Pārskats par Latvijas Republikas Kultūras ministrijas deleģēto
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades
pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs
/2017. gada 30. maija Līdzdarbības līgums Nr. 2.5.-8-11
starp Latvijas Republikas Kultūras ministriju un ārvalstu organizācijas “Pasaules brīvo latviešu
apvienība” pārstāvniecību/
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Ārvalstu organizācijas “Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecība un PBLA
dalīborganizācijas pasaulē laika posmā no 2017. gada 30. maija līdz 2017. gada 31. decembrim ir bijušas
iesaistītas Latvijas Republikas Kultūras ministrijas deleģētā Valsts pārvaldes uzdevuma veikšanā
Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs (2017. gada 30. maija
Līdzdarbības līgums Nr. 2.5.-8-11 starp Latvijas Republikas Kultūras ministriju un ārvalstu
organizācijas “Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību). Finansējums no Latvijas valsts
budžeta bija nozīmīgs līdzfinansējuma avots, lai projektus būtu iespējams īstenot, tādēļ PBLA
dalīborganizācijas pasaulē izsaka patiesu pateicību Kultūras ministrijai par atbalstu Latvijas valsts
simtgades pasākumu norises nodrošināšanai Latvijas diasporas mītnes zemēs.
Kopējais šī projekta finanšu sadalījums ir šāds:
Projekti Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas
mītnes zemēs

Piešķirtais
finansējums, EUR

Latvijas pēdas pasaulē

9 300,00

Reģionālie kultūras svētki Ziemeļeiropā Latvijas simtgadei

20 200,00

Simt balsis simtgadē

3 000,00

Latvijas vēstījums pasaulē

5 000,00

Nodarbību cikls jauniešiem medijprasmju apguvē

700,00

Simtiem zvaigžņu debesīs

1 000,00

Latviešu kora izveide Elzasā simtgades dziesmu svētkiem

1 000,00

“Es esmu Latvija” vēstīšana Hamburgā un Berlīnē

4 000,00

Lekciju un diskusiju cikls “Latviešu valodas loma manā ģimenē”
Luksemburgā

800,00

“Ar Latviju sirdī” Brazīlijā

3 700,00

Simtgades Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti Austrālijā

8 600,00

Latvijas valsts proklamēšanas svētki Austrālijā

1 782,00

No Rīgas uz Toronto – Latvijas simtgades mūzikas tilts

1 592,00

Simtgades ieskaņas koncerts Toronto ar Ainu Kalnciemu

558,00

Latvijas simtgades svētki Ačinskā, Krasnojarskas apgabalā

6 378,00
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Latvijas dārgumi un Latvijas pēdas pasaulē

6 725,00

Latvijas simtgades izstāde (PLMC)

1 500,00

Latviešu māksla Kalamazū – Latvijas simtgadei

2 500,00

ALA talcinieku Latvijai video stāsti “Es daru Latviju”

7 500,00

Diasporas simtgades projektu publicitāte un komunikācija

4 165,00

Administratīvie izdevumi

10 000,00

Kopā:

100 000,00

Ārvalstu organizācijas “Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecība un PBLA
dalīborganizācijas izstrādāja Latvijas valsts simtgades pasākumu norišu plānu Latvijas diasporas mītnes
zemēs atbilstoši vēstījumam “Es esmu Latvija” un Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas
programmai un nodrošināja tā īstenošanu. Latvijas valsts simtgades 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.
Latvijas simtgades svinēšanas ietvaros Latvijas diasporas mītnes zemēs 2017. gadā tika īstenoti
20 daudzveidīgi projekti ar mērķi rast aizsākumu Latvijas simtgades svinībām 2018. gadā un rosināt
svētku sajūtu diasporā. Projekti organizēti visās Latvijas diasporas apdzīvotās pasaules daļās,
galvenokārt aktīvākajos latviešu pulcēšanās centros. 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. Ārvalstu organizācijas “Pasaules brīvo latviešu
apvienība” pārstāvniecība nodrošināja informācijas apriti par latviešu diasporas organizāciju plānotajiem
un īstenotajiem pasākumiem un informāciju par Latvijas valsts simtgades norisēm Latvijā un ārvalstīs.
Tāpat tika apkopota informācija par citiem pasākumiem, kas nav ietverti Latvijas simtgades norišu plānā
un sagatavoti materiāli par projektiem informācijas ievietošanai portālā www.lv100.lv.
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Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs veltīto projektu
sadalījums pa reģioniem un tematiku 2017. gadā:

REĢIONS

EIROPA

ZIEMEĻAMERIKA

SEMINĀRI/KON

KONCERTI/S

FERENCES

VĒTKU
PROGRAMMA
S

Simt
balsis
simtgadē
pilsoniskās
izglītības
un
līdzdalības
veicināšanas
semināru
cikls
diasporas
jauniešiem
un
citiem
interesentiem.
Latvijas vēstījums
pasaulē
diasporas
tīklošanās
un
sadarbības forums
“Es esmu Latvija .
Nodarbību cikls
10 – 16 gadus
veciem jauniešiem
medijprasmju
apguvē
Luksemburgā
Lekciju
un
diskusiju
cikls
“Latviešu valodas
loma
manā
ģimenē”
Luksemburgā - kā
uzturēt un kopt
latviešu
valodu
ģimenē, kas dzīvo
ārpus
Latvijas
bilinvālā
vai
multilingvālā
vidē.

IZSTĀDES

Reģionālie
Latvijas
kultūras svētki simtgades izstāde
Ziemeļeiropā
(PLMC)
Latvijas
simtgadei
Simtiem
zvaigžņu
debesīs
ierakstīts CD un
īstenotas
kopīgas
Rietumeiropas
folkloristu
uzstāšanās.
Latviešu kora
izveide Elzasā
simtgades
dziesmu
svētkiem
“Es
esmu
Latvija”
vēstīšana
Hamburgā un
Berlīnē
Latvijas
simtgades
ieskandināšanas
pasākumi,
piedaloties VEF
kultūras
pils
bērnu mūzikas
grupai “Momo”
un
mūziķim
Valdim
Zilveram.
No Rīgas
Toronto
Latvijas
simtgades

uz Latvijas dārgumi
– un Latvijas pēdas
pasaulē - Izstāžu
sērijas “Latvijas

PUBLIKĀCIJ

CITA VEIDA

AS

PASĀKUMI

Publikācija
Latvija pēdas
pasaulē - 100
izcilām
un
pasaulē
pazīstamām
personībām,
kurām ir saikne
ar Latviju

Diasporas
simtgades
projektu
publicitāte un
komunikācija

ALA
talcinieku
Latvijai video
stāsti “Es daru
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mūzikas tilts Valsts
simtgadei veltīti
trio
koncerti
latviešu centros
Toronto
un
Otavā.
Simtgades
ieskaņas
koncerts
Toronto ar Ainu
Kalnciemu

LATĪŅAMERIKA

AUSTRĀ
LIJA

Latvijas
valsts
proklamēšanas
svētki Austrālijā referenta
uzaicināšana uz
Austrāliju,
lai
2017.
gada
novembrī sniegtu
priekšlasījumu
visos Austrālijas
un Jaunzēlandes
lielākajos latviešu
centros, paralēli
uzrunājot
austrāliešu

“Ar
Latviju
sirdī” Brazīlijā
Simtgades
ieskandināšanas
sarīkojumi
latviešu
kopienai 2017.
gada Jāņos un
gatavošanās
2018. gada 18.
novembra
lielkoncertam
“Ar
Latviju
sirdī”.
Simtgades
Dziesmu
un
deju
svētku
ieskaņas
koncerti
Austrālijā
Austrālijas
latviešu koru un
deju
kopu
kopmēģinājumi
un
valsts
simtgadei veltīti
koncerti
Melburnā
un
Sidnejā.

dārgumi”/”Treas
ures of Latvia”
sarīkošana
lielākajos
latviešu centros
ASV
digitālā
mārketinga
kampaņa
“Latvijas
dārgumi
un
Latvijas
pēdas
pasaulē”.
--------------------Latviešu māksla
Kalamazū
–
Latvijas
simtgadei
mākslas izstāde.

Latviju”
dokumentālo
īsfilmu cikla
izveidošana,
kurā
atspoguļota
jauniešu
Amerikas
Latviešu
apvienības
organizētās
vasaras
prakses
dalībnieku no
ASV, Kanādas
un Austrālijas
pieredze
Latvijā vasaras
mēnešos.

6
publiku vairākās
Austrālijas
augstskolās.

KRIEVIJA

Latvijas
simtgades
svētki Ačinskā,
Krasnojarskas
apgabalā
–
folkloras kopas
viesošanās un
tematiskā
vakara
“Es
esmu Latvija”
rīkošana. 100
Austrumu
diasporas
latviešu
aptaujāšana.

Turpmākajās lappusēs sniegts detalizēts pārskats par Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
deleģētā Valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas
diasporas mītnes zemēs 2017. gadā. Projektā “Diasporas simtgades projektu publicitāte un
komunikācija” veiktā mediju monitoringa rezultāti ir pieejami pārskata beigās. Pārskatā nav iekļauts
projekts “Latvijas vēstījums pasaulē”, atsaucoties uz vienošanos Nr.2.5.-8 pie 2017. gada 30. maija
līguma Nr.2.5.-8-11 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades
pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs”.
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1. projekts
Reģionālie kultūras svētki Ziemeļeiropā Latvijas simtgadei
Projekta norises apraksts:
Gatavojoties kultūras svētkiem Ziemeļeiropā Latvijas simtgadei, mākslinieciskajai padomei un
rīcības komitejai notika 3 neklātienes un 3 klātienes sēdes, kas norisinājās jau esošo Eiropas Latviešu
apvienības pasākumu laikā Eslingenā, Rīgā un Stokholmā.
Savukārt:
- 20. oktobrī Stokholmā norisinājās svētku atklāšana un pulciņu vadītāju sanāksme, kuras laikā
LR vēstnieks Zviedrijas karalistē, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, ELA kultūras referente
Inguna Grietiņa-Dārziņa un ELA prezidija biedre un ZLA pārstāve Ieva Reine uzrunāja un
sveica klātesošos, un pateicās par dabu Latvijas Simtgades ceļā, kā arī informēja pulciņu
vadītājus par svētku norises detaļām.
- 21. oktobrī svētku ietvaros notika koru meistarklases diriģentu Agitas Ikaunieces, Inta
Teterovska, Ingunas Grietiņas-Dārziņas un Ilmāra Millera vadībā. Dejotājiem notika
meistarklases Jāņa Purviņa un Jolantas Strazdiņas vadībā. Meistarklašu laikā tika izstrādāts
simtgades Dziesmu un deju svētku repertuārs, kā arī RKSE Svētku Lielkoncerta programma.
Tai pat dienā notika svētku kulminācija jeb lielkoncerts, kas divu stundu apjomīgā un
intensīvā programmā priecēja visus klātesošos Stokholmas centra augstskolas zālē.
- 21. oktobrī norisinājās arī danču vakars kopā ar grupu “Vecie draugi” no Latvijas,
“Stokholmas spēlmaņi” no Zviedrijas un Arta Neilanda vokāli instrumentālo grupu no
Zviedrijas. Danču vakara pirmā daļa tika veltīta tradicionālo folkdanču meistarklasēm,
savukārt otrā – kopējai dejošanai un sadziedāšanai.
- Svētki turpinājās arī 22. oktobrī, kad “Fryshuset” saieta namā Stokholmā notika Ģimeņu diena
ar krāšņu Latvijas un diasporas viesu kopu koncertu un meistarklasēm bērniem ar vecākiem.
Tai pat laikā norisinājās arī amatnieku tirdziņš un darbnīcas, latviešu ēdienu degustācija un
tirdzniecība, dažādas aktivitātes visai ģimenei.
Rezultatīvie rādītāji:
Svētku norises laikā plaši iesaistīta latviešu diaspora Eiropā un citi interesenti, uz ko norāda svētku
apmeklētības rādītāji, respektīvi:
- svētku oficiālā atklāšana pulcēja 105 cilvēkus - aicinātos viesus, diplomātus, virsdiriģentus,
virsvadītājus, kopu vadītājus un pārstāvjus.
- Savukārt koru un deju meistarklasēs, danču vakarā piedalījās 380 dalībnieki, bet lielkoncertu
apmeklēja ap 800 interesentu.
- Ģimeņu dienas pasākumā piedalījās 235 dalībnieki un 250 viesi,
- bet amatnieku darinājumu tirdziņš pulcēja 18 dalībniekus un 450 viesus.
Svētki, īpaši lielkoncerts, guva atzinīgas atsauksmes, liecinot par Latvijas tēla spodrināšanu kā
diasporas latviešos, gan citos interesentos. Danču vakars un Ģimeņu diena stiprināja diasporas
piederību Latvijai caur kopīgām aktivitātēm latviskās tradīcijās. Svētkos ietvertā gatavošanās Latvijas
simtgades dziesmu un deju svētkiem sekmēja arī sabiedrības informētību par tuvojošos Latvijas
simtgadi, tās nozīmi un gaidāmajiem pasākumiem.
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Publicitāte:
Preses relīze no kultūras svētkiem tika publicēta šādos Latvijas medijos:
https://ecomedia.lv/stokholma-aizvaditie-verienigie-regionalie-kulturas-svetki-pulce-ap-800dalibnieku-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-kulturassvetki/;
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/stokholma-krasni-izskanejusi-latviesuregionalie-kulturas-svetki-eiropa-latvijas-simtgadei-1252;
http://www.mfa.gov.lv/stockholm/aktualitates/58169-latvijas-vestnieks-zviedrija-uzrunaziemeleiropas-regionalo-kulturas-svetku-dalibniekus;
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/119432-ar-sirsnigu-atklasanu-verienigu-lielkoncertu-ungimenes-dienu-stokholma-izskanejusi-regionalie-kulturas-svetki-ziemeleiropa-latvijas-simtgadei/;
https://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=24707&r=Jekabpils un citi.
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2. projekts
Amerikas latviešu apvienības talcinieku Latvijai video stāsti “Es daru Latviju”
Projekta norises apraksts:
Projekta ietvaros tapa 26 minūšu gara dokumentālā filma par Amerikas latviešu apvienības prakses
programmas dalībnieku darbu Latvijā, viņu latviskās identitātes izjūtu un domām par tuvojošos
Latvijas valsts simtgadi. Filma piedzīvoja pirmizrādi Amerikas latviešu jaunatnes apvienības kongresā
2017. gada 25. novembrī un šobrīd ir iesniegta izskatīšanai izrādīšanai Latvijas Televīzijā. Tapusī
dokumentālā filma, kurā iesaistīti trīs galvenie varoņi – Aleks Puriņš no Masačūsetsas štata, un Īna
Pružinska un Dāvis Kārkliņš no Mičiganas štata -, ietver ainas no jauniešu darba un ikdienas gaitām
Latvijā 2017. gada vasarā, pārdomas par viņu latviskās identitātes un piederības jautājumiem, kā arī
tuvojošos Latvijas valsts simtgadi.
Kopskaitā 2017. gada ALA sadarbībā ar Kultūras ministriju izveidotajā vasaras prakses programmā
piedalījās 12 jaunieši no ASV un četras līdz sešas nedēļas strādāja Latvijas kultūras un izglītības
iestādēs, organizācijās un uzņēmumos. Vasaras prakses programmas noslēgumā jaunieši piedalījās
simboliskā bērzu stādīšanas akcijā Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzejā, ko jaunieši pasniedza kā
simbolisku dāvanu Latvijai tās tuvojošajā simtgadē. Akcija vienlaikus simbolizēja jauniešu
iesakņošanos Latvijā vai idejas iedēstīšanu par atgriešanos Latvijā dzīvot, strādāt vai mācīties.
Rezultatīvie rādītāji:
Projekta ietvaros tika stiprināta jauniešu piederība Latvijai, veicinot Latvijas izcelsmes jauniešu
vēlmi dzīvot un strādāt Latvijā, stiprināt viņu latvisko identitāti un saites ar Latviju, kā arī vēlmi
ieguldīt Latvijas attīstībā. Ar dokumentālās filmas un projekta aktivitāšu publicitātes palīdzību tiek
informēta plaša auditorija gan diasporā, gan Latvijā, sekmējot stiprinot saiknes un veicinot
informētību, ieinteresētību.
Publicitāte:
Dokumentālās filmas tīzeris ir skatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=f1jCFIZoHc&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 īstenošanā. Pēc filmas pabeigšanas ir plānota
atsevišķa publicitātes kampaņa par pašu dokumentālo filmu, kas sāksies reizē ar prakses programmas
pieteikšanās termiņa atvēršanu 2017. gada 1. decembrī.
Saites uz nozīmīgākajām publikācijām: https://skaties.lv/zinas/latvija/sirsnigi-amerikas-latviesujauniesi-sniedz-simbolisku-davanu-simtgade-stada-berzu-aleju/;
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/101437/arzemju-latviesi-stada-berzus-brivdabas-muzeja/;
http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-amerikas-latviesu-jauniesi-iestada-berzu-alejulatvijas-simtgadei.d?id=49022537.
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3. projekts
Latvijas pēdas pasaulē
Projekta norisies apraksts:
No 2017. gada marta līdz oktobrim projekta vadītāja Induļa Bērziņa vadībā tika apkopota
informācija un publicēti raksti par izcilām un pasaulē pazīstamām personībām, kam ir saikne ar
Latviju. Papildus pasaules kartē tika atzīmētas vietas, kas saistītas ar konkrēto personību
sasniegumiem. Projekta ietvaros ir izveidota īpaša sadaļa pasaules latviešu portālā https://www.latviesi.com/latvijas-pedas/ -, kur publicēti raksti par vairāk nekā 100 ar Latviju saistītām,
pazīstamām personībām. Tajā pašā portālā sadaļā ir pieejama arī pasaules karte, kur ievietoti raksti
par personību sasniegumiem un nozīmīgām vietām, punkti kartē aptver visus pasaules reģionus, bet
īpaši daudz rakstu ir tieši Eiropas reģionā.
Rezultatīvie rādītāji:
Projekta laikā tika pārsniegts plānotais publikāciju skaits, respektīvi, rakstu skaits par personībām
un ar tiem saistītām vietām pasaulē ir mērāms vairākos simtos, bet sākotnēji tika noteikts, ka būs
vismaz 100 raksti par personībām un vismaz 200 par vietām. Tādā veidā tika nodrošināta plaša un
interaktīva informācija pieejamība par izcilām, ar Latviju saistītām personībām portāla
www.latviesi.com apmeklētājiem. “Latvijas pēdas pasaulē” sekmē sabiedrības izglītošanu, ataino
diasporas saikni ar Latviju un tās nozīmi valsts attīstībā, kā arī veicina apziņu, ka Latvijas galvenā
vērtība ir cilvēks un kopā ir iespējams īstenot sasniegumus, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.
Publicitāte:
Publikācijas par personībām un vietām ir skatāmas portālā https://www.latviesi.com/latvijaspedas/, 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/latviesu-izveidotas-ieverojamas-vietas-pasaule-kascelojot-noteikti-jaapmekle.d?id=49554133.
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4. projekts
“Es esmu Latvija” vēstīšana Hamburgā un Berlīnē
Projekta norises apraksts:
2017. gada jūnijā Latvijas simtgades un Latvijas kultūras popularizēšanai Vācijā notika bērnu un
jauniešu koncertu cikls Hamburgā un Berlīnē “Ielīgošana” projekta “ES ESMU LATVIJA: vēstīšana
un godināšana” ietvaros. Koncertu ciklu īstenoja Latviešu biedrība Hamburgā sadarbībā ar latviešu
bērnu un ģimeņu apvienību Hamburgā “Laipa”, latviešu skoliņu Hamburgā, Rīgas VEF Kultūras pils
bērnu ansambli “Momo”, kā arī ar Latvijas vēstniecību Vācijā. Sākotnēji projekta norise tika plānota
tikai Hamburgā, tomēr, paveroties iespējai, arī Berlīnē izdevās noorganizēt pasākumu.
Bērnu mūzikas grupa “Momo” un jauktais koris “Fēnikss” sniedza trīs koncertus un ar rotaļu
palīdzību iesaistīja latviskajās ielīgošanas tradīcijās viesus kā Berlīnē, tā Hamburgā. 23. jūnijā
norisinājās Jāņu ielīgošana Berlīnē (pasākumu rīkoja Latvijas vēstniecība Vācijā kopā ar Igaunijas un
Lietuvas vēstniecībām). Savukārt 24. jūnijā notika ielīgošana Hamburgā, bet 25. jūnijā pasākums
noslēdzās ar koncertu Sv. Stefana baznīcā, tajā piedalījās arī vietējais bērnu ansamblis “Wandsbeker
Kinder Singschule”.
Rezultatīvie rādītāji:
Projekta rezultātā viens no labākajiem Latvijas bērnu ansambļiem “Momo”, kā arī jauktais koris
“Fēnikss” no Rīgas ne tikai veicināja latviskās kultūras un identitātes kopšanu diasporā, bet arī
veiksmīgi popularizēja Latviju, tās tēlu un kultūru Vācijas galvaspilsētā Berlīnē un otrā lielākajā
pilsētā Hamburgā. Tika īstenoti projektā izvirzītie mērķi, respektīvi, veicināta latviešu tradīciju
kopšana un stiprināta latviskā identitāte; nests Latvijas vārdu pasaulē un kopts valsts pozitīvai tēls
Vācijā, iepazīstinot vācu sabiedrību, īpaši bērnus ar latviešu kultūru un tradīcijām; sekmēta kultūru
apmaiņa un savstarpējā cieņa starp vācu un latviešu sabiedrībām; stiprināta saikne starp latviešiem
ārvalstīs un Latvijā.
Visos pasākumos tika ievērojami pārsniegts plānotais apmeklētāju skaits, kopā visos pasākumus
dalībnieku un skatītājus bijis vairāk nekā 1000. Ielīgošana Berlīnē pulcējusi apmēram 600 viesu,
pasākumā Hamburgā piedalījās 170 dalībnieku, bet koncertā Sv. Stefana baznīcā bijis 130 klausītāju.
Publicitāte:
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
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.
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5. projekts
“Ar Latviju sirdī” Brazīlijā
Projekta norises apraksts:
Projekta ietvaros no 14. jūnija līdz 11. jūlijam Brazīlijā viesojās folkloristi un multinstrumentālisti
Matīss Uškāns un Ilze Fārte, kuri aktīvi piedalījās 2017. gada lielākajā Latvijas simtgadei veltītajā
pasākumā – Līgo svētkos. Līgo un Jāņu svinēšana šogad notika 24. jūnijā Novodesā, Sanpaulu štatā,
svētkos īpašs uzsvars tika likts uz Latvijas simtgades tuvošanos, pasākumā laikā apmeklētājiem tika
dalīti Latvijas simtgades karodziņi, un interesentiem bija iespēja iegūt informāciju par plānotajiem
simtgades pasākumiem gan Brazīlijā, gan Latvijā. Līgo svētku laikā Matīss Uškāns un Ilze Fārte
mācīja dančus un rūpējās par pasākuma muzikālo pavadījumu, savukārt Brazīlijas Latviešu kultūras
apvienība caur rotaļām, dejām, mūziku un tradīciju skaidrošanu veicināja izpratni par Līgo svētku un
Latvijas kultūru un tās ilgtspēju Brazīlijā.
Līgo svētki īpaši aizrāvuši Brazīlijā dzīvojošo latviešu jaunatni, turklāt Matīss Uškāns un Ilze Fārte
savas viesošanās laikā apmeklējuši arī vairākas skolas Novodesā, Kamandikaijā un Monte Verdē.
Apmeklējumu laikā tika ne tikai prezentēta latviešu kultūra un stāstīts ar gaidāmo Latvijas simtgadi,
bet arī atbildēts uz jautājumiem par Latviju, latviešiem un Latvijas politiku. Dažas dienas pirms Līgo
svētkiem folkloristi piedalījās arī Novodesas latviešu danču vakarā, kā arī uzstājās latviešu dibinātās
pilsētas Monte Verdes Ziemas festivālā, dziedot latviešu dziesmas, mācot dančus un stāstot par
Latvijas simtgadi un tradīcijām.
Bez Līgo svētkiem konkrētā projekta ietvaros piešķirtie līdzekļi tika izlietoti, lai gatavotos 2018.
gadā paredzētajam 1. Brazīlijas Latviešu kultūras festivālam – lielkoncertam “Ar Latviju sirdī”. 2017.
gada norisinājās repertuāra sagatavošanas darbi un reklāmas izstrāde. Tika nodrošināta vienīgā
Brazīlijas latviešu tautas deju kolektīva, kas atrodas Ižui pilsētā, lielkoncerta repertuāra apguve. Par
1. Brazīlijas Latviešu kultūras festivāla logo tika izvēlēts stilizēts auseklis (skatīt vizuālajā pielikumā)
– spēcīgs kuģis, kurš atvedis latviešus pāri okeānam, šūpojas viļņos. Kuģa burās vējš ir iepūtis
Brazīlijas karoga krāsas, bet masta galā joprojām spoži mirdz trīs zvaigznes. Ir izveidota arī festivāla
mājas lapa - http://www.letoniabrasil.org/festival -, tāpat finansējums izlietots arī dažādu reklāmas
materiālu, kā skrejlapu, bukletu, vizuāļu, magnētu sagatavošanai un drukai.
Rezultatīvie rādītāji:
Līgo svētki ir gaidītākais un apmeklētākais latviešu pasākums Brazīlijā, šogad to apmeklēja vairāk
nekā 500 interesentu. Līgo svētku svinēšana sekmē diasporas organizāciju sadarbību un latvisko
tradīciju turpināšanu, turklāt folkloristu viesošanās stiprināja saikni starp Latviju un latviešiem
Brazīlijā. Šī gada svētki tika svinēti Latvijas simtgades gaidīšanas zīmē, tādēļ veicināja diasporas
informētību par simtgades pasākumiem Brazīlijā un citviet pasaulē.
Savukārt lielākā daļa piešķirtā finansējuma tika izlietota, lai gatavotos simtgades lielākajam
pasākumam Brazīlijā 2018. gadā, gatavošanās laikā tika stiprināta Brazīlijas latviešu organizāciju
sadarbība un koptas latviskās tradīcijas caur svētku repertuāra apguvi. Projekta ietvaros pasākumi tika
rīkoti Latvijas simtgades noskaņās, tā radot svētku sajūtu un aicinot ikvienu interesentu iesaistīties.
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Publicitāte:
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-ligo618256/
-,
Novodesas
pilsētas
avīze
https://www.jornaldenovaodessa.com.br/?s=Festa+t%C3%ADpica+da+Letonia -, kā arī Monte
Verdes mediji - http://bragancaempauta.com.br/o-festival-de-inverno-de-monte-verde-acontece-apartirde-1o-de-julho/ un http://www.gazetadacidade.com/destaque-principal/artistas-da-letoniaabrem-o-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.
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6. projekts
Simtgades ieskaņas koncerts Toronto ar Ainu Kalnciemu
Projekta norises apraksts:
Latvijas simtgades svinību ietvaros 2017. gada 20. jūnijā norisinājās Ainas Kalnciemas koncerts
Toronto, Sv. Jāņa draudzes dievnamā. Aina Kalnciema, pazīstama klavesīna soliste, ir profesore
Jāzepa Mediņa Latvijas Mūzikas akadēmijā, Baha mūzikas fonda prezidente un Starptautiskā Baha
Kamermūzikas festivāla Rīgā direktore. Aina Kalnciema klavesīna un ērģeļu spēli ir apguvusi
Pēterburgas konservatorijā, bet prasmes turpinājusi izkopt Nīderlandē, Francijā, Šveicē un Vācijā.
Māksliniece regulāri koncertē kā klavesīna soliste un iepriekš ir apceļojusi ar vieskoncertiem Krieviju,
Austrāliju un Eiropas valstis. Viņa muzicējusi kopā ar slaveniem orķestriem, diriģentiem un solistiem,
piemēram, Pēterburgas Filharmonijas orķestri, “Maskavas Virtuoziem”, “Musica Viva”, dažādiem
kamerorķestriem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Koncerta laikā Aina Kalnciema izpildīja
tradicionālos klavesīna skaņdarbus no tādu komponistu repertuāra kā Domenico Scarlatti un D. S.
Bortniansky, kā latviešu komponistu – Pētera Vaska un Jura Karlsona – noktirnes un kantātes.
Rezultatīvie rādītāji:
Plānoto 50 interesentu vietā Ainas Kalnciemas koncertu Toronto 20. jūnijā apmeklēja 60 klausītāju.
Koncerta laikā apmeklētāji varēja baudīt augstas kvalitātes ārzemju un latviešu komponistu
skaņdarbus pasaulē atzītas latviešu klavesīna solistes izpildījumā. Ainas Kalnciemas koncerta ietvaros
tika daudzināti Latvijas klasiskās mūzikas talanti, sekmēta mīlestība un piederība Latvijai, tās kultūrai.
Turklāt augstās klases koncerts Kanādā, Toronto, prezentēja Latviju vietējai sabiedrībai kā valsti ar
pasaulē pazīstamiem, augstas klases kultūras darbiniekiem, māksliniekiem un daudzveidīgu kultūru.
Publicitāte:
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 jūnijā tika publicēts raksts par Ainu Kalnciemu un koncerta
programmu.
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7. projekts
Latviešu kora izveide Elzasā simtgades dziesmu svētkiem
Projekta norises apraksts:
Latvijas simtgades pasākumu īstenošanai Elzasā 2017. gadā tika izveidots un darbību uzsāka
latviešu koris, kas Strasbūras un Freiburgas pilsētu latviešu ģimenēm sniedz iespēju sanākt kopā un
dziedāt latviešu valodā. Koris tika nosaukts kā “Trejzemīte”, un apvieno diasporas latviešus no
Strasbūras Francijā, Freiburgas Vācijā un Bāzeles Šveicē. Kora sastāvā ir visu paaudžu koristi, kuri
uztur latviskās tradīcijas un dziedot kopj ģimeniskumu. “Trejzemīti” vada diriģente Ilze Paegle un tajā
dzied 38 dalībnieki – 21 korists no Francijas, 14 no Vācijas, 2 no Luksemburgas un 1 no Šveices.
Pirmais oficiālais kora mēģinājums notika 5. februārī, svinot Meteņu dienu, bet kopumā 2017. gadā
korim “Trejzemīte” bija 25 mēģinājumi, kas notika gan Francijā, gan Vācijā, gan Luksemburgā, gan
Šveicē. Jau pirmajā darbības gadā koris uzstājās vairākos koncertos, neskatoties uz to, ka lielākajai
daļai koristi nebija iepriekšējas kordziedāšanas pieredzes. Pirmais koncerts notika 28. maijā un bija
veltīts Māmiņdienai, tas ļāva baudīt latviešu skaņdarbus gan Strasbūras tuvumā dzīvojošiem
tautiešiem, gan citiem interesentiem, kuri apmeklēja koncertu Chapelle des Diaconesses Strasbūras
centrā.
11. novembrī Strasbūras Svētā Mateja baznīcā norisinājās otrais kora koncerts, kas bija veltīts
Lāčplēša dienai. Šajā latviešu ģimeņu kora koncertā dziedāja ne tikai pieaugušie, bet arī bērni mazākie pievienojās atsevišķām dziesmām, bet pusaudži dziedāja visu repertuāru. Koncertu
bagātināja arī profesionālu Latvijas mūziķu, kuri šobrīd mācās, koncertē vai uzturas Rietumeiropā,
uzstāšanās. Lāčplēša dienai veltītajā koncertā kopā ar kori uzstājās Strasbūrā dzīvojošā soliste,
mecosoprāns Andra Fedder Muižnieks, Bāzelē studējošā pianiste un klavesīna soliste Gerda
Jerjomenko, Bāzelē strādājošais baritons, kordiriģents, pianists un komponists Raitis Grigalis, kā arī
jaunais un talantīgais vibrofonists Jānis Fedotovs, kurš studē Strasbūras Mūzikas un deju
konservatorijā.
Latvijas proklamēšanas 99. gadadienas ietvaros 19. novembrī Cīrihē notika trešais koncerts, svētku
programmā piedalījās Cīrihes latviešu koris “Balts”/Lettische Chor “Balts” Zürich, Strasbūras –
Freiburgas – Bāzeles ģimeņu koris “Trejzemīte”, TDK "RAMTAI" un bērnu tautas deju kopa
“Zvaniņš”. Koncertu rīkoja biedrība “Latviešu kultūra Šveicē” sadarbībā ar Latvijas Republikas Goda
ģenerālkonsulu Šveicē Ragnāru Granelli un Monu Granelli, koncertu atbalstīja Latvijas Republikas
goda ģenerālkonsuls Ragnārs Granelli un Latvijas Republikas vēstniecība Austrijas Republikā.
Rezultatīvie rādītāji:
Kora izveide Elzasā, apvienojot dziedāt gribošus latviešus Francijā, Vācijā un Šveicē, būtiski
veicina latvisko tradīciju kopšanu un ilgtspēju un reģiona iedzīvotāju gatavošanos Latvijas simtgades
svinībām un dalībai 2018. gada Dziesmu un deju svētkos Latvijā. Tā kā kora darbībā iesaistās visu
paaudžu dziedātāji, tiek sekmēta bērnu un jauniešu valstiskuma apziņas veidošanās, mīlestība pret
Latviju un latviešu valodas lietošana, attīstība. Kora starptautiskā darbība, koncertējot un rīkojot
mēģinājumus vairākās valstīs, veicina Eiropas latviešu diasporas sadarbību, latvisko un eiropeisko
vērtību nostiprināšanu.
Kopumā plānotais kora mēģinājumu un dalībnieku skaits ir pārsniegts, respektīvi, tika iecerēts, ka
“Trejzemīte” aizvadīs 20 mēģinājumus 2017. gadā, taču izdevās noorganizēt 25. Tāpat koristu skaits
sasniedza 38 dalībniekus prognozēto 30 vietā, kā arī koris paspēja piedalīties trīs koncertos, kaut
sākotnēji tika plānota dalība tikai divos.
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Publicitāte:
Informācija par Māmiņdienas 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/valstssvetkus-francija-un-sveice-ieskandina-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=1516170181831742.
Savukārt informācija pirms koncerta tika izsūtīta e-pastos Biedrības Latvija – Elzasa biedriem un
atbalstītājiem.
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8. projekts
Simtgades Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti Austrālijā
Projekta norises apraksts:
Projekta ietvaros no Latvijas tika uzaicināts Gints Ceplenieks, Dziesmu svētku virsdiriģents, lai
sagatavotu Austrālijas koristus Simtgades Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncertam un 2018.
gada kora skatēm. Gints Ceplenieks ielidoja un izlidoja no Melburnas, aizbraucot pie koriem arī uz
Sidneju un Adelaidi, un Austrālijā kopā pavadīja laiku no 2017. gada 8. līdz 28. novembrim.
Viesošanās laikā notika mēģinājumi ar atsevišķiem koriem Sidnejā, Melburnā un Adelaidē, atsevišķi
mēģinājumi bija ļoti būtiski, lai Gints Ceplenieks izprastu vietējo koristu līmeni un spējas, un līdz ar
to varētu visatbilstošāk sagatavoties lielajam kopmēģinājumam novembra beigās. Sarunas ar koriem
deva iespēju Gintam iepazīties tuvāk arī ar kora vadītājiem, tā veicinot savstarpējo izpratni un
turpmāko sadarbību. Tikšanās ar Gintu pirms kopmēģinājuma savukārt deva iespēju koristiem
iepazīties ar Ginta strādāšanas metodēm, lai paši arī saprastu, kā labāk sagatavoties kopmēģinājumam
un optimāli no tā iegūt.
19. novembrī notika Simtgades Dziesmu svētku Noslēguma koncerta ieskandināšana Melburnā,
valsts svētku svinību ietvaros Melburnas koristi izpildīja dziesmas Ginta Ceplenieka mākslinieciskajā
vadībā. Koncertā piedalījās Melburnas jauktais koris “Daina”, vīru koris “Veseris” un Melburnas
Latviešu vidusskolas koris, korus diriģēja gan vietējie diriģenti, kuri bija iepriekš pie Gintu pieslīpējuši
savu diriģēšanas tehniku, kā arī Cepelnieks pats. Savukārt no 24. līdz 26. novembrim norisinājās visu
koru kopmēģinājums, piedalījās 86 koristi, no kuriem 22 bija dziedātāji no Sidnejas (Sidnejas Latviešu
vīru koris, Austrālijas Apvienotais koris “Atbalsis”), 9 no Adelaides (jauktais koris “Dziesmu laiva”)
un 4 no Oklandes, Jaunzēlandē (kora ansamblis “Kurši”), kā arī Melburnas kori “Daina” un “Veseris”.
Piektdienas vakarā pulcējās apmēram 50 koristu, notika vispārēja iepazīšanās un gatavošanās uz
nedēļas nogales darbu. Sestdien un svētdien sabrauca pārējie koristi un norisinājās strādāšana dienas
garumā sākot pirms plkst. 10.00 un līdz 17.00.
DATUMS
Pirmd. 6.nov.
Trešd. 8.nov.
MELBURNA
Ceturtd. 9. nov.
Mēģinājums
SIDNEJA
Piektd. 10. nov.
SIDNEJA
Sestd. 11. nov.
Mēģinājums
MELBURNA
Pirmd. 13. nov.
Mēģinājums
MELBURNA Otrd.
14. nov.
MELBURNA Trešd.
15. nov.
MELBURNA
Ceturtd. 16.nov.
Mēģinājums

NOTIKUMS
Gints Ceplenieks (turpmāk – GC) izlido no Rīgas plkst. 23.35
GC ierodas MEL
Plānošanas diena kopā ar Anitu Andersoni, Gintu Ceplenieku, Sandru un
Robertu Birzē,.
Mēģinājums ar kori Veseris plkst.19.00
GC lido uz Sidneju
Mēģinājums ar Sidnejas koristiem plkst. 13.00 – 19.30 Sidnejas latviešu
namā
GC atgriežas no Sidnejas
Mēģinājums ar kori Daina plkst. 19.30 – 21.30
Meistarklase ar soprānu Emma Kirkby plkst.18.00 – 19.30
Plkst. 20.00: LR gadadienas / Simtgades Dziesmu svētku ieskandināšanas
plānošana (GC, AA, S un RB)
LR gadadienas / Simtgades Dziesmu svētku ieskandināšanas plānošana
(GC, AA, S un RB)
Mēģinājums ar kori Veseris plkst. 19.00
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MELBURNA Piektd.
17.nov.
MELBURNA Sestd.
18.nov.
MELBURNA Svētd.
19.nov.
Mēģinājums;
Sarīkojums ar
Simtgades Dz.sv.
ieskandināšanu
ADELAIDE
Pirmd. 20. nov.
Mēģinājums
ADELAIDE
Trešd. 22. nov.
Mēģinājums
MELBURNA
Ceturtd. 23. nov.
Mēģinājums
MELBURNA Piektd.
24. nov.
KOPMĒĢINĀJUMS
MELBURNA Sestd.
25. nov.
KOPMĒĢINĀJUMS
MELBURNA Svētd.
26. nov.
KOPMĒĢINĀJUMS
MELBURNA Pirmd.
27. nov.
Mēģinājums
Otrdien. 28. nov.

LR gadadienas / Simtgades Dziesmu svētku ieskandināšanas sarīkojuma
plānošana
LR gadadienas / Simtgades Dziesmu svētku ieskandināšanas sarīkojuma
plānošana
Mēģinājums ar koriem Daina / Veseri un MLV audzēkņiem no plkst 10:00
Plkst; 14:00 – LR 99. Gadadienas svinības ar Simtgades Dziesmu svētku
Noslēguma koncerta ieskandināšanu.
GC lido uz Adelaidi
Mēģinājums ar Adelaides koristiem Dziesmu laiva / Atbalsis plkst. 19:00
Adelaides Latviešu namā.
Mēģinājums ar Adelaides koristiem Dziesmu laiva / Atbalsis plkst. 19:00.
GC atgriežas no Adelaides - ar auto.
Mēģinājums ar kori Veseris plkst. 19:00
Iepazīšanās ar GC:
Latviešu namā no plkst. 19:00
Kopmēģis Namā plkst. 09:30 - 17:00 (Lielā zālē – Latviešu namā)
Kopmēģis Namā 09:45 - 17:00 Mazā zālē. Latviešu namā
Atvadu vakars – Latviešu Namā
Mēģinājums ar kori Daina 19:30
Latviešu namā
GC izlido atpakaļ uz Rīgu

Rezultatīvie rādītāji:
Gints Ceplenieks strādāja efektīvi un panāca ievērojamu attīstību koru kopskanējumā, Latvijas
eksperta devums Austrālijas koristu izaugsmei ir nepieciešams, ne tikai lai kori būtu maksimāli labi
sagatavoti Dziesmu svētkiem, bet koru tradīciju ilgstošai pastāvēšanā Austrālijā. Gints Ceplenieks
sniedza būtisku ieguldījumu Austrālijas latviešu koru sagatavošanai 2018. gadā gaidāmajiem Dziesmu
un deju svētkiem, uzlabojot dziedājuma kvalitāti un palīdzot apgūt svētku repertuāru.
Tai pat laikā tika stiprinātas latviešu koru dziedāšanas tradīcijas Austrālijā, latviskās apziņas
veidošanās un Austrālijas diasporas latviešu kopdarbība. Kopmēģinājumi deva iespēju pulcēties
latviešu koriem no vairākām Austrālijas pilsētām, iesaistot lielu skaitu koru un koristu. Mēģinājumi
un koncerts ļāva apjaust Latvijas klātbūtni Austrālijā un ikvienam sajusties kā daļai no Latvijas.
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Publicitāte:
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. projekts
Latvijas simtgades svētki Ačinskā, Krasnojarskas apgabalā
Projekta norises apraksts:
No 2017. gada 9. līdz 15. augustam Krasnojarskas apgabalā Krievijā viesojās Saldus novada
Druvas kultūras nama folkloras kopa “Druvas Zemturi” 10 dalībnieku sastāvā. Kultūrizglītojošā
brauciena ietvaros folkloras kopa Ačinskas pilsētā un tuvējos ciemos rīkoja sešas meistarklases
patriotisko dziesmu, latviešu tautasdziesmu un rotaļu apguvē, tika rīkota arī interaktīva viktorīna ar
nosaukumu “Es esmu Latvija”, kuras jautājumi par Latvijas vēsturi, dabas vērtībām, izciliem
cilvēkiem ir tapuši sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas vadītāju Ingunu Roli.
Viktorīnas dalībniekiem, kuri pareizi atbildēja uz jautājumiem, tika dāvinātas Latvijas simtgades
biroja izveidotas atklātnes ar Latvijas ainavām.
Papildus meistarklasēm tika vākti materiāli Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Dialektoloģijas un toponīmikas kabinetam, materiāli tiks izmantoti kabineta datu bāzes papildināšanai
par Austrumu diasporas latviešiem, kuru priekšteči Krievijas impērijas laikā izceļojuši uz Sibīriju
brīvo zemju meklējumos. Jautājumus sastādīja Latvijas Universitātes profesore Lidija Leikuma, bet
interviju materiālus apkopoja un rediģēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Tursa.
Krasnojarskas latgaliešu biedrībai latviešu dziesmu apguvei tika uzdāvināti Latviešu patriotisko
dziesmu tekstu un melodiju, tautasdziesmu krājumi.
Vairākiem Saldus novada Druvas folkloras kopas „Zemturi” dalībniekiem bija atklājums, ka
latgaliešu valoda no paaudzes paaudzē saglabājusies Krasnojarskas apgabalā, vairāk nekā 100 gadu
latgaliešiem un viņu pēctečiem dzīvojot krieviskā vidē. Pārsteigums bijusi arī iepazīšanās ar latgaliešu
biedrībām Ačinskā un Krasnojarskā, uzzinot par viņu sadarbību ar Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultāti un kopīgi izveidoto „Sarunvalodas vārdnīcu” latgaliešu-latviešu-krievu valodā. Gan
Ačinskā, gan Krasnojarskā satikti arī jauni cilvēki, kuri var sarunāties latgaliski.
Būtisks ieguvums ir intervējamo dažādie dzīvesstāsti, latvieši Krasnojarskā arvien mācās svinēt un
kopā būt 18. novembrī, ģimenes saglabājušas saulgriežu svētku svinēšanas tradīcijas: Ziemassvētku,
Pūpolsvētdienas, Lieldienu, Jāņu īpašās svētku norises, dziesmas, ēdienus. Vietējie latgalieši izrādījuši
interesi par folkloras kopas tautiskajiem tērpiem, arī pašu ansamblim „Olūti” Krasnaja Zarja ciemā
bija stilizēti tērpi, bet Krasnojarskas latgaliešu biedrības „Dzintars” dalībnieces lepojās ar saviem
latviešu tautas tērpiem. Daudzi izrādīja patiesu interesi par Latviju – jautāja par Rīgu, par dzīvi Latvijā,
priecājās, ka bijuši folkloras svētkos „Baltica”, “3x3”nometnēs un apciemojuši radus Latvijā.
“Zemturi” sagatavoja programmu latgaliešu valodā, iemācīja to Ačinskas latgaliešiem un paši
apguva jaunas dziesmas. Katrs folkloras kopas „Zemturi” dalībnieks intervēja vairākus Krasnojarskas
apgabala Ačinskas rajona latgaliešu pēcnācējus, tika savākts bagātīgs latgaliešu valodas materiāls.
Intervijas, video un audio materiāli ir apkopoti un nodoti Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātes Dialektoloģijas un toponīmijas kabinetam datu bāzes papildināšanai par Austrumu
diasporas latviešiem LU profesorei Lidijai Leikumai.
Rezultatīvie rādītāji:
Svarīgi bija tieši šajā, svētku laikā Krievijā dzīvojošiem latviešiem atgādināt svarīgākos Latvijas
vēstures faktus un notikumus, iepazīstināt ar Kultūras ministrijas izstrādāto Latvijas simtgades svētku
piecu gadu programmu, kā arī iesaistīt tautiešus latviešu patriotisko un tautas dziesmu un rotaļu
meistarklasēs. Folkloras kopas viesošanās stiprināja Krasnojarskas apgabala latviešu piederības sajūtu
Latvijai, zināšanas par valsts vēsturi un nozīmīgām personībām, notikumiem un latvisko tradīciju
ilgtspēju. Tāpat brauciens sniedz būtisku ieguldījumu diasporas un latgaļu dialekta pētniecībā, tādā
veidā izglītojot gan Krievijas latviešus, gan Latvijas iedzīvotājus.
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Publicitāte:
Atskati uz folkloras kopas viesošanos Krasnojarskas apgabalā tika publicēti “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://adm-achinsk.ru/news/v-achinsk-priexalalatgalskaya-delegacziya-iz-latvii,
https://последниеновости.рус/87213-festival-most-k-domusobiraet-latyshey.html,
http://www.ddn24.ru/news?id=173,
http://www.ddn24.ru/activity/kostum/latysh, www.Odnoklasniki.ru un www.saldus.lv.
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10. projekts
Latvijas dārgumi un Latvijas pēdas pasaulē
Projekta norises apraksts:
Lai tuvojošās Latvijas valsts simtgades kontekstā veicinātu Latvijas talantu un panākumu
atpazīstamību pasaulē, celtu ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo latvisko pašapziņu un
stiprināt piederību Latvijai, 2017. gadā ASV tika īstenots projekts “Latvijas dārgumi un Latvijas pēdas
pasaulē”. Projekta uzdevumi bija, pirmkārt, iepazīstināt Amerikas latviešu un amerikāņu sabiedrību
ar mūsdienu Latvijas talantiem un eksportspējīgākajiem uzņēmumiem, popularizējot to sasniegumus
un izcīnīto vietu starptautiskos tirgos, ar uzsvaru uz ASV, otrkārt, apzināt un popularizēt spilgtas
Latvijas izcelsmes personības un talantus ASV, kuras guvušas ievērojamus panākumus savā
profesionālajā laukā, ceļot ASV dzīvojošo latviešu nacionālo pašapziņu un stiprinot piederības sajūtu
Latvijai, treškārt, iesaistīt Latvijas talantu un sasniegumu apzināšanā un popularizēšanā gados jaunāko
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu jauniešu paaudzi.
Projekta ietvaros 2017. gada novembrī tika īstenota izstāžu sērija “Treasures of Latvia” (“Latvijas
dārgumi”) piecos latviešu centros ASV: Vašingtonā, Čikāgā, Mineapolisā, Sanfrancisko un
Ņūdžersijā. Lai panāktu maksimāli lielu izstādes apmeklētāju skaitu, izstādes izrādīšana bija saskaņota
ar Latvijas valsts svētku sarīkojumiem, kas tradicionāli pulcē lielāko apmeklētāju skaitu. Izstāde
turpinājās decembra mēnesī, kad latviešu centros norisinās Ziemassvētku tirdziņi un pasākumi, kas
piesaista ne tikai latviešu, bet arī vietējo amerikāņu auditoriju. Plānots, ka piecos komplektos
nodrukātā izstāde, turpinās savu ceļu pa latviešu centriem ASV un ne tikai. Tās izrādīšana ir iekļauta
“Imanta Dimanta un draugi” viesturnejā pa latviešu centriem ASV, kur tā ar vietējo organizāciju
atbalstu 2018. gada pavasarī tiks uzstādīta koncertu norises vietās kā ASV Austrumos un Rietumos,
tā Vidienē un Dienvidos. Tāpat šobrīd tiek koordinēta papildus izstāžu sarīkošana ārpus latviešu
centriem vietējo tautību festivālos, kā arī pašvaldību ēkās un izglītības iestādēs.
Saistībā ar uzsākto “Latvijas dārgumi” kampaņu, 2017. gada rudenī Amerikas latviešu apvienības
Izglītības nozare izsludināja projektu konkursu ASV latviešu sestdienas un svētdienas skolu 5. – 8.
klašu audzēkņiem ar nosaukumu “Latvijas dārgumi, talanti un sasniegumi pasaulē”. Konkursā līdz 18.
novembrim noteiktajā termiņā savus darbus iesūtīja 22 skolēni no trim latviešu skolām ASV, no kuru
vidus ALA Izglītības nozares sasaukta žūrija izraudzījās labākās prezentācijas un unikālākos talantus.
Visi darbi publicēti sociālajā tīklā Facebook izveidotajā lapā ar nosaukumu “Treasures of Latvia”:
https://www.facebook.com/LatvianTreasures/?fref=ts. Labāko darbu autoriem ALA Izglītības nozare
no sava budžeta piešķīra naudas balvas. Iesūtīto darbu vidū bija gan Latvijas valsts karogs, gan
dziesma “Saule, Pērkons, Daugava”, kā arī pīrāgi un virkne Latvijas talantu, kuru vidū vispopulārākie
bija profesionālais basketbolists Kristaps Porziņģis, Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija
Sevastova, kā arī Renārs Kaupers ar grupu Prāta Vētra un citi.
Iedvesmojoties no portāla www.latviesi.com īstenotā projekta “Latvijas pēdas pasaulē”, ALA
reklāmas aģentūras “DDB Latvija” izpildījumā sagatavoja un uzsāka īstenot digitālā mārketinga
kampaņu, kuras mērķis ir izcelt spilgtas Latvijas izcelsmes personības un talantus ASV. Kampaņai
dots nosaukums “Latvian DNA”, kas savstarpēji tematiski savieno dažādās jomās un nozarēs izcilus
panākumus guvušās Latvijas izcelsmes personības, kuru vidū minami arhitekts Gunārs Birkerts,
diriģents Andris Nelsons, komponiste Lolita Ritmane, NBA basketbolists Kristaps Porziņģis, kā arī
tādi mazāk zināmi personāži kā sporta ārsts Visvaldis Nagobads, Floridas Koraļļu pils autors un cēlējs
Ed Leedskalnin, “Pringles” čipsu patentētājs Alexander Liepa, hologrammu izgudrotājs Juris
Upatnieks, datorzinātnieks un skaitļošanas teorētiķis Juris Hartmanis un citi. Līdz šim ir apkopoti un
sagatavoti 20 stāsti par izciliem Latvijas izcelsmes talantiem, kas laika gaitā tiks papildināti ar citiem
kampaņas ietvaros apzinātiem cilvēkiem.
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Rezultatīvie rādītāji:
Projekts “Latvijas dārgumi un Latvijas pēdas pasaulē” tieši sasaucas ar simtgades svētku vēstījuma
“Es esmu Latvija” mērķiem, respektīvi, caur projektu tika stiprināta Amerikas latviešu valstiskuma
apziņa un sekmēta radošā iniciatīva, īpaši jaunākās paaudzes, piedaloties konkursā. Projekta ietvaros
tiek cildināta Latvijas kultūras daudzveidība, daudzināti Latvijas talanti un izcilības un vēstīts par
Latviju kā aktīvu un bagātīgu valsti.
Pēc izstādes „Latvijas dārgumi“ vietējo koordinatoru aplēsēm kopējais valsts svētku un līdz ar to
izstādes apmeklētāju skaits lēšams ap 900, taču izstāde tika izrādīta arī Ziemassvētku pasākumos un
turpinās savu darbību arī 2018. gadā, tādēļ apmeklētāju skaits ir vēl iespaidīgāks. Savukārt kampaņa
sociālo mediju vidē “Latvian DNA” tika uzsākta 2017. gada novembrī sasaistē ar Latvijas valsts
svētkiem, un tās līdzšinējā auditorija pārsniedz 10 000, bet kopējais skatījumu skaits tiek plānots
vismaz 80 000, kampaņa skatāma: https://www.facebook.com/AmericanLatvianAssociation.
Publicitāte:
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”.
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11. projekts
Simt balsis simtgadē
Projekta norises apraksts:
“Simt balsis simtgadē” ir projekts debašu prasmju attīstībai latviešu kopienās Eiropā, projekta
ietvaros 2017. gada oktobrī un novembrī notika divas apmācību sesijas latviešu diasporai Stokholmā,
Zviedrijā, un Frankfurtē, Vācijā. Šīs apmācības bija daļa no pilsoniskās izglītības un līdzdalības
veicināšanas semināru cikla diasporas latviešu jauniešiem, skolotājiem un citiem potenciālajiem
“pilsoniskajiem vēstnešiem” diasporā. Apmācību un diskusiju mērķis ir stiprināt diasporas
ieinteresētību pilsoniskajos procesos Latvijā un Eiropā, īpaši simtgades kontekstā būtiskos notikumos
– Saeimas vēlēšanās 2018. gadā un Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gadā. Apmācību laikā arī tika
sniegtas praktiskas prasmes un metodika tālāku patstāvīgu aktivitāšu un iniciatīvu veidošanai diasporā
un Latvijā. Apmācības un debates tika organizētas, Eiropas Latviešu apvienībai sadarbojoties ar
Latvijas Debašu asociāciju un latviešu diasporas organizācijām vai kopienām aktivitāšu norises vietās.
14. oktobrī norisinājās aktivitātes Stokholmā, kur apmācības vadīja lektori un debašu tiesneši
Rasmuss Filips Geks un Rūta Gabaliņa. Aktivitātēs piedalījās vidusskolas vecuma jaunieši, kas
pārstāvēja Zviedrijas latviešu diasporas kopienu. Galvenais uzdevums bija apmācīt jauniešus, kā
veidot spēcīgus argumentus, izmantojot struktūru apgalvojums, pierādījumus un piemērus. Iemācoties
šādā veidā strukturēt savus argumentus, jauniešiem ne tikai bija iespēja vēlāk apmācību laikā debatēt,
bet arī tika sniegtas prasmes, kas ļaus ikdienā efektīvāk pamatot savu viedokli. Jaunieši tika apmācīti
arī par publiskās runas struktūru un aspektiem, kam ir īpaši jāpievērš uzmanība – balss, stāja,
aksesuāri, žesti. Apmācību otrajā daļā jauniešiem tika dota iespēja debatēt par jautājumu “vai
vēlēšanām būtu jābūt obligātām?”, pēc debates beigām tiesneši izanalizēja gan argumentus, gan
pretargumentus un sniedza jauniešiem ieteikumus. Interesanta bija atziņa, ka gan brīvība nebalsot, gan
obligātas vēlēšanas ir uzskatāmas par demokrātijas izpausmi. Debašu iespaidā jaunieši Zviedrijā ir
iedvesmoti turpināt aktīvu latviešu “Jauniešu klubiņa” darbību, un, izmantojot apgūtās zināšanas un
prasmes, strādāt pie kopīgas programmas izstrādes nākamajam gadam.
11. novembrī aktivitātes tika organizētas Frankfurtē, Vācijā, tās vadīja lektori un debašu tiesneši
Rasmuss Filips Geks un Evija Goluba, bet dalībnieki bija dažāda vecuma un profesiju latviešu
kopienas pārstāvji no Frankfurtes un Štutgartes. Īpašu uzmanība tika pievērsta pierādījumu veidiem,
ko cilvēki var izmantot, veidojot savus argumentus, jo var būt atšķirīgas kvalitātes pierādījumi – sākot
no individuāliem, nepārbaudāmiem pierādījumiem un ekspertu viedokļiem līdz empīriskiem
pierādījumiem un pētījumu apkopojumiem. Lekcijas gaitā dalībnieki ar spēles palīdzību lasīja dažādus
loģikas kļūdu citātus no Latvijas un pasaules politiķu, ekspertu un slavenību runām. Arī šajās
apmācībās tika izmantots jautājums: “Vai vēlēšanām būtu jābūt obligātām?” Šoreiz dalībniekus
sadalīja grupās PAR un PRET, katrai grupai bija jāizveido trīs argumenti. Pēc tam no katras grupas
tika deleģēts viens pārstāvis, kas šos argumentus pārliecinoši prezentēja, pretējai pusei bija cītīgi
jāklausās. Otrajā daļā abām grupām bijā jāraksta pretargumenti visam, ko bija sadzirdējuši no savas
oponentu grupas, un tieši tādā pašā veidā bija tie jāprezentē. Abu grupu darbā tiesneši palīdzēja
atrisināt neskaidros jautājumus, kā arī novēroja, ka abas grupas ir labi sapratušas lekcijā apgūto
materiālu un spēj kvalitatīvi veidot argumentus un pretargumentus, kas bija viens no apmācību
mērķiem.
2018. gada 10. janvārī Rīgā projekta ietvaros norisinājās publiskas debates par jautājumu Vai būtu
ārvalstīs jāveido Latvijas politisko partiju pārstāvniecības diasporai?. Debašu centrālais jautājums
bija tas, vai aktīvāka Latvijā esošo politisko partiju darbība ārvalstīs varētu palielināt diasporas
līdzdalību vēlēšanās. Debatēs katrā pusē bija trīs spēcīgi runātāji – jomas eksperti, pieredzējuši
debatētāji, kas nepārstāvēja savu personīgo vai savu pārstāvēto organizāciju oficiālo viedokli, bet gan
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abstraktus argumentus “par” un “pret”. Kā debatētāji piedalījās Mārtiņš Zemītis (Eiropas Komisijas
pārstāvniecība Latvijā), Kristīne Tarvida (biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”), Dārta Maija Zaķe
(pieredzējusi debatētāja), Elīna Pinto (Eiropas Latviešu apvienība, vicepriekšsēdētāja), Imants
Breidaks (manabalss.lv, izpilddirektors) un Edgars Klētnieks (pieredzējis debatētājs). Pēc debatēm Dr.
Inta Mieriņa (LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs) sniedza ieskatu pētījumu datos par
diasporas politisko līdzdalību, bet uzreiz pēc tam sekoja aktīvas diskusijas PROVIDUS pētnieces,
migrācijas jautājumu ekspertes Agneses Lāces vadībā.
Rezultatīvie rādītāji:
Projekts debašu prasmju attīstībai latviešu kopienās Eiropā Latvijas simtgades kontekstā ir
nozīmīgs, jo “Simt balsis simtgadei” sekmē valstiskuma apziņu, aktualizējot tādus diskutablus
jautājumus kā vēlēšanas, demokrātija, pilsoniskā līdzdalība, Latvijas attīstība un vieta Eiropā. Projekta
ietvaros diasporas pārstāvji apguva prasmes, kas ļaus tiem efektīvāk aizstāv Latvijas intereses Eiropā
un veicināt valsts izaugsmi un ilgtspēju. Tāpat debates par politiski un sabiedriski aktuāliem
jautājumiem latviešu kopienās stiprina atbildības sajūtu un uzņemšanos par sevi, ģimeni un valsti
kopumā un caur to arī valstisko piederību.
Zviedrijā, Stokholmā, apmācībās un aktivitātēs piedalījās 15 jaunieši, savukārt debates tiešsaistē
vēroja vairāk nekā 100 interesentu. Apmācībās Frankfurtē bija 14 dalībnieki, bet publiskajā pasākumā
Rīgā – apmēram 50 klātienes apmeklētāju un vairāku simtu liela auditorija tiešsaistē.
Publicitāte:
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/.
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12. projekts
Latviešu māksla Kalamazū – Latvijas simtgadei
Projekta norises apraksts:
Projekta ietvaros 2017. gada decembrī Rietummičiganas universitātē tika sagatavota mākslas
galerija ar mākslinieču Sniedzes Runģes un Ritas Grendzes darbiem. Abas mākslinieces ir ASV
dzīvojošas latviešu izcelsmes starptautisku atzinību guvušas personības, kuru mākslas darbi piesaista
uzmanību ar to oriģinalitāti. Plašākai publikai mākslas galerija tiks atvērta 2018. gadā, kamēr 2017.
gadā Kalamazū latviešu biedrība sadarbībā ar Rietummičiganas universitāti veica aktīvus
sagatavošanas darbus. Mākslas galerijas izveidei piešķirtie līdzekļi tika izlietoti galerijas iekārtas
iegādei un uzstādīšanai, reklāmas izveidei un uzsākšanai, kā arī honorāra nodrošināšanai abām
māksliniecēm.
Rezultatīvie rādītāji:
Mākslas galerijas izveide ar Sniedzes Runģes un Ritas Grendzes mākslas darbiem cildina izcilas,
ar Latviju saistītas un pasaulē atpazīstamas personības, atspoguļojot Latvijas kultūras daudzveidību
un latviešu talantus. Tiek prognozēts, ka 2018. gadā, kad mākslas galerija tiks atvērta plašākai
publikai, apmeklētāju skaits varētu sasniegt 10 tūkstošus, tādā veidā plašai auditorijai reprezentējot
Latviju kā valsti ar bagātu kultūru un izcilām personībām.
Publicitāte:
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. projekts
Latvijas valsts proklamēšanas svētki Austrālijā
Projekta norises apraksts:
Projekta pamatā ir valsts svētku – Proklamēšanas dienas – svinību organizēšana septiņās Austrālijas
pavalstīs, aktīvi iesaistot maksimāli lielu dalībnieku skaitu, kuri kā organizējot, tā piedaloties
pasākumā, rod pārliecību par apgūtās latviešu valodas un kultūras zināšanu pielietojamību, kā arī
jaunas sadarbības iespējas ar Latviju. Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) sadarbībā
ar LAAJ dalīborganizācijām balsošanas kārtībā izvēlējās Valsts svētku runātāju Austrālijas latviešu
centros. Šogad par viesi tiek izraudzīts kādreizējais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, viesa
īpašs uzdevums bija uzrunāt bērnus un jaunatni svētku programmas pirmajā daļā. Uzruna notika
diskusijas veidā – gan bērni, jaunieši, gan Valdis Zatlers uzdeva jautājumus par Latviju, latviešu
valodu, sestdienas latviešu skolām un cik tās ir noderīgas.
LAAJ prezidijs koordinēja Zatlera kunga vizīti, izveidojot plašu programmu, kurā tiek uzrunātas
vietējās latviešu sabiedrības, baltiešu kopienas un rīkotas tikšanās ar pavalstu un federālajām
valdībām, kā arī radio un preses intervijas latviešu un angļu valodā.
Valsts svētku sarīkojumi notika šādos Austrālijas latviešu centros:
• Perta (Sestdien, 4. novembrī, plkst. 13:00, Pertas latviešu centrā);
• Hobarta (Svētdien, 5. novembrī plkst. 18.30);
• Brisbane (Sestdien, 11. novembrī, plkst.13.00, Brisbanes latviešu namā);
• Kērns (Svētdien, 12.novembrī, latviešu izcelsmes arhitekta būvētajā ēkā “Tha Fish,
Australian Seafood”);
• Adelaide (Piektdien, 17. novembrī, plkst. 17.30 pieņemšana Tālavas lielajā zālē.
Sestdien, 18. novembrī – “DIENA LATVIJAI”. Svētki visiem latviešiem, ģimenēm un
jauniešiem, Adelaides latviešu namā);
• Sidneja (Sestdien, 18.novembrī, plkst. 19.00, Sidnejas latviešu namā);
• Melburna (Svētdien, 19.novembrī, plkst. 14.00, Melburnas latviešu namā);
• Kanbera (Valsts svētku akts svētdien, 26. novembrī, plkst. 16.00).
Turklāt katras pavalsts organizāciju apvienības vadītājs izveidoja atsevišķu trīs dienu programmu,
tādā veidā maksimāli nodrošinot Latvijas vārda redzamību sabiedrībai: intervijas Austrālijas latviešu
laikrakstos Austrālijas latvietis un Latvietis; Pertā, Brisbanē, Sidnejā pārrunas par sasniegumiem un
iespējām Latvijā; Adelaidē svinīgais pieņemšanas sarīkojums angļu valodā, kurā piedalījās arī
Dienvidaustrālijas valdības pārstāvji; Radio intervija Adelaides Radio centrā; Dienvidaustrālijas
Parlamentā tikšanās ar Steven Marshall (opozīcijas un Liberālās partijas līderi) un Hon Jing Lee
(Shadow Parliamentary Secretary for: Multicultural Affairs, Trade & Investment, Small Business);
Kērnsā, kas ir Rīgas sadraudzības pilsēta – tikšanās ar Kērnsas pilsētas galvu, Bob Manning un viņa
ārlietu padomnieci; raksts angļu valodā par Zatlera kunga vizīti Kērnsas avīzē Cairns post; uzruna
angļu valodā Commonwealth klubā, Austrālijas galvaspilsētā; tikšanās Austrālijas Federālās valdības
Parlamentā ar Speaker of the Australian House of Representatives Hon Tony Smith; tikšanās ar
Igaunijas vēstnieku Austrālijā Unges kungu; tikšanās ar Eiropas Savienības vēstnieku Austrālijā,
Ukrainas, Dānijas, Gruzijas un Igaunijas vēstniekiem Austrālijā; intervija/raksts raksts angļu valodā
lielākajā Austrālijas laikrakstā The Herald Sun; tikšanās ar Latvijas Republikas Goda konsuliem
Austrālijā.

28
Rezultatīvie rādītāji:
Projekts tika īstenots ar mērķi saglabāt latviešu diasporas saikni ar Latviju, stiprināt nacionālo
identitāti un veicināt līdzdalību. Projekta ietvaros, vienojoties latviešiem Austrālijā Latvijas simtgades
kontekstā, tika stiprināta piederību Latvijai, veicināta daudzpusīga interese par sabiedriskajiem un
sociālajiem procesiem Latvijā un iespējām iesaistīties tajos. Bez tam vizītes laikā Valdis Zatlers
aktualizēja jautājumus par Latvijas valstiskuma vēsturi, veicināja Austrālijas latviešu atbildību par
savu un Latvijas nākotni, kā arī reprezentēja Latviju Austrālijā kā aktīvu starptautisko un starpkultūru
attiecību veidotāju.
Īpaši jāatzīmē, ka 2017. gada valsts svētku viesis kādreizējais Latvijas Valsts prezidents Valdis
Zatlers izraisīja līdz šim vēl nepieredzētu interesi un sarīkojumu apmeklētāju skaitu, tādējādi efektīvi
sasniedzot projektā izvirzītos mērķus. Piemēram, Adelaidē uz svinīgo pieņemšanu svētku
priekšvakarā iepriekšējos gados vidējais apmeklētāju skaits bija 70 cilvēki, taču šogad – 240. Visās
pilsētās bija manāms interesentu pieaugums, bet Melburnā pat tika sasniegts rekords – 460 klausītāju
(iepriekšējā gadā tas bija 300).
Savukārt Commonwealth klubā, kur notika Zatlera kunga angļu valodas uzruna, bija negaidīti
augsta klausītāju interese – plānoto 40 vietā sanāca ap 70 cilvēki. Kopumā projekta auditorijas skaits
krietni pārsniedza iecerētos 900 cilvēkus, interesentu skaits bija vairāk nekā 1300. Tika uzrunātas
latviešu sabiedrības, baltiešu kopienas, kā arī notika vizītes pie amatpersonām vietējās un federālās
valdībās, intervijas latviešu un austrāliešu presē. Pēc sarīkojumiem saņemti pateicības raksti gan presē,
gan e-pastos, uzsverot vēlmi tuvāk iepazīties ar Latvijas sasniegumiem un daudzveidīgajām iespējām,
iesaistīties Latvijas nākotnē izaugsmes veidošanā. Vizīte ir nodrošinājusi ciešāku piederības un
sadarbības saiti starp Latviju un Austrālijas latviešiem, turklāt Austrālijas valdības līmenī tika
pārrunātas Latvijas un Austrālijas ciešākas sadarbības attīstības iespējas.
Publicitāte:
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-musu-tautas-nakotnei-valstssvetku-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-to-cairns-strengthening-sistercity-partnership/news-story/c28de3723ede64bce8807e9066010c74;
https://www.dailytelegraph.com..au/news/exlatvian-president-valdis-zatlers-says-europe-wasted-10years-not-properly-addressing-migrant-crisis/news-story/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-18-novembri-un-stastis-par-latviesu-valodas-nozimibu/.
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14. projekts
Lekciju un diskusiju cikls “Latviešu valodas loma manā ģimenē” Luksemburgā
Projekta norises apraksts:
Atzīmējot valsts svētku nedēļu, Luksemburgas latvieši aizsāka Latvijas simtgadei veltītu semināru
ciklu vecākiem, vecvecākiem un topošajiem vecākiem “Latviešu valoda pasaulē un manā ģimenē”.
Pirmais seminārs “Latviešu valoda daudzvalodīgajā pasaulē” notika 2017. gada 17. novembrī, plkst.
19.00, Luksemburgas Jauniešu centrā. Seminārs sākās ar profesores Inas Druvietes lekciju, un tai
sekoja diskusija par to, kāpēc bērnam mācīt latviešu valodu un veicināt tās lietošanu, dzīvojot ārvalstīs
un daudzvalodīgās ģimenēs. Diskusiju vadīja Austrālijā dzimusī Eiropas Komisijas tulkošanas nodaļas
vadītāja Valda Liepiņa, un tajā piedalījās Luksemburgas latviešu sestdienas skolas “Strops” vadītāja
Ieva Freija-Pekati, Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēdētāja Elīna Pinto un Luksemburgas
Universitātes profesors un daudzvalodības eksperts Tils Dembeks, kurš pats brīvi pārvalda latviešu
valodu. Diskusijas mērķis bija informēt par latviešu valodas vietu un nozīmību pasaulē, kā arī iezīmēt
galvenos motīvus latviešu valodas saglabāšanai un pilnveidošanai ģimenēs, kur latviešu valoda nav
vienīgā saziņas valoda.
Seminārā izkristalizējās vismaz pieci iemesli, kuru dēļ bērniem un jauniešiem ir svarīgi apgūt
latviešu valodu arī tad, ja ģimene dzīvo ārpus Latvijas. Pirmkārt, valoda dod iespēju augt profesionāli.
Austrālijā trimdas latviešu ģimenē dzimušo Valdu Liepiņu pēc atgriešanās Latvijā profesionālā karjera
ir aizvedusi uz Luksemburgu, kur viņa šobrīd vada Eiropas Komisijas Tulkošanas dienesta nodaļu.
“Es esmu laimīga par to, ka nonācu Luksemburgā. Bet tas tiešām ir pateicoties tam, ka latviešu valoda
man bija kā otrā dzimtā valoda. Bez tās nebūtu varējusi startēt konkursā uz šo amatu,” pastāstīja
Liepiņa. Otrkārt, valoda kā īpaša ģimeniskā saikne. “Latviešu valoda ir tā sirds stīga, īpašā saikne, kas
veidojas ar mūsu bērniem un kas bērniem veidojas ar mūsu vecākiem - viņu vecvecākiem. Tas ir prieks
un amizantas situācijas, kad bērns veido tādus vārdus, par kuriem pat neesi iedomājies. Tas ir prieks,
ko bērns radīs, darbojoties kopā ar citiem foršiem latviešu bērniem,” stāsta Elīna Pinto.
Treškārt, valoda attīsta bērnu kā personību. Latvijas Universitātes profesore Ina Druviete, kura arī
piedalījās diskusijā, uzsvēra, ka latviešu valodas prasme bērnu attīsta gan kā personību, gan nodrošina
daudz labākas izredzes profesionālās karjeras veidošanā nākotnē. “Latviešu valodai ir pietiekami
augsta konkurētspēja, tā pieder pie valodām ar lielu runātāju skaitu, kaut arī funkcionē asā konkurencē
ar citām pasaules valodām,” piebilst Druviete. Ceturtkārt, valoda kā durvis uz pasauli un
līdzcilvēkiem. “Valoda ir vienīgās durvis, kas mums šobrīd pastāv. Jo vairāk valodas mani bērni
pārvaldīs, jo vairāk durvju uz pasauli viņiem būs atvērtas. Turklāt caur katru valodu mēs varam
ārkārtīgi daudz iemācīties; vairāk nekā gramatiku un spēju saprast, ko otrs runā, bet arī cilvēcīgu
komunikāciju, uzzinot, sadzirdot un saklausot otra cilvēka stāstu,” uzskata Marija Fadula, kuras
ģimenē Luksemburgā aug divi bērni un kurā lieto trīs valodas.
Piektkārt, valoda dod iespēju paplašināt kontaktu loku un atgriezties Latvijā. Eiropas skolas
Luksemburgā audzēknis Marks atzīst, ka, pateicoties latviešu valodas prasmei un apmeklējot latviešu
valodas nodarbības, viņš ir sastapis cilvēkus, kurus citādi nebūtu saticis. “Kaut arī es tuvākajā nākotnē
neplānoju doties uz Latviju, jo vidusskolu absolvēšu Luksemburgā, bet augstskolā domāju studēt citur
Eiropā, nevar zināt, kurā brīdī, dzīves vidū, es varētu atgriezties Latvijā. Protams, tad man vajadzēs
pamācīties latviešu valodu, jo es to gadiem nebūšu lietojis. Bet tas būs krietni vieglāk, nekā sākt no
nulles,” skaidro Marks. Tiek lēsts, ka Latvijas diaspora visā pasaulē apvieno ap 370 tūkstošiem
tautiešu. Savukārt latviešu valodā runā vismaz divi miljoni cilvēku. Pēc “Ethnologue 2017” datiem,
pasaulē ir 7099 dzīvās valodas, un tikai 394 valodās jeb 6,8% runā vairāk nekā miljons cilvēku. Tātad
pēc runātāju skaita latviešu valoda ir pasaules valodu TOP 200, kas ir ievērības cienīgs rādītājs.
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Rezultatīvie rādītāji:
Seminārs sekmēja valstiskuma apziņu Luksemburgas latviešos un raisīja diskusiju par valodu kā
vērtību un tās attīstības perspektīvām. Turklāt semināra ietvaros tika modināta diasporas latviešu
atbildība gan pret valsti, gan latviešu valodu, kā arī stiprināja jauniešu apziņu par piederību Latvijai
un diasporas latviešu domas par atgriešanos Latvijā. Semināru apmeklēja ap 20 Luksemburgas un
tuvējo kaimiņvalstu latviešu kopienas pārstāvji. Lai semināra materiāliem sniegtu maksimāli plašu
pieejamību, uz diskusiju pamata tika izveidots pilns videoieraksts un audiovizuāli klipi sociālajiem
tīkliem, kuros sasniegt tos vecākus citās valstīs, kuri klātienē seminārā piedalīties nevarēja.
Publicitāte:
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-nedela-luksemburga-foto;
http://www.latviesi.lu/lv/news/luksemburga-mudina-aktivi-macit-berniem-latviesu-valodu;
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/119775-ela-mudina-diasporas-gimenes-uzturet-bernustrauji-kritosas-latviesu-valodas-prasmes/;
https://www.diena.lv/raksts/pasaule/eiropa/ela-eiropamitoso-latviesu-bernu-vidu-strauji-kritas-dzimtas-valodas-prasmes-14186884;
http://www.la.lv/arzemes-svines-18-novembri-un-stastis-par-latviesu-valodas-nozimibu/.
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15. projekts
Simtiem zvaigžņu debesīs
Projekta norises apraksts:
Latvijas simtgades kontekstā 2017. gada martā tika izveidota apvienība “Vakareiropas koklētāji”
ar nolūku popularizēt latviešu tradicionālo instrumentu kokli un celt godā latviešu tradicionālo
mūziku. Tajā apvienojušies Rietumeiropas valstīs dzīvojošie diasporas koklētāji un kopas ar mērķi
veidot kopēju latviešu diasporas koklētāju repertuāru dalībai Latvijas simtgades dziesmu svētkos.
Projekta noslēgumā paredzēts arī ierakstīt un izdot kompaktdisku “Simtiem zvaigžņu debesīs”.
Projektā līdz šim ir iesaistītas šādas folkloras kopas: Luksemburgas latviešu folkloras kopa “Dzērves”,
Berlīnes latviešu folkloras kopa “Rīta rasa”, Leipcigas koklētāju grupa “Liepu laipa”, Hāgas koklētāju
grupa “Māras meitas”, Ziemeļanglijas “Dūdalnieki” un citi, atsevišķi koklētāji.
Lai veidotu un apgūtu kopēju “Vakareiropas koklētāju” repertuāru dalībai Vispārējos latviešu
Dziesmu svētkos 2018. gadā un priekšnesumam Eiropas latviešu Dziesmu svētkos 2019. gadā,
piesaistītu jaunus koklētājus/interesentus, kā arī popularizētu kokli, 2017. gadā ir īstenoti šādi
pasākumi: 1) Vasaras folkloras nometne Latvijā, Otaņķos, 2017. gada 8. un 9. augustā, kur folkloras
kopa “Dzērves” organizēja folkloras materiālu izpēti. 2) Luksemburgas latviešu folkloras kopas
“Dzērves” tradicionālās mūzikas koncerts, kokles meistarklase un sakoklēšanās Vācijā, Bērzainē,
2017. gada 13. – 15. oktobrī (organizēja folkloras kopa “Dzērves” un latviešu centrs Freiburgā). Ar
mērķi ieskandināt Latvijas simtgadi Latviešu kultūras centrā “Bērzaine” pulcējās Luksemburgas
latviešu folkloras kopa “Dzērves” (vadītāja Aiga Ožehovska) un koklētāji no citām Eiropas valstīm,
kas apvienojušies zem nosaukuma “Vakareiropas koklētāji”.
“Bērzainē” tika divu dienu garumā koklēts, dziedāts, dancots, kā arī apgūti rokdarbi. Pasākums
sākās sestdienas pēcpusdienā ar “Vakareiropas koklētāju” meistarklasi, kurā katrs varēja pamēģināt,
kā skan šis unikālais instruments. Kokles burvību tika aicināti izjust gan pieredzējuši koklētāji, gan
tie, kas kokles stīgām nav pieskārušies ne reizi. Koklēšanai sekoja Luksemburgas latviešu folkloras
kopas “Dzērves” koncerts, kurā piedalījās arī jaunā paaudze – “Mazās dzērves.” Pēc koncerta
turpinājās kopīga ziņģēšana ar klausītājiem un danči. Koklēšanas entuziasti savas prasmes varēja
nostiprināt vēl arī svētdienas rītā, kad koklēt tika aicināti gan lieli, gan mazi. Svētdien notika arī
pērļotu mauču adīšanas darbnīca, kur šo māku Intas Jansones vadībā varēja apgūt jebkurš interesents.
Īpaši bija padomāts par bērniem, kuriem notika nodarbības “Mazo dzērvju” un viņu skolotāju
virsvadībā. Pasākums noslēdzās īsteni latviskā garā ar nama saimnieku (Inese un Āris Aveni)
organizētu pankūku cepšanu.
3) 2017. gada novembrī un decembrī folkloras kopa “Dzērves” un “Vakareiropas koklētāji” veica
skaņas ierakstus topošajam diskam. Tika īstenots sešu dziesmu un skaņdarbu ieraksts un materiāla
apstrāde, kas veidos daļu no plānotā kompaktdiska “Simts zvaigznes debesīs”.
Rezultatīvie rādītāji:
Projekts “Simt zvaigžņu debesīs” nodrošina Eiropas folkloras kopu gatavošanos 2018. gadā
gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem simtgades noskaņās, padarot diasporas latviešu kultūru
bagātīgāku, veidojot jauna veida koklētāju sadarbību. Tāpat projekts izceļ tieši latviešu kultūrai
raksturīgo mūzikas instrumentu kokli, tādējādi to aktualizējot un sekmējot kokles tradīciju ilgtspēju.
Bez tam kokles skaņdarbu ierakstīšana kopējam kompaktdiskam sekmē rada paliekošu vērtību un
jaunrades darbu, kas būs izmantojams kā Latvijas kultūras reprezentatīvais materiāls arī turpmāk.
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Publicitāte:
Par projekta “Simt zvaigžņu debesīs” aktivitātēm rakstīja kā Latvijas, tā diasporas mediji, kā arī
tika veiktas publikācijas sociālajā tīklā Facebook: https://www.latviesi.com/notikumi/skatit/6616luksemburgas-latviesu-folkloras-kopa-dzerves-aicina-uz-aktivu-nedelas-nogali-berzaine/;
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tautas-maksla/latviesu-diasporas-kokletaji-no-visas-eiropasieskande-latvijas-simtgadi.a253532/;
https://www.facebook.com/dzerves/photos/a.373858162803156.1073741828.373801509475488/733
930456795923/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/Berzaine/photos/a.451942854841041.93063.110771428958187/1443758
722326111/?type=3&theater; https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/119387-latviesu-diasporaskokletaji-no-visas-eiropas-ieskandina-latvijas-simtgadi/;
https://www.facebook.com/Berzaine/posts/?ref=page_internal;
http://www.latviesi.lu/lv/news/latviska-nedelas-nogale-berzaine.
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16. projekts
Latvijas simtgades izstāde (PLMC)
Projekta norises apraksts:
Nodibinājums “Pasaules latviešu mākslas centrs” (PLMC) 2018. gadā Cēsīs, Latvijā rīkos izstādi
“Māksla nešķir, māksla vieno – Latvijas simtgades izstāde”, kur katrs diasporas mākslinieks varēs
izstādīt vienu savu darbu, partnerībai izvēloties vienu Latvijas mākslinieka darbu, pievienojot
skaidrojumu savai izvēlei. 2017. gadā notika diasporas mākslinieku darbu pārvešana uz Latviju un
sagatavošanās darbi izstādes norises nodrošināšanai 2018. gadā. Tika pārvesti tādu diasporas
mākslinieku darbi kā Voldemāra Avena, Indras Avens, Ojāra Šteinera, Lindas Treijas, Leldes
Kalmītes, Viļņa Ātrena, Maijas Zemītes, Viļņa Strazdiņa, Mairas Reinbergs, Gitas Karkliņš, Ilzes
Kellerman, Zanes Treimanis, Valdas Zobens, Kārļa Rekevica, Gunas Mundheim, Vitas Plūmes,
Leldes Ores Vinters, Ginta Grīnberga, Viļņa Luca, Astras Nams, Ilgas Leimanis, Andra Leimaņa,
Gerdas Rozes, Valdas Oestreicher.
Rezultatīvie rādītāji:
Projekta ietvaros 2017. gadā uz Latviju ir pārvestas gleznas no 24 diasporas māksliniekiem. Izstāde
2018. gadā Latvijas simtgades kontekstā uzsvērs Latvijas kultūras un mākslas daudzveidību, diasporas
latviešu talantus un iedvesmos radošai iniciatīvai.
Publicitāte:
Informācija par gaidāmo izstādi ir publicēta: http://lv100.lv/programma/kalendars/diasporaslatviesu-makslas-izstade-cesis-ar-latvijas-vardu-pasaules-telpa/.
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17. projekts
No Rīgas uz Toronto – Latvijas simtgades mūzikas tilts
Projekta norises apraksts:
2017. gada 11. jūnijā Kanādas pilsētā Toronto Sv. Barnaba baznīcā norisinājās trīs latviešu
klasiskās mūzikas talantu – Emmas Bandenieces (čells), Dzintras Erlihas (klavieres) un Vilmas Indras
Vītolas (mecosporāns) – koncerts, kurā skanēja tikai latviešu komponistu skaņdarbi. Tika atskaņoti
Lūcijas Garūtas, Jāzepa Mediņa, Tālivalža Ķeniņa, Imanta Ramiņa, Pētera Vaska un Daces Aperānes
darbi. Koncertu sāka Dzintra Erliha, pianiste no Rīgas, kuras repertuāru galvenokārt veido Lūcijas
Garūtas komponētie skaņdarbi, savukārt jaunā čelliste Emma Bandeniece, kura studē Jāzepa Mediņa
Latvijas Mūzikas akadēmijā, uzbūra brīnišķīgas sajūtas klausītājos ar samtainu čella skanējumu.
Kanādas latviete Vilma Indra Vītola izdziedāja skaņdarbus savā lieliskajā mecosoprānā ar Dzintras
Erlihas spēlētu pavadījumu uz klavierēm. 13. jūnijā koncerts tika atkārtots Otavā, Sv. Bartolomeva
draudzes 150 gadu jubilejas ietvaros, koncerta sākumā uzruna teica arī bijušais Kanādas vēstnieks
Latvijā Skots Hetheringtons un pašreizējais Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums.
Rezultatīvie rādītāji:
Projekts “No Rīgas uz Toronto – Latvijas simtgades mūzikas tilts” Kanādā veiksmīgi atspoguļoja
Latvijas kultūras daudzveidību, piesaistot kā vietējo, tā latviešu diasporas publiku. Koncertā Toronto
pulcējās vairāk nekā 100 klausītāju, savukārt Otavā koncertu apmeklēja ap 130 interesentu. Koncerti
Kanādā prezentēja latviešu izcelsmes talantus, sekmēja valsts atpazīstamību, kā arī raisīja svētku
sajūtu apmeklētājos gaidāmās Latvijas simtgades kontekstā.

Publicitāte:
Pirms koncertiem tika izvietoti pasākumu plakāti latviešu centros Toronto un Otavā. 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.
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18. projekts
Nodarbību cikls jauniešiem medijprasmju apguvē
Projekta norises apraksts:
Latvijas Simtgades programmas ietvaros 2017. gada rudenī Luksemburgā norisinājās četras
medijzinību darbnīcas diasporas latviešiem. Simtgades medijzinību cikla aktivitātēs Luksemburgā un
Vācijā mītoši latviešu jaunieši un citi interesenti apguva žurnālistikas un publicistikas pamatus,
audiovizuālu materiālu veidošanas knifus un digitālā mārketinga un sociālo tīklu iespējas sekmīgākai
iniciatīvu veidošanai Simtgades posmā. Darbnīcas vadīja harizmātiski nozaru profesionāļi no
Luksemburgas, Lielbritānijas un arī Latvijas – tostarp publicists Otto Ozols un Latvijas valsts
simtgades Jauniešu rīcības komitejas jeb Svētku rotas pārstāvis Edgars Korsaks-Mills. Darbnīcu ciklu
2018. gada sākumā noslēgs semināri par informatīvu materiālu veidošanu, redaktora darbu un
maketēšanu. Tas vainagosies ar Luksemburgas latviešu skolas “Strops” desmit gadu jubilejai veltīta
izdevuma sagatavošanu, sasaucoties ar Simtgades vēstījumu “Es esmu Latvija!”.
Pirmā darbnīca norisinājās 22. oktobrī, kad jaunieši apguva video filmēšanas un montāžas iemaņas,
lai radītu sveicienu Latvijai Simtgades priekšvakarā, nodarbību vadīja Edgars Korsaks-Mills. 10.
novembrī notika otrā darbnīca, kur jaunieši tikās ar publicistu Otto Ozolu un apsprieda, kā veidojams
atraktīvs un saturīgs stāsts publicēšanai un kā publicistika nošķirama no žurnālistikas. Trešajā darbnīcā
25. novembrī dizaineris Toms Lindiņš mācīja datordizaina un maketēšanas pamatus, kā arī ļāva
dalībniekiem iemēģināt roku, veidojot dizainu vietnes www.latviesi.lu jauniešu sadaļai. Ceturtajā
darbnīcā, kas notika 9. decembrī, kopā ar Madaru Dzalbi no Lielbritānijas dalībnieki apguva digitālā
mārketinga pamatus un knifus un kā digitālā vidē veicināt iniciatīvas Latvijas simtgadei.
Rezultatīvie rādītāji:
Darbnīcas raisījušas gan jauniešu, gan jauno profesionāļu interesi, un radījušas platformu aktīvai
latvietībai ārpus tradicionālās kultūras jomas. Medijzinību cikla uzdevums bija komunikācijas prasmju
veidošana, kas ļautu diasporas jauniešiem un profesionāļiem veidot un labāk izprast mediju saturu, lai
plašākai auditorijai Latvijā un ārvalstīs nestu savu redzējumu par Latvijas Simtgadi. Latvijas
stratēģiskajās interesēs ir informatīvās vides veidošanā prasmīgi cilvēki arī diasporā, kas palīdzētu
Latvijas medijos atspoguļot mūsu sabiedrību tās daudzveidībā, gan ārvalstu medijos nest Latvijas
vārdu pasaulē vai atpazīt Latvijai kaitīgu dezinformāciju un iestāties pret to. Turklāt mūsdienīgu un
praktiski noderīgu prasmju apgūšana un iemēģināšana ir diasporas jauniešiem saistošs veids, kā
uzturēt iesaisti ar Latviju saistītās norisēs. Nodarbību cikls galvenokārt bija vērsts uz jauniešiem
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tomēr visas darbnīcas pulcēja 20 dažādu paaudžu interesentus no
Luksemburgas, Vācijas un citām tuvējām valstīm.
Publicitāte:
Informācijas aprites nodrošināšanai tika sagatavoti plakāti katrai darbnīcai, kā arī izsūtītas vairākas
preses relīzes. Publikācijas par darbnīcām publicēja Latvijas Nacionāla ziņu aģentūra LETA http://www.leta.lv/news/latvia/00B3F07F-758F-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.
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SATURISKĀS ATSKAITES VIZUĀLIE PIELIKUMI
• 1. projekts “Reģionālie kultūras svētki Ziemeļeiropā Latvijas simtgadei”

Ieskats atsevišķos pasākumos svētku ietvaros.

• 2. projekts Amerikas latviešu apvienības talcinieku Latvijai video stāsti “Es daru
Latviju”

Vasaras prakses programmas noslēgumā jaunieši piedalās simboliskā bērzu stādīšanas akcijā
Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzejā.
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• 3. projekts “Latvijas pēdas pasaulē”

Ekrānuzņēmums no projekta ietvaros izveidotās vietnes.

• 4. projekts “Es esmu Latvija” vēstīšana Hamburgā un Berlīnē
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• 5. projekts “Ar Latviju sirdī” Brazīlijā

2018. gadā gaidāmā 1. Latviešu kultūras
festivāla Brazīlijā logo.

2017. gada Līgo svētku Brazīlijā plakāts un foto no
svinībām.
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• 6. projekts “Simtgades ieskaņas koncerts Toronto ar Ainu Kalnciemu”

Aina Kalnciema Toronto, Kanādā.

• 7. projekts “Latviešu kora izveide Elzasā simtgades dziesmu svētkiem”

Kora “Trejzemīte” Lāčplēša dienas koncerta plakāts un ieskats koncerta norisē.
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• 8. projekts “Simtgades Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti Austrālijā”

Simtgades ieskandināšana Melburnā 2017. gada 19. novembrī. Diriģē Ivars Štubis.

Gints Ceplenieks ar koristiem, Melburnas kopmēģinājuma 2017. gada 26. novembrī.
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• 9. projekts “Latvijas simtgades svētki Ačinskā, Krasnojarskas apgabalā”

1) Sintija ar diktofonu intervē latgalieti Krasnozosrska ciemā. 2) Meistarklase - latviešu patriotisko
(Latvijai 100) un latgaliešu dziesmu mācīšana, sadziedot kopā ar latgaliešu folkloras kopām.

• 10. projekts “Latvijas dārgumi un Latvijas pēdas pasaulē”

Izstāde “Treasures of Latvia”.

Ņūdžersijas latviešu skolas 7. klases skolēna
Michael Byron prezentācija par latviešu
basketbolistu Kristapu Porziņģi konkursa
“Latvijas dārgumi, talanti un sasniegumi
pasaulē” ietvaros.
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• 11. projekts “Simt balsis simtgadē”

Debašu darbnīca Frankfurtē 11. novembrī.

Rīgas 10. janvāra debašu pasākuma plakāts.

• 13. projekts “Latvijas valsts proklamēšanas svētki Austrālijā”

Valdis Zatlers vizītes laikā Austrālijā.
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• 15. projekts “Simtiem zvaigžņu debesīs”

• 18. projekts “Nodarbību cikls jauniešiem medijprasmju apguvē”

Plakāti medijprasmju darbnīcām Luksemburgā.

Publicitātes atskaite PBLA valsts simtgadei veltīto projekti / 2017.gada augusts - decembris
Publikācijas
Prioritārs
Medijs
Virsraksts
Mediju tips Valoda
datums
medijs
1. projekts: Latvijas pēdas Pasaulē // Atbildīgā persona: Indulis Bērziņš
Preses relīze: Latvijas pēdas pasaulē - vietas, kas ceļojot noteikti jāapmeklē (15.12.2017) - Public ID iniciētā publicitāte
Latviešu izveidotas ievērojamas vietas pasaulē, kas ceļojot noteikti
1
15.12.2017
Delfi
online
LV
1
jāapmeklē
Nr.

Citētā persona

Minētie atbalstītāji,
organizētāji

Indulis Bērziņš

latviesi.com

8

Latvijas pēdas pasaulē – 5 vietas, kas ceļojot noteikti jāapmeklē

online

LV

1

Indulis Bērziņš

latviesi.com

Latvijas pēdas pasaulē - vietas, kas ceļojot noteikti jāapmeklē
Latvijas pēdas pasaulē – vietas, kas ceļojot noteikti jāapmeklē

online

LV

1

Indulis Bērziņš

latviesi.com

online

LV

Indulis Bērziņš

latviesi.com

5
15.12.2017
Latviesiamerika
Latvijas pēdas pasaulē - vietas, kas ceļojot noteikti jāapmeklē
online
LV
1
Indulis Bērziņš
6
15.12.2017
Young
Latvijas pēdas pasaulē – vietas, kas ceļojot noteikti jāapmeklē
online
LV
Indulis Bērziņš
7
16.12.2017
Rozapantera
Latvijas pēdas pasaulē – vietas, kas ceļojot noteikti jāapmeklē
online
LV
Indulis Bērziņš
8
15.12.2017
Reitingi
Latvijas pēdas pasaulē - vietas, kas ceļojot noteikti jāapmeklē
online
LV
Indulis Bērziņš
2. projekts: Reģionālie kultūras svētki Ziemeļeiropā Latvijas simtgadei // Atbildīgā persona: Ingūna Grietiņa
Preses relīze: Stokholmā aizvadītie vērienīgie Reģionālie kultūras svētki pulcē ap 800 dalībnieku un skatītāju (26.10) - Public ID iniciēta publicitāte

latviesi.com
latviesi.com
latviesi.com
latviesi.com
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2

15.12.2017

LA

3

18.12.2017

Travelnews

4

15.12.2017

Dieviete

1

30.10.2017

EcoMedia

2

26.10.2017

LSM

ELA, ZLA, KM, ĀM, LvZ,
PBLA, Stockholms Lito
Grafiska AB

Stokholmā aizvadītie vērienīgie Reģionālie kultūras svētki pulcē ap
800 dalībnieku un skatītāju

online

LV

1

Reģionālie kultūras svētki Stokholmā pulcē ap 800 dalībnieku un
skatītāju

online

LV

1

Ingūna GrietiņaDārziņa

ELA

ELA, ZLA

Cita publicitāte

online/TV

LV

1

Ints Teterovskis,
Andželika Zemīte,
Lote Pūpola,
Laura
Šmideberga, Ieva
Reine, Jānis
Purviņš

Stokholmā krāšņi izskan simtgades kultūras svētki

online

LV

1

Ingūna GrietiņaDārziņa

Kultūras ministrija

Stokholmā krāšņi izskanējuši Latviešu Reģionālie Kultūras svētki
Eiropā Latvijas Simtgadei

online

LV

24.10.2017

Latviesi.com

Ar sirsnīgu atklāšanu, vērienīgu Lielkoncertu un Ģimenes dienu
Stokholmā izskanējuši Reģionālie Kultūras svētki Ziemeļeiropā
Latvijas Simtgadei

online

LV

7

23.10.2017

MFA

Latvijas vēstnieks Zviedrijā uzrunā Ziemeļeiropas Reģionālo kultūras
svētku dalībniekus

online

LV

8

23.10.2017

Latviesi.com

VIDEO: Reģionālo kultūras svētku Ziemeļeiropā Lielkoncerts
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YouTube

Soc. mediji
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ELA_Facebook

Soc. mediji

LV
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23.10.2017

Latviesi.com

Koncerta 2.daļa
Ģimenes dienas ainiņas Reģionālajos kultūras svētkos Eiropā,
Ziemeļeiropas reģionā, Zviedrijā, Stokholmā.22.10.2018.
#reģionaliekultūrassvētkieiropā #eiropa #latvijassimtgade #ela
Līdz 30. oktobrim Viduseiropas latviešu mākslinieciskās kopas
aicinātas pieteikties Reģionālajiem kultūras svētkiem Nīderlandes
pilsētā Rossendaal

online

LV
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22.10.2017

YouTube

Lielkoncerts Stokholmā 20171021 / 1. daļa

Soc. mediji

3

27.11.2017

Baltic-Ireland
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24.10.2017

LV100
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ELA_Facebook

14

22.10.2017

ELA_Facebook

15

22.10.2017

ELA_Facebook
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ELA_Facebook
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22.10.2017

ELA_Facebook

18

22.10.2017

ELA_Facebook

Pēdējais šī gada “Piektais novads” ir klāt

Krāšņais Lielkoncerts ar nerimstošiem aplausiem un paldies vārdiem
ir izskanējis. Gaidām šodien, plkst.12:00 uz Ģimenes dienukoncerti,meistarklases,tirdziņš; gardi latviešu ēdieni un danči! Atnāc
un esi kopā ar mums!
#ReģionāliekultūrassvētkiEiropā #Ziemeļeiropā #Zviedrijā
#Stokholmā
Krāšņais Lielkoncerts ar nerimstošiem aplausiem un paldies vārdiem
ir izskanējis. Gaidām šodien, plkst.12:00 uz Ģimenes dienukoncerti,meistarklases,tirdziņš; gardi latviešu ēdieni un danči! Atnāc
un esi kopā ar mums!
#ReģionāliekultūrassvētkiEiropā #Ziemeļeiropā #Zviedrijā
#Stokholmā
Krāšņais Lielkoncerts ar nerimstošiem aplausiem un paldies vārdiem
ir izskanējis. Gaidām šodien, plkst.12:00 uz Ģimenes dienukoncerti,meistarklases,tirdziņš; gardi latviešu ēdieni un danči! Atnāc
un esi kopā ar mums!
#ReģionāliekultūrassvētkiEiropā #Ziemeļeiropā #Zviedrijā
#Stokholmā
Krāšņais Lielkoncerts ar nerimstošiem aplausiem un paldies vārdiem
ir izskanējis. Gaidām šodien, plkst.12:00 uz Ģimenes dienukoncerti,meistarklases,tirdziņš; gardi latviešu ēdieni un danči! Atnāc
un esi kopā ar mums!
#ReģionāliekultūrassvētkiEiropā #Ziemeļeiropā #Zviedrijā
#Stokholmā
Krāšņais Lielkoncerts ar nerimstošiem aplausiem un paldies vārdiem
ir izskanējis. Gaidām šodien, plkst.12:00 uz Ģimenes dienukoncerti,meistarklases,tirdziņš; gardi latviešu ēdieni un danči! Atnāc
un esi kopā ar mums!
#ReģionāliekultūrassvētkiEiropā #Ziemeļeiropā #Zviedrijā
#Stokholmā
Krāšņais Lielkoncerts ar nerimstošiem aplausiem un paldies vārdiem
ir izskanējis. Gaidām šodien, plkst.12:00 uz Ģimenes dienukoncerti,meistarklases,tirdziņš; gardi latviešu ēdieni un danči! Atnāc
un esi kopā ar mums!
#ReģionāliekultūrassvētkiEiropā #Ziemeļeiropā #Zviedrijā
#Stokholmā

Ingūna GrietiņaDārziņa
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Ingūna GrietiņaDārziņa
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PBLA, Stockholms Lito
Grafiska AB
ELA, ZLA, KM, ĀM, LvZ,
PBLA, Stockholms Lito
Grafiska AB
ELA, ZLA, KM, ĀM, LvZ,
PBLA, Stockholms Lito
Grafiska AB
KM, ĀM, Latvijas
Nacionālais kultūras
centrs, PBLA, ELA, ZLA,
latviesi.com
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LETA

23

21.10.2017

ELA_Facebook

24

21.10.2017

ELA_Facebook

25

21.10.2017

ELA_Facebook

26

20.10.2017

ELA_Facebook
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Latviesi.com
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MFA
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Zviedrijas Latviešu
apvienība
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Jēkabpils laiks
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Latviesi.com
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Latviesi.com
12.10.2017

ELA_Facebook

Video: Reġionālie kultūras svētki Eiropā
Lielkoncerts Stokholmā 20171021 1. daļa
#LV100 #EsEsmuLatvija #ELA #ZLA
Stokholmā notiks Ģimeņu diena ar Latvijas un diasporas kopu
koncertu
Stokholmā notiks Ģimeņu diena ar Latvijas un diasporas kopu
koncertu
Stokholmā notiks lielkoncerts ar "Latvijas Karoga ceļa" godināšanas
ceremoniju
Krāšņais Lielkoncerts ar nerimstošiem aplausiem un paldies vārdiem
ir izskanējis. Gaidām šodien, plkst.12:00 uz Ģimenes dienukoncerti,meistarklases,tirdziņš, gardi latviešu ēdieni un danči! Atnāc
un esi kopā ar mums!
#ReģionāliekultūrassvētkiEiropā #Ziemeļeiropā #Zviedrijā
#Stokholmā
Reģionālie kultūras svētki Eiropā, Ziemeļeiropas reģionā, Zviedrijā,
Stokholmā ir sākušies!
Gaidām visus Lielkoncertā, plkst.18:30.
Esat laipni aicināti šovakar plkst.18:30. Mēs esam gatavi.
Reģionālie kultūras svētki Eiropā Latvijas Simtgadei, Ziemeleiropas
reģionā, Zviedrijā, Stokholmā ir atklāti.
Paldies LR vēstniecībai Zviedrijas karalistē par viesmīlību un visiem
vakara viesiem par jauko kopību.
Stokholmā norisinās Reģionālie kultūras svētki Eiropā Latvijas
simtgadei, Ziemeļeiropas reģionā.
Stokholmā norisinās Reģionālie kultūras svētki Ziemeļeiropā Latvijas
simtgadei
Tautieši aicināti apmeklēt Reģionālos kultūras svētkus Latvijas
simtgadei Zviedrijā
Latvijas vēstniecība uzņem latviešu reģionālo kultūras svētku
Ziemeļeiropā organizatorus
Stokholmā norisinās Reģionālie kultūras svētki Eiropā Latvijas
simtgadei, Ziemeļeiropas reģionā
Reģionālajos kultūras svētkos Zviedrijā piedalās arī kolektīvs no
Līvāniem
Eiropas Latviešu apvienība aicina uz Reģionālajiem kultūras
svētkiem Ziemeļeiropā
Pasākuma norises laiki. Svētku lielkoncerts
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1

online
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online

LV

online

LV

1

online

LV

1

online

LV

1

Vēl tikai astoņas dienas, un visi tiksimies Reģionālajos kultūras
svētkos Eiropā Latvijas Simtgadei - Ziemeļeiropas reģionā, Zviedrijā, Soc. mediji
Stokholmā no 20.10-22.10. Gaidīts ikviens, tāpēc pievienojies arī Tu!

Reģionālie kultūras svētki Eiropā - Stokholmā, Zviedrijā
ELA un ZLA aicina apmeklēt Reģionālos kultūras svētkus Latvijas
simtgadei Zviedrijā
Zviedrijas Latviešu
LATVIJAI 100: Reģionālie kultūras svētki Eiropā - Stokholmā,
38
15.09.2017
apvienība
Zviedrijā 20.-22./10
Simtgades kalendārs: Reģionālie kultūras svētki Ziemeļeiropā
39
LV100
Latvijas valsts simtgadei
3. projekts: Simts balsis simtgadē // Atbildīgā persona: Elīna Pinto
Preses relīze: Diasporas jaunieši Frankfurtē diskutēs par dalību Saeimas vēlēšanās - ar Public ID
korektūru
Latviešu jaunieši Eiropā debatēs par iesaisti Simtgades Saeimas
1
oktobris
ELA
vēlēšanās
Latviešu jaunieši Eiropā debatēs par iesaisti Simtgades Saeimas
2
11.10.2017
Baltic Ireland
vēlēšanās
Latviešu jaunieši Eiropā debatēs par iesaisti Simtgades Saeimas
3
11.10.2017
Latvijas Vēstnesis
vēlēšanās
Latviešu jaunieši Eiropā debatēs par iesaisti Simtgades Saeimas
4
11.10.2017
Latvieši.com
vēlēšanās

LV

Ingūna GrietiņaDārziņa

ZLA, ELA

Ingūna GrietiņaDārziņa

ZLA, ELA, LvZ

Ingūna GrietiņaDārziņa
Ingūna GrietiņaDārziņa

ZLA, ELA

ELA, ZLA, PBLA, KM,
LvZ

ELA, ZLA, PBLA, KM

ELA

LV

ELA, ZLA

36

29.09.2017

#VALUE!

Soc. mediji
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Eiropas Latviešu Apvienība

online

LV

ELA, ZLA, ĀM, KM, LvZ

online

LV

online

LV

Online

LV

Online

LV

Online

ELA, ZLA, PBLA, KM,
LvZ
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ELA
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ELA

Online
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Elīna Pinto

ELA

Soc. mediji
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ELA

LV

ELA, KM, ZLA, FLB

Cita publicitāte
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12.10.2017

ELA_Facebook
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11.10.2017

ELA_Facebook
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11.10.2017

Latvijas Vēstnesis
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11.10.2017

Latvieši.com
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2.10.2017

ELA_Facebook

10

2.10.2017

ELA_Facebook
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LV100

ELA prezidijs strādā, atskatoties uz jau notikušajiem ( Eiropas
latviešu kongresu) un plānojot nākošos notikumus- Latvijas
Simtgades dziesmu un deju svētku aktivitātes saistībā ar latviešiem
Eiropā, Pasaules latviešu dienu, Simtgades svinību pasākumus
mītnes zemēs, Pasaules latviešu zinātnieku kongresu

Meklējam veidus, kā izkāpt no dogmatiska "pareizā patriotisma",
nepazaudēt atšķirīgi domājošos, veidot Latviju kā daudzbalsīgu
sarunu.
Paldies QUO tu domā? par atsaucību un Latvijas Republikas
Online
Kultūras ministrijai par atbalstu zem #LV100 zīmes!
Šogad darbojamies kopā ar Zviedrijas latviešu apvienība un
Frankfurtes Latviešu biedrība!
Sadarbību veidos jaunu un topošu latviešu organizāciju pārstāvji no
Online
Norvēģijas līdz pat Turcijai un Izraēlai
Sadarbību veidos jaunu un topošu latviešu organizāciju pārstāvji no
Online
Norvēģijas līdz pat Turcijai un Izraēlai
Vai ir jēga, dzīvojot ārzemēs, piedalīties Latvijas procesos un
vēlēšanās? Aicinām uz prātu un ideju kontrolētu sadursmi debašu
darbnīcu ciklā, ko rīko Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar QUO
Soc. mediji
tu domā?
Pirmā debate - Zviedrijas latviešu apvienība paspārnē 14.oktobrī
Stokholmā!...
Darbnīca-domnīca "Quo tu domā par Latviju?"
Simtgades kalednārs: Simts balsis simtgadē

4. projekts: Latvijas vēstījums pasaulē // Atbildīgā persona: Elīna Pinto
5. projekts: Nodarbību cikls jauniešiem medijprasmju apguvē // Atbildīgā persona: Elīna Pinto
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Preses relīze: Luksemburgas latviešu jauniešus radīs sveicienu Simtgades priekšvakarā - ar Public ID korektūru
1

1

22.10.2017
Cita publicitāte
29.11.2017

2

21.11.2017

3

21.11.2017

LETA

Latviesi.lu

Luksemburgas latviešu jaunieši radīs sveicienu Simtgades
priekšvakarā
Medijzinību kluba ceturtā darbnīca – digitālais mārketings

Latviesi
Medijzinību kluba trešā darbnīca – grafiskais dizains
Luksemburga_Facebook
Latviesi.lu

Medijzinību kluba trešā darbnīca – grafiskais dizains

Ziņu
aģentūra
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Edgars KorsaksMills
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Elīna Pinto,
Edgars KorsaksMills

ALL, ELA, PBLA, KM

ALL, ELA, PBLA, KM

4

20.10.2017

Latviešu biedrība Beļģijā

Aizsākot medijzinību darbnīcu ciklu, Luksemburgas latviešu jaunieši
apgūs videofilmēšanas un montāžas iemaņas un radīs sveicienu
Latvijai tās Simtgades priekšvakarā. Pirmā darbnīca notiks svētdien,
22. oktobrī, no plkst. 10 līdz plkst. 14 Luksemburgas Jauniešu centrā
(2, rue du Fort Olisy, L-2261 Luxembourg). Pieteikšanās dalībai
darbnīcā līdz 20. oktobrim

5

20.10.2017

Latviešu biedrība Beļģijā

Aizsākot medijzinību darbnīcu ciklu, Luksemburgas latviešu jaunieši
svētdien, 22. oktobrī, apgūs videofilmēšanas un montāžas iemaņas
un radīs sveicienu Latvijai tās Simtgades priekšvakarā.
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Asociācija Luksemburga
Latvija

Luksemburgas latviešu jaunieši veidos Simtgades medijzinību klubu
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Luksemburgas latviešu jaunieši veidos Simtgades medijzinību klubu

online

LV

online

LV

1

online

LV

1

online

LV

1

Ilze Kļaviņa

Luksemburga - Latvija,
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Ilze Kļaviņa
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ALL, KM, PBLA,
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6. projekts: Simtiem zvaigžņu debesīs // Atbildīgā persona: Elīna Pinto
Latviešu centrā Bērzaine skanēja kokles un smaržoja kartupeļu
1
17.10.2017
Latviesi.com
pankūkas
2
17.10.2017
Brīvlatvija.lv
Latviešu diasporas koklētāji ieskandē Latvijas Simtgadi
Latviešu diasporas koklētāji no visas Eiropas ieskandē Latvijas valsts
3
14.10.2017
LV100
simtgadi
Latviešu diasporas koklētāji no visas Eiropas ieskandina Latvijas
4
13.10.2017
Latviesi.com
simtgadi
Latviešu diasporas koklētāji no visas Eiropas ieskandē Latvijas
5
13.10.2017
LSM
simtgadi
Latviska nedēļas nogale Bērzainē
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12.10.2017

Latviesi.lu

7

2.10.2017

Latviešu centrs
Freiburgā_Facebook

14. un 15 oktobrī Latviešu centrā Bērzaine, Dienvidvācijas pilsētā
Freiburgā, viesosies Luksemburgas latviešu folkloras kopa “Dzērves” Soc. mediji
un kopā ar viņiem pavadīsim latviski aktīvu nedēļas nogali...

LV
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26.09.2017

Latviešu centrs
Freiburgā_Facebook

Tiekamies Bērzainē!

LV
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LV100

Simtgades kalendārs: Simtiem zvaigžņu debesīs

Soc. mediji

Elīna Pinto

Edgars KorsaksALL, ELA, PBLA, KM, ĀM
Mills
Edgars Korsaks- ELA, "Dzērves", PBLA,
Mills, Elīna Pinto
KM
9
Valsts Kultūrkapitāla
Aiga Ožehovska
fonds, "Dzērves"
Aiga Ožehovska
PBLA, KM, ELA

Aiga Ožehovska

17.11.2017

2

13.11.2017
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13.11.2017

4
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13.11.2017
13.11.2017

6

13.11.2017

7

13.11.2017

8

12.11.2017

9

11.11.2017

Diena

Valsts svētkus Francijā un Šveicē ieskandina unikāls latviešu koris

Pasākuma programma "Latvijai 99"
Sestdien, 11. novembrī, Strasbūrā notika Lāčplēša dienai veltīts
Latviesi.com
Strasbūras-Freiburgas-Bāzeles apkaimes ģimeņu kora “Trejzemīte”
koncerts.
Latvija Elzasa_Facebook Jā, stāvovācijas bija!!
Latviesi.com
Latviešu kori un mūziķus Strasbūrā uzņem ar stāvovācijām
Tie, kuru nebija koncertā ar mums, var izdzīvot pavisam maziņu
Latvija Elzasa_Facebook daļiņu šī brīnumainā brīža!! "Trejzemīte", mēs dikti lepojamies ar
Jums.
Sarkanbaltsarkanās lentītes pie sirds arī Francijā. Ģimeņu kora
Latviesi.com
“Trejzemīte” koncerts Strasbūrā
Facebook

PBLA, KM, "Dzērves"
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online

LV
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Soc. mediji
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online

LV

Milzum milzīgs paldies biedrības Latvija-Elzasa vārdā gan korim
Trejzemīte, gan Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas
Latvija Elzasa_Facebook Padomē komandai un vēstniekam Pundura kungam, kā arī diriģentei Soc. mediji
Ilzei Paeglei par šo brīnišķīgo iespēju būt kopā dziesmā un izjust mūs
vienojošo latvietību šajā 11. novembra koncertā!!!!
DNA (Strasbūras
laikraksts)

Le choirale Trejzemite de Strasbourg-Fribourg- Bāle (tulkojums:
Strasbūras-Freiburgas-Bāzeles koris Trejzemīte Sv. Mateja baznīcā,
97 boulevard d'Anvers plkst. 17.00, Ieeja par brīvu.)

prese

1

LV

FR

1

Latvijas pārstāvniecība
Le choirale familiale Trejzemite de Strasburg - Fribourg - Bāle
Soc. mediji
LV
1
Strasbūrā
11
23.10.2017
Latvija Elzasa_Facebook Lāčplēša dienas koncerts; koris Trejzemite
Soc. mediji
LV
Visi interesenti laipni aicināti apmeklēt Strasbūras-Freiburgas12
7.10.2017
Latviesi.com
online
LV
1
Bāzeles ģimeņu kora “Trejzemīte” Lāčplēša dienas koncertu
8. projekts: "Es esmu Latvijā" vēstīšana Hamburgā (projekts noslēdzies) // Atbildīgā persona: Ingūna Grietiņa
9. projekts: Lekciju un diskusiju cikls "Latviešu valodas loma manā ģimenē" Luksemburgā // Atbildīgā
Preses relīze: ELA mudina diasporas ģimenes uzturēt bērnu strauji krītošās latviešu valodas prasmes (13.12.2017) - Public ID iniciēta publicitāte
10

PBLA, KM, "Dzērves"

PBLA, Luksembruga Latvija
12

7. projekts: Latviešu kora izveide Elzasā simtgades dziesmu svētkiem // Atbildīgā persona: Inga Lutere
1

ELA, PBLA, ALL, ĀM, KM
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LETA
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Diena
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Tvnet

Vecāki neredz ieguvumus no latviešu valodas, ELA satraucas
Eiropā mītošo latviešu bērnu un jauniešu vidū satraucoši strauji krītas
dzimtās valodas prasmes
ELA: Eiropā mītošo latviešu bērnu un jauniešu vidū satraucoši strauji
krītas dzimtās valodas prasmes
Mudina latviešu diasporām pievērst uzmanību bērnu strauji krītošām
dzimtās valodas prasmēm
ELA: Eiropā mītošo latviešu bērnu vidū strauji krītas dzimtās valodas
prasmes
Eiropā mītošo latviešu bērnu un jauniešu vidū satraucoši strauji krītas
dzimtās valodas prasmes

14

online

LV

1

Elīna Pinto, Valda
Liepiņa, Ina
Druviete

ELA

online

LV

1

Elīna Pinto

ELA

ziņu
aģentūra

LV

1

Elīna Pinto

ELA

online

LV

Elīna Pinto

ELA

online

LV

1

Elīna Pinto

ELA

online

LV

1

Elīna Pinto

ELA

Elīna Pinto, Valda
Liepiņa, Ina
Druviete
Elīna Pinto, Valda
Liepiņa, Ina
Druviete
Elīna Pinto, Valda
Liepiņa, Ina
Druviete
Elīna Pinto, Valda
Liepiņa, Ina
Druviete
Elīna Pinto, Valda
Liepiņa, Ina
Druviete

ELA mudina diasporas ģimenes uzturēt bērnu latviešu valodas
prasmes

online

LV

Anglobalticnews

ELA mudina diasporas ģimenes uzturēt bērnu strauji krītošās latviešu
valodas prasmes

online

LV

14.12.2017

Latviesi

ELA mudina diasporas ģimenes uzturēt bērnu strauji krītošās latviešu
valodas prasmes

online

LV

10

14.12.2017

Reitingi

ELA mudina diasporas ģimenes uzturēt bērnu strauji krītošās latviešu
valodas prasmes

online

LV

11

14.12.2017

Ecomedia

ELA mudina diasporas ģimenes uzturēt bērnu strauji krītošās latviešu
valodas prasmes

online

LV

Ārzemēs svinēs 18. novembri un stāstīs par latviešu valodas
nozīmību

online

LV

Luksemburgā mudina aktīvi mācīt bērniem latviešu valodu

online

LV

Latvieši Luksemburgā zem Simtgades zīmes mudina diasporas
vecākus aktīvi mācīt bērniem latviešu valodu

online

LV

1

online

BR

1

7

13.12.2017

Baltic Ireland

8

13.12.2017

9

ELA

ELA

ELA

ALL,ELA

ALL, ELA

Cita publicitāte
12

17.11.2017

Latvijas Avīze

13

16.11.2017

Latviesi.lu

14

16.11.2017

Latviesi.com

10. projekts: "Ar Latviju sirdī" Brazīlijā (nosaukums: Lielkoncerts "Ar Latviju sirdi") // Atbildīgā persona:
Afiša par 14. līdz 18. novembri 2018 (Lat. - I Latviešu Kultūras
28.11.2017
Letoniabrasil.org
festivāls Brazīlijā)
11. projekts: Simtgades Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerti Austrālijā // Atbildīgā persona: Anita
12.projekts: Latvijas valsts proklamēšanas svētki Austrālijā // Atbildīgā persona: Kristīne Saulītis
Preses relīze: Kā Latvijas valsts svētkus svinēs dažādas latviešu kopienas pasaulē? (17.11.2017.) - Public ID
inicēta publicitāte

1

Elīna Pinto,
Kristīne Saulīte,
Līga Ejupa
Elīna Pinto
Elīna Pinto,
Kristīne Saulīte,
Līga Ejupa

PBLA, ALA, ELA, LAAJ,
ALJA, Latviešu biedrība
Beļģijā
PBLA, ELA, ALL, KM
PBLA, ALA, ELA, LAAJ,
ALJA, Latviešu biedrība
Beļģijā
1

26

Kā Latvijas valsts svētkus svinēs dažādas latviešu kopienas pasaulē

online

LV

1

Latvijas Avīze

Ārzemēs svinēs 18. novembri un stāstīs par latviešu valodas
nozīmību

online

LV

1

Elīna Pinto,
Kristīne Saulīte,
Līga Ejupa

PBLA, ALA, ELA, LAAJ,
ALJA, Latviešu biedrība
Beļģijā

17.11.2017

TVNET

Latvijas Republikas proklamēšanu ārzemēs dzīvojošie latvieši
atzīmēs ar izstādēm, koncertiem un diskusijām

online

LV

1

Jānis Andersons,
Līga Ejupe,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

4

17.11.2017

Diena

Latvijas Republikas proklamēšanu ārzemēs dzīvojošie latvieši
atzīmēs ar izstādēm, koncertiem un diskusijām

online

LV

1

Jānis Andersons,
Līga Ejupe,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

5

17.11.2017

Valmiera ziņas

Kā Latvijas valsts svētkus svinēs dažādas latviešu kopienas pasaulē

online

LV

1

Jānis Andersons,
Līga Ejupe,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

6

17.11.2017

Apollo

ziņu
aģentūra

LV

Līga Ejupa, Jānis,
Andersons,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

7

17.11.2017

BNN

How Latvian communities around the world plan to celebrate Latvia’s
birthday?

online

ENG

Jānis Andersons,
Līga Ejupe,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

8

17.11.2017

BNN

Kā Latvijas valsts svētkus svinēs dažādas latviešu kopienas pasaulē

online

LV

Jānis Andersons,
Līga Ejupe,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

9

17.11.2017

Dieviete

Kā Latvijas valsts svētkus svinēs dažādas latviešu kopienas
pasaulē?

online

LV

Jānis Andersons,
Līga Ejupe,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

10

17.11.2017

LETA

ziņu
aģentūra

LV

Līga Ejupa, Jānis,
Andersons,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

11

17.11.2017

Rozapantera

online

LV

Jānis Andersons,
Līga Ejupe,
Kristīne Saulīte

PBLA, ALA, LAAJ

1

18.11.2017

DELFI

2

17.11.2017

3

Latvijas Republikas proklamēšanu ārzemēs dzīvojošie latvieši
atzīmēs ar izstādēm, koncertiem un diskusijām

Latvijas Republikas proklamēšanu ārzemēs dzīvojošie latvieši
atzīmēs ar izstādēm, koncertiem un diskusijām

Kā Latvijas valsts svētkus svinēs dažādas latviešu kopienas
pasaulē?

1

Cita publicitāte
12

Novembris

Cairns

13

6.11.2017

Laikraksts "Latvietis"

14
15

8.11.2017
31.10.2017

Austrālijas latvietis
Latvietis

16

31.10.2017

Latvietis

17

24.10.2016

LAAJ

18

24.10.2016

LAAJ

19

24.10.2016

LAAJ

20

24.10.2016

LAAJ

21

24.10.2016

LAAJ

Teksta atšifrējums īsumā: Zatlera kungs Cairns uzrunāja tautiešus
Valsts svētku sarīkojumā, kā arī tikās ar pilsētas galvu. (viss teksts
lasāms G Drive mapē)
„Būt latvietim, – tā ir laime“. Intervija - Valdis Zatlers
Par globālo identitāti, nākotnes vīziju un kurp ejam
Valsts svētku svinības Austrālijā (3.lpp)
Melburnā pošas Latvijas Valsts 99 gadu dibināšanas atceres
svētkiem!
Latvijas Valsts proklamēšanas atceres akts
Immanuel baznīcas zālē
Sidnejas Latviešu vīru koris dzied
Sidnejas Latviešu namā
Adelaide svin Latvijas neatkarības 99. gadadienu
Tālavā
Valsts Svētku Pieņemšana
Tālavas Lielā zāle
Latvijas Valsts svētku akts
Brisbanes latviešu namā

ENG

1

LV

1

LV

1
1

LAAJ

Online

LV

1

KM, LAAJ

Online

LV

Online

LV

Online

LV

Online

LV

Online

LV

Online +
press
prese
Prese

22

24.10.2016

LAAJ

23

24.10.2017

LAAJ

24

24.10.2017

Austrālijas latvietis

25

24.10.2017

LAAJ

26

LV100

Valsts svētku svinības
8 Chatterton Ct.
LR Valsts svētku viesis Valdis Zatlers
Pertas latviešu centrs
Valsts svētku svinības Austrālijā (banerītis)
Latvijai un mūsu tautas nākotnei. Valsts svētku runātājs Austrālijā
2017. gada novembrī
Simtgades kalendārs: Latvijas valsts proklamēšanas svētki Austrālijā

Online

LV

Online

LV

Online

LV

Online

ENG/LV

Online

LV

1

prese

LV

1

13. projekts: No Rīgas uz Toronto - Latvijas simtgades mūzikas tilts (projekts noslēdzies)
Atbildīgā persona: Juris Ķeniņš
Pārsteiguma koncerts. Ainas Kalnciemas koncerts Sv. Jāņa baznīcā
1
17.06.2017
Latvija Amerikā
Toronto 20.jūnijā (9.lpp)
14. projekts: Simtgades ieskaņas koncerts Toronto ar Ainu Kalnciemu (projekts noslēdzies) // Atbildīgā

16.08.2017

DDN24

5

16.08.2017

Poslednie novosti

6

Apstiprinājuma vēstule

16.08.2017

KM, LAAJ
Kristīne Saulītis

KM, LAAJ
LAAJ
1

15. projekts: Latvijas simtgades svētki Ačinskā, Krasnojarskas apgabalā // Atbildīgā persona: Ļubova Kapteine
1
27.09.2017
Latviesi.com
Ar dziesmām sagaida Latvijas simtgadi Sibīrijā
2
7.09.2017
Saldus zeme
Sibīrijā sajūt Latgali (skenēts materiāls atrodas pie PublicID)
3
17.08.2017
DDN24
Юбка, сакта и чепец
4

1

7
prese
online

LV
RUS

1
1

В Красноярском крае латыши провели национальный праздник

online

RUS

1

Фестиваль «Мост к дому» собирает латышей

online

RUS

1

LV

1

RUS

1

Apstiprinājums par viktorīnas "Latvijai 100" organizēšanu no Latvijas
Okupācijas muzeja (skenēts materiāls atrodas pie PublicID)

7
10.08.2017
Achinsk
В Ачинск приехала латгальская делегация из Латвии
online
16. projekts: Latvijas dārgumi un Latvijas pēdas pasaulē // Atbildīgā persona: Ilze Garoza
Preses relīze: Amerikas Latviešu apvienība sociālo tīklu kampaņā aicina lepoties ar latviešu gēniem un Latvijas
talantiem pasaulē (01.12) - Public ID iniciēta publicitāte
Amerikas Latviešu apvienība sociālo tīklu kampaņā iepazīstina ar
1
9.12.2017
Latvija Amerikā
press
Latvijas talantiem pasaulē (2. un 15.lpp)
2
4.12.2017
Young
Lepojies, ka esi latvietis!
online

Inguna Role

10

LV

1

Ilze Garoza

ALA, PBLA, KM

Ilze Garoza

ALA, PBLA, KM

LV

1

3

1.12.2017

Baltic Ireland

ALA aicina lepoties ar latviešu gēniem un Latvijas talantiem pasaulē

soc. tīkli

LV

1

4

1.12.2017

Baltic Ireland

ALA aicina lepoties ar latviešu gēniem un Latvijas talantiem pasaulē

online

LV

1

Ilze Garoza

ALA, PBLA, KM

online

LV

1

Ilze Garoza

ALA, PBLA, KM

online

LV

1

Ilze Garoza

ALA, PBLA, KM

online

LV

1

Ilze Garoza

ALA, PBLA, KM

online

LV

1

Ilze Garoza

ALA, PBLA, KM

online
online

LV
LV

1
1

online

LV

1

5

1.12.2017

Travelnews

6

1.12.2017

DELFI

7

1.12.2017

Latviesi.com

1.12.2017

Dieviete

8

Amerikas Latviešu apvienība sociālo tīklu kampaņā aicina lepoties ar
latviešu gēniem un Latvijas talantiem pasaulē
Amerikas Latviešu apvienība sociālo tīklu kampaņā aicina lepoties ar
latviešu gēniem un Latvijas talantiem pasaulē
Amerikas Latviešu apvienība sociālo tīklu kampaņā aicina lepoties ar
latviešu gēniem un Latvijas talantiem pasaulē
Amerikas Latviešu apvienība sociālo tīklu kampaņā aicina lepoties ar
latviešu gēniem un Latvijas talantiem pasaulē

Cita publicitāte
9
LV100
Izstāde „Latvijas dārgumi“
10
13.11.2017
LV100
Izstāde „Latvijas dārgumi“ apceļo ASV
17. projekts: Latvijas simtgades izstāde (PLMC) // Atbildīgā persona: Lelde Kalmīte
Simtgades kalendārs: Diasporas latviešu mākslas izstāde Cēsīs: “Ar
1
LV100
Latvijas vārdu pasaules telpā”
18. projekts: Latviešu māksla Kalamazoo - Latvijas simtgadei (noritēs vienlaicīgi 2 izstādes: Ritas Grendzes
1

LV100

Izstāde "Latviešu māksla Kalamazū"

19. projekts: ALA talcinieku Latvijai video stāsti "Es daru Latviju" // Atbildīgā persona: Ilze Garoza
Pasākums Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā - Public ID iniciēta publicitāte
1 13.07.2017
Latviesi Amerikā
Amerikas latviešu jaunieši iestāda bērzu aleju Latvijas simtgadei
2 12.06.2017
Laikraksts Latvietis
Amerikas latviešu jaunieši (1. un 11.lpp.)

Online

LV

1

ALA, PBLA, KM
ALA, PBLA, KM
1
Lelde Kalmīte

PMLC
1
Kalamazū latviešu
biedrība
17

Online
Prese

LV
LV

1
1

ALA, PBLA
ALA, PBLA

3

09.07.2017

Kultūras vēstis

Amerikas latviešu jaunieši iestāda bērzu aleju Latvijas simtgadei

Online

LV

1

ALA, PBLA

4

06.07.2017

Baltic Ireland

Amerikas latviešu jaunieši iestāda bērzu aleju Latvijas simtgadei

Online

LV

1

ALA, PBLA

Soc. tīkli

LV

Online

LV

1

ALA, PBLA
ALA, PBLA

Vēl viens sižets par vakar notikušo akciju Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā, kur Amerikas Latviešu apvienības vasaras
prakses programmas dalībnieki stādīja bērzus kā dāvanu Latvijas
simtgadē.
Foto: Amerikas latviešu jaunieši iestāda bērzu aleju Latvijas
simtgadei

5

06.07.2017

American Latvian
Association

6

06.07.2017

DELFI

7

06.07.2017

Latviesi.com

Amerikas latviešu jaunieši iestāda bērzu aleju Latvijas simtgadei

Online

LV

1

06.07.2017

Latviesi.com

VIDEO: Amerikas latviešu apvienības jaunieši stāda bērzus
Brīvdabas muzejā

Online

LV

1

05.07.2017

American Latvian
Association

Simbolisku dāvanu Latvijas valsts simtgadei trešdien, 5.jūlijā,
pasniedza Amerikas latviešu apvienības jaunieši, katrs iestādot pa
bērzam Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja alejā. Tā viņi Latvijā
pabeidza savu vasaras praksi, kuras laikā iegūta darba un dzīves
pieredze un apcerētas iespējas palikt te uz pastāvīgu dzīvi.

Soc. tīkli

LV

Online

LV

1

ALA, PBLA

Soc. tīkli

LV

1

ALA, PBLA

TV

LV

1

ALA, PBLA

Online
Online
Soc. tīkli

LV
LV
LV

1
1
1

ALA, PBLA

TV

LV

1

ALA, PBLA

YouTube

LV

1

8

9

10 05.07.2017

Skaties

11 05.07.2017

Skaties

12 05.07.2017

TV3 ziņas

13 05.07.2017
14 05.07.2017
15 05.07.2017

LSM
Replay.LSM
LTV Ziņu Dienests

16 05.07.2017

LTV1 Panorāma

17 05.07.2017

LTV Panorāma

Sirsnīgi! Amerikas latviešu jaunieši sniedz simbolisku dāvanu
simtgadē – stāda bērzu aleju
Sirsnīgi! Amerikas latviešu jaunieši sniedz simbolisku dāvanu
simtgadē – stāda bērzu aleju
(Ziņas plkst. 19.00) Amerikas latviešu jaunieši sniedz simbolisku
dāvanu simtgadē – stāda bērzu aleju
Ārzemju latvieši stāda bērzus Brīvdabas muzejā
Ārzemju latvieši stāda bērzus Brīvdabas muzejā
Ārzemju latvieši stāda bērzus Brīvdabas muzejā
(Raidījums plkst. 18.00) Ārzemju latvieši stāda bērzus Brīvdabas
muzejā
Ārzemju latvieši stāda bērzus Brīvdabas muzejā

Preses relīze: Astoņi interesantākie diasporas projekti Latvijas valsts simtgadei (29.12.2017) - Public ID iniciēta publicitāte

ALA, PBLA

ALA, PBLA

ALA, PBLA

9

1

29-12-17

Latvijas Avīze

2
3
4

29-12-17
29-12-17
29-12-17

LSM
Delfi
Diena

Latviešu skaitīšana un vēl septiņi aizraujoši Latvijas simtgades
projekti
Latviešu diaspora pasaulē plāno 54 simtgades pasākumus
Astoņi interesanti diasporas projekti Latvijas valsts simtgadei
Astoņi interesanti diasporas projekti Latvijas simtgadei

5

02-01-18

Travelnews

6

29-12-17

7

Online

LV

1

Jānis Andersons

PBLA, ELA

Online
Online
Online

LV
LV
LV

1
1
1

Jānis Andersons
Jānis Andersons
Jānis Andersons

PBLA, ELA
PBLA, ELA
PBLA, ELA

Astoņi interesantākie diasporas projekti Latvijas valsts simtgadei

Online

LV

1

Jānis Andersons

PBLA, ELA

Anglobalticnews

Astoņi interesantākie diasporas projekti Latvijas valsts simtgadei

Online

LV

1

Jānis Andersons

PBLA, ELA, KM

29-12-17

Baltic-ireland

Astoņi interesantākie diasporas projekti Latvijas valsts simtgadei

Online

LV

1

Jānis Andersons

PBLA, ELA, KM

8

29-12-17

Lv100.lv

Astoņi interesantākie diasporas projekti Latvijas valsts simtgadei

Online

LV

1

Jānis Andersons

PBLA, ELA, KM

9

29-12-17

Reitingi

Astoņi interesantākie diasporas projekti Latvijas valsts simtgadei

Online

LV

Jānis Andersons

PBLA, ELA, KM

Kopā

Abreviatūru
skaidrojums:

ALJA Amerikas Latviešu jaunatnes apvienība
ALA
ALL
ĀM
"Dzērves"
ELA
FLB
KM
LAAJ
LvZ
PBLA
ZLA

Atskaiti sagatavoja:
Tija Ezeriņa, Public ID Group projektu
direktore
27.12.2017

Amerikas Latviešu apvienība
Asociācija Luksemburga Latvija
Ārlietu ministrija
Luksemburgas latviešu folkloras kopa "Dzērves"
Eiropas Latviešu apvienība
Frankfurtes latviešu biedrība
Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē
Latvijas vēstniecība Zviedrijā
Pasaules brīvo latviešu apvienība
Zviedrijas latviešu apvienība

174

