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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) 

29. Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas vizuālās mākslas projektiem 

Simtgades zīmē, 2017-2021 
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks) 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 
 

1. Pasākuma mērķis 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;  

vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un 

starpkultūru attiecību veidotāju; 

-daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un 

sasniegumus; 

-radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un 

jaunrades darbus. 

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; 
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• 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 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 
Atbalsts Simtgades vēstījumiem starptautiskās mākslas 

izstādēs – publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas vizuālās 

mākslas projektiem ārvalstīs.  

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. Vašingtona (ASV), 18.janvāris-23.februāris Izstādes 

“Valsts būvniecība. Latvijas arhitektūra 9.-21.gs.” 

atklāšana Katoļu universitātē un Viļa Indes grāmatu 

The Glass Mountain prezentācija  

2. Kampo de Kriptana (Spānija) 2.-18.februāris Ceļojoša 

izstāde “Māksla no Latvijas. Ivara Heinrihsona 

donkihotiskie sveicieni Latvijas simtgadē” 

3. Helsinki (Somija), 2018.gada 9.februāris-2019.gada 

24.marts Atbalsts Latvijas mākslinieku dalībai 

Helsinku Laikmetīgās mākslas muzeja KIASMA 

izstādē “Tur un atpakaļ: Baltijas reģiona mūsdienu 

māksla” 

4. Viļņa (Lietuva), 13.februāris-23.marts Latvijas 

simtgadei veltītas Jāņa Avotiņa personālizstādes 

“Svētki” atklāšana Viļņā, laikmetīgās mākslas galerijā 

“Vartai” 

5. Londona (AK), 28.februāris-25.marts Latvijas dalība 

Baltijas Arhitektūras projektā Londonā (Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas simtgades vizuālās 

mākslas un skatuves mākslas projektiem Lielbritānijā) 

6. Londona (AK), 1.marts-8.marts Latvijas dalība 

Baltijas Arhitektūras projektā Londonā (Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas simtgades vizuālās 

mākslas un skatuves mākslas projektiem Lielbritānijā) 

7. Londona (AK), 6.-14.marts Londonas dizaina 

biennāles Latvijas stenda autora Artūra Analta 

personālizstāde “Robežas”  

8. Palermo (Itālija), 14.-17.marts Latvijas valsts 

simtgades sadarbības projekts “Latvijas un Itālijas 

kopīgā kultūras mantojuma nozīme mūsdienās” 
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9. Pleskava, Sanktpēterburga (Krievija),  24.-27.marts, 

Latvijas simtgades svinības Jaņa Rozentāla zīmē 

10. Londona (Lielbritānija), 9.aprīlis-3.jūnijs “Pop Up” 

projekts Londonas grāmatu tirgus ietvaros 

11. Esquivias (Toledo), Spānija , 12.-23.aprīlis Ceļojoša 

izstāde “Māksla no Latvijas. Ivara Heinrihsona 

donkihotiskie sveicieni Latvijas simtgadē”  

12. Maskava (Krievija), 19.aprīlis – 17.jūnijs Latvijas 

fotomākslinieku dalība Foto grāmatu festivālā 

13. Kuenka (Spānija), 3.maijs-3.jūlijs Ceļojoša izstāde 

“Māksla no Latvijas. Ivara Heinrihsona donkihotiskie 

sveicieni Latvijas simtgadē” 

14. Bornholma (Dānija), 4.maijs-19.augusts Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas vizuālās mākslas 

izstādēm Latvijas simtgades ietvaros 

15. Santorini sala (Grieķija), 10.-30.maijs Egona Spura 

foto izstādes “Rīga 19.gadsimta un 20.gadsimta 

sākuma proletāriešu rajonos. 1975-1988” atklāšana– 

godinot Latvijas valsts 100gadi un Eiropas kultūras 

mantojuma gadu 

16. Maskava (Krievijas Federācija), 16.maijs- 3.jūnijs 

Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas mākslinieka 

Miķeļa Fišera personālizstādēm Maskavā, Triumph 

galerijā 

17. Atēnas (Grieķija), 18.maijs-20.jūnijs Latvijas dalība 

Muzeju naktī Atēnās. Latviešu keramiķes K.Nuķes-

Panteļejevas Latvijas valsts simtgadei veltītās 

ekspozīcijas “Saules ceļš” atklāšana 

18. Vitebska (Baltkrievija), 23.-26.maijs Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas Dailes teātra 

viesizrādēm Vitebskas J. Kolasa nacionālajā teātrī 

19. Londona (Lielbritānija), 24.-25.maijs Latvijas Radio 

kora “NeoArctic" multimediāls koncerts  Londonā 

(Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas Simtgades 

mūzikas projektiem Lielbritānijā) 

20. Telaviva (Izraēla), 29.maijs-3.jūnijs Jaunā Rīgas 

teātra viesizrādes Telavivā “Garā dzīve” Starptautiskā 

teātra festivālā 

21. Kārdifa (Lielbritānija), 7.jūnijs Vijolnieces Baibas 

Skrides un Velsas Nacionālā orķestra koncerts 

(Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas Simtgades 

mūzikas projektiem Lielbritānijā) 

22. Kārdifa (Lielbritānija), 7.-21.jūnijs Ceļojošā 

karikatūru izstāde “Latvijas 100 gadu vēsture 

karikatūrās” Apvienotās Karalistes reģionos un 

Londonā 

23. Viļņa (Lietuva) 7.-10.jūnijs Publiskās diplomātijas 

atbalsts atklāšanas pasākumam Starptautiskās 

laikmetīgās mākslas izstādē “ArtFair Vilnus - Baltic 

Art Bridge 2018” 
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24. Nirnberga (Vācija), 28.jūnijs-1.jūlijs Latvijas valsts 

simtgades prezentācija teātra festivālā “TALKING 

ABOUT BORDERS” Nirnbergā 

25. Tallina (Igaunija), 29.jūnijs-2.septembris Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas mākslas pasākumam 

Baltijas triennāles Tallinā ietvaros 

26. Latvijas mākslinieku gleznu izstāde 1.–15.jūlijā. Kairā 

(Ēģiptē) 

27. Ceļojoša izstāde “Māksla no Latvijas. Ivara 

Heinrihsona donkihotiskie sveicieni Latvijas 

simtgadē” 3.maijs-3.jūlijs, Kuenkā (Spānijā). 

28. Fotomākslinieka A.Zēgnera un tekstilmākslinieces 

I.Vecenānes izstādes “Dzintara noslēpumi” atklāšana 

mākslas kompleksa 798 galerijā “Xin Dong Cheng 

Space for Contemporary Art” 7.jūlijā - 31.augustā, 

Pekinā (Ķīnā). 

29. Ceļojošā karikatūru izstāde “Latvijas 100 gadu vēsture 

karikatūrās” 28.jūnijs – 2.jūlijs, Birmingemā 

(Lielbritānijā). 

30. Latvijas stikla mākslinieka Arta Nīmaņa 

personālizstāde, 4.maijs - 19.augusts Bornholmas 

Mākslas centrā (Dānijā).  

31. Latviešu gleznotājas Ilzes Orinskas personālizstāde 

“BITE!”  26.jūnijs – 20 jūlijs, Berlīnē (Vācijā). 

32. Publiskās diplomātijas atbalsts Latvijas mākslas 

pasākumam Baltijas triennāles Tallinā ietvaros 

29.jūnijs – 2.septembris (Igaunijā). 

33. Londonas Dizaina biennāle – Latvijas stenda 

atklāšana 4.-23.septembrī. Londonā (Lielbritānijā) 

34. Latvijas valsts simtgades prezentācija teātra festivālā 

“TALKING ABOUT BORDERS” 28.jūnijs-1.jūlijs, 

Nirnbergā (Vācijā). 

35. Abū Dabī, Apvienotie Arābu Emirāti, 1.-31.oktobris, 

Latvijas dalība AAE-Eiropas vēsturiskās sadarbības 

projektā “AAE-Eiropas vēsturiskā attīstība”  - 

atbalsts  I. Vecenānes mākslas darbu un  Kurzemes 

novada goda tautastērpa prezentācijai. 

36. Maskava, Krievija, 7. - 17. oktobris; Latvijas 

simtgadei veltīta kultūras pasākumu sērija Krievijā - 

Atbalsts filmas “Pirmdzimtais” dalībai ES Filmu 

festivālā Tomskā 

37. Maskava, Krievija, 20.oktobris; Latvijas simtgadei 

veltīta kultūras pasākumu sērija Krievijā - Atbalsts 

Kremerata Baltica koncertam parka Zarjade 

koncertzālē, Maskavā 

38. Tartu, Igaunijā, 9.-18..novembris, atbalsts Latvijas 

simtgadei veltītu izstāžu programmai ”Māksla 

simtgadei” Tartu - mākslinieces D.Dēliņas-Lipskas 

gleznu izstādei “Saucējas” un Reiņa Pētersona 

komiksu sērijai „Es esmu introverts“ Tartu 

Nacionālajā muzejā, kā arī G.Godiņa lekcijai Tartu 
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Universitātē par eposa „Kalevdēls“ jauno 

atdzejojumu latviešu valodā."“Māksla simtgadei” 

Tartu 

39. Riihimäki, Somija, 15.novembris -26.decembris, 

publiskās diplomātijas atbalsts vizuālās mākslas 

izstādei “Arta Nīmaņa izstāžu cikls Latvijas 

simtgadei” Somijā  

40. Maskava, Krievija, 2. decembris; Latvijas simtgadei 

veltīta kultūras pasākumu sērija Krievijā  - Latvijas 

kultūras vakars ar Aspazijas un Raiņa dzejas 

lasījumiem Caricina pilī, sadarbībā ar režisoru un 

dramaturgu Dmitriju Minčenoku, pils muzeju 

Caricina (Царыцино), Dailes teātri – Artūru 

Skrastiņu, Mirdzu Martinsoni un Lilitu Ozoliņu,  

41. Maskava, Krievija, 6 – 12. decembris Latvijas 

simtgadei veltīta kultūras pasākumu sērija Krievijā – 

atbalsts Dāvja Sīmaņa dokumentālās filmas “Mūris” 

un diskusijai ar filmas autoru festivālā ArtDocFest. 

42. Tallina, Igaunija, 9.-15.decembris, publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas teātra pasākumiem 

Tallinas 10.starptautiskajā teātra festivālā 

“Midwinter’s Night’s Dream” - Alvja Hermaņa 

iestudējumu programmai par godu Latvijas valsts 

simtgadei.  

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 

2018.gadā tika plānoti un īstenoti, aptverot konkrētas 

mērķauditorijas: 

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. 

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, starptautiski 

festivāli, Latvijas un ārvalstu vizuālās un skatuves mākslas 

institūcijas, diasporas mākslinieki. 

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 
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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. 

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.) 

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. 

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 

 

 

http://www.mfa.gov.lv/ministrija/arlietu-dienests-latvijas-valsts-simtgadei
http://www.mfa.gov.lv/ministrija/arlietu-dienests-latvijas-valsts-simtgadei
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II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 
                      euro 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas 

kodu nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām  

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi - kopā 98 960.00 93 217.80 5 742.20 

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 
91 390.00 85 647.80 5 742.20 

1000–2000 Kārtējie izdevumi 91 390.00 85 647.80 5 742.20 

1000 Atlīdzība 1 000.00 200.00 800.00 

2000 Preces un pakalpojumi 90 390.00 85 447.80 4 942.20 

3000 Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
0.00 0.00 0.00 

7100–7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
0.00 0.00 0.00 

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 

mērķim  

0.00 0.00 0.00 

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

0.00 0.00 0.00 

5000; 9000 Kapitālie izdevumi 7 570.00 7 570.00 0.00 

5000 Pamatkapitāla veidošana 7 570.00 7 570.00 0.00 

 

* Starpības 

pamatojums 

Latvijas diplomātisko pārstāvniecību aktīvas darbības rezultātā tika 

piesaistīti papildu sadarbības partneri, kas ļāva samazināt faktiskos 

izdevumus attiecībā pret atskaites periodā sākotnēji plānotajiem 

izdevumiem. 

 
 

 

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 vita.timermane-moora@mfa.gov.lv 

 


