2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
rīkojumam Nr. 769
Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2017. gadā
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)
24. “Latvijas vērtības un vēstures stāsti – Latvijas valstij 100”,
2017-2021
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats
Ārlietu ministrijas koordinētā Latvijas valsts Simtgades
publiskās diplomātijas programma veidota ar mērķi aktīvi
darboties noteiktos Latvijas ārpolitikas prioritārajos virzienos –
Latvijas ekonomiskā izaugsme, nacionālā drošība, ES vienotība
un efektivitāte, aktīva darbība ES kaimiņpolitikā.
Simtgades publiskās diplomātijas programma
sniedz
pastiprinātu atbalstu jau esošai Latvijas un ārvalstu valsts,
pašvaldību dažādu nozaru institūciju un privātā sektora
sadarbībai un tās veicināšanai, tai skaitā publiskās diplomātijas
atbalsts Simtgades diasporas un starptautiskajai kultūras
programmai, nodrošinot pasākumam valstiskas pārstāvniecības
dimensiju.

2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika grafiks
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Programmas projektiem noteiktie kritēriji:
 atbilstība Simtgades Publiskās diplomātijas
programmas tematiskajām prioritātēm;
 konkrēti definēti sasniedzamie mērķi un
mērķauditorija;
 sadarbība ar vismaz vienu profesionālu/ekspertu
organizāciju notikuma norises valstī,
 sadarbība ar vismaz vienu profesionālu/ekspertu
organizāciju Latvijā;
 sadarbības ilgtspēja;
 mērķtiecīga publicitāte (projekta publiska
redzamība projekta norises valstī);
 dalītas un paritāras (pušu vienlīdzības princips)
projektu sagatavošanas un realizācijas izmaksas
24. “Latvijas vērtības un vēstures stāsti – Latvijas valstij 100”–
Latvijas valstiskuma vēsturiskā veidošanās, – identitāte,
valoda, robežas, brīvības cīņas, starptautiskās attiecības,
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divpusējās valstu attiecības. Latvijas vēstures pētniecības
institūciju, tai skaitā arhīvu, muzeju un bibliotēku, Latvijas
valsts simtgades kontekstā sagatavoto dokumentālo un
informatīvo izstāžu un uzskates materiālu adaptācija
starptautiskai auditorijai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un
dizaina konceptus.
2017.gadā īstenoti un uzsākti 8 projekti:









Kaļiņingrada 15.02.2017.Kancelejas desmitgadei veltīta
dokumentu izstāde;
Latvija februāris- aprīlis Foto ekspozīcija "No tērpa uz
apģērbu" Jurģis Rikveilis, Aija Jansone;
Igaunija 28.10.2017. Konference Tartu – pieņemšana;
Somija 04.11.2017. Somijas un Latvijas neatkarības
cīnītāju un kritušo karavīru piemiņas pasākumskoncerts un pieņemšana;
Latvija, decembris, LNB Izstādes Robežas virtuālās
versijas sagatavošana;
Itālija decembris Itālijas-Latvijas divpusējo attiecību
dokumentu izpēte un ekspozīcijas materiāla
sagatavošana;
Turcija decembris 2017 – novembris 2018 Pētījums par
Latvijas- Turcijas attiecībām starpkaru periodā;
Latvija aprīlis- decembris 2017 – janvāris- maijs 2018
Latvijas vēstures izstādes mobilās versijas koncepta un
maketa sagatavošana, tulkošana, dizains, makets,
izgatavošana.

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.)

Simtgades publiskās diplomātijas programmas pasākumi
2017.gadā tika plānoti un īstenoti, aptverot konkrētas
mērķauditorijas:

4. Sadarbības partneri
(t. sk. reģionu, pilsoniskās
sabiedrības u. c. pārstāvji)

Atbilstoši kritērijiem, visu pasākumu sagatavošanā un
īstenošanā iesaistījās Latvijas un ārvalstu valsts, reģionālās,
pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas, mediji,
Latvijas/ārvalstu biznesa, kultūras organizācijas, bibliotēkas,
fondi, pētniecības centri, diasporas organizācijas.

5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja/paliekošā vērtība

2017.gadā īstenotie Simtgades publiskās diplomātijas
programmas pasākumi piesaista Latvijas ārvalstu partneru
uzmanību Latvijas sasniegumiem un veicina turpmāko
sadarbību konkrētos ekonomikas, drošības, zinātnes, kultūras
un izglītības projektos.
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Ārvalstu diplomātiskais korpuss, sabiedrības viedokļu līderi
(lielu institūciju, uzņēmumu, organizāciju vadītāji, esošie un
bijušie politiķi, pētnieki u.c.), žurnālisti, blogeri, mediju
redaktori, uzņēmēji, ekonomisti, eksperti (vēsture, politika,
tūrisms, zinātne, izglītība, māksla, sociālā sfēra u.c.), jaunieši,
studenti, bērni, latviešu kopienas, Latvijas ilggadēji atbalstītāji,
esošie sadarbības partneri.
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Īpaša uzmanība tiek pievērta informācijai svešvalodās, kas
sasniedz visplašākās mērķauditorijas.
2017.gadā uzsāktie pasākumi tiks attīstīti un īstenoti līdz
2021.gadam.

6. Pasākuma publicitāte
(t. sk. iespieddarbu,
reklāmu, publisko
paziņojumu izvietošana,
piemēram, tīmekļvietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

7. Cita informācija,
kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā
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Ārlietu ministrijas mājaslapā izveidota sadaļa Ārlietu dienests
Latvijas valsts simtgadei, kur pieejama visa informācija par
Simtgades publiskās diplomātijas programmas pasākumiem.
Atbilstoši kritērijiem, visos Publiskās diplomātijas programmas
pasākumos tika nodrošināta publicitāte pasākuma norises
valstīs – informācija par pasākumu un Latviju svešvalodās,
detalizēta informācija par pasākumu sadarbības partneru
mājaslapās un citās publicitātes vietās.
Visās Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās pieejami un
visos diplomātisko pārstāvniecību pasākumos tiek lietoti
publicitātes materiāli ar Simtgades simboliku.
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II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikācijas
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000–9000
1000–4000;
6000–7000
1000–2000
1000
2000
3000
7100–7500
7310

7350

5000; 9000
5000

* Starpības
pamatojums

Izdevumu klasifikācijas kodu
nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

Plāns

Izpilde

Starpība*

2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3
47950.00

4
35410.04

5=3–4
12539.96

13950.00

11520.99

2429.01

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti pašvaldībām
noteiktam mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām
un budžeta nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

13950.00
1219.00
12731.00

11520.99
1216.02
10304.97

2429.01
2.98
2426.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34000.00
34000.00

23889.05
23889.05

10110.95
10110.95

Ņemot vērā sadarbības partneru iepirkumu procedūru laika nobīdi, izstāžu mobilo
versiju izgatavošana daļēji tiks veikta nākamajā, 2018.gadā. Tādējādi faktiskie
izdevumi ir mazāki par atskaites periodā plānotajiem izdevumiem.

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
Andrejs Pildegovičs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Tālrunis

Ārlietu ministrijas Komunikācijas direkcijas padomniece
Vita Timermane-Moora
(amats, vārds, uzvārds)
67016249

E-pasts

vita.timermane-moora@mfa.gov.lv

Sagatavotājs
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