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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2019. gadā 
 

Kultūras ministrija 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Latvijas simtgades svinību pasākumi Latvijas diasporas 

mītnes zemēs (Pasaules Brīvo Latviešu apvienība) 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis Turpināt atzīmēt Latvijas simtgades svinības arī 2019. gadā un rosināt 

svētku sajūtu diasporā. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 
Latvijas simtgades svinēšanas ietvaros Latvijas diasporas mītnes zemēs 

2019. gadā tika īstenoti 15 daudzveidīgi projekti (to ietvaros vairāk nekā 

25 pasākumi). Pasākumi Latvijas diasporas mītnes zemēs fokusējās uz 

tādiem mērķiem kā valstiskuma apziņas stiprināšana, Latvijas nacionālo 

un eiropeisko vērtību apliecināšana, Latvijas kultūras daudzveidības un 

latviešu valodas cildināšana, Latvijas personību talantu un sasniegumu 

daudzināšana, atbildības uzņemšanās par sevi, savu ģimeni un valsti, 

radošuma un piederības sajūtas veicināšana un jaunrades sekmēšana. 

Visa gada laikā projekti organizēti teju visās Latvijas diasporas 

apdzīvotās pasaules daļās, galvenokārt aktīvākajos latviešu pulcēšanās 

centros. 

1. Izstāde un interaktīva izlaušanās spēle “Bēgļu gaitās” (norises vieta – 

Latvija; īstenošanas laiks – 2019. gads) 

2. Latvijas simtgades svētki Krievijā (Omskā un Augšbebros) (norises 

vieta – Krievija; īstenošanas laiks – 2019. gada vasara) 

3. 2x2 jauniešu nometne Kanādā Latvijas simtgadei (norises vieta – 

Kanāda; īstenošanas laiks -  2019. gada vasara) 

4. Pasaules latviešu kultūras konference (norises vieta – Latvija; 

īstenošanas laiks – 2019. gada septembris) 

5. Baltijas valstu filmu festivāls Ņujorkā (norises vieta – ASV; 

īstenošanas laiks – 2019. gada novembris) 

6. Sidnejas latviešu teātra turneja Austrālijā un Latvijā valsts simtgadei 

(norises vieta – Austrālija un Latvija; īstenošanas laiks – 2019. gada 

pavasaris un vasara) 

7. Atbalsts Augšbebru ciema Sibīrijā Etnogrāfiskā muzeja attīstībai 

(norises vieta – Krievija; īstenošanas laiks – 2019. gads) 

8. J. Kalniņa, T. Ķeniņa un I. Ramiņa CD “Canadian Amber” ieraksts 
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Latvijas simtgadei (norises vieta – Kanāda; īstenošanas laiks – 2019. 

gads) 

9. Eiropas latviešu kultūras svētki (ELKS 2) Latvijas simtgadei (norises 

vieta – Īrija; īstenošanas laiks – 2019. gada jūnijs) 

10. Lekciju un diskusiju cikls “Latviešu valodas loma manā ģimenē” 

Luksemburgā (norises vieta – Luksemburga; īstenošanas laiks – 2019. 

gada decembris) 

11. Dziesmas spēks (Power of Song) (norises vieta – ASV; īstenošanas 

laiks – 2019. gada oktobris) 

12. Latviešu rakstaino cimdu izstāde Kanādā (norises vieta – Kanāda; 

īstenošanas laiks – 2019. gads) 

13. Latvijas valsts proklamēšanas svētki Austrālijā (norises vieta – 

Austrālija; īstenošanas laiks – 2019. gada novembris) 

14. Simt balsis simtgadē 2019 (norises vieta – dažādas Eiropas valstis; 

īstenošanas laiks – 2019. gads) 

15. Austrālijas latviešu 36. Jaunatnes Dienas (norises vieta – Austrālija; 

īstenošanas laiks – 2019. gada decmebris) 

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.) 

Pasākumu mērķauditorija ir ārzemēs dzīvojošie latvieši un to mītņu 

zemju iedzīvotāji, kā arī Latvijas iedzīvotāji. Katras aktivitātes – 

projekta sasniegtās mērķauditorijas apjoms ir atšķirīgs un atkarīgs no 

pasākuma lieluma un īstenošanas ilguma. Vidēji vienā aktivitātē 

piedalījās daži simti cilvēku, tomēr vairākas aktivitātes sasniedza 

vairākus tūkstošus tiešā un netiešā veidā, tas ir, gan klātienē, gan ar 

sociālo mediju starpniecību.  

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Latviešu diasporas organizācijas visā pasaulē, Kultūras ministrija, 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs, mītņu zemju vietējās pašvaldības, 

Latvijas pašvaldības, dažāda veida organizācijas mītņu zemēs. Sīkāk 

skatīt kopējā visu projektu saturiskajā atskaitē pie katra projekta 

atsevišķi. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Projektu ietvaros tika sekmēta cieša sadarbība starp latviešu diasporas 

organizācijām un kopienām kā vienā valstī, tā starp vairākām, kas 

rezultējusies ar jaunu ideju veidošanos un paliekošu vērtību rašanos. 

Tāpat veicināta ārzemēs dzīvojošu latviešu sadarbība ar Latvijas 

iedzīvotājiem, kā arī informētība par ar migrāciju saistītiem 

jautājumiem. 

Aktivitāšu ietvaros stiprināta diasporas piederības sajūta Latvijai un tās 

kultūrai, attīstītas latviešu valodas prasmes un koptas latviešu tradīcijas 

latviešu centros pasaulē. Aktīvi popularizēts pozitīvs Latvijas kā kultūrā 

bagātas valsts tēls latviešu mītņu zemēs. Svinēta Latvijas simtgade un 

apzinātas Latvijas vērtības, īpaši fokusējoties uz latviešu izcelsmes 

jauniešiem pasaulē un sekmējot to valstiskuma apziņu. 
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6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Katrai no projekta aktivitātēm tika īstenota individuāla, plaša publicitāte 

kā mītņu zemju medijos un iekšējās komunikācijas kanālos, tā Latvijas 

medijos. Sīkāk skatīt kopējā visu projektu saturiskajā atskaitē. 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

Detalizēta informācija par visām aktivitātēm – projektiem pieejama 

kopējā saturiskajā atskaitē. 

 

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 100 000 100 000 0 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un sociālie 

pabalsti 

100 000 100 000  

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  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     

 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Jānis Andersons, ārvalstu organizācijas “Pasaules brīvo latviešu 

apvienība” pārstāvniecības vadītājs 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 67282980 

E-pasts: janisandersons@pbla.lv 

 


