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2. pielikums 

Ministru kabineta  

2016. gada  13. decembra 

rīkojumam Nr. 769 
 

Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2018. gadā 
 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

30. Latvijas Simtgades kulminācijas pasākumi ārvalstīs – reprezentablas 

diplomātiskās pieņemšanas par godu Latvijas valsts Simtgades 

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

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 
 

1. Pasākuma mērķis Programmas virsmērķis - sabiedrības politiskās un kultūras 

līdzdalības rādītāji un to izpausmes programmas mērķa 

grupu segmentos. 

Pasākuma mērķis: 

- apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 

21. gadsimta valsts vērtības; 

- vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un 

starpkultūru attiecību veidotāju; 

-daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu 

un sasniegumus. 

Ārlietu ministrijas koordinētā Latvijas valsts Simtgades 

publiskās diplomātijas programma  veidota ar mērķi aktīvi 

darboties noteiktos Latvijas ārpolitikas prioritārajos 

virzienos – Latvijas ekonomiskā izaugsme, nacionālā 

drošība, ES vienotība un efektivitāte, aktīva darbība ES 

kaimiņpolitikā. 

Simtgades publiskās diplomātijas programma  sniedz 

pastiprinātu atbalstu jau esošai Latvijas un ārvalstu valsts, 

pašvaldību dažādu nozaru institūciju un privātā sektora 

sadarbībai un tās veicināšanai, tai skaitā publiskās 

diplomātijas atbalsts Simtgades diasporas un 

starptautiskajai kultūras programmai, 

nodrošinot  pasākumam valstiskas pārstāvniecības 

dimensiju.  

Programmas projektiem noteiktie kritēriji: 

• atbilstība Simtgades Publiskās diplomātijas 

programmas tematiskajām  prioritātēm; 
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• konkrēti definēti sasniedzamie mērķi un 

mērķauditorija;  

• sadarbība ar vismaz 

vienu  profesionālu/ekspertu organizāciju 

notikuma norises valstī, 

• sadarbība ar vismaz 

vienu  profesionālu/ekspertu organizāciju 

Latvijā;  

• sadarbības ilgtspēja;  

• mērķtiecīga publicitāte (projekta publiska 

redzamība projekta norises valstī); 

• dalītas un paritāras (pušu vienlīdzības princips) 

projektu sagatavošanas un realizācijas 

izmaksas 

2. Īstenoto aktivitāšu apraksts 

un laika grafiks 
Latvijas Simtgades kulminācijas pasākumi ārvalstīs – 

reprezentablas diplomātiskās pieņemšanas par godu 

Latvijas valsts Simtgades svinībām.  

Pasākuma norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas 

draugus pievienot iniciatīvas un labos darbus kā īpašu 

dāvanu Latvijas dzimšanas dienas svinībām; 

stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla 

veidošanā; rada un uztur valsts svētku sajūtu. 

 

1. Vīne, Austrija, 23.maijs Baltijas valstīm – 

Latvijai – Igaunijai – Lietuvai 100 Madride 

(Spānija), 19.jūnijs Svinīgs pasākums par godu 

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Republiku 

simtgadēm 

2. Madride, Spānija, 19. jūnijs, Latvijas un 

Igaunijas valstu dibināšanas un Lietuvas 

valstiskuma atjaunošanas simtgadei veltīts 

džeza grupas Tree Stone Quartet koncertu un 

pieņemšana muzejā Museo Lázaro Galdiano 

3. Amsterdama, Nīderlande, 11.oktobris, Latvijas 

valsts simtgades koncerts – veltījums  

diriģentam Marisam Jansonam un svinīga 

pieņemšana  Amsterdamas koncertzālē 

“Concertgebouw”  

4. Parīze, Francija, 23.oktobris, Latvijas valsts 

simtgadei veltīts svinīgs pasākums – LNSO 

koncerts un svinīga pieņemšana  Parīzes 

filharmonijā.   

5. Otava, Kanāda, 31. oktobris  - Latvijas 

Republikas proklamēšanas 100. gadadienai 

veltīta svinīga svētku pieņemšana Kanādas 

parlamentā  lūgtiem viesiem sadarbībā ar 

Kanādas Parlamenta Apakšpalātas deputātu, 

Baltijas, Ziemeļvalstu un Kanādas 

parlamentārās sadraudzības grupas vadītāju 

Džeimiju Šmāli (Jamie Schmale). 
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6. Belgrada, Serbija, 2.-12. Novembris, Latvijas 

simtgades svinīgā pieņemšana kultūras centrā 

“Parobrod” un fotogrāfiju izstādes “No tērpa 

par apģērbu” atklāšana  Belgradas mākslas 

galerijā “Art”.   

7. Budapešta, Ungārija, 9., 11., 14.novembris, 

latviešu pianistes Diānas Zandbergas  un 

ungāru čellistes Āgnešas Kālojas 

kamermūzikas koncerti un pieņemšana 

Budapeštā par godu Latvijas Valsts svētkiem.    

8. Stokholma/Malme/Gēteborga, Zviedrija, 

13.novembris (Stokholma) Svinīgs Valsts 

svētku pasākums - ērģelnieces Ligita Sneibe 

koncerts, izstādes “Latvijas gadsimts” 

atklāšana un svētku pieņemšana.   

9. Helsinki, Somijas parlaments, Somija, 

13.novembris, Latvijas simtajai dzimšanas 

dienai veltīts seminārs Somijas parlamentā 

"Pastāvēs, kas pārvērtīsies-Latvijas un Somijas 

attiecībām 100”  

10. Londona, Lielbritānija, 14.novembris, koncerts 

“Latvia 100 ( B.Skride, L.Skride, A.Suhanova 

un “Trio Palladio”) un Valsts svētku 

pieņemšana diplomātiskajam korpusam 

Wigmore Hall.   

11. Pleskava, Krievija, 14.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgais pasākums - 

koncerts un gobelēnu izstādes atklāšana, 

Pleskavas atpūtas centrā “Prestoria”. 

12. Astana, Kazahstāna, 14.novembris, Latvijas 

simtgades valsts svētku koncerts un 

pieņemšana.   

13. Taškenta, Uzbekistāna, 15.novembris, Valsts 

svētku pieņemšana un latviešu tradicionālās 

mūzikas prezentācija Uzbekistānas jauno 

mūziķu grupas izpildījumā   

14. Minska, Baltkrievija, 15.novembris, LNVM 

izstādes “Latvijai – 100. Vēsture, tradīcijas, 

māksla” atklāšana Baltkrievijas Republikas 

Nacionālajā mākslas muzejā un Valsts svētku 

pieņemšana.   

15. Atēnas, Grieķija, 15.novembris, Valsts svētku 

pieņemšana un trio “Art-i-Shock” koncerts par 

godu Latvijas simtgadei Atēnu Konservatorijā.  

16. Lietuvas Nacionālais muzejs, Viļņa, Lietuva, 

15.novembris, Latvijas simtgades Valsts svētku 

pasākums - Valsts akadēmiskā kora “Latvija” 

koncerts un Valsts svētku pieņemšana 

Dižkunigaišu pilī Viļņā.   

17. Tbilisi, Gruzija, 15.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 
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Trīs tenoru un pianista V.Zilberta koncerts, 

izstādes “Latvijas gadsimts” atklāšana un 

svētku pieņemšana Tbilisi V.Saradžašvili valsts 

konservatorijā.   

18. Roma, Itālija, 15. novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 

prezentācija un svētku pieņemšana  

19. Sanktpēterburga, Krievija, 15.novembris - 

Latvijas simtgades Valsts svētku svinīgs 

pasākums - A.Dombrovska mūzikas skolas 

audzēkņu koncerts un svētku pieņemšana Solo 

Sokos Hotel Palace Bridge 

20. Vašingtona, ASV, 16. novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums – 

Radio kora koncerts un svētku pieņemšana 

ASV Kongresa bibliotēkā  Vašingtonā. 

21. Milvoki, Bostona, Sanktpēterburga (Florida), 

ASV,  16.-20. novembris - Latvijas simtgades 

Valsts svētku pasākumi  kopīgi ar tautiešiem 

ASV.  

22. Helsinki, Somija, 16.novembris,  Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

Latviešu-somu kora Ziemeļmeita koncerts un 

svinīgā pieņemšana. 

23. Rīga, Latvija, 16.novembris, Latvijas 

simtgades starptautiskās programmas 

sasniegumu Artura Analta instalācijas “Matter 

to matter” prezentācija svētku pieņemšanā.  

24. Niagāra, Kanāda, 17. novembris,  Latvijas 

karoga sarkanbaltsarkanajās krāsās izgaismots 

Niagāras ūdenskritums. Izgaismošana notiks 

pēc Latvijas vēstnieka Kanādā un Latvijas 

vēstnieka ASV kopējās iniciatīvas Niagāras 

ūdenskrituma izgaismošanas komitejai. 

25. Berlīne,Vācija, 17.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

vācu kora “Berliner Singakademie” un Rīgas 

kamerkora “Ave Sol”koncerts  un svētku 

pieņemšana Konzerthaus Berlin.   

26. Adelaide, Kanbera, Austrālija, 18.novembris  

Latvijas simtgades valsts svētkiem veltīta 

ceļojošās izstādes “Latvijas gadsimts” 

atklāšana un goda konsula V. Tomaņa rīkota 

pieņemšana par godu Valsts simtgadei  latviešu 

namā “Tālava”.  

27. Milāna, Itālija, 19. novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums -  

izstādes "Latvija un Itālija: 100 gadi 

draudzības" prezentācija un  svētku 

pieņemšana.   
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28. Toledo, Spānija, 18.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

JVLMA studentu stīgu kvarteta Tempus  

koncerts, ceļojošās izstādes “Māksla no 

Latvijas. Ivara Heinrihsona donkihotiskie 

sveicieni Latvijas simtgadē” atklāšana un 

svētku pieņemšana Iglesia de San Sebastián.  

29. Honkonga, Ķīna, 18. novembris - Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

izstādes "Latvijas gadsimts" un "Latvijas 

robežas kartēs" virtuālās versijas prezentācija, 

izstāde Latvijas daba un cilvēki fotogrāfijās un 

latviešu tautastērpu prezentācija. 

30. Pekina, Ķīna,  20.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

izstādes "Latvijas gadsimts" un "Latvijas 

robežas kartēs" virtuālās versijas prezentācija, 

izstāde Latvijas daba un cilvēki fotogrāfijās un 

latviešu tautastērpu prezentācija. 

31. Šanhaja, Ķīna, 22. Novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

izstādes "Latvijas gadsimts" un "Latvijas 

robežas kartēs" virtuālās versijas prezentācija, 

izstāde Latvijas daba un cilvēki fotogrāfijās un 

latviešu tautastērpu prezentācija.  

32. Brisele, Beļģija, 20.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

vokālās grupas “Latvian Voices” koncerts, 

Lienes Straupes gaismas instalācijas  un svētku 

pieņemšana Beļģijas  Karaliskajā Mākslas un 

vēstures muzejā. 

33. Oslo, Norvēģija, 20.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

latviešu kora Laipa sveiciens un svētku 

pieņemšana Oslo rātsnamā. 

34. Ņujorka, ASV. 20.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

Ņujorkā studējošās latviešu džeza mākslinieces 

Artas Jēkabsones kvinteta koncerts un svētku 

pieņemšana Millennium Hilton New York UN 

ONE Plaza Hotel .  

35. Maskava, Krievija, 21.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku  publiskās diplomātijas 

pasākums pēc Kremerata Baltica koncerta 

Maskavas pilsētas parka Zarjade koncertzālē. 

36. Luksemburga, 21.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

vokālās grupas “Latvian Voices” koncerts, 

Lienes Straupes gaismas instalācijas un svētku 

pieņemšana Luksemburgas Konservatorijā. 
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37. Kaļiņingrada, Krievija, 21.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums – 

Imanta Kalniņa 4.simfonijas atskaņojums un 

svētku pieņemšana Kaļiņingradas evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā.   

38. Maskava, Krievija, 21.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

Rīgas Saksofona Kvarteta koncerts un svētku 

pieņemšana  Puškina valsts muzejā.  

39. Abū Dabī, AAE, 22.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - DJ 

Monsta un Laimas Jansones un svētku 

pieņemšana Hotel Hilton dārzā.   

40. Varšava, Polija, 22.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums – 

Latvijas gastronomijas prezentācija un svētku 

pieņemšana Karaliskā dārza Lazeņku pils zālē.  

41. Baku, Azerbaidžāna, 23.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

Rīgas Skolēnu pils tautas deju ansambļa 

“Uguntiņa” jauniešu grupas un svētku 

pieņemšana Baku Crystal Hall Press Center

 .  

42. Viļņa, Lietuva, 24.novembris, Svinīgs 

pasākums par godu Latvijas simtgades Valsts 

svētkiem – “Lietuvas latvieši kopā ar citām 

Lietuvas mazākumtautībām daudzina Latvijas 

valsts 100. gadadienu” un ĀM ceļojošās 

izstādes “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI. 

Tēlnieks Kārlis Zāle” atklāšana Viļņas 

Karavīru nama telpās  

43. Kanbera, Austrālija, 26. novembris, Latvijas 

simtgades valsts svētkiem veltīta ceļojošās 

izstādes “Latvijas gadsimts” atklāšana un Goda 

konsula J.R. Dēliņa rīkota svētku pieņemšana 

Park Hyatt Hotel Kanberra.  

44. Ulanbatora, Mongolija,  27.novembris,  

Latvijas simtgades Valsts svētku svinīgs 

pasākums, izstādes "Latvijas gadsimts" un 

"Latvijas robežas kartēs" virtuālās versijas 

prezentācija, izstāde Latvijas daba un cilvēki 

fotogrāfijās un latviešu tautastērpu 

prezentācija. 

45. Zagreba, Horvātijā, 28.novembris,  Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums- 

Koklētāju ansambļa CANTATA koncerts 

fotogrāfiju izstādes “No tērpa par apģērbu” 

prezentācija un svētku pieņemšana. 

46. Ļubļana, Slovēnija, 29.novembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

Koklētāju ansambļa CANTATA koncerts,  
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fotogrāfiju izstādes “No tērpa par apģērbu” 

prezentācija un svētku pieņemšana. 

47. Otava, Kanāda, 29. novembris,  Kanādas 

Parlamentā Otavā koncerts “Pārmaiņu gars” 

(“Spirit of Change”), kas veltīts demokrātijas 

attīstībai Austrumeiropas un Centrāleiropas 

valstīs pēc Dzelzs priekškara krišanas un šo 

valstu lomai Eiropas kultūras telpas veidošanā 

– Dievs, Tava zeme deg” fragmentu 

atskaņojums.  

48. Kijeva, Ukraina, 3.decembris, Latvijas 

simtgades Valsts svētku svinīgs pasākums - 

grupas DAGAMBA un Ukrainas Radio 

Akadēmiskā simfoniskā orķestra koncerts un 

svētku pieņemšana Kijevas filharmonijā.   

3. Pasākuma mērķauditorija 

(t. sk. plānotās iedzīvotāju grupas, 

sasniegto iedzīvotāju skaits (tiešā 

un netiešā mērķauditorija), iespēja 

līdzdarboties un (vai) sniegt 

atgriezenisko saiti, daudzveidīgu 

pieejamības aspektu 

nodrošināšana utt.) 

Simtgades publiskās diplomātijas programmas pasākumi 

2018.gadā tika plānoti un īstenoti, aptverot konkrētas 

mērķauditorijas: 

Ārvalstu diplomātiskais korpuss, sabiedrības viedokļu 

līderi (lielu institūciju, uzņēmumu, organizāciju vadītāji, 

esošie un bijušie politiķi, pētnieki u.c.), žurnālisti, blogeri, 

mediju redaktori, uzņēmēji, ekonomisti, eksperti (vēsture, 

politika, tūrisms, zinātne, izglītība, māksla, sociālā sfēra 

u.c.), jaunieši, studenti, bērni, latviešu kopienas, tautieši 

ārvalstīs, Latvijas ilggadēji atbalstītāji, esošie sadarbības 

partneri. 

4. Sadarbības partneri (t. sk. 

reģionu, pilsoniskās sabiedrības 

u. c. pārstāvji) 

Atbilstoši kritērijiem, visu pasākumu sagatavošanā un 

īstenošanā iesaistījās Latvijas un ārvalstu valsts, reģionālās, 

pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas, mediji, 

Latvijas/ārvalstu biznesa, kultūras organizācijas,  

bibliotēkas, fondi, pētniecības centri, diasporas 

organizācijas, starptautiski festivāli, Latvijas profesionālo 

mūziķu kolektīvi, profesionālie Latvijas mūziķi, kas 

uzturas ārvalstīs, latviešu diasporas amatierkolektīvi, 

Latvijas un ārvalstu vizuālās un skatuves mākslas 

institūcijas, diasporas mākslinieki. 

 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā vērtība 
2018.gadā īstenotie Simtgades publiskās diplomātijas 

programmas pasākumi piesaista Latvijas ārvalstu partneru 

uzmanību Latvijas sasniegumiem un veicina turpmāko 

sadarbību konkrētos ekonomikas, drošības, zinātnes, 

kultūras un izglītības projektos.  

Lai nodrošinātu pasākuma ilgtspēju/paliekošas vērtības  

radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latviju; 

nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; radīta jauna 

kultūras pieredze un emocijas;  ieguldīts valsts tēla 

popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs; 

nostiprināts lepnums par Latvijas valsti. 
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Īpaša uzmanība tiek pievērta informācijai svešvalodās, kas 

sasniedz visplašākās mērķauditorijas. 

2018.gadā uzsāktie pasākumi tiks attīstīti un īstenoti līdz 

2021.gadam. 

6. Pasākuma publicitāte (t. sk. 

iespieddarbu, reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana, 

piemēram, tīmekļvietnes adrese, 

laikraksta, mediju, raidījuma 

nosaukums utt.) 

Ārlietu ministrijas mājaslapā izveidota sadaļa Ārlietu 

dienests Latvijas valsts simtgadei, kur pieejama visa 

informācija par Simtgades publiskās diplomātijas 

programmas pasākumiem. 

Atbilstoši kritērijiem, visos Publiskās diplomātijas 

programmas pasākumos tika nodrošināta publicitāte 

pasākuma norises valstīs – informācija par pasākumu un 

Latviju svešvalodās, detalizēta informācija par pasākumu 

sadarbības partneru mājaslapās un citās publicitātes vietās.  

Visās Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās pieejami 

un visos diplomātisko pārstāvniecību pasākumos tiek 

lietoti publicitātes materiāli ar Simtgades simboliku. 

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 

Simtgades publiskās diplomātijas programma tika 

līdzfinansēta no ĀM ikgadējā budžeta (ēdināšanas 

izdevumi).  

 

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

Izdevumu 

klasifikācijas 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas 

kodu nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām  

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi - kopā 358 200.00 303 561.12 54 638.88 

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 
358 200.00 303 561.12 54 638.88 

1000–2000 Kārtējie izdevumi 358 200.00 303 561.12 54 638.88 

1000 Atlīdzība 4 000.00 3 285.95 714.05 

2000 Preces un pakalpojumi 354 200.00 300 275.17 53 924.83 

3000 Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
0.00 0.00 0.00 

7100–7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
0.00 0.00 0.00 

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 

mērķim  

0.00 0.00 0.00 

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

0.00 0.00 0.00 

5000; 9000 Kapitālie izdevumi 0.00 0.00 0.00 

5000 Pamatkapitāla veidošana 0.00 0.00 0.00 

 

* Starpības 

pamatojums 

Simtgades Valsts svētku programma tika īstenota, cieši sadarbojoties 

Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām, Goda konsuliem un diasporas 

organizācijām. Programma tika veidota, piesaistot arī ĀM ikgadējā 

budžeta līdzekļus Valsts svētku svinībām. Apvienots finansējums un 

sadarbības partneru piesaiste deva ietaupījuma iespēju. 

 
 

Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs  

Andris Pelšs 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs Vita Timermane-Moora, padomniece, Komunikācijas direkcija, ĀM 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis 67016249 

E-pasts vita.timermane-moora@mfa.gov.lv 

 


