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LATVIJAS VALSTS 

SIMTGADE – KOPDARBĀ 

RADĪTA PROGRAMMA 



stiprināt valstsgribu, piederības sajūtu savai 

valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot 

pašorganizējošus procesus un sadarbību 

 

VIRSMĒRĶIS 

 

Stiprināt valstsgribu,  

piederības sajūtu un  

mīlestību pret savu zemi,  

rosinot pašorganizējošus 

procesus un sadarbību 



• stiprināt katra cilvēka piederības sajūtu valstij 

• saliedēt sabiedrību, vairojot sadarbību un līdzatbildību 

• uzsākt rīcību, lai veidotu labāku Latviju – sākot ar savu 
tuvāko apkārtni un kopienu 

• dot jaunus impulsus Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķu 
sasniegšanai un jaunu mērķu izvirzīšanai 

• pārnozarisks 

 ROSINĀT POZITĪVUS PROCESUS 

Latvijas valsts simtgades svinības ir IESPĒJA 



  

VISS SĀKAS  AR GRIBU, KAM SEKO DROSME RADĪT. 

DZIMST VAROŅI, KURI PAŠAIZLIEDZĪGI IZCĪNA BRĪVĪBU, 

UN IZAUG STIPRA TAUTA. 

 



VKKF mērķprogamma “Latvijai – 100” 

Mērķis: nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu 
kultūras norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši: 

• Latvijas valsts simtgades vēstījumam ES ESMU LATVIJA; 

• Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai 
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/simtgade.html; 

• prioritāri tiek atbalstītas norises, kas vērstas uz sadarbību, bērnu, jauniešu iesaisti 
un izmanto mūsdienīgus mākslinieciskās izteiksmes un komunikācijas līdzekļus; 

• norises, kurās izmatoti radoši līdzekļi un iespējama aktīva līdzdalība; 

• svarīgs pats tapšanas process un/vai rezultāts ir vairākkārt izmantojams. 

 

http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/simtgade.html


• 2. oktobris – 24. novembris / 2018. gada janvāra beigas 

• Skaidri un īsi formulēts 

• Korekti noformēts 

• Nākotnes dimensija 

• Juridiska persona 

• 500 000 EUR 

• Pieteikums jāiesūta arī elektroniski  

 

 

Kas jāatceras! 



Kādus pieteikumus gaidām 

• Skaidri formulēts darbības nepieciešamības pamatojums, 

mērķauditorija, atbilstība mērķprogrammas mērķim un 

īstenošanas gaita. 

• Pārliecina projekta ideja un paredzamais rezultāts. 

• Tiks izmantota sinerģija no dažādu sabiedrības kopienu 

iesaistes un līdzdalības. 

• Paaudžu mijiedarbība kā resurss. 

• Notiks vairāku organizāciju sadarbība projekta īstenošanā. 



Iespējamie darbību virzieni (1) 

• Projekti, kas saistīti ar valstiskuma tapšanā un uzturēšanā nozīmīgu 

cilvēku, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu. 

• Projekti, kas vērsti uz Latvijas valsts un kultūras attīstības scenārijiem 

nākamajos 100 gados vai kas simboliski atklāj Latvijas valsts 

simtgades būtību un vērtības. 

• Projekti, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti Latvijas kultūrvides 

sakopšanā un bagātināšanā un rada jaunas paliekošas vērtības, 

apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes 

un tehnoloģiju iespējas. 

• Projekti, kuru ietvaros notiek par Latviju vēstošu starptautisku 

aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu ārpus Latvijas. 

 



Iespējamie darbību virzieni (2) 

 

• Pētījumu mūsdienīga komunikācija, iedzīvināšana inovatīvās 

formās, pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai. 

• Projekti, kas veicina aktīvu vietējo kopienu līdzdalību, veidojot 

Latviju valsts nākamajai simtgadei. 

• Norises un/vai izdevumi, kas rosina domāt par sociāli jutīgām un 
vispārcilvēciskām vērtībām,  

• t.sk., sekmējot mijiedarbi kultūras nozaru starpā. 

 



Pozitīvi provokatīvs tonis 

Prieks un pārsteigums 

Iesaistoši un uzmanību piesaistoši 

Diskusiju rosinoši 

Atklājot nezināmus, interesantus faktus 

Izmantojot mūsdienīgus izpausmes līdzekļus 

 
# LV100 

# ES ESMU LATVIJA 

# ES DARU LATVIJU. ES RADU LATVIJU 

# MAN PATĪK DZĪVOT LATVIJĀ 

Kā stāstīt Latvijas stāstu 



IETEIKUMI PASĀKUMU RĪKOTĀJIEM: 
 

 

- kā nodrošināt vides un informācijas pieejamību 

- kā padarīt biroju videi draudzīgāku 

- kā rīkot pasākumu videi draudzīgi 
 



Sasaiste ar LV100 programmu 

PIEDERĪBAS ZĪME 

 Projektu īstenotāji apņemas iekļaut Latvijas valsts simtgades svinību 
piederības zīmi visos ar projekta ieviešanu saistītajos publicitātes un 
mārketinga materiālos 

PUBLICITĀTE 

 Finansējuma saņēmējs apņemas saskaņot preses relīzes un tajās ietvert 
atsauci par norises īstenošanu Latvijas valsts simtgades norišu 
programmas ietvaros 

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES PROGRAMMAS KALENDĀRS 

 Projektu īstenotāji apņemas informāciju par norisēm publicēt www.lv100.lv 
digitālajā kalendārā 

 

http://www.lv100.lv/


Daži 

piemēri 



  
 
 

    

PIESAKI SAVU NOTIKUMU! 

 
- aizpildi anketu www.lv100.lv 

- nedēļas laikā sagaidi apstiprinājuma e-pastu ar 

plašāku informāciju par tālākajiem soļiem  

- neaizmirsti mūs informēt par izmaiņām un sūtīt 

jaunāko informāciju 




