvijas Kultūras akadēmijas  16 studenti 

-Vidzemes un Latgales izglītības iestāžu 49audzēkņi 

-Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas  140 audzēkņi 

-Vidzemes jaunsargu, zemessargu  25 biedri 

-pasākumā iesaistījās 239 dalībnieki 

- apmeklētāji klātienē 1012 

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

 

Latvijas Kara muzejs 

Valkas Novadpētniecības muzejs 

Valkas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 

Valkas novada jaunsargu vienības  un zemessardzes pārstāvji 

Vidzemes un Latgales izglītības iestāžu audzēkņi 

Latvijas Kultūras akadēmijas studenti 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja 

/paliekošā 

vērtība 

 

Pasākums “Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets”    

atbilst šādiem paliekošo vērtību veidiem: 

-radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Lāčplēša Kara ordeņa 

kavalieriem; 

-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 radīts jauns mantojums. 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

www.lv100.lv 

www.ziemeļlatvija.lv 

www.facebook.com 

http://www.retv.lv/ 

https://www.facebook.com/aivars.ikselis?__tn__=%2CdC-R-

R&eid=ARDpamZLDewSVFz8KULqk0kJM75Xm-

7i1FVPPJtYaQkvfrQIra47qz9Slfz1p15t86zbtVcZO8_a3RPl&hc_ref=ARQezghC

CsfFWrc6CxcAFaVu1tH5MWBs8O377iVBM8k80kqpx1nQ9FyroekM9VDcM

Mw&fref=nf 

http://radioskonto.lv/ 

https://www.radiotev.lv/ 

http://www.arena.lv 

 

http://www.lv100.lv/
http://www.ziemeļlatvija.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.retv.lv/
https://www.facebook.com/aivars.ikselis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDpamZLDewSVFz8KULqk0kJM75Xm-7i1FVPPJtYaQkvfrQIra47qz9Slfz1p15t86zbtVcZO8_a3RPl&hc_ref=ARQezghCCsfFWrc6CxcAFaVu1tH5MWBs8O377iVBM8k80kqpx1nQ9FyroekM9VDcMMw&fref=nf
https://www.facebook.com/aivars.ikselis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDpamZLDewSVFz8KULqk0kJM75Xm-7i1FVPPJtYaQkvfrQIra47qz9Slfz1p15t86zbtVcZO8_a3RPl&hc_ref=ARQezghCCsfFWrc6CxcAFaVu1tH5MWBs8O377iVBM8k80kqpx1nQ9FyroekM9VDcMMw&fref=nf
https://www.facebook.com/aivars.ikselis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDpamZLDewSVFz8KULqk0kJM75Xm-7i1FVPPJtYaQkvfrQIra47qz9Slfz1p15t86zbtVcZO8_a3RPl&hc_ref=ARQezghCCsfFWrc6CxcAFaVu1tH5MWBs8O377iVBM8k80kqpx1nQ9FyroekM9VDcMMw&fref=nf
https://www.facebook.com/aivars.ikselis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDpamZLDewSVFz8KULqk0kJM75Xm-7i1FVPPJtYaQkvfrQIra47qz9Slfz1p15t86zbtVcZO8_a3RPl&hc_ref=ARQezghCCsfFWrc6CxcAFaVu1tH5MWBs8O377iVBM8k80kqpx1nQ9FyroekM9VDcMMw&fref=nf
https://www.facebook.com/aivars.ikselis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDpamZLDewSVFz8KULqk0kJM75Xm-7i1FVPPJtYaQkvfrQIra47qz9Slfz1p15t86zbtVcZO8_a3RPl&hc_ref=ARQezghCCsfFWrc6CxcAFaVu1tH5MWBs8O377iVBM8k80kqpx1nQ9FyroekM9VDcMMw&fref=nf
http://radioskonto.lv/
https://www.radiotev.lv/
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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 9600 9600  

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  

9600 9600  

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: 

Valkas novada domes izpilddirektors 

Ainārs Zābers 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: LV simtgades programmas koordinators Valkas 

novadā, Valkas pilsētas kultūras nama direktors Aivars 

Ikšelis 

 (amats, vārds, uzvārds) 
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Tālrunis: 29423675 

E-pasts: Aivars.ikselis@valka.lv 

 


