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 2017. gadā
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)
27. Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades vēstījumiem starptautiskos
literatūras, zinātnisko publikāciju, pētījumu projektos, 2017-2021
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats
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.

2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika grafiks
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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,
 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
Simtgades vēstījumi starptautiskos literatūras, zinātnisko
publikāciju, pētījumu projektos (sagatavošana, tulkošana,
atbalsts izdošanai) – Latvijas daiļliteratūras tulkojumi, Latvijas
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valsts vēstures un Latvijas ārlietu dienesta darbības pētījumi un
prezentācijas simtgades kontekstā, Latvijas pārstāvniecība
literatūras un dzejas festivālos.
2017.gadā īstenoti un uzsākti 10 projekti:













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.)
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Baltkrievija, Minska, Latvijas vēsturnieku I.Butuļa,
A.Zundas vēstures pētījumu tulkojums un izdevums
baltkrievu valodā
Ukraina, rudens2017 , Latvijas-Ukrainas divpusējo
attiecību izvērtējums
Itālija, Boloņa
03.04.2017. Vēstniecības atbalsts
Latvijas stendam Boloņas grāmatu gadatirgū
2017.gadā
Konsulāts Vitebskā, rudens 2017 Monogrāfija
“Baltkrievija un Latvija: 1918-20I8”
Krievija, Maskava, 31.10. 2017. S.Rižakovas grāmatas
"Cultura lettica" prezentācija un apaļā galda diskusija
vēstniecībā
Vācija, Berlīne, 16.05.2017. Latvijas bērnu grāmatu
ilustrācija ceļā uz Simtgadi: publiskas diskusijailustratores Rūtas Briedes saruna ar vācu kolēģi
Regīnu Kēnu.
Beļģija, Brisele, 24.05.2017. Latvijas rakstnieka dalība
tikšanās DeBuren kultūras centrā Briselē
Lielbritānija, 20.11.2017. Baltic Literary Networking
Event Series (Baltijas literatūras tīklošanas pasākumu
sērija
Ukraina, oktobris – decembris 2017. Atbalsts Latvijas
dzejnieku Māra Salēja dzejoļu krājuma “Māmiņ, es
redzēju dziesmu” un Ulda Bērziņa dzejoļu krājuma
“Piemineklis kazai” SO “Baltistikas centra”
priekšsēdētāja, Dr.philol. Jurija Sadlovska atdzejojumu
ukraiņu valodā izdošanai un izdevumu prezentācijai
Ivana Franko Ļvovas Nacionālajā Universitātē un
Ternopoles kultūras centrā
Konsulāts Pleskavā, 22.-24.05.2017. Latvijas
simtgades svinības Pleskavā Raiņa un Aspazijas zīmē
(Aspazijas dzejas izlases „Крылья будней/Ikdienas
spārni” atvēršanas svētki)

Simtgades publiskās diplomātijas programmas pasākumi
2017.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, Latvijas ilggadēji atbalstītāji,

3

esošie sadarbības partneri.

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

Atbilstoši kritērijiem, visi pasākumi tika īstenoti sadarbībā ar
Latvijas literatūras eksporta stratēģijas veidotājiem - Latvijas
Rakstnieku savienību, Kultūras ministriju, Latvijas un ārvalstu
grāmatizdevējiem. Pasākumu organizēšanā iesaistījās
Latvijas/ārvalstu izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas,
augstskolas, bibliotēkas, fondi, pētniecības centri, diasporas
organizācijas.

5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja/paliekošā vērtība

2017.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.
Īpaša uzmanība tiek pievērta informācijai svešvalodās, kas
sasniedz visplašākās mērķauditorijas.
2017.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.)

7. Cita informācija,
kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā
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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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II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
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
19250.00

4
12987.51

5=3–4
6262.49

19250.00

12987.51

6262.49

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

15250.00
4282.00
10968.00

8987.51
4281.80
4705.71

6262.49
0.20
6262.29

4000.00

4000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Atskaites periodā tika plānoti vēl divi pasākumi, kas nenotika no ministrijas
neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādējādi faktiskie izdevumi ir mazāki par atskaites
periodā plānotajiem izdevumiem.

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
Andrejs Pildegovičs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Tālrunis

Ārlietu ministrijas Komunikācijas direkcijas otrā sekretāre
Laura Dzelzīte
(amats, vārds, uzvārds)
67016349

E-pasts

laura.dzelzite@mfa.gov.lv

Sagatavotājs
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