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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 2021. gadā 

  Latvijas Republikas Ārlietu ministrija   

  (ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)   

   26. Publiskās diplomātijas atbalsts Simtgades filmu 

programmai,  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,  

-cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un 

latviešu valodu;  

-daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un 

sasniegumus. 

Publiskās diplomātijas un komunikācijas ārvalstīs ietvaros 

Latvijas simtgades filmu programmas dalība ārvalstu 

starptautiskos kinofestivālos, filmu dienās un pārraidīšanai 

ārvalstu televīzijās un izrādīšanai Latvijas diasporai ārvalstīs. 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kino centru, ārvalstu 

nacionālajiem kino centriem, starptautiskiem filmu 

festivāliem, plašsaziņas līdzekļiem.  

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 
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pārstāvniecības dimensiju.  

  Programmas projektiem noteiktie kritēriji: 

• atbilstība Simtgades publiskās diplomātijas 

programmas tematiskajām  prioritātēm; 

• konkrēti definēti sasniedzamie mērķi un 

mērķauditorija;  

• sadarbība ar vismaz vienu  profesionālu/ekspertu 

organizāciju notikuma norises valstī, 

• sadarbība ar vismaz vienu  profesionālu/ekspertu 

organizāciju Latvijā;  

• sadarbības ilgtspēja;  

• mērķtiecīga publicitāte (projekta publiska 

redzamība projekta norises valstī); 

• dalītas un paritāras (pušu vienlīdzības princips) 

projektu sagatavošanas un realizācijas izmaksas. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

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. 

Pasākumu apraksts: 

1. Losandželosa, ASV, 2021. gada jūnijs, “Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas spēlfilmas “Dvēseļu 

putenis” dalībai virtuālajā Losandželosas 

Skandināvijas filmu festivālā 2021.gadā.”; 

2. Sanktpēterburga, Krievija, 2021. gada maijs, “Baltijas 

valstu kinofestivāls 2021 Sanktpēterburgā”; 

3. Toronto, Kanāda, 2021. gada jūnijs, “Latvijas valsts 

simtgadei veltītas filmas “Pilsēta pie upes” izrāde 

kinofestivālā “Toronto Jewish Film Festival” (Ebreju 

filmu festivāls Toronto) Kanādā”; 

4. Kišiņeva, Moldova, 2021. gada jūnijs, “Atbalsts 

Latvijas filmas “Četri balti krekli” izrādīšanai 

Moldovas TV kanālā Eiropas dienu pasākumu 

kontekstā”; 

5. Hāga, Nīderlande, 2021. gada aprīlis, “Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas mākslas filmas “Tēvs 

nakts” dalībai Baltijas valstu filmu festivālā”; 

6. Sirosa, Grieķija, 2021. gada septembris, “Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas dalībai starptautiskajā 

animācijas filmu festivālā “Animasyros 2021”; 

7. Ņujorka, ASV, 2021. gada novembris, “Publiskās 

diplomātijas atbalsts virtuālajam Ņujorkas Baltijas 

filmu festivālam 2021. gadā”; 
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8. Losandželosa, ASV, 2021. gada decembris, “Publiskās 

diplomātijas atbalsts filmas “Bedre” demonstrēšanai 

ASV”; 

9. Vašingtona, ASV, 2021. gada novembris, “Publiskās 

diplomātijas atbalsts virtuālam kino vakaram ar filmu 

"Dvēseļu putenis"”; 

10. Baku, Azerbaidžāna, 2021. gada novembris, “Latvijas 

Animācijas filmu festivāls Baku “A Small Nation – 

Big Animation” ("Kiçik bir millət - böyük animasiya") 

– veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 103. 

gadadienai”; 

11. Minska, Baltkrievija, 2021. gada oktobris, “Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas filmu dalībai septītajā 

tiešsaistes “Ziemeļvalstu Baltijas valstu filmu 

festivālā” Minskā, Baltkrievijā”; 

12. Luksemburga, Luksemburga, 2021. gada oktobris, 

“Atbalsts Lailas Pakalniņas filmas "Spogulī" dalībai 

Centrāleiropas un Austrumeiropas filmu festivālā 

“CinEast” Luksemburgā”; 

13. Brisele, Beļģija, 2021. gada novembris, “Atbalsts 

Latvijas filmas izrādīšanai Eiropas nacionālo kultūras 

institūtu tīkla (EUNIC) Briselē pasākumā”; 

14. Kopenhāgena, Dānija, 2021. gada novembris, “Baltijas 

valstu un Dānijas diplomātisko attiecību 100gadei 

veltīta dokumentālā filma”; 

15. Kaira, Ēģipte, 2021. gada novembris, “Filmas “Mans 

mīļākais karš” izrādīšana Kairā”; 

16. Ņūdeli, Indija, 2021. gada oktobris, “Atbalsts Latvijas 

filmu dienām Indijā”; 

17. Otava, Kanāda, 2021. gada novembris, “Latvijas 

simtgadei veltīta Latvijas filmu “Pilsēta pie upes” un 

“Gads pirms kara” dalība Eiropas filmu festivālos 

Kanādā”; 

18. Seula, Dienvidkoreja, 2021. gada oktobris, “Latvijas – 

Korejas diplomātisko attiecību 30. gadu jubilejai un 

LV 100 svinībām veltīts Latvijas Filmu Festivāls 

Dienvidkorejā”; 

19. Maskava, Krievija, 2021. gada decembris, “Atbalsts 

Latvijas filmu dalībai Baltijas valstu filmu festivālā”; 

20. Londona, Lielbritānija, 2021. gada novembris, 

“Publiskās diplomātijas atbalsts Baltijas filmu 

festivāla norisei”; 

21. Oslo, Norvēģija, 2021. gada novembris, “Latvijas 

filmu demonstrēšana 19. Baltijas kino dienās Oslo”; 

22. Helsinki, Somija, 2021. gada novembris, “Rīgas 

poētiskā dokumentālā kino rudens Somijā”; 
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23. Lībeka, Vācija, 2021. gada novembris, “Publiskās 

diplomātijas atbalsts Latvijas filmām Lībekā”. 

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 

2021.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 un tautieši ārvalstīs, Latvijas 

ilggadēji atbalstītāji, esošie sadarbības partneri. 

 

4. Sadarbības 

partneri (t. sk. reģionu, 

pilsoniskās sabiedrības u. c. 

pārstāvji) 

Atbilstoši kritērijiem visi projekti tika īstenoti sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālo Kino centru, ārvalstu Nacionālajiem kino 

centriem, starptautiskiem filmu festivāliem, plašsaziņas 

līdzekļiem, Latvijas Goda konsuliem un diasporas 

organizācijām. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā vērtība 

2021. 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; radīta jauna sociālo mediju vai cita 

komunikācijas platforma; radītas jaunas idejas un koprades 

formas;  ieguldīts valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības 

veicināšanā ārvalstīs. 

Īpaša uzmanība tiek pievērta informācijai svešvalodās, kas 

sasniedz visplašākās mērķauditorijas. 

 

6. Pasākuma 

publicitāte (t. sk. 

iespieddarbu, reklāmu, 

publisko paziņojumu 

izvietošana, piemēram, 

tīmekļvietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

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 
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raidījuma nosaukums utt.) publicitātes materiāli ar Simtgades simboliku. 

 

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 

Izcila sadarbība ar Nacionālo kino centru, filmu 

producentiem un autoriem. 
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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 67000.00 57921.42 9078.58 

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 
67000.00 57921.42 9078.58 

1000–2000 Kārtējie izdevumi 67000.00 57921.42 9078.58 

1000 Atlīdzība 4000.00 990.87 3009.13 

2000 Preces un pakalpojumi 63000.00 56930.55 6069.45 

3000 
Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
0.00 0.00 0.00 

7100–7500 Uzturēšanas izdevumu transferti 0.00 0.00 0.00 

7400 

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti citiem 

budžetiem 

0.00 0.00 0.00 

7460 
Pārējie valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām 
0.00 0.00 0.00 

7470 

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

0.00 0.00 0.00 

5000; 9000 Kapitālie izdevumi 0.00 0.00 0.00 

utt.   0.00 0.00 0.00 

  

* Starpības 

pamatojums 

 2021. gada finanšu tāmē 24. un 30. programmās tika indikatīvi 

paredzēta atlīdzība 35000 EUR apmērā. Ņemot vērā projektu izpildes 

gaitu, kā arī, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku un 
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veiksmīgāku projektu realizāciju, daļa no paredzētās atlīdzības 

pārcelta arī uz 25. un 26. programmām, neizmainot programmu 

kopsummas. 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs 

 Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs 

  (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs  Komunikācijas grupas otrā sekretāre Laura Kellija 

  (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis 67015984    

E-pasts  laura.kellija@mfa.gov.lv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


