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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021. gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2017. gadā
Pasaules Brīvo Latviešu apvienība
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums
Latvijas simtgades svinību pasākumi Latvijas diasporas mītnes zemēs
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.

Pasākuma saturiskais pārskats

1. Pasākumu Ievadīt un ieskandēt Latvijas simtgades svinības 2017. gadā un rosināt gaidāmo
svētku sajūtu diasporā. Stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas
mērķis
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 pasaulē Latvijas
dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu, daudzināt Latvijas
cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus. Stiprināt diasporas
jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai. Radīt paliekošas
21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus.
2. Īstenoto
aktivitāšu
apraksts
un
laika grafiks

Latvijas simtgades svinēšanas ietvaros Latvijas diasporas mītnes zemēs 2017. gadā
tika īstenoti 18 daudzveidīgi projekti. 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. Reģionālie kultūras svētki Ziemeļeiropā Latvijas simtgadei (norises vieta –
Stokholma; īstenošanas laiks – 2017. gada oktobris)
2. Amerikas Latviešu apvienības talcinieku Latvijai video stāsti “Es daru Latviju”
(norises vieta – Latvija, ASV; īstenošanas laiks – 2017. gada jūnijs – novembris)
3. Latvijas pēdas pasaulē (norises vieta – visi pasaules reģioni un Latvija;
īstenošanas laiks – 2017. gads)
4. “Es esmu Latvija” vēstīšana Hamburgā un Berlīnē (norises vietas – Hamburga
un Berlīne; īstenošanas laiks – 2017. gada jūnijs)
5. Projekts “Ar Latviju sirdī” Brazīlijā (norises vietas – Novoodesa, Kamandikaija
un Monte Verde Brazīlijā; īstenošanas laiks – 2017. g. jūnijs – jūlijs)
6. Simtgades ieskaņas koncerts Toronto ar Ainu Kalnciemu (norises vieta Toronto
Kanadā; īstenošanas laiks – 2017. g. jūnijs)
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7. Latviešu kora izveide Elzasā simtgades dziesmu svētkiem (norises vietas –
Francija, Vācija, Šveice un Luksemburga; īstenošanas laiks – 2017. gada februāris
– novembris)
8. Simtgades Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti Austrālijā (norises vietas
– Melburna, Sidneja un Adelaide Austrālijā; īstenošanas laiks – 2017. gada
novembris)
9. Latvijas simtgades svētki Ačinskā, Krasnojarskas apgabalā (norises vieta
Ačinska Krasnojarskas apgabalā, Krievijā; īstenošanas laiks – 2017. gada augusts)
10. Projekts “Latvijas dārgumi un Latvijas pēdas pasaulē”/
“Treasures of Latvia” (norises vietas - latviešu centri ASV: Vašingtona, Čikāga,
Mineapolisa, Sanfrancisko un Ņūdžersija; īstenošanas laiks – 2017. gada
novembris – 2018. gads)
11. Projekts “Simt balsis simtgadē” (norises vietas – Stokholma Zviedrijā,
Frankfurte Vācijā un Rīga; īstenošanas laiks – 2017. g. oktobris un novembris un
2018. g. janvāris)
12. Latviešu māksla Kalamazū – Latvijas simtgadei (norises vieta –
Rietummičiganas universitāte Kalamzū, ASV; īstenošanas laiks – 2017. g.
decembris)
13. Latvijas valsts proklamēšanas svētki Austrālijā (norises vietas – Perta, Hobarta,
Brisbane, Kērnsa, Adelaide, Sidneja, Melburna un Kanbera Austrālijā; īstenošanas
laiks – 2017. gada novembris)
14. Simtgadei veltīts lekciju un diskusiju cikls “Latviešu valodas loma manā
ģimenē” Luksemburgā (norises vieta – Luksemburga; īstenošanas laiks – 2017.
gada novembris)
15. Projekts “Simtiem zvaigžņu debesīs” (norises vietas – Luksemburga, Berlīne,
Leipciga, Hāga, Ziemeļanglija, Otaņķi Latvijā un “Bērzaine” Freiburgā, Vācijā;
īstenošanas laiks – 2017. g. marts – decembris)
16. Latvijas simtgades izstāde Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs (norises vieta
– Cēsis Latvijā; īstenošanas laiks – 2017. un 2018. gads)
17. No Rīgas uz Toronto – Latvijas simtgades mūzikas tilts (norises vietas –
Toronto un Otava Kanādā; īstenošanas laiks – 2017. gada jūnijs)
18. Nodarbību cikls jauniešiem medijprasmju apguvē (norises vieta –
Luksemburga; īstenošanas laiks – 2017. g. oktobris – decembris)
Iepriekš norādītās aktivitātes atbilst šādiem norišu kritērijiem:
a) norise spēja uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu tautiešu ārvalstīs;
b) norise radīja aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts
simtgades svinību laikā un nostiprinājās kā paliekoša vērtība un tradīcija;
c) norise radīja un uzturēja valsts svētku sajūtu;
d) norise rosināja Latvijas draugus pievienot iniciatīvas un labos darbus kā
īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas svinībām;
e) norise stāstīja Latvijas stāstu, deva ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.
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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.)

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 citas organizācijas (piemēram, draudzes, Daugavas
Vanagi) mītņu zemēs.

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.

Norises aptver šādas mērķauditorijas: bērni, ģimenes ar bērniem; jaunieši; seniori;
tautieši Latvijā un ārvalstīs; ārvalstu viesi.

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 viņu
valstiskuma apziņu.
Notikušo aktivitāšu paliekošā vērtība:
− radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas valsts tapšanu,
pagātni un tagadni;
− 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;
− radītas jaunas tradīcijas;
− aktualizēts un radīts jauns mantojums;
− radītas jaunas idejas un koprades formas;
− radīti jauni mākslas darbi;
− ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā
ārvalstīs.
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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.

6. Pasākuma
publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu
izvietošana

1. Reģionālie kultūras svētki Ziemeļeiropā Latvijas simtgadei. Preses relīze no
kultūras svētkiem tika publicēta šādos Latvijas medijos:
https://ecomedia.lv/stokholma-aizvaditie-verienigie-regionalie-kulturassvetki-pulce-ap-800-dalibnieku-un-skatitaju/ un
http://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/regionalie-kulturas-svetkistokholma-pulce-ap-800-dalibnieku-un-skatitaju.a255094/. Arī citi mediji un
avoti aktīvi rakstīja par notikušo pasākumu, piemēram,
http://lv100.lv/jaunumi/stokholma-krasni-izskan-simtgades-kulturas-svetki/;
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/stokholma-krasni-izskanejusilatviesu-regionalie-kulturas-svetki-eiropa-latvijas-simtgadei-1252;
http://www.mfa.gov.lv/stockholm/aktualitates/58169-latvijas-vestniekszviedrija-uzruna-ziemeleiropas-regionalo-kulturas-svetku-dalibniekus;
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/119432-ar-sirsnigu-atklasanuverienigu-lielkoncertu-un-gimenes-dienu-stokholma-izskanejusi-regionaliekulturas-svetki-ziemeleiropa-latvijas-simtgadei/;
https://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=24707&r=Jekabpils
un citi.

2. Amerikas Latviešu apvienības talcinieku Latvijai video stāsti “Es daru
Latviju”. Dokumentālās filmas tīzeris ir skatāms šeit:
https://www.youtube.com/watch?v=f1jCF-IZoHc&feature=youtu.be.
Savukārt sasaistē ar praktikantu īstenoto koku stādīšanas akciju Latvijas un
diasporas medijos parādījās 18 publikācijas, kurās dota atsauce uz sadarbību
ar Latvijas Kultūras ministriju prakses programmas norisē un projekta
(piemēram, tīmekļa
vietnes
adrese, īstenošanā. Pēc filmas pabeigšanas ir plānota atsevišķa publicitātes kampaņa
laikraksta, mediju, par pašu dokumentālo filmu, kas sāksies reizē ar prakses programmas
raidījuma
pieteikšanās termiņa atvēršanu 2017. gada 1. decembrī.
nosaukums utt.)
Saites uz nozīmīgākajām publikācijām: https://skaties.lv/zinas/latvija/sirsnigiamerikas-latviesu-jauniesi-sniedz-simbolisku-davanu-simtgade-stada-berzualeju/; http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/101437/arzemju-latviesi-stadaberzus-brivdabas-muzeja/; http://www.delfi.lv/news/national/politics/fotoamerikas-latviesu-jauniesi-iestada-berzu-aleju-latvijassimtgadei.d?id=49022537.
3. Latvijas pēdas pasaulē. Publikācijas par personībām un vietām ir skatāmas
portālā https://www.latviesi.com/latvijas-pedas/, par projektu savās
platformās informēja arī diasporas organizācijas visā pasaulē. “Latvijas pēdas
pasaulē” piesaistīja arī dažādu mediju uzmanību, piemēram, par projektu
rakstīja portāls DELFI - http://www.delfi.lv/turismagids/jaunumi/latviesuizveidotas-ieverojamas-vietas-pasaule-kas-celojot-noteiktijaapmekle.d?id=49554133.
4. “Es esmu Latvija” vēstīšana Hamburgā un Berlīnē. Par projekta ietvaros
notiekošajiem pasākumiem ziņoja Latvijas vēstniecība Vācijā tās mājas lapā
un sociālā tīkla Facebook lapā un pasākumu organizatori to mājas lapās:
www.laipa.de un www.latviesihamburga.de. Publikācijas par pasākumiem
tika ievietotas arī bērnu mūzikas grupas “Momo” mājas lapā www.momogroup.lv -, portālā www.latviesi.com, Facebook lapās – Latvieši
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Hamburgā un Momo Group, kā arī Sv. Stefana baznīcas draudzes
mēnešrakstā. Turklāt visi pasākumi tika iemūžināti gan fotogrāfijās, gan
video ierakstos, kuri daļēji publicēti jau iepriekš minētajos informācijas
avotos.
5. Projekts “Ar Latviju sirdī” Brazīlijā. Informācija par projekta ievaros
notiekošajiem pasākumiem tika publicēta Brazīlijas latviešu diasporas mājas
lapā www.letoniabrasil.org, turklāt par pasākumiem aktīvi rakstīja arī
Brazīlijas vietējie mediji, kā reģionālā avīze Liberal http://liberal.com.br/coluna-social/ecletica/festa-do-ligo-618256/ -,
Novodesas pilsētas avīze https://www.jornaldenovaodessa.com.br/?s=Festa+t%C3%ADpica+da+Leton
ia -, kā arī Monte Verdes mediji - http://bragancaempauta.com.br/o-festivalde-inverno-de-monte-verde-acontece-a-partirde-1o-de-julho/ un
http://www.gazetadacidade.com/destaque-principal/artistas-da-letonia-abremo-5ofestival-de-inverno-de-monte-verde-neste-sabado-1/. Par latviešu tautas
deju kolektīva gatavošanos lielkoncertam un repertuāra apgūšanu informēja
arī Ižui pilsētas avīzē Acontece.
6. Simtgades ieskaņas koncerts Toronto ar Ainu Kalnciemu. Informācija par
Ainas Kalnciemas koncertu galvenokārt tika publicēta Kanādas latviešu
diasporas sociālo tīklu lapās. Ziemeļamerikas latvieši par gaidāmo pasākumi
tika informēti arī caur diasporas laikrakstu Latvija Amerikā, kur 2017. g.
jūnijā tika publicēts raksts par Ainu Kalnciemu un koncerta programmu.
7. Latviešu kora izveide Elzasā simtgades dziesmu svētkiem. Informācija par
Mātes dienas koncertu 28. maijā tika publicēta Biedrības Latvija – Elzasa
sociālā tīkla Facebook lapā: https://www.facebook.com/LettonieAlsace.
Savukārt Lāčplēša dienas koncerts 11. novembrī guva ievērojami plašāku
publicitāti, sākotnēji tika izsūtīti informatīvi e-pasti Latvijas Pārstāvniecības
Strasbūrā sarakstes adresātiem un Biedrības Latvija – Elzasa biedriem un
atbalstītājiem, kā arī izvietotas afišas Strasbūrā un izsūtītas preses relīzes
latviešu medijiem. Par gaidāmo koncertu aktīvi ziņoja arī portāls
www.latviesi.com, Biedrības Latvija – Elzasa Facebook lapa, Latvijas
pārstāvniecība Strasbūrā tās informatīvajos kanālos, Strasbūras laikraksts
DNA.
22. novembrī tika publicēts atskats uz koncertu portālā www.latviesi.com
Facebook lapā, 17. novembrī par koncertu rakstīja Latvijas medijs Diena https://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/valsts-svetkus-francija-un-sveiceieskandina-unikals-latviesu-koris-14185161 – un Strasbūras laikraksts DNA.
Pārskatus par koncertu publicēja arī Biedrība Latvija – Elzasa un portāls
www.latviesi.com savās vietnēs.
“Trejzemītes “ dalība 19. novembra koncertā Cīrihē atspoguļoja Latvijas
medijs Diena un portāls www.latviesi.com savā Facebook lapā https://www.facebook.com/pg/latviesicom/photos/?tab=album&album_id=15
16170181831742. Savukārt informācija pirms koncerta tika izsūtīta e-pastos
Biedrības Latvija – Elzasa biedriem un atbalstītājiem.
8. Simtgades Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti Austrālijā. Viens
koristiem Ojārs Greste ir publicējis video atskatu uz koru mēģinājumiem un
koristu emocijas par piedzīvoto, video ir iespējams skatīt portālā YouTube https://www.youtube.com/watch?v=geEIkaszibU.
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9. Latvijas simtgades svētki Ačinskā, Krasnojarskas apgabalā. Atskate par
folkloras kopas viesošanos Krasnojarskas apgabalā tika publicēta “Druvas
Zemturi” sociālā tīkla Facebook lapā, laikraksta Saldus Zeme rakstā “Sibīrijā
sajūt Latgali” 2017. gada 7. septembra numurā un Ačinskas pilsētas laikrakstā
Официальная страница Ачинска.

Publikācijas ir pieejamas arī tādas mājas lapās kā https://admachinsk.ru/news/v-achinsk-priexala-latgalskaya-delegacziya-iz-latvii,
https://последниеновости.рус/87213-festival-most-k-domu-sobiraetlatyshey.html, http://www.ddn24.ru/news?id=173,
http://www.ddn24.ru/activity/kostum/latysh, www.Odnoklasniki.ru un
www.saldus.lv.

10. Projekts “Latvijas dārgumi un Latvijas pēdas pasaulē”. Latvijas un diasporas
plašsaziņas līdzekļos ir bijušas vairāk nekā 20 publikācijas, kurās aprakstīta
izstādes “Latvijas dārgumi” un kampaņas “Latvian DNA” norise. Raksts “ALA
publicē Latvijas valsts simtgades pasākumiem veltītu mājas lapu” tika
publicēts 2017. gada septembrī tādās mājas lapās kā www.alausa.org,
www.latviesi.lv, www.lv100.lv, www.latviansonline.com un kā preses relīze
izsūtīts arī citiem medijiem. Septembrī portālā www.latviesi.com tika publicēts
arī raksts “Līdz 18. novembrim latviešu skolas ASV aicinātas piedalīties akcijā
“Latvijas dārgumi, talanti un sasniegumi pasaulē””, bet laikraksts Latvija
Amerikā rakstu “Simtgadei par godu Latvijas vārds izskanēs plaši ASV”.
Oktobrī laikrakstā Latvietis bija raksts “Publicē Latvijas valsts 100 gades
pasākumiem veltītu mājas lapu”, savukārt Laiks – “ALA Izglītības nozare
aicina skolēnus piedalīties Latvijas valsts simtgades akcijā”. Novembrī bija
visvairāk publikāciju: raksts “Izstāde “Latvijas dārgumi” apceļo ASV” Ev.
Latviešu draudzes Vašingtonā baznīcas kalendārā un draudzes mājas lapā;
raksts “Izstāde “Latvijas dārgumi” apceļo ASV tādās mājas lapās kā
www.lv100.lv, www.latviesi.com, PBLA ziņu apskatā, www.alausa.org, kā
arī laikrakstā Latvija Amerikā.

Latvijas medijā Latvijas Avīze novembrī bija publikācija ar nosaukumu
“Pūšam savu zelta tauri! Diaspora gādā dāvanas valsts simtgadei”, bet portālā
www.celebratelatvia.com publikācija ““Treasures of Latvia” izstāde
Draudzes namā | "Treasures of Latvia" exhibit, Latvian Church”. Savukārt
decembrī portālā www.latviesi.com tika publicēts raksts “Amerikas Latviešu
apvienība sociālo tīklu kampaņā aicina lepoties ar latviešu gēniem un Latvijas
talantiem pasaulē”, bet Baltic Ireland mājas lapā – “ALA aicina lepoties ar
latviešu gēniem un Latvijas talantiem pasaulē”.
11. Projekts “Simt balsis simtgadē”. Informācija par aktivitātēm un debašu
vērošana bija iespējama tiešsaistē, sociālajā tīklā Facebook, kur Latvijas
Debašu asociācija publicēja ierakstus savā lapā https://www.facebook.com/QUOtudoma/.
12. Latviešu māksla Kalamazū – Latvijas simtgadei. 2017. gadā, kad mākslas
galerija bija tapšanas stadijā, informācija par gaidāmo izstādi, māksliniecēm
un to darbiem tika publicēta Rietummičiganas universitātes mājas lapā http://www.wmich.edu/art/exhibitions/archive/2017-18/altars-myths.html un
https://wmich.edu/art/exhibitions/archive/2017-18/grendze.html.
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13. Latvijas valsts proklamēšanas svētki Austrālijā. Publicitāte tika nodrošināta
pirms projekta, vizītes laikā un vizītei noslēdzoties, publikācijas bija
pieejamas gan Latvijas, gan Austrālijas medijos. Saites uz publikācijām:
http://www.laikraksts.com/raksti/7591; http://laaj.org.au/latvijai-un-musutautas-nakotnei-valsts-svetku-runatajs-australija-2017-gada-novembri/;
http://www.australijaslatvietis.com.au/;
http://www.laikraksts.com/raksti/7598; http://laaj.org.au/kalendars/;
http://www.cairnspost.com.au/news/latvias-former-president-returns-tocairns-strengthening-sister-city-partnership/newsstory/c28de3723ede64bce8807e9066010c74;
https://www.dailytelegraph.com..au/news/exlatvian-president-valdis-zatlerssays-europe-wasted-10-years-not-properly-addressing-migrant-crisis/newsstory/0099a91afc24c489033877214b412815;
http://www.laikraksts.com/raksti/7693;
http://www.laikraksts.com/raksti/7692;
http://www.laikraksts.com/raksti/7695;
http://www.laikraksts.com/raksti/7680; http://www.la.lv/arzemes-svines-18novembri-un-stastis-par-latviesu-valodas-nozimibu/.
14. Simtgadei veltīts lekciju un diskusiju cikls “Latviešu valodas loma manā
ģimenē” Luksemburgā. Semināra laikā tika uzņemti vairāki video, kuros tā
dalībnieki izteica savu viedokli, tie pieejami šeit:
https://failiem.lv/u/gkcgg999; https://failiem.lv/u/k2933jjs;
https://failiem.lv/u/5n9xpbb5. Savukārt pilns semināra ieraksts skatāms šeit:
https://wsi.li/Nnfm8iY20ETC/862765.
Seminārs plaši tika atspoguļots arī diasporas un Latvijas medijos:
http://www.latviesi.lu/lv/news/kada-liela-vai-maza-davana-patriotu-nedelaluksemburga-foto; http://www.latviesi.lu/lv/news/luksemburga-mudinaaktivi-macit-berniem-latviesu-valodu;
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/119775-ela-mudina-diasporasgimenes-uzturet-bernu-strauji-kritosas-latviesu-valodas-prasmes/;
https://www.diena.lv/raksts/pasaule/eiropa/ela-eiropa-mitoso-latviesu-bernuvidu-strauji-kritas-dzimtas-valodas-prasmes-14186884;
http://www.la.lv/arzemes-svines-18-novembri-un-stastis-par-latviesuvalodas-nozimibu/.
15. Projekts “Simtiem zvaigžņu debesīs”. Par projekta aktivitātēm rakstīja gan
Latvijas, gan diasporas mediji, kā arī tika veiktas publikācijas sociālajā tīklā
Facebook: https://www.latviesi.com/notikumi/skatit/6616-luksemburgaslatviesu-folkloras-kopa-dzerves-aicina-uz-aktivu-nedelas-nogali-berzaine/;
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tautas-maksla/latviesu-diasporaskokletaji-no-visas-eiropas-ieskande-latvijas-simtgadi.a253532/;
https://www.facebook.com/dzerves/photos/a.373858162803156.1073741828.
373801509475488/733930456795923/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/Berzaine/photos/a.451942854841041.93063.1107
71428958187/1443758722326111/?type=3&theater;
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/119387-latviesu-diasporas-kokletajino-visas-eiropas-ieskandina-latvijas-simtgadi/;
https://www.facebook.com/Berzaine/posts/?ref=page_internal;
http://www.latviesi.lu/lv/news/latviska-nedelas-nogale-berzaine.
16. Latvijas simtgades izstāde Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs.
Informācija par izstādi ir publicēta:
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http://lv100.lv/programma/kalendars/diasporas-latviesu-makslas-izstadecesis-ar-latvijas-vardu-pasaules-telpa/.
17. No Rīgas uz Toronto – Latvijas simtgades mūzikas tilts. Pirms koncertiem
tika izvietoti pasākumu plakāti latviešu centros Toronto un Otavā. 2017. gada
jūlijā Latvijas diasporas laikrakstā Latvija Amerikā tika publicēts atskats uz
notikušajiem koncertiem “Latvijas valsts simtgade ieskandēta Toronto”, kā
arī koncertu laikā tika dalītas informatīvas programmiņas.
18. Nodarbību cikls jauniešiem medijprasmju apguvē. Informācijas aprites
nodrošināšanai tika sagatavoti plakāti katrai darbnīcai, kā arī izsūtītas
vairākas preses relīzes. Publikācijas par darbnīcām publicēja Latvijas
nacionālā ziņu aģentūra LETA - http://www.leta.lv/news/latvia/00B3F07F758F-46D7-A10C-BBA42008ED0E -, portāls www.lv100.lv http://lv100.lv/jaunumi/luksemburgas-latviesu-jauniesi-veidos-simtgadesmedijzinibu-klubu/ -, kā arī iesaistītās latviešu diasporas organizācijas Latviešu biedrība Beļģijā, asociācija “Luksemburga – Latvija” un citas.
7. Cita
informācija

Detalizēta informācija par visām aktivitātēm – projektiem pieejama kopējā
saturiskajā atskaitē.

(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
Izdevumu klasifikāciju kodu
kodi atbilstoši
atbilstoši ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
kategorijām
1

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7310

7350

2

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un 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

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

9

5000; 9000
utt.

Kapitālie izdevumi

* 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

