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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. Pasākuma 

mērķis 

Atzīmēt Latvijas simtgades svinības 2018. gadā un rosināt svētku sajūtu diasporā. 

Stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas 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 2018. gadā 

tika īstenoti 22 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. Baltijas Studiju veicināšanas apvienības (AABS) konference Stenforda 

universitātē (norises vieta – Stenforda Universitāte, San Francisko, Kalifornijā, 

īstenošanas laiks – 2018. gada 31. maijs – 4. jūnijs) 

2.  Baltiešu diena Baltijas valstu Simtgades kopīgajās svinībās Stokholmā 

(norises vieta – Brīvdabas muzejs Skansen Stokholmā, īstenošanas laiks – 

2018. gada 26. maijs) 

3. Latvijas simtgadei veltīta konference Sanktpēterburgā (norises vieta – 

Sanktpēterburga, Krievija, īstenošanas laiks – 2018. gada 17. un 18. maijs)  

4. Simtgades Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti Austrālijā (norises 

vieta – Melburna, Austrālija, īstenošanas laiks – 2018. gada februāris un marts) 
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5. Baltijas valstu simtgades filmu festivāls Ņujorkā (norises vieta – Ņujorka, 

ASV, īstenošanas laiks – 2018. gada 18. – 21. oktobris)  

6. “Valoda. Dziesma. Spēks” Hamburgā Latvijas simtgadei (norises vietas 

Hamburga un Brēmene Vācijā, īstenošanas laiks – 2018. gada februāris, 

septembris un novembris) 

7. Atbalsts Viestura Zariņa grāmatas par pirmajiem latviešiem Kanādā 

izdošanai un prezentācijai (norises vieta – Toronto un Manitoba Kanādā, 

īstenošanas laiks – 2018. gada novembris – 2019. gada maijs) 

8. Reģionālie kultūras svētki Viduseiropā un Dienvideiropā (norises vietas – 

Rosendāle Nīderlandē un Antālija Turcijā, īstenošanas laiks – 2018. gada 

februāris un aprīlis) 

9. Brazīlijas latviešu skaitīšanas akcija un simtgades projekts “Ar Latviju sirdī” 

Brazīlijā (norises vietas – visa Brazīlija un Novoodesa Brazīlijā, īstenošanas 

laiks – no 2018. gada maija līdz 2018. gada novembrim) 

10.  Latvijas simtgades kultūras dienas Baškortostānā (norises vietas – 

Arhlatviešu un Bakaldīnas ciemi Arhangeles rajonā Baškortostānā, Krievijā, 

īstenošanas laiks – 2018. gada 19. – 24. februāris)  

11. Valsts svētki Latvijai 100. gadskārtā Parīzē (norises vieta – Parīze Francijā, 

īstenošanas laiks – 2018. gada 24. novembris) 

12. Latviešu māksla Kalamazū – Latvijas simtgadei (norises vieta – 

Rietummičiganas universitāte Kalamazū un Richmond Center for Visual Arts, 

Kalamazū, ASV, īstenošanas laiks – no 2018. gada 17. janvāra līdz 25. martam) 

13.  Zviedrijas latviešu mākslas izstāde “Ar saknēm Latvijā” (norises vieta -  

Edsvikas mākslas zāle Sollentūnā, Stokholmā, Ūmeo, Gēteborga, Malme, 

īstenošanas laiks – 2019. gads) 

 

14. Diasporas un Latvijas mākslinieku izstāde Cēsīs “Māksla nešķir, māksla 

vieno!” (norises vieta – Pasaules latviešu mākslas centrs (PLMC) Cēsīs, 

īstenošanas laiks – no 2018. gada jūnija līdz 2019. gada martam) 

 

15. Projekts “Simts balsis Simtgadē” (norises vietas – Rīga, Londona, 

Straumēni Lielbritānijā, īstenošanas laiks – no 2018. gada maija līdz 

septembrim) 

 

16. 100 minūtes latviešu klasiskās mūzikas Latvijas simtgadē (norises vieta – 

Hāga Nīderlandē, īstenošanas laiks – 2018. gada 24. novembris) 

 

17. Projekts “Simtiem zvaigžņu debesīs” (norises vieta – Leipciga Vācijā, 

īstenošanas laiks – 2018. gada marts) 

 

18. Dokumentālā īsfilma “Es daru Latviju” (norises vieta – Rīga, īstenošanas 

laiks no 2018. gada jūnija līdz oktobrim) 

 

19. Latvijas Kultūras dienas Igaunijā – Latvijai 100 (norises vieta – Tallina, 

īstenošanas laiks - 2018. gada 4. maijs – 10. jūnijs) 

 

20. Latviešu kultūras diena Londonā (norises vieta – Londona, īstenošanas 

laiks – 2018. gada 12. maijs) 
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21. Multimediāla ceļojoša izstāde “Neapdziedātie varoņi” (norises vietas – 

Toronto, Otava, Monreāla un Hamiltona Kanādā, īstenošanas laiks – 2018. 

gads un 2019. gads līdz jūlija vidum) 

  

22. Ērika Ešenvalda “Ziemeļgaismas” atskaņojums Kanādā Latvijas simtgadei 

(norises vieta – Toronto, īstenošanas laiks – 2018. gada 24. februāris) 
 

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; 

norise stāstīja Latvijas stāstu, deva ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā. 

 

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.  

Norises aptver šādas mērķauditorijas: bērni, ģimenes ar bērniem; jaunieši; 

seniori; tautieši Latvijā un ārvalstīs; ārvalstu viesi. 

4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, 

pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

Latviešu diasporas organizācijas visā pasaulē, Latvijas Republikas Kultūras 

ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrija, mītņu zemju vietējās pašvaldības, Latvijas pašvaldības, dažāda veida 

citas organizācijas (piemēram, latviešu draudzes ārzemēs, Daugavas Vanagi) 

mītņu zemēs, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs, Stenforda Universitāte, 

AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies), Igaunijas Ārlietu 

ministrija, Zviedrijas Ārlietu ministrija, brīvdabas muzejs Skansen Stokholmā, 

Igaunijas un Lietuvas Nacionālie Kino centri, Skandināvu centrs Ņujorkā, muzejs 

“Latvieši pasaulē” (LaPa), Brazīlijas Latviešu Baptistu apvienība (BLBA), 

Rietummičiganas Universitāte, Richmond Center for Visual Arts, Igaunijas 

Simtgades birojs, Latvijas vēstniecība Igaunijā, “The Adlers Agency” ASV. 

 



4 

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. 

 

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. 

 

6. Pasākuma 

publicitāte 

(t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, 

publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma 

nosaukums utt.) 

1. Baltijas Studiju veicināšanas apvienības (AABS) konference Stenforda 

universitātē. Konference plaši tika atspoguļota presē un medijos: laikrakstā 

“Laiks” tika publicēti divi raksti par gatavošanos konferencei, kā arī preses 

relīze ar fotogrāfijām pēc konferences, Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības 

mēnešrakstā ”ZK Apskats”: 

https://www.dropbox.com/s/bdu1yxgv06e567u/APSKATS%20-%202017-12-

better-2.pdf?dl=0. Sociālajos medijos: 

https://www.facebook.com/balticstudiesSUL/photos/gm.1850205711863622/

1878186019065197/?type=3&theater; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005979888809&hc_ref=ARQd

d4b4mIiguDtvSpJeZaQtxWYCg7P2AuGVS9KIf6Orlirnqc7DwDnxa-

XLtLQyFu-  

Stenforda universitātes mājas lapā: http://aabs2018.stanford.edu/, Amerikas 

latviešu apvienības mājaslapā: http://www.alausa.org/lv/.  

2.  Baltiešu diena valstu Baltijas valstu Simtgades kopīgajās svinībās 

Stokholmā. Informācija par pasākumu ir publicēta portālos la.lv, latvieši.com, 

zla.se, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Latvijas institūta, Baltiešu 

sadarbības grupas Zviedrijā mājaslapās, laikrakstā Brīvā Latvija, Youtube 

kanālā (ar logotipiem), sociālajā tīklā Facebook u.c. vietnēs. Plaša, notikumu 

atspoguļojoša relīze un ar atsauci uz atbalstītājiem tikai publicēta vairākos 

saziņas kanālos ar nosaukumu ”Baltiešu simtgades svinību sarīkojums 

Stokholmā ar ievērojamu politisko nozīmi”.  
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Nozīmīgākie publicitātes raksti: https://www.latviesi.com/article/baltiesu-

simtgades-svinibu-sarikojums-stokholma-ar-ieverojamu-politisko-nozimi; 

http://brivalatvija.lv/mitnu-zemes/baltiesu-simtgades-svinibu-sarikojums-

stokholma-ar-ieverojamu-politisko-nozimi?pp=; http://www.la.lv/baltiesi-

stokholma-simtgadi-svines-ar-verienu/; 

https://www.youtube.com/watch?v=hivdKPt7U6E.  

3. Latvijas simtgadei veltīta konference Sanktpēterburgā. Saldus un Brocēnu 

novadu laikrakstā „Saldus Zeme” 2018. gada 15. jūnijā ievietota žurnālistes I. 

Vilmanes publikācija „Veido saikni starp latviešiem Latvijā un Krievijā” un 

kā preses relīze izsūtīta arī citiem medijiem. Konferences norisi aprakstīja 

dalībniece Daina Tursa. Raksts un fotomateriāli publicēti Saldus novada 

mājaslapā www.saldus.lv, www.saldusnovadam.lv, kā arī Druvas KC 

mājaslapā vietnē facebook.com: https://www.facebook.com/Druvas-

kult%C5%ABras-centrs-1765140593778936/, www.latviesi.com. Dejotāju un 

dalībnieku uzņemtās fotogrāfijas un video materiāli par konferenci publicēti 

sociālajos tīklos Facebook un draugiem.lv, u.c. Par iespaidiem 

Sanktpēterburgā tika uzņemta videofilma (autors Māris Balodis). 

4. Simtgades Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti Austrālijā. Publicitāte 

laikrakstos “Austrālijas latvietis” un “Latvietis”, reklāmas latviešu namos, 

LAAJ mājas lapā www.laaj.org.au. Ieraksts - Dziesmu svētku ieskaņas 

koncerta pārskats: https://youtu.be/MPo0uUiBT9s (A. Jaudzems), Foto – 

Dziesmu svētku ieskaņas koncerts: 

https://drive.google.com/open?id=1Two8dnxaNwJfq52Ehu_xte7jn-H4lJn5. 

(A. Jaudzems)  

5. Baltijas valstu simtgades filmu festivāls Ņujorkā. Sludinājumi un apraksti 

tika publicēti laikrakstā LAIKS un Laikraksts Latvietis. Preses un televīzijas 

komentāri: Voice of America: https://www.golos-ameriki.ru/a/baltic-film-

festival-new-york/4621229.html; Lietuvas TV: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013704617/panorama?jwsource=cl&fbcli

d=IwAR3qzw-AIyYhhbVpbdgL3X-4uO-

98ziaXM4n6Eg_OlnKyKevZDjCdrdj4y4#wowzaplaystart=1960000&wowza

playduration=131000; Igaunijas TV: https://kultuur.err.ee/871444/new-

yorgis-loppes-esimene-balti-filmifestival; ; Art Territory: 

http://arterritory.com/en/lifestyle/cinema/7803-

2018_new_york_baltic_film_festival,_18-21_october/; Bronx TV: 

https://www.bronxnet.org/watch/videos/5965/; 

https://www.bronxnet.org/watch/videos/6042/  

Atklāšanas vakars: 

https://www.flickr.com/photos/136427390@N03/sets/72157701029953671/w

ith/45417541851/  Festivālu mājas lapa: 

https://www.balticfilmfestival.com/#thank-you-section. 

6. “Valoda. Dziesma. Spēks” Hamburgā Latvijas simtgadei. Pasākuma plakāta 

izvietošana 13. Saeimas vēlēšanu iecirknī Hamburgā 06.10.2018. Paziņojums 

laikrakstā “Brīvā Latvija”Nr.43(1557), 17-23.2018. Plakāta izvietošana norises 

vietā 17.11.2018. LBH mājas lapa – reklāmas informācija latviešu valodā 

https://www.latviesihamburga.de/2018/10/06/sp%C4%93ka-dziesma-latvijai-

2018-gada-

17novembr%C4%ABhamburg%C4%81/?fbclid=IwAR0WL2iYGh7CpOIdW

ce0oXnFOmnOSWcyNtFyHNeD0AirT3GVrUP aCmh4iCM  

https://www.balticfilmfestival.com/#thank-you-section
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LBH mājas lapa – reklāmas informācija vācu valodā 

https://www.latviesihamburga.de/2018/10/06/das-lied-

f%C3%BCrlettland/?fbclid=IwAR0yORn7WF7KndQx_YSBlYrMFt01os_-

xkzsRC-_-p-BlMyp26oeRXHw7ZA  

LBH mājas lapa – atskats par pasākumu ar foto latviešu valodā 

https://www.latviesihamburga.de/2018/11/19/sp%C4%93ka-dziesma-latvijai-

hamburg%C4%81/  

LBH mājas lapa – atskats par pasākumu ar foto vācu valodā 

https://www.latviesihamburga.de/2018/11/19/das-lied-f%C3%BCr-lettland/  

Reklāmas un atskata informācija par pasākumu:  

VPDK Sidrabi mājas lapa - http://www.sidrabidejo.lv/jaunumi;  

Latviesi.com – https://www.latviesi.com/notikumi/skatit/latvijas-republikas-

proklamesanas-100-gadadienaiveltits-pasakums-hamburga-speka-dziesma-

latvijai; https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/hamburga-aizvadits-latvijas-

republikas-proklamesanas100-gadadienai-veltits-sarikojums;  

Dr.Martin Pabst raksts - https://www.nordisch.info/lettland/weltweite-feiern-

auch-in-hamburg;  

Informācija tika nosūtīta vai ievietota: Latviešu biedrības Hamburgā 

mājaslapas Jaunumu saņēmēju adresātiem; www.laipa.de - Hamburgas 

Latviešu sestdienas skoliņai; - sociālā tīkla “Facebook” grupās “Hamburgas 

Latvieši”, “Latvieši Brēmenē”, “Latvieši Vācijā”, “Latviešu Kopība Vācijā”, 

“Latvieši Hanoverē”, “WirSindDasBaltikum”; - sociālā tīkla “Facebook” lapās 

VPDK “Sidrabi”, DK “Trejdeksnītis”, DK “Dimdari”, koris “Balticoro”.   

7. 2018. gada decembrī tika uzsākta “crowd sourcing” kampaņa ar iespēju 

iepriekš pasūtīt grāmatu, lai varētu segt daļu iztrūkstošās summas tās 

drukāšanai. Grāmata tika reklamēta sociālos medijos, piemēram, dažādas 

Facebook grupās (American Latvians, LATCAN, u.t.t.), ar e-pasta vēstulēm, 

ar skrejlapām Kanādas latviešu namos un baznīcās, kā arī ar sludinājumiem 

Amerikas latviešu avīzēs Laiks un Latvija Amerika. Tāpat Toronto latviešu 

centra veikalam “Letts Shop” ir piešķirtas tiesības pārdot grāmatu, gan uz 

vietas, gan internetā.  

8. Reģionālie kultūras svētki Viduseiropā un Dienvideiropā.  RKSE VE, 

Nīderlandē, Rosendālē:  LV 100 lapā:  

https://lv100.lv/galerijas/160318-latvija-viduseiropa-regionalie-latviesu-

kulturas-svetki-niderlande/; https://lv100.lv/galerijas/140618-lucijas-garutas-

lugsana-musu-tevs-debesis-/page/27/; https://lv100.lv/en/galleries/180418-

brivibas-menesa-programmas-atklasana/page/3/; 

https://lv100.lv/jaunumi/astoni-interesantakie-diasporas-projekti-latvijas-

valsts-simtgadei/.  

latviesi.com lapā:  

https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/verienigie-regionalie-kulturas-

svetki-viduseiropa-ir-noslegusies-ar-izcilibas-zimi-pulcejot-500-dalibniekus-

un-vairak-neka-1000-skatitajus.  

Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=3yv-8aVVJ5o.  

Lsm.lv:  

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/uz-niderlandes-un-belgijas-

robezas-notiks-latvijas-simtgadei-veltitie-regionalie-kulturas-svetki.a269021/.  

PBLA lapā:  

http://www.pbla.lv/pbla-daliborganizacijas-amerika-kanada-australija-eiropa-

diaspora-gada-davanas-valsts-simtgadei/.  

RKSE DE, Turcijā, Antālijā:  
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https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-valsts-simtgade-top-sviklanu-gimenes-

dzimtas-ciltskoks/page/84/; https://www.lv100.lv/galerijas/210518-video-

apskats-mazie-latvijas-dziesmu-un-deju-svetki-turcija/; 

https://lv100.lv/jaunumi/antalija-nosledzies-ceturtais-posms-regionalajiem-

kulturas-svetkiem-eiropa/.  

latviesi.com lapā:  

https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/regionalo-kulturas-svetku-eiropa-

ceturtais-posms-turcija-antalija-ir-aizritejis.  

RKSE /Facebook lapā:  

https://www.facebook.com/events/2016784685312001/.  

https://www.evensi.com/ceturtie-gionalie-kulturas-svetki-eiropa-turcija-

antalija-2704-29-antalya/248829516.  

Vēl ir vairākas sīkākas publikācijas, kā arī atspoguļojums RETV un 

Nīderlandes un Turcijas vietējā presē un televīzijās.  

 

9. Brazīlijas latviešu skaitīšanas akcija un simtgades projekts “Ar Latviju sirdī” 

Brazīlijā. Publikācijas par I Latviešu Kultūras festivālu Brazīlijā un 

lieluzvedumu “Ar Latviju sirdī” ir bijušas tādos Latvijas un diasporas 

plašsaziņas līdzekļos kā www.lv100.lv , www.latviesi.com, www.nra.lv , 

www.diena.lv, www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.pbla.lv. Arī LR Ārlietu 

ministrijas mājaslapā sadaļā - Simtgades valsts svētki pasaulē - 

www.mfa.gov.lv. Festivālam tika izveidota īpaša mājaslapa latviešu un 

portugāļu valodās - http://letoniabrasil.org/festival.  

Informācija gan par Latviešu tautas skaitīšanas akciju gan I Latviešu kultūras 

festivālu Brazīlijā un visiem pasākumiem, kas tajā laikā notika tika publicēta 

BLKA mājaslapā www.letoniabrasil.org, Facebook lapā 

www.facebook.com/LetoniaBrasil un Instagram lapā 

www.instagram.com/letoniabrasil .  

Publikācijas portugāļu valodā par I Latviešu Kultūras festivālu Brazīlijā bijušas 

tādos vietējos plašsaziņas līdzekļos kā www.liberal.com.br, 

www.regiaohoje.com.br, www.g1.globo.com, www.tododia.com.br, 

www.novomomento.com.br, www.ultradicas.com.br. Publicēts arī raksts par 

Festivālu vietējā avīzē - “Jornal de Nova Odessa” 13. novembra numurā.  

Fotogrāfijas no Lieluzveduma “Ar Latviju sirdī”: 

https://www.facebook.com/pg/LetoniaBrasil/photos/?tab=album&album_id=

1970539519693335  

10. Latvijas simtgades kultūras dienas Baškortostānā.  Publicitāte: 

https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/120037-latviesu-kulturas-dienas-

baskortostana-ar-viesiem-no-maskavas-un-latvijas/.  

11. Valsts svētki Latvijai 100. gadskārtā Parīzē. Informācija par pasākumu tika 

izplatīta sekojošos medijos, izmantojot LAF e-pastu sarakstu un LAF lapu 

sociālajā tīklā Facebook, Latvijas vēstniecības Francijā e-pastu sarakstu un 

Facebook lapu, Parīzes latviešu skolas Garā Pupa e-pastu sarakstu un skolas 

lapa Facebook, Parīzes latviešu kora Latve e-pastu sarakstu un lapu Facebook, 

kā arī portālu www.latviesi.com, Latvijas simtgades mājaslapu.  

12. Latviešu māksla Kalamazū – Latvijas simtgadei.  Mākslas izstādes un 

sarīkojumu nedēļas nogale (2018. gada 24. un 25. marts) tika reklamēta 

vietējiem un apkārtnes latviešu sabiedrībai caur sociālo tīklu Facebook, e-pasta 

vēstulēm un pasta sūtījumiem. Mākslas izstādes universitāte reklamēja savai 
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publikai, izsūtot apmēram 800 pastkartes. Tāpat informācija par šiem 

notikumiem bija visos universitātes kalendāros un aprakstos. Universitātes 

radio stacija WMUK intervēja Juri Ķeniņu un raidīja “Latvia's Musical History: 

Both Ancient And Kind Of New”, pieejams 

http://www.wmuk.org/post/latvias-musical-history-both-ancient-and-kind-

new un “To Celebrate Latvia's 100th, Western Highlights Latvian-American 

Artists,“ kur viņi intervēja Sniedzi Janson-Ruņģi un Ritu Grendzi, pieejams 

http://www.wmuk.org/post/celebrate-latvias-100th-western-highlights-

latvian-american-artists.  

Par pasākumiem tika informēts arī Amerikas latviešu apvienības simtgades 

mājas lapā. Kā arī Gunta Lujāne dokumentēja notikumus ar fotogrāfijām, 

publicējot sociālajā tīklā Facebook. Pasākumu programma ir pieejama 

universitātes digitālajā arhīvā: https://scholarworks.wmich.edu/latvian-

arts/2018/. Video no gandrīz visiem pasākumiem var skatīt - 

https://vimeo.com/channels/klamich.  

 

13.  Zviedrijas latviešu mākslas izstāde “Ar saknēm Latvijā”. Par izstādi ”Ar 

saknēm Latvijā” Edsvikas mākslas zālē Facebook lapā dienas laikā ir 

uzzinājuši un atzīmējuši 500 cilvēki. 2018. gada 5. decembrī portālā 

Latviesi.com publicēta preses relīze 

https://www.latviesi.com/notikumi/skatit/zviedrija-dzivojoso-latviesu-

izcelsmes-makslinieku-darbu-izstade-ar-saknem-latvija. Informācija par 

izstādi ir ievietota Edsvik mākslas zāles mājas lapā 

https://www.edsvik.com/12-20-januari-2019/. Informācija sniegta arī 

Latvijasmediji.lv, Latvijasradio.lv, Ltv.lv, Dienasmediji.lv, Radioswh.lv, 

Santa.lv, kā arī vairākiem Zviedru medijiem – Metro, Mitt i Sollentuna u.c.  

 

14. Diasporas un Latvijas mākslinieku izstāde Cēsīs “Māksla nešķir, māksla 

vieno!” Diasporas medijos: Elektroniskajā laikrakstā Latvietis publicēts raksts 

”Māksla vieno” (03.07.2018); Laikraksts Laiks – Izstādes recenzija 

(23.06.2018.);Laikraksts “Latvija Amerikā” - “Māksla nešķir, māksla vieno!” 

Cēsīs (28.06.2018); Interneta vietnē latviesi.com 

https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/pasaules-latviesu-makslas-centrs-

cesis-atklaj-verienigu-izstadi-maksla-neskir-maksla-vieno. Latvijas medijos: 

LV100 pasākumu kalendārā 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/diasporas-un-latvijas-

makslinieku-darbu-izstade-maksla-neskir-maksla-vieno/. Portāls Delfi “Cēsīs 

atklās plašu diasporas un Latvijas mākslinieku izstādi” (13.06.2018)  

Portāls lvportals.lv “Cēsīs atklās plašu diasporas un Latvijas mākslinieku 

izstādi” (13.06.2018);Laikraksts Druva “Cēsīs satiekas draugu pāri” 

(28.06.2018); Sižets Vidzemes TV un Latvijas TV (2018.gada jūnijs) 

https://www.facebook.com/VidzemesTV/videos/515328035549127/.  

 

15. Projekts “Simts balsis Simtgadē”. Sagatavotie videomateriāli:  

https://www.youtube.com/watch?v=gj4pF7muSZE (informatīvais video par 

Diasporas likumu)  

https://www.dropbox.com/sh/mp8ygwyopdpgg66/AAAqKRwTMGw6Aph7v

UctczhEa?dl=0 (informatīvie video par dalību Saeimas vēlēšanās)  

https://www.youtube.com/watch?v=PgAyjdmXjkk (11. maija pilsoniskās 

līdzdalības diskusija Londonā)  

https://youtu.be/3xzu1tul5y4, https://youtu.be/eYUKShTc73k (14. septembra 

pilsoniskās līdzdalības debates Londonā, videoieraksts; saskaņā ar vienošanos 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/diasporas-un-latvijas-makslinieku-darbu-izstade-maksla-neskir-maksla-vieno/
https://www.lv100.lv/programma/kalendars/diasporas-un-latvijas-makslinieku-darbu-izstade-maksla-neskir-maksla-vieno/
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ar LTV šīs diskusijas tiešraidi ELA nedrīkstēja nodrošināt, ņemot vērā 

nākamās dienas LTV tiešraidi no Straumēniem)  

ELA sociālo tīklu publikācijas:  

https://www.facebook.com/events/858150851052169/?active_tab=discussion  

https://www.facebook.com/events/238658196910417/?active_tab=discussion  

https://www.facebook.com/events/186536075523546/?active_tab=discussion  

Projekta aktivitāšu atspoguļojums medijos:  

https://www.youtube.com/watch?v=WGzYsSLe-W4; 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/toposais-diasporas-likums--arzemes-

dzivojoso-tautiesu-debasu-krustugunis.a278352/;  

https://www.facebook.com/ltvzinas/videos/258111925038531  

 https://www.facebook.com/LatvijasTv/videos/743406852689726  

https://www.facebook.com/ltvzinas/videos/debates-

lielbrit%C4%81nij%C4%81-pla%C5%A1i-

apmekl%C4%93tas/1808752735846853/  

https://irir.lv/2018/09/19/balsis-no-talienes  

https://www.latviesi.com/notikumi/skatit/politiskas-debates-diaspora-londona  

https://lvportals.lv/dienaskartiba/298244-turpinot-kampanu-novados-politiki-

dosies-uz-prieksvelesanu-debatem-pie-diasporas-lielbritanija-2018  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/partiju-debates-tiesraide-no-

lielbritanijas-bus-skatamas-ltv-un-replaylv.a291741/  

https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/jau-sestdien-bus-skatamas-deputatu-

amata-kandidatu-debates-tiesraide-no-lielbritanijas  

https://ritakafija.lv/2018/08/19/septembra-vidu-lielbritanija-norisinasies-

divas-pirmsvelesanu-debates/  

https://www.dzirkstele.lv/vietejas-zinas/saeimas-velesanas/tautas-panorama-

pirms-saeimas-velesanam-atkal-uzklausis-iedzivotajus-visos-latvijas-

novados-163106  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/video-partiju-debates-latviesu-centra-

straumeni-lielbritanija.a292327/  

http://www.brivalatvija.lv/politiskie-komentari/atskatoties-uz-prieksvelesanu-

diskusijam-lielbritanija?pcversion=ok  

 

16. 100 minūtes latviešu klasiskās mūzikas Latvijas simtgadē.  

Pasākums tika izziņots kā plānots sociālajos tīklos:  

https://www.facebook.com/LatviesiNL/posts/2288858911401111  

https://www.facebook.com/LatviesiNL/posts/2310882295865439?__tn__=-R  

https://www.facebook.com/events/238635563677018/  

https://www.facebook.com/events/1395544590575615/  

https://www.latviesi.com  

vietējā presē:  

https://www.deposthoorn.nl/activiteit/item/100-minuten-letse-klassieke-

muziek/551848.  Tika izvietotas afišas Hāgas ielās koncerta apkaimē, Latvijas 

vēstniecībā Hāgā, kā arī starptautiskajās un vietējās skolās, un latviešu skolā 

“Diegabiksis” Nīderlandē. Tika izdalīti un izsūtīti arī vairāk nekā 25 personīgi 

ielūgumi.  

 

17. Projekts “Simtiem zvaigžņu debesīs”. Pasākums tika izziņots kā plānots 

sociālajos tīklos:  

https://www.facebook.com/LatviesiNL/posts/2288858911401111  

https://www.facebook.com/LatviesiNL/posts/2310882295865439?__tn__=-R  

https://www.facebook.com/events/238635563677018/  

https://www.facebook.com/events/1395544590575615/  
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https://www.latviesi.com  

vietējā presē:  

https://www.deposthoorn.nl/activiteit/item/100-minuten-letse-klassieke-

muziek/551848.  

 

18. Dokumentālā īsfilma “Es daru Latviju”.  Dokumentālās televīzijas 

pirmizrāde notika LTV1 kanālā 2019. gada 3. janvārī pulksten 21.15, tūlīt pēc 

Panorāmas, kas uzskatāms par labāko raidlaiku televīzijas programmā. Nedēļu 

pirms filmas oficiālās pirmizrādes LTV1 kanālā un mājas lapā bija noskatāmi 

filmas pašreklāmas klipi. Pēc televīzijas pirmizrādes īsfilma tiks ievietota 

internetā un izsūtīta latviešu organizāciju tīklam izrādīšanai latviešu centros, 

jauniešu nometnēs un semināros, aicinot ārpus Latvijas dzīvojošos jauniešus 

apsvērt iespēju pārcelties uz dzīvi Latvijā un aktīvi līdzdarboties Latvijas 

nākotnes veidošanā jaunajā Simtgadē.  Sasaistē ar filmu tapuši vairāki raksti, 

kas publicēti diasporas presē un ziņu portālos, to skaitā apskats par 2018. gada 

Amerikas latviešu apvienības prakses programmu, intervija ar Imantu Nīgali 

un preses relīze par filmas pirmizrādi, kas plaši pārpublicēta gan mediju, gan 

organizāciju un privātpersonu sociālo mediju kontos.  

 

19. Latvijas Kultūras dienas Igaunijā – Latvijai 100.  Par “Latvijas Kultūras 

dienas Igaunijā – Latvijai 100” norisēm sabiedrību informēja vairāki Igaunijas 

un Latvijas mediji; Latvijā - interneta portāli Lsm.lv, nra.lv, delfi.lv, tvnet.lv. 

Reportāža par svētkiem Toms Treibergs izveidoja arī Latvijas Radio 

programmas “Kultūras Rondo” ietvaros.  Igaunijā - pirms svētkiem notika 

virkne interviju dažādās Igaunijas radiostacijās - Raadio Klassika, Kuku Radio, 

Raadio 4.  Informāciju par svētku norisēm publicēja Igaunijas kultūras 

laikraksts Sirp.ee, pilguheit.ee, koolielu.ee  Vienā no lielākajiem Igaunijas 

laikrakstiem Linnaleht bija plaša intervija ar svētku rīkotāju   

https://www.linnaleht.ee/881333/latlased-naitavad-kuidas-paganlikku-

jaanipaeva-pidada.  Ziņu sižeti par pasākumu tika izveidoti gan populārajā ziņu 

raidījumā “Reporter”, gan ETV + kanāla ziņās.  Daudzi pasākuma dalībnieki 

un viņu atbalstītāji dalījās ar informāciju par pasākumu sociālo mediju vidē.  

20. Latviešu kultūras diena Londonā.  Viens no koristiem un „Kokļu zaptes” 

dalībniekiem izveidoja mazu video klipu par savām jūtām un piedzīvojumiem, 

kur var sajust mazliet Kultūras dienas raibo krāšņumu: 

http://clipsg.com/video/latvieu-kultras-diena-london-msu-

acm_sg_v1Jv4v9dMlQ.html?fbclid=IwAR0D0LnndnQvBV31kcTD6limlqN

EsZmPgJhR8r2YCBQsZ-zkZ9mOY7vqKcU.  

Latvijas Televīzijā arī tika parādīta dienas gaita: lsm.lv Latviešu kultūras diena 

Londonā. Tāpat publikācijas par Kultūras dienu bija skatāmas 

www.latviešiem.co.uk; www.facebook.com; www.latviesi.com. Skrejlapas 

tika izdalītas Daugavas Vanagu fonda mājā, 72 Queensborough Terrace, W2 

3SH.  

  

21. Multimediāla ceļojoša izstāde “Neapdziedātie varoņi”.  Latvijas un 

diasporas plašsaziņas līdzekļos ir bijušas vairākas publikācijas, kurās 

aprakstīta projekta “Neapdziedātie varoņi” mērķi un uzdevumi, kā arī darbs, 

kurš norisinās projekta ietvaros. Laikrakstā „Latvija Amerikā” ir publicēta 

intervija ar projekta koordinatori Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā/ 

Kanādas Latviešu Archīvs un Muzejs vadītāju Ženiju Vītols, tāpat ir arī 

publicēti aicinājumi ziedot materiālus un dalīties ar atmiņām saistībā ar 

pieminēto laika posmu.  2018. gada vasarā „Latvijas Avīzē” tika publicēta 



11 

informācija par šo Kanādā aizsākto projektu.  Šī publikācija tika pārpublicēta 

arī Toronto Latviešu Pensionāru apkārtrakstā. Raksts angļu valodā ir publicēts 

Baltic Heritage Network apkārtrakstā.  

 
22. Ērika Ešenvalda “Ziemeļgaismas” atskaņojums Kanādā Latvijas 

simtgadei. The Wholenote mūzikas žurnālam bija vesela lapaspuses reklāma 

un liels raksts par Ēriku Ešenvaldu un festivālu. Žurnālam ir ap 30 000 

lasītāju. Sabiedrisko mediju plāns sasniedz apmēram 10 000 sekotājus, jo visu 

informāciju pārsūta koru cienītājiem, kanādiešu un Kanādas latviešu 

sabiedrībai. Classical 96.3 FM radio stacijas raidījuma sasniegums ir 937,000 

klausītāji nedēļā, tur Ešenvaldam bija radio intervija 20. februārī.  

Orpheus koris ari izsūtīja elektronisku rakstu divas reizes nedēļā četras 

nedēļas pirms koncerta savam sarakstam (2000 lasītājiem). Apkārtrakstā bija 

interesanti raksti, pateicība un reklāma saviem sponsoriem, koru vadībai, 

līdzstrādniekiem, utt.  Saraksts ar elektroniskām saitēm uz vairākām relīzēm, 

rakstiem, intervijām, u.t.t., par Ēriku Ešenvaldu un “Nordic Light” 

pirmatskaņojumu Kanādā:  

• “Nordic Light” / Orpheus Choir mājas lapa: 

www.orpheuschoirtoronto.com/nordiclight  

• Orpheus kora preses relīze par “Nordic Light” festivālu  

• Orpheus kora elektroniskais apkārtraksts  

• Wholenote: https://www.thewholenote.com/index.php/newsroom/feature-

stories/27618-the-craft-of-eriks-esenvalds  

• Intervija ar Ēriku Ešenvaldu Latvijas Radio Klasika:  

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/komponists-eriks-esenvalds-

muzika-vienmer-jabut-emocionalam-vestijumam.a270888/  

• Ludwig Van Toronto - Critics Picks:  

https://www.ludwig-van.com/toronto/2018/02/19/critics-picks-eleven-

concerts-absolutely-see-week-feb-19-25/  

• ArtsFile Otavas raksts:  

http://artsfile.ca/latvian-composer-eriks-esenvalds-pays-homage-to-his-first-

muse-whitney-houston/  

• Bkonthescene bloga recenzija:  

https://bkonthescene.com/2018/03/04/nordic-light-concert-metropolitan-

united-church-toronto-sat-feb-24-2018/  

• Lauras Adlers apraksts par festivālu un tūri Latvija Amerikā  

• Jura Ķeniņa recenzija par festivāla koncertu Toronto  

 

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 100000.00 100000.00 0 
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1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi    

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un 

sociālie pabalsti 

100000.00 100000.00 0 

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 

 

 


