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Simtgades padome

Kultūras ministrija
LV100 birojs

Rīcības komiteja
Radošā padome

Jauniešu rīcības komiteja
Mecenātu/uzņēmēju padome

Simtgades ietvars, 
lielnotikumi, valsts 

institūciju tieša iesaiste

Privātās iniciatīvas, 
pašvaldību pasākumi, 

NVO aktivitātes

Starptautiskie 
pasākumi, tēls, 

publiskā diplomātija

Latvijas valsts simtgades organizatoriskā struktūra



 mainīt personīgo attieksmi

 saliedēt sabiedrību

 rosināt uz pozitīvām 
pārmaiņām 

 mudināt atgriezties Latvijā

 apņemties un uzsākt veidot 
labāku Latviju

 dot jaunus impulsus Latvijas 
ilgtermiņa attīstībai

Latvijas valsts simtgades svinības kā IESPĒJA



Stiprināt Latvijas sabiedrības 
valstsgribu, piederības sajūtu un  
mīlestību pret savu zemi, veicinot 

pašorganizējošus procesus un 
sadarbību.

Būtiski: apzināt, uzkrāt un apvienot 
spēkus, lai stiprinātu pamatu Latvijas 

nākotnei

Simtgades svinību virsmērķis



POLITISKIE

EKONOMISKIE

KULTŪRAS

SOCIĀLIE
PROCESI, KAS IR PAR NOTIKUMIEM

CILVĒKIEM

STĀSTIEM

Latvijas valsts pirmie simts gadi – un tālāk

PERSONĪGIE

KOPĀ: 
dažādas darbības jomas, paaudzes, kopienas, intereses

VIDES

Latvijas valsts simtgades svinības
2017. – 2021.



Latvijas valsts simtgades svinību norises no 
2017.gada līdz 2021.gadam



Valsts svinību galvenie vēsturiskie akcenti

1919.g.pirmā puse: 
Latvijas pagaidu 
valdība (Liepāja)

1917 1918 1919 1920 1921

Marts: Latvijas 
apvienošanās un 
pašnoteikšanās 
idejas (Valmiera)

Aprīlis: Pirmais Latgales 
latviešu kongress 

(Rēzekne)

Novembris: deklarācija par 
apvienotas un autonomas 

Latvijas
izveidošanu (Valka)

18.novembris: 
nodibināta Latvijas 

Republika (Rīga)

Janvāris: 
Neatkarības karš, 

1.latviešu 
atsevišķais bataljons 

(Jelgava)

Janvāris: Latvijas 
starptautiskā atzīšana

Aprīlis - Satversmes 
sapulces vēlēšanas

1918.-1920.g. Neatkarības kara spilgtākie notikumi (Cēsu kaujas, Bermontiāde)



27.jūnijs  Latvijas 
pagaidu valdība 

(Liepāja)

Reģionu pasākumi

2016 2017 2018 2019 2020

4. Maijs : Baltā galdauta 
svētki 

1.-7.maijs Ceļā uz 
Latvijas valsti: Latgales  

kongresam 100 
Pasākumi Rēzeknē, Daugavpilī 

12.novembris: Neiespējamais 
skrējiens Valkā

2.decembris 
Starptautiskā konference 

“Pagaidu nacionālās 
padomes deklarācijai 100

Dziesmu un deju svētki
Likteņdārza atklāšana 

Pasaules latviešu 
Trīszvaigžņu sporta 

spēles 

Cēsu mākslas 
festivāls : Pasaules 

latviešu māksla  

22.jūnijs Cēsu kauju 
rekonstrukcija 

Latvijas karoga ceļš pie latviešiem pasaulē  

Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieru 

mazbērnu 
salidojums Valkā 

2018.g. Latvijai 100
Pasākumi Latvijā un Rīgā 



Svētku svinēšanas struktūra

 Unikāli vērienīgi notikumi, 
tautas akcijas un komunikāciju 
kampaņas.  Īpaši tiek izcelti 
gada vadošās tēmas pasākumi.
 Atsevišķi pasākumi pēc nozaru 

ministriju priekšlikuma tiek 
iekļauti LV100 pasākumu plānā, 
pārējie  - digitālajā  LV100 
kalendārā
Pašvaldību, NVO un vietējo 

kopienu pasākumi – tiek 
apkopoti digitālajā LV100 
kalendārā



Svinību ietvara tematiskais strukturējums
dzimšanas dienas rituāls



ES RADU LATVIJU!  ES DARU LATVIJU! 

Ikviens no mums ir Latvija - ar savu smaidu, balsi, stāju un 
talantu, radot mūsu valsts raksturu neatkārtojamu

# MAN PATĪK DZĪVOT LATVIJĀ

# MAN PATĪK BŪT LATVIJĀ



1. Ciltstēvi un ciltsmātes
Lielnotikums - Uzvaras zieds 

Personības: piem.Ekspozīcija par Miķeli Valteru 
Liepājā jau šogad, ekspozīcijas par Franci Kempu un 
Franci Trasūnu , personību saraksta veidošana, 
pastmarku un monētu sērijas, kas veltītas Latvijas 
simtgadei, Latvijas olimpiešu goda zāle, Raduraksti  -
dzimtaskoku veidošana

Institūciju un organizāciju simtgades un 
jubilejas: piem. Rīgas Latviešu biedrībai 150 , Valsts 
kancelejai 100, MK ēkai 80 , Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai 100, nacionālo kultūras iestāžu simtgades 
u.c.

Latvijas sargi: piem.Latvijas armijai 100 (vēstures 
liecības, personības) , Valsts policijai 100 , Latvijas 
robežsardzei 100 , Valsts ugunsdzēsības dienests 
155  u.c.



2. Valstiskuma attīstības ceļi
Lielnotikums –Latvijas apceļošana
Vēstures godināšana:  piem.Latgales kongresam 
100 , valstiskuma veidošanās nozīmīgie notikumi 
Liepājā, Valkā, ar Brīvības cīņām saistīti  atceres 
un notikumu rekonstrukcijas  pasākumi Cēsīs, 
Valmierā un Jelgavā, Ziemassvētku kauju atcere, 
republikas proklamēšana Rīgā, vēstures pētījumu 
grantu programma ,100 mirkļi Latvijas zinātnē  u.c.
Iesaiste un līdzdarbība šodien: piem.virtuālās
vēstures spēles , tautas ekskursijas , Latvijas bērnu 
diena, Labo darbu maratons , 100 labie darbi 
Latvijai  u.c.
Nākamība un Latvija Var! : piem.100 video stāsti 
par jauniem cilvēkiem Latvijā (tuesi.lv), 
Uzņēmējdarbības forums  Reģionālās uzņēmēju 
dienas , Ideju kauss u.c.

https://youtu.be/eYQ4qh7MqQg
https://youtu.be/eYQ4qh7MqQg


Novadu vēstures un šodienas pētījumi un rezultātu mūsdienīga komunikācija

Projekts 

Unikāls 
pētījums https://www.youtube.c
om/watch?v=CsMarswRPkQ

http:pavasaris.fondsviegli.lv
2016. gada 1. un 2. jūlijā, Cēsīs

https://www.youtube.com/watch?v=CsMarswRPkQ


3. Draugi un kaimiņi
Latvija pasaulē: piem. ārvalstu žurnālistu vizītes, publiskās

diplomātijas programma, starptautiskā programma

Pasaule Latvijā: piem. Pasaules latviešu sporta veterānu-
senioru 55. sporta spēļu finālsacensības, starptautiskas
konferences kultūras, ekonomikas u.c.jomās

Baltijas valstu sadarbība: piem.Latvijas – Igaunijas militārā
parāde Cēsīs, 23.06.2019. – par godu Cēsu kauju
simtgadei, Simbolisms Baltijā – Baltijas valstu četru
nacionālo muzeju apvienotā izstāde Parīzē, 2018/2019;
Kremerata Baltica – Baltijas valstu simtgažu vēstnieks
pasaulē .

Baltijas jūras reģiona valstis: piem. Seno ugunskuru nakts –
vides/kopienu projekts 2017 un 2018 gadā apkārt Baltijas
jūrai

Londonas grāmatu tirgus 2018 kultūras programma, Baltijas
valstis īpašo goda viesu statusā: koncertuzvedums “Tango”
ar Kseniju Sidorovu u.c.



4. Rotāšana un dāvanu 
gatavošana

Lielnotikums – Latvijas ainava, simtgades 
svinību atklāšana  “Apskauj Latviju” 
Rotāšana: piem.Katram savu tautastērpu , 
Daugavas stadions, Mežparka estrāde, Rīgas 
pils, Ventspils koncertzāle, ugunsdzēsēju depo, 
Vienības laukums un Vecpuišu parks Valmierā, 
piemineklis  Z. A. Meierovicam un  Ziedoņa 
ķiršu dārzs Tukumā, Pasaku dārzs Džūkstē, 
ozolu stādīšanas akcija Latgalē, Lielā talka u.c.
Dāvanu gatavošana un gatavošanās 
svētkiem: piem. Lauki ienāk pilsētā , 
koncertcikls “Latvijas gredzens” u.c.jaundarbi
mūzikā, mākslā, skatuves mākslās, “Apsveikums 
Latvijai” – ikviena cilvēka iesaiste apsveikuma 
gatavošanā u.c.

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5z9KngMrKAhUFdXIKHVrlBacQjRwIBw&url=http://www.delfi.lv/temas/liela-talka/?page=2&psig=AFQjCNHpWInd9yl4KYFaqS2n3JRh24DuFA&ust=1453984438776080
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5z9KngMrKAhUFdXIKHVrlBacQjRwIBw&url=http://www.delfi.lv/temas/liela-talka/?page=2&psig=AFQjCNHpWInd9yl4KYFaqS2n3JRh24DuFA&ust=1453984438776080


5. Dzimšanas diena un dāvanas
Lielnotikums – Baltā galdauta svētki
Paliekošas vērtības : piem.Filmas
Latvijas simtgadei (KM), Nacionālā 
enciklopēdija (KM), Latvijas skolas 
soma (KM), Likteņdārzs, tautastērpu 
radīšana, visu LV vēstures muzeju 
kopizstāde, jaunas tradīcijas 
(piem.Baltā galdauta svēki), iekšējā 
tūrisma attīstība un infrastruktūras 
sakārtošana u.c.
Svinības: piem.XXVI dziesmu un XVI 
deju svētki (KM), Latvijas festivāls  
“Esmu starā” , Dabas koncertzāle 
simtgadei , Starptautiskā zinātnieku 
nakts (Izm) Starptautiskā jumiķu 
olimpiāde u.c.
2018.gada novembris  - īpašs svētku 
mēnesis: piem. Deju lieluzvedums
Arēnā Rīga, pasākumi Nacionālajā 
teātrī, tautas sadziedāšanās u.c.





Latvijas skolas soma – dāvana Latvijas valsts 
simtgadē 

Mērķis: nodrošināt Latvijas bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju
izzināt Latvijas vērtības un spēcināt piederības sajūtu, piedzīvojot mākslas un kultūras notikumus

Centrā: bērns un viņa vajadzības
Rezultātā: ieguldījums brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji ciena
savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu

Ieviešanas principi:
 līdztiesīgums pieejamībā
 visu skolēnu iesaiste
 tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars
 saikne ar tiešo mācību procesu
 sekmē nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu
 izglītības un kultūras iestāžu saskaņota darbība
 vietējā atbildība un piederības apziņas veicināšana



www.LV100.lv

http://www.lv100.lv/


GRIBAM DZIMSTAM SARGĀJAM MĀCĀMIES AUGAM

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
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Latvijas valsts simtgades starptautiskā 
programma



Paliekošās vērtības un dāvanas Latvijas 
valsts simtgadei

Baltā galdauta svētki

Uzvaras zieds

Latvijas iepazīšana – ekskursiju
maršruti

Kopības sajūta un tradīcijas

Ventspils koncertzāle

LLMM

Jaunais Rīgas teātris

Mežaparka estrāde

Daugavas stadions

Infrastruktūra un vides objekti

Pastmarku sērijas

Piemiņas medaļas

Monētas

Grāmatas

Latvijas simtgades zelta proves zīmogs

Piemiņas veltes Latvijas Nacionālā enciklopēdija

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

Latvijas skolas soma

Vēstures pētījumi un komunikācija, 
reģionu vēstures aktualizācija

Izstādes, jaundarbi un jaunrade
vizuālās un skatuves mākslas, mūzikas
jomās

Katram savu tautastērpu

Dāvanas



www.LV100.lv

LV100@km.gov.lv

LatvijaiSimts

LV100

LV100

#LV100

PALDIES!
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