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Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības
un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.

– 2018.gadam
Nostiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu latvisko identitāti un
piederību Latvijai

Horizontāla, pēctecīga, ilgtspējīga pār-nozaru politika

Politikas ieviešanas koordinācija - Ministru prezidenta
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas
politikas pamatnostādņu uzraudzības padome

Apakšpadome latviešiem ārzemēs jautājumu risināšanai



Nostiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu latvisko
identitāti un piederību Latvijai (MP 29.februāra

rezolūcija) 2012.gads
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2012.gads: Kultūras ministrija
(esošā bāzes budžeta ietvaros)

• ELA projekta ietvaros sniegts atbalsts pirmās 3x3 nometnes
organizēšanai Īrijā un Eiropas nedēļas nogales skolu skolotāju
līdzdalībai pieredzes apmaiņas seminārā Latvijā

• Biedrības „ALTUM” un Latviešu Nacionālās Kultūras Biedrības
Igaunijā projekta ietvaros atbalstīta Igaunijas latviešu nedēļas
nogales skola

• Biedrība „Trīs reiz trīs” Latvijā organizēja pasaules latviešu ģimeņu
saietus visu vecumu latviešiem – Kocēnos un Kandavā

• Kultūras, Ārlietu un Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgi
organizētā konference “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”.
Plānots rīkot arī 2013.gadā



2012.gada pasākumi

• No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem –
‐ lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu un jauniešu

žūrija”. Piedalās 35 nedēļas nogales skolas (50 000 Ls)
‐ ārzemju latviešu dalība XXV Vispārējo latviešu Dziesmu

un XV Deju svētkos (27 000 Ls)
• No budžeta grozījumiem –

‐ Profesionālās kultūras pieejamība latviešu diasporas
centros (20 000 Ls)

‐ Īrijas latviešu bērnu vasaras nometne Mazirbē “Ģertrūde
pie jūras” – projekta aktivitātes turpinās. Sabiedrības
integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju (Ls
4000)



2013.gads Kultūras ministrija un Sabiedrības
integrācijas fonds

• Bērnu un jauniešu nometnes – Ls 60 000
• Latviešu ārzemēs pilsoniskās līdzdalības veicināšana –

Ls 40 000
• Bērnu un jauniešu žūrija – Ls 25 000
• Profesionālās kultūras pieejamība ārzemēs – Ls 20 000



Valsts budžeta prioritārie pasākumi diasporas jomā
2013.- 2015.gadam

2012 2013 2014 2015
Ārlietu ministrija 14 181 34 484 34 484 34 484

Izglītības un zinātnes ministrija Esošā budžeta
ietvaros

144 000 94 500 100 000

Kultūras ministrija 62 000 45 000 0 0

Kultūras ministrija 25 113 77 000 77 000

Nacionālā elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome

215 000 215 000 215 000

Sabiedrības integrācijas fonds, t.sk.
diasporai

4 000 100 000 0 0

Sabiedrības integrācijas fonds, t.sk.
diasporai

100 000 100 000

KOPĀ 80 181 323 484 128 984 134 484

KOPĀ 240 113 392 000 392 000

GR1
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GR1 finansējums pasākumiem, par kuru piešķiršanu tika lemts š.g. 29.maijā, bet vēlāk netika apstiprināts
Gunta Robežniece; 2012.11.15.


