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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021. gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2019. gadā

Kultūras ministrija
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

2019: Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA)
Kultūras fonda konference "Latvija ārpus Latvijas simt
gados"- diasporas organizāciju centrālais ar valsts
simtgadi saistītais notikums Latvijā, kas uzsvērtu
trimdas latviešu sabiedrības lomu Latvijas neatkarības
un valstiskuma idejas uzturēšanā vairāk nekā piecdesmit
gadus ārzemēs, kamēr Latvijas valsts bija okupēta, lomu
neatkarības atgūšanā, latviešu kultūras saglabāšanā un
attīstīšanā, iezīmētu Latvijas un tas ievērojamo
personību pēdas pasaulē, un analizētu, ko no trimdas
latviešu tradīcijām nākotnē latviešu diaspora pasaulē
varētu pārņemt un turpināt (Pasaules Brīvo Latviešu
apvienība).
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.

Pasākuma saturiskais pārskats

1. Pasākuma Latvijas valsts simtgades kontekstā sekmēt ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas valsts
piederīgo latvisko pašapziņu un stiprināt to piederību Latvijai, kā arī veicināt
mērķis
diasporai aktuālo jautājumu izpratni, iegūt vienotu viedokli par tēmām, kas skar
latviskās identitātes kodu mūsdienu realitātē caur kultūras prizmu, un diskusijās
raisīt idejas un praktiski realizējamas ieceres.
2. Īstenoto
Konference norisinājās 2019. gada 29. un 30 septembrī Cēsīs (Pasaules latviešu
mākslas centrā un Cēsu koncertzālē).
aktivitāšu
apraksts
un
laika grafiks
3. Pasākuma
mērķauditorij
a
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju
grupas,
sasniegto
iedzīvotāju
skaits (tiešā un
netiešā

Divu dienu garumā diskusijās satikās dažādu kultūras un mākslu nozaru personības,
lai apspriestos par latviešiem aktuālo kultūrā kā Latvijā, tā ārvalstīs. Konferences
pirmā diena, 29. septembris, sākās plkst. 14.00 ar Pasaules latviešu mākslas centrā
notiekošo diskusija “Latviešu vizuālā māksla pasaulē. Krustpunkti: starp globālo un
nacionālo” mākslas zinātnieces Ineses Baranovskas vadībā, piedaloties mākslas
zinātniecei Elitai Ansonei, māksliniekiem Egilam Rozenbergam un Jānim
Jākobsonam, kā arī māksliniecei, PLMC valdes loceklei Gunai S. Mundheimai.
Plkst. 16.00 Cēsu koncertzālē notika konferences Atklāšanas koncerts, kurā skanēja
latviešu vokālsimfoniskās mūzikas retumi – Tālivalža Ķēniņa koncerts vijolei,
Alfrēda Kalniņa kantātes “Pastardiena” un “Jūra” J. Vītola Latvijas Mūzikas
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mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties
un/vai
sniegt
atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana
utt.)

akadēmijas simfoniskā orķestra un kora, diriģentu Kaspara Ādamsona un Jāņa
Baltiņa, solistes Evas Binderes dalību. Pirmās dienas noslēgumā notika PBLA
valdes svinīgā pieņemšana "Villa Santa".
Konferences otrā diena, 30. septembris, tika veltīta diskusijām par latviešiem
Latvijā un pasaulē aktuālām kultūras tēmām: latvisko identitāti, Dziesmu svētku
tradīciju un profesionālo mūziku. Konferences otro dienu ar uzrunām atklāja
Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis, Cēsu pilsētas mēra vietniece
Inese Suija – Markova un Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēde Kristīne
Saulīte. Diskusiju bloku par identitāti (10:20-11:40) vadīja žurnālists Ansis
Bogustovs, tajā piedalījās Valsts prezidenta padomnieks, diplomāts Rolands
Lappuķe, Amerikas latviešu apvienības kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe,
Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde un komunikācijas zinātņu doktors,
pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Diskusiju "Dziesma un deja – latviskās piederības
sajūtas kods. Dziesmusvētku tradīcijas attīstība ārzemēs" (12:00 – 13:15) vadīja
diriģente, ELA kultūras padomes dalībniece Inguna Grietiņa – Dārziņa, piedalījās
režisors Jānis Čečiņš, deju svētku virsvadītājs Jānis Purviņš, Latvijas Nacionālā
kultūras centra vadītāja Signe Pujāte, Bostonas latviešu kora diriģente Krisīte
Skare, Toronto latviešu kora diriģente Vizma Maksiņa, diriģente un Dziesmusvētku
padomes locekle Lilija Zobens. Diskusiju “Latviešu mūzikas jaunrade pasaulē:
akadēmiskās mūzikas skaņražu daiļraides konteksti un vadtēmas vēsturiskajā
griezumā un mūsdienā” (14:15 – 15:45) vadīja mūzikas žurnāliste Liene Jakovļeva,
piedalījās komponisti Dace Aperāne, Ēriks Ešenvalds, Ella Mačēna un PBLA KF
valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš.
Konferences noslēgumā Cēsu koncertzālē plkst. 16.30 notika kora mūzikas
koncerts “Pasaules latviešu kormūzikas pērles”, kur skanēja pasaules latviešu kora
mūzikas miniatūras Cēsu Pils kora izpildījumā diriģentu Marikas Austrumas un
Evikas Konušas vadībā.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Cēsu
4. Sadarbības
partneri (t.sk. pilsētas dome, Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Latvijas Republikas oficiālais
reģionu,
izdevējs "Latvijas Vēstnesis" un “LV portāls”, Pasaules latviešu mākslas centrs.
pilsoniskās
sabiedrības u.c.
pārstāvji)
5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība

6. Pasākuma
publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu
izvietošana

Ar šo konferenci tika aktualizētas un apspriestas tēmas, kas ir aktuālas latviešiem
pasaulē: identitāte, valoda, māksla, mūzika un literatūra. Šīs diskusijas bija auglīgas
visiem, jo tās papildināja Latvijas kultūras darbinieku viedokļi par latviskās
identitātes, valodas jautājumiem, kā arī dziesmu un deju nozīmi. Konference
nodrošināja vieta sadarbības platformai starp latviešiem ārvalstīs un latviešiem
Latvijā. Diskusiju rezultātā raisījās idejas un praktiski realizējamas ieceres, ko
īstenot nākotnē. Konference bija tikšanās vieta diasporas organizāciju pārstāvjiem,
kur auglīgu diskusiju rezultātā tika ne tikai stiprināta sadarbība, bet radītas idejas
kopprojektiem. Tika izceltas un analizētas Latvijas kultūras daudzveidīgās vērtības
un domāts par to attīstību. Konference stiprināja tās dalībnieku valstiskuma un
latviskās identitātes apziņu, kas iedvesmo Latvijas diasporas pārstāvjus turpināt
aktīvi darboties to mītņu zemēs.
Pasaules latviešu kultūras konference plaši tika atspoguļota Latvijas un diasporas
plašsaziņas līdzekļos. Informācija un preses relīzes publicētas https://www.pbla.lv/;
www.latviesi.com; www.lnkc.gov.lv; https://lv100.lv; www.la.lv; u.c., preses
relīzes tika izsūtītas arī citiem medijiem.
Publikācijas presē, raidījumi TV un Radio:
http://www.pbla.lv/gatavojamies-pasaules-latviesu-kulturas-konferencei-2019gada-septembri-cesis/;
http://www.laiks.us/sakumlapa/sakusies-registracija-pasaules-latviesu-kulturas-
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(piemēram, tīmekļa
vietnes
adrese,
laikraksta, mediju,
raidījuma
nosaukums utt.)

konferencei?pp=;
https://player.fm/series/wwwlatvijasradiolsmlv-rss/gaidotpasaules-latviesu-kulturas-konferenci;
https://www.youtube.com/watch?v=LetOlgPP0p;
http://www.la.lv/pasaules-latviesu-kulturas-konference-identitate-dziemusvetkutradicija-profesionala-maksla-un-muzika;
http://www.la.lv/iespejams-registreties-uz-treso-pasaules-latviesu-kulturaskonferenci;
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/pasaules-latviesu-kulturaskonferencei-vares-sekot-lsmlv-tiesraide.a333387/;
https://www.lv100.lv/programma/kalendars/pasaules-latviesu-kulturas-konference/;
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/pasaules-latviesu-kulturaskonferences-2-diena.a333418/;
https://www.latviesi.com/notikumi/skatit/pasaules-latviesu-kulturas-konferencecesiss;
https://lvportals.lv/norises/308753-lime-kas-satur-kopa-latviesus-tiesraidepasaules-latviesu-kulturas-konference-2019;
https://lvportals.lv/norises/308753-lime-kas-satur-kopa-latviesus-tiesraidepasaules-latviesu-kulturas-konference-2019;
https://alausa.org/kalendars/pbla-kulturas-konference/;
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/latviesu-kultura-un-pasaules-latviesukulturas-konference;
https://www.pbla.lv/noslegusies-pasaules-latviesu-kulturas-konference-cesis/;
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/latviskais-kods-subjektivas-piezimes;
http://www.laiks.us/;
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/jana-mintika-izstade-cesis-vienkarsaskarba-forma-un-nopietns-saturs.a333741/;
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/169099/diskute-par-latviskoidentitati?fbclid=IwAR2IIcbSrR6X9zONcJyZHEFGLt69HtBwIE7qd9XZ_CO4ZD
PZZkwhBBNmdRU;
Konferenci tiešraidē varēja vērot PBLA profilā sociālajā vietnē Facebook un
portālā lvportals.lv Konferences video tiešraides ieraksts, foto galerija, koncertu
video, konferences programma un paziņojumi presei ir pieejami
https://www.pbla.lv/.
Konferences
foto
galeriju
var
aplūkot
šeit:
https://www.flickr.com/photos/161129375@N03/albums/72157711229005461.

7. Cita
informācija
(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
2

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 300
40 300

40 300
40 300

0
0

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un sociālie

40 300

40 300

0

4

7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.

pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti pašvaldībām
noteiktam mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām
un budžeta nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

* Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs:
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Sagatavotājs:

Jānis Andersons, ārvalstu organizācijas “Pasaules brīvo latviešu
apvienība” pārstāvniecības vadītājs
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 67282980
E-pasts:

janisandersons@pbla.lv

