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 2018. gadā
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

25. „Ilgtspējīga Latvijas nākotne”, 2017-2021
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats
Programmas virsmērķis - sabiedrības politiskās un kultūras
līdzdalības rādītāji un to izpausmes programmas mērķa grupu
segmentos.
Pasākuma mērķis:
- 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.
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.
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,
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•
•
•
•
2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika grafiks

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

25. „Ilgtspējīga Latvijas nākotne” – Publiskās diplomātijas un
komunikācijas ārvalstīs ietvaros pasākumu kopums – Latvijas
valsts simtgades vēstījumu iedzīvināšana un simtgades
konteksts ekonomisko un uzņēmēju kontaktu stiprināšanā.
Latvijas ekspertu dalība starptautiskos forumos, tematiskas
konferences, semināri, diskusijas, prezentācijas.
Pasākuma norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas
draugus pievienot iniciatīvas un labos darbus kā īpašu dāvanu
Latvijas dzimšanas dienas svinībām;
stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.
2018.gadā īstenoti sekojoši projekti:
1. Ņūdeli (Indija), 15.-20.janvāris Latvijas Ārpolitikas
institūta direktora lekciju cikls Ņūdeli (Indijā)
2. Londona (AK), 28.janvāris Semināru sērija Apvienotā
Karaliste un Latvija: kopīgas vērtības, kopīgas
intereses
3. Brisele (Beļģija), 4.februāris Latvijas dalība diskusijā
“Daydreaming Nations”
4. Helsinki (Somija), 6.februāris Vēstures seminārs
“Baltijas valstis kā daļa no Eiropas pagātnē un tagadnē”
5. Brisele (Beļģija), 11.februāris“Latvija 100” svinību
ieskaņas koncerts – projekts “Rothko in Jazz”
6. Parīze, (Francija) 15.februārī seminārs, diskusija
“Espaces Baltiques” cikla ietvaros par Latvijas
valstiskumu un ārpolitiku/ 1
7. Taškenta un Fergāna (Uzbekistāna), 27.februāris1.marts Semināri “Latvijas lauksaimniecības eksperti
Latvijas – Uzbekistānas sadarbībai ekonomikā un
izglītībā”
8. Prāga (Čehija), 28.februāris Žurnāla Země Světa
speciālizdevums par Baltijas valstīm
9. Oslo (Norvēģija), 6.-7.marts Ekspertu diskusija par
Baltijas jūras reģiona drošības izaicinājumiem
10. Parīze, (Francija), 9.martā konference Francijas Senātā
“Estonie, Lettonie, Lituanie – 100 ans”. (Igaunija,
Latvija, Lietuva – 100 gadi) par Baltijas valstu vēsturi,
attīstību, vietu Eiropā, nākotnes perspektīvām (divi
apaļie galdi).
11. Viļņa (Lietuva), 9.marts Publiskās diplomātijas atbalsts
Baltijas valstu Nacionālo bibliotēku izstādei “Tiks
aizliegts. Baltijas grāmata 1918-1940”
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12. Kopenhāgena (Dānija), 21.marts Konference “Baltijas
valstu 100gade un attiecību nākotne ar Dāniju’’
13. Londona (AK), 27.-28.marts Semināru sērija
Apvienotā Karaliste un Latvija: kopīgas vērtības,
kopīgas intereses
14. Tokija
(Japāna),
28.marts-3.aprīlis
Publiskās
diplomātijas atbalsts Japānas – Latvijas Mūzikas
asociācijas un japāņu kora “Gaisma” organizētam
5.Latviešu mūzikas festivālam Japānā un Simtgadei
veltītam koncertam Tokijā
15. Ļviva (Ukraina), 27.-29.marts Latvijas dienas Ļvivas
Nacionālajā Universitātē “Ļvivskaja politehnika”
16. Ankara,Stambula, Bursa, Antalja, Alanja, Adana
(Turcija), 9.aprīlis-15.jūnijs Izstādes “Art Nouveau
arhitektūra: Rīgā un Latvijā” atklāšana par godu
Latvijas valsts simtgadei (cikla ietvaros papildus
priekšlasījums par Latvijas arhitektūras attīstību,
Baltijas valstu simfoniskās mūzikas koncerts “Baltic
100”, Antālijā notiks reģionālie kultūras svētki ar
devīzi „Es esmu Latvija“)
17. Almati (Kazahstāna), 17.aprīlis AirBaltic tiešā reisa
atklāšanas pasākums Almati un seminārs par tūrisma
iespējam Latvijā (Latvijas simtgades pasākumu
programma Kazahstānā)
18. Kobe (Japāna) 18.-30.aprīlis, Latvijas arhitektūrai
veltīta ceļojoša ekspozīcija "Latvia. Architecture at
Convergence"
19. Maskava (Krievija), 19.-26. aprīlis Baltijas valstu kino
programma Maskavas starptautiskajā kino festivālā
(Latvijas simtgades programma Maskavā)
20. Astana (Kazahstāna), 20.aprīlis Diskusija “Latvijas un
Kazahstānas: attiecības, divpusējā sadarbība un
starptautiskie projekti Latvijas simtgades gadā”
21. Berlīne (Vācija), 23.aprīlis Konference un diskusija
“Latvijas valstij 100. 1918 – 2018”
22. Rīga, Jūrmala, Cēsis, Sigulda (Latvija), 24.-29.aprīlis
AAE žurnālistu izpētes vizīte Latvijā
23. Osaka (Japāna), maijs-jūnijs Latvijas arhitektūrai un
Eiropas kultūras mantojuma gadam veltīta ceļojošā
ekspozīcija Latvia. Architecture at Convergence
24. Londona (Lielbritānija), 3.maijs Seminārs “Vārda un
mediju brīvība, kvalitatīvu mediju loma mūsdienu
demokrātijā” (Semināru sērija Apvienotā Karaliste un
Latvija: kopīgas vērtības, kopīgas intereses)
25. Astana (Kazahstāna), 3.-17.maijs Izstāde “Rīga
fotogrāfijās” Astanas tirdzniecības un izklaides centrā
Mega Silkway (Latvijas simtgades pasākumu
programma Kazahstānā)
26. Ivanofrankovska (Ukraina), 4.-6.maijs, Latvijas dienas
Ivanofrankovskā - dalība III Starptautiskajā festivālā
“Carpathian Space”
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27. 12. Danlīri (Īrija), 7.maijs Baltijas diena: Atzīmējot
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības simtgadi
28. Hāga (Nīderlande), 15.maijs Svinīgs pasākums par
godu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Republiku
simtgadēm
29. Biškeka (Kirgizstāna), 16.maijs, Latvijas simtgadei
veltītas filmas “Nameja gredzens” izrādīšana Eiropas
filmu festivālā Kirgizstānā Biškekā (Eiropas diena
Kazahstānā un Kirgizstānā Latvijas simtgades zīmē)
30. Almati (Kazahstāna), 7-9.jūnijs Latvijas simtgadei
veltītas filmas “Nameja gredzens” izrādīšana Eiropas
filmu festivālā Kazahstānā (Eiropas diena Kazahstānā
un Kirgizstānā Latvijas simtgades zīmē)
31. Sanktpēterburga (Krievijas Federācija), 17.-18.maijs
Konference “Latviešu Krievijā ieguldījums Latvijas
neatkarības proklamēšanā”
32. Sanktpēterburga (Krievijas Federācija), 18.maijs
Latvijas karoga ceļa pietura Sanktpēterburgā
33. Parīze (Francija), 22.-29.maijs Baltijas festivāls Orsē
muzejā (Musée d’Orsay) izstādes “Ames sauvages”
Simbolisms Baltijas valstu mākslā ietvaros
34. Venēcija (Itālija), 25.maijs Publiskās diplomātijas
atbalsts Latvijas stenda atklāšanas pasākumā Venēcijas
arhitektūras biennālē
35. Stokholma (Zviedrija), 26.maijs Baltijas diena
Stokholmas brīvdabas muzejā “Skansen”
36. Biškeka (Kirgizstāna), 26.maijs Dalība Eiropas
Savienības delegācijas rīkotajā Eiropas dienu
pasākumā “European Village in Bishkek” (Eiropas
diena Kazahstānā un Kirgizstānā Latvijas simtgades
zīmē)
37. Ninbo (Ķīna), 29.maijs Latvijas-Ninbo Domnīcu
forums "Enhancing Connectivity and Common
Advancement” Ķīnas-CAE Investīciju un tirdzniecības
izstādes ietvaros
38. Kaira (Ēģipte), jūnijs Latvijas simtgadei veltīts
speciālizlaidums arābu valodā par Latvijas kultūru,
vēsturi un tūrismu Ēģiptes laikrakstā
39. Stenforda (ASV), 1.-3.jūnijs Baltijas studiju
konference "The 2018 AABS Conference at Stanford
University: The 100th Anniversary of Baltic
Independence"
40. Darmštate (Vācija), 2.jūnijs Konference un diskusija
“Latvijas valstij 100. 1918 – 2018”
41. Orsē muzejs, OECD galvenā mītne, Parīze (Francija),
4.jūnijs Baltijas valstu simbolisma izstādes
“Nepieradinātās dvēseles” apmeklējums UNESCO
vēstniekiem
42. Astana (Kazahstānā), 5.jūnijs ES vēstnieku pasākums
jauniešiem “Ambassadors café” (Eiropas diena
Kazahstānā un Kirgizstānā Latvijas simtgades zīmē)
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43. Londona (Lielbritānija), 6.jūnijs Latvijā dzimušā
filozofa I.Berlina idejas mūsdienu pasaulē (Semināru
sērija Apvienotā Karaliste un Latvija: kopīgas vērtības,
kopīgas intereses)
44. Tallina (Igaunija), 8.-10.jūnijs Latvijas kultūras dienas
Igaunijā - Latvijai 100
45. Bornholma (Dānija), 13.-17.jūnijs Latvijas jauniešu
līdzdalība debašu teātra C:NTACT performanču
projektā Folkemødet Bornholmā
46. Maskava (Krievija), 20.jūnijs Latvijas simtgades
programma Maskavā
47. Kijeva (Ukraina), 21.jūnijs Kopīgs Baltijas valstu
simtgades svinību pasākums ar Baltijas valstu mūziķu
dalību un izstādes atklāšanu
48. Vašingtona (ASV), 23.jūnijs Baltijas valstu simtgades
vasaras saulgriežu svinības Dupont laukumā
Vašingtonā (Baltic Centennial Midsummer).
49. Rīga, (Latvija), 8. Jūlijs, Publiskās diplomātijas
programma ārvalstu viesiem par godu Latvijas
Republikas simtgadei un Dziesmu un Deju svētkiem.
50. Baltijas valstu simbolisma izstādes “Nepieradinātās
dvēseles” apmeklējums UNESCO vēstniekiem
10.jūlijā, Parīzē (Francijā).
51. Latvijas dalība Baltijas valstu kopīgā simtgades
pasākumā WIPO” 24 septembrī, Ženēvā (Šveicē).
52. Latvijas valsts simtgades ozolu stādīšana Kanādā
(Otavā, Toronto (Sidrabenē), Monreālā (Tērvetē),
Halifaksā (Jaunskotijā), Edmontonā (Albertā),
Manitobas un Britu Kolumbijas provincēs 5.jūlijā.
53. Kārlis Ulmanis. Cilvēki, kas veidojuši Latvijas
simtgadi 14.septembrī, Nebraskā (ASV).
54. Latvijas dalība Suomi Areena publisko debašu forumā
19.jūlijā, Pori (Somijā).
55. Madrides kuba sanāksme Rīgā 25.-27.septembrī, Rīgā
(Latvijā).
56. Latvijas dalība Ārendāles demokrātijas nedēļā 13.17.augustā, Ārendālē (Norvēģijā).
57. Latvijas dienas Polijas koktēlniecības brīvdabas
muzejā “Oroņsko” 9.septembrī, Oroņskā (Polijā).
58. Konference “Latvijas valsts 100 gadi Eiropā. Pirms un
pēc” 13. Septembrī - Kijevā un 14. septembrī –Odesā
(Ukrainā).
59. Semināru cikls par Latvijas, Baltijas valstu un
Zviedrijas sadarbību reģiona drošības un ilgtspējīgas
izaugsmes veicināšanai “Baltijas valstu un Zviedrijas
seminārs “Young Generation for the Sustainability in
the Baltic Sea Region” 13.septembrī, Stokholmā
(Zviedrijā).
60. Paneļdiskusija par mēdiju lietpratības stiprināšanu un
neatkarīgo
mediju
izaicinājumiem
Moldovā
21.septembrī, Varšavā (Polijā).
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61. Latvijas vakars Ekonomikas forumā Kriņicā 4.6.septembrī, Kriņicā (Polijā).
62. Latvijas dalība festivālā “Atklāj savu Eiropu Ermitāžā
22. septembrī, Sanktpēterburgā (Krievijā).
63. Simtgades publicitātes materiālu izgatavošana Ārlietu
dienesta,
tai
skaitā
Latvijas
diplomātisko
pārstāvniecību Simtgades Publiskās diplomātijas
projektiem.
64. Madride, Spānija, 10.oktobris , Konference “Debating
Future of Europe: 100,75,40. Latvian and Spanish
perspectives. Conference in honor of Latvia's
centenary, 75 years of Spanish School of Diplomacy
and 40 years of Spanish constitution”. (“Latvijas
valsts 100 gadi Eiropā. Pirms un pēc”)
65. Baku, Azerbaidžāna 17. Oktobris, Konference “No
neatkarīgu valstu izveides līdz sadarbībai Austrumu
partnerības ietvaros. Baltijas valstis un Azerbaidžāna”
66. Brisele, Beļģija 24. oktobris Latvijai veltīts kino
seanss mākslas centrā “Bozar" (Latvijas filmu
programma Beļģijā) pasākumu cikla “Remembering
1918” ietvaros.
67. Brisele, Beļģija, 25.oktobris, Seminārs par stratēģisko
komunikāciju un cīņu pret dezinformāciju EGMONT
centrā
68. Londona, Lielbritānija, 26.oktobris, Seminārs “AK un
LV: kopīgas vērtības, kopīgas intereses”
69. Viļņa, Lietuva 27. oktobris Kora “Nāc līdzās”
sociālās integrācijas un starptautiskās sadarbības
brauciens uz Lietuvu sadarbībā ar fondu "Nāc līdzās",
Lietuvas neredzīgo un vājredzīgo asociāciju un
Kauņas Dauna sindroma attīstības centru.
70. Lībeka, Vācija, 31.oktobris-4.novembris, Latvijas
dienas Lībekā
71. Tbilisi, Gruzija, 24.-26. oktobris, 1.-2. novembris,
diskusiju forums “Latvijas uzņēmēji – Latvijas
nākamā simtgade” Latvijas un Gruzijas eksportējošo
uzņēmumu pārstāvjiem.
72. Strasbūra, Francija, 8.-9.novembris Atbalsts mākslas
vēstures simpozijam “Jūgendstils impēriju robežās:
Strasbūra un Rīga” Strasbūras Nacionālajā bibliotēkā
73. Kišiņeva, Moldova 8.novembris Seminārs un darba
diskusijas “Visaptveroša pieeja cīņā ar
dezinformāciju. Latvijas pieredze” / “Comprehensive
Approach in Countering Disinformation. Experience
of Latvia”
74. Igaunija, 12.-18.novembris, Raidījumu sērija par
Latvijas simtgadi Igaunijas sabiedriskā medija
radiostacijās Vikerradio, Radio 4 (krievu valodā) un
Klasika Radio
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75. Pekina, Šanhaja, Renmina, Ķīna, 6., 8., 9., 12., 13.
novembris, piecu diskusiju cikls „Latvija un Eiropa:
Pēc 100 Pirms”
76. Brisele, Beļģija, 16.-17.novembris, Latvijas mākslas
vēsturnieces un kuratores Ievas Zībārtes dalība
konferencē par pilsētu būvniecību pēc Pirmā pasaules
kara - mākslas centra “Bozar” rīkotajā pasākumu ciklā
“Remembering 1918”
77. Lihtenšteinas Firstiste 2018.gada 21.novembris –
2019.g. 30.martsIzstāde “LATVIA CELEBRATES
100 YEARS” Lihtenšteinas Firstistes Nacionālajā
muzejā.
78. Malme/ Gēteborga, Zviedrija, 21.- 22. novembris, divi
semināri par Latvijas ekonomiskajiem sasniegumiem
un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.
79. Telaviva, Izraēla, 22.novembris -2.decembris,
Atbalsts Latvijas fotomākslinieku Ivetas Vaivodes un
Aļņa Stakles dalībai Izraēlas Starptautiskajā foto
festivālā PHOTO IS:RAEL 2018 īpašā viesa statusā
par godu Latvijas simtgadei un Izraēlas Valsts
70.jubilejai
80. Biškeka, Kirgizstāna, 22.novembris, Simtgades valsts
svētku svinības Biškekā (Kirgizstāna)
81. Deli, Indija 24.-30. novembris
"Seminārs un
diskusiju cikls “Latvijas un Baltijas valstu neatkarības
simtgades atzīmēšana Indijā”
82. Narva, Igaunija, 26. Novembris, Latvijas piemiņas
vietas sakopšana Narvā
83. Rīga, Latvija; Atēnas, Grieķija, 27.novembris 12.decembris Ekspozīcija “Latvijas un Grieķijas
attiecības. 1918-2018”
84. Tokija, Japāna, 28. novembris līdz 7.
decembris.Latvijas arhitektūrai un Eiropas kultūras
mantojuma gadam veltīta ceļojošā ekspozīcija Latvia.
Architecture at Convergence.
85. Maskava, Krievija, 28.novembris - 2.decembris,
Latvijas simtgades programma Maskavā
86. Vitebskas apgabals, Baltkrievija, 29.novembris,
Latvijas reģionu dienas Vitebskā “Parādi Latviju,
iepazīsti Baltkrieviju”
87. Varšava, Polija, 3. decembris M.Rotko centra
viesošanās Varšavas kreatīvās uzņēmējdarbības centrā
“Targowa” (Latvijas dienas Polijā)
88. Stokholma, Zviedrija, 11. decembris Semināru cikls
par Latvijas, Baltijas valstu un Zviedrijas sadarbību
reģiona drošības un ilgtspējīgas izaugsmes
veicināšanai
89. Visu gadu - Publicitātes materiāli Publiskās
diplomātijas pasākumiem
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Augusts - decembris, Latvijas institūta materiālu
adaptācija un tulkojumi arābu, korejiešu, krievu,
iguānu, moldāvu u.c. valodās.

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

Simtgades publiskās diplomātijas programmas pasākumi
2018.gadā tika plānoti un īstenoti, aptverot konkrētas
mērķauditorijas:

5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja/paliekošā
vērtība

2018.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.
Lai nodrošinātu pasākuma ilgtspēju/paliekošas vērtības radītas
jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latviju;
nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; radīta jauna kultūras
pieredze un emocijas; radīta jauna sociālo mediju vai cita
komunikācijas platforma; radītas jaunas idejas un koprades
formas; ieguldīts valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības
veicināšanā ārvalstīs.

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, tautieši ārvalstīs, Latvijas
ilggadēji atbalstītāji, esošie sadarbības partneri.
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.

Īpaša uzmanība tiek pievērta informācijai svešvalodās, kas
sasniedz visplašākās mērķauditorijas.
2018.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.)

R2727_6p2

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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7. Cita informācija,
kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā

R2727_6p2

Piešķirtā finansējuma izlietojums tika efektīvi koordinēts un
rūpīgi uzraudzīts. Visi pasākumi atbilda Simtgades Publiskās
diplomātijas programmas kritērijiem.
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Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji

II.

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
343 850.00

4
298 102.68

5=3–4
45 747.32

339 350.00

296 833.89

42 516.11

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

334 850.00
2 000.00
332 850.00

292 517.22
1 252.43
291 264.79

42 332.78
747.57
41 585.21

4 500.00

4 316.67

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4 500.00
4 500.00

1 268.79
1 268.79

3 231.21
3 231.21

Projektu īstenošanas gaitā bija iespēja samazināt projektu tehniskās un
administratīvās izmaksas, piesaistot papildu sadarbības partnerus,
vienlaicīgi saglabājot projektu kvalitāti un starptautisko redzamību.

Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
Andris Pelšs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs Vita Timermane-Moora, padomniece, Komunikācijas direkcija, ĀM
(amats, vārds, uzvārds)

Tālrunis 67016249
E-pasts
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vita.timermane-moora@mfa.gov.lv

