


NO BRĪVĪBAS LĪDZ BRĪVĪBAI



NO BRĪVĪBAS LĪDZ BRĪVĪBAI

BRĪVĪBAS IELA – ASS STARP PAGĀTNI UN 
NĀKOTNI

100. GADU LAIKĀ VAIRĀK NEKĀ 60 LATVIJAS 
PILSĒTĀS IELAS UN LAUKUMI NOSAUKTI 
BRĪVĪBAS VĀRDĀ

BRĪVĪBAS JĒDZIENS IELU NOSAUKUMĀ –
SPECIFISKI LATVIJAI, SAPNIS, KAS IELIKTS IELAS 
NOSAUKUMĀ

JESAJA BERLINS:

BRĪVĪBA NO KAUT KĀ /BRĪVĪBA KAUT KAM



NO BRĪVĪBAS LĪDZ BRĪVĪBAI

BRĪVĪBAS  IELAS STĀSTS

VARAS MAIŅAS, CĪŅA PAR BRĪVĪBU, VĒSTURES 
NOTIKUMI APSLĒPTI LIETĀS, FOTOGRĀFIJĀS, 
DOKUMENTOS, RELIKVIJĀS, ALBUMOS VAI 
PIERAKSTOS

SUBJEKTĪVĀ VĒSTURE PAR PĒDĒJO 100 GADU 
NOTIKUMIEM CILVĒKU DZĪVĒS APKOPOTA 
BRĪVĪBAS IELAS IZSTĀDĒ

SADARBĪBAS IESPĒJA SKOLĀM, MUZEJIEM UN 
IEDZĪVOTĀJIEM UN DAŽĀDĀM PAAUDZĒM

IESPĒJAS ATKLĀT CILVĒKU LIKTEŅUS, VIETAS 
VĒSTURI DAŽĀDĀS VIETĀS PILSĒTĀS UN 
LAUKOS, PADARĪT LATVIJAS SIMTGADES 
STĀSTUS PERSONISKUS



NO BRĪVĪBAS LĪDZ BRĪVĪBAI

BRĪVĪBAS FORUMS – NĀKOTNE- NĀKAMIE 100 
GADI

MŪSDIENU IZCILĪBAS, PERSONĪBAS UN VIETAS 
PIEDERĪBA

LV100 IR IESPĒJA AICINĀT ŠAJĀS VIETĀS 
DZIMUŠOS ATGRIEZTIES, LAI IZSTĀSTĪTU DZĪVI 
UN UZZĪMĒTU  NĀKOTNI

BRĪVĪBAS FORUMS DAŽĀDOS FORMĀTOS –
PUBLISKAS LEKCIJAS

DISKUSIJAS, PRIEKŠLASĪJUMI, TIKŠANĀS



JĒKABPILS



Vārds: Daugavas  Lielā Mazā  Brīvības iela

Dati: vecākā (17.gs.), garākā Jēkabpils iela, uz kuras «dzimst» pilsēta.  Te 
atrodas vecākā māja pilsētā – luterāņu draudzes ēka (1808).

Reliģija: katoļu, luterāņu, uniātu, 2 pareizticīgo baznīcas un vīriešu klosteris

Izglītība (vēsture): 
• Apriņķa skola (1805) - šobrīd Jēkabpils Agrobiznesa koledža;
• Jēkabmiesta Marijas skola (1834);
• Divas pamatskolas – latviešiem un jūdiem;
• Tirdzniecības skola zēniem (1904), meitenēm (1906)  - pirmā šāda veida 
latviešu skola valstī;  u.c.

Izglītība (šobrīd): 
• Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs (1952);
• Jēkabpils Sporta skola (1956) / Sporta nams / Stadions;
• Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola  (1958).

Darba pieredze (vēsture):
• Strūdzinieku un plostnieku pieturvieta, pārceltuve, ostas teritorija;
• Trešdienas tirgus laukums (vēsturiskais pilsētas centrs), Ceturtdienas tirgus 
laukums (Vecpilsētas laukums), Kalpaka laukums;
• Kapču krogs, Zvanītāju krogs, Salas krogs (Rentejas ēka);
• Vildes desu fabrika, doktorāts, maiznīcas, skroderu un kurpnieku darbnīcas;
• Autoosta, veikali, kafejnīcas, skolas, poliklīnika, u.c.
Darba pieredze (šobrīd):
• Vecpilsētas laukums (17.gs.);
• Ērģelnieka P. Sīpolnieka nams (1820);  
• Skulmju dzimtas nams (1895);
• Jēkabpils pilsētas dome - vēsturiski Miertiesas ēka (1880) ;
• Strūves parks (vēsturiski Kroņa dārzs, Pilsētas dārzs, Puškina parks) ar 
Strūves ģeodēziskā meridiāna loka punktu (UNESCO);
• Banka, aptieka, viesnīca, veikali, Jēkabpils rajona tiesa, kafejnīcas, 
ambulance, mākslas galerija, slimnīca, u.c.
Emocionālā adrese: Brīvības iela 5i

JĒKABPILS



• Tautas BRĪVĪBAS skrējiens Brīvības ielas 
garumāIzaicināt

• «Brīvības ielas elpa un telpa»Iesaistīt

• Laikmetīgais vēstures muzejs «24 x 30»Izstāstīt

• Vārda došana – Brīvības aplis Jēkabpilī
• Dizaina objekts pilsētvidē «CITA BILDE»Iedzīvināt

• Brīvības ielas forums. Sarunas un 
diskusijas ar iedvesmojošiem cilvēkiemIedvesmot



DAUGAVPILS



Aktivitātes Daugavpilī
• 17.04. – Izstāde 

“Brīvības stāsti: 
Ģimenes vēsture –
Latvijas vēsture”
Daugavpils 
Novadpētniecības 
un mākslas muzejā 

• 04.05. – Brīvības 
skvēra nosaukuma 
piešķiršana

• 14.11. – “Brīvības 
forums: Sirdī 
daugavpilietis”



JELGAVA



Brīvības ielas stāsts Jelgavā



Jelgavas pašvaldība

• Iemūžināti 100 jelgavnieku 
fotostāsti

• Katrs no viņiem simbolizē vienu 
Latvijas valsts gadu

• Unikālas un atšķirīgas 
personības

• Projekta noslēgumā – 2018. 
gada novembrī – vērienīga 
izstāde Jelgavas Kultūras namā

1. Foto projekts
«Jelgavnieki 1918-2018»



Jelgavas pašvaldība

2. Izstāde «Brīvības bulvāra stāsts»

• Brīvības bulvāra māju un iedzīvotāju stāsti

• Likteņstāsti, namu vēsture, atgadījumi, 
sadzīve

3. «Nākotnes forums»
• Diskusijas ar jauniešiem par brīvību 

šodien un rīt
• Darbnīcas, lekcijas, meistarklases, sarunu 

vakari
• Diskusijas ar izciliem novadniekiem
• Noslēguma koncerts, kurā piedalās ar 

Jelgavu saistīti mūziķi



Jelgavas pašvaldība

4. Izstāde «Laikmets. Dzimtas stāsts»

• Lietu stāsti vienas dzimtas ietvaros

• Ekspozīcijas un izstāde

5. «Brīvības stafete»
«Brīvības stafete» tiks organizēta Jelgavas 
skolu komandām, kuras simboliski iezīmētu 
Brīvības ielas stāsta sākumu



JŪRMALA



Kultūrvēsturiska izstāde «Brīvības 
stāsti. Jūrmalnieku laikmeta 
liecības Latvijas simtgadei» 
Jūrmalas pilsētas muzejā 
un Aspazijas mājā

Jūrmalnieku brīvības stāsti uz 

stendiem pilsētvidē Sarunu cikls «Tēja ielas garumā» 



Jauniešu forums Jūrmalā 

Ideju ģenerēšana Latvijas un Jūrmalas attīstības, jauniešu izaugsmes 

veicināšanai − meistarklases/ semināri, piesaistot uzņēmējus un jauniešu 

autoritātes dažādās nozarēs.



LIEPĀJA



Izstāde Liepājas pilsētvidē 

Brīvības ielas garumā

2018. gada 1.- 22. septembris



Liepājas izstāde «Brīvības stāsti» telpās

Liepājas pilsēta un liepājnieki pirmās brīvvalsts 

laikā

2018. gada 22. septembris – 28. oktobris

Brīvības forums 

Mākslinieku lekcijas un meistarklases

2018. gada 22. septembris



RĒZEKNE



Atbrīvošanas alejas stāsti Rēzeknē

• Latgales atbrīvošanas piemineklis 
“Vienoti Latvijai” Atbrīvošanas alejā, 
Rēzeknē

• Laikmetīgās vēstures virtuālais 
muzejs – stāsti un atmiņas

• Brīvības gadatirgus/Senlietu tirdziņš

• Sienas gleznojums “Senā Rēzekne” 
uz ēkas Atbrīvošanas alejā pilsētas 
centrā 

• Tematiska ekskursija pa Atbrīvošanas 
aleju “Rēzekne simts balsīs, soļos, 
likteņos”

• Videofilma “Latvijas simtgades zīmes 
septiņos pakalnos”

• Latvijas simtgades svinības 
Atbrīvošanas alejā “Brīvības gaisma”



Latvijas simtgades svinības Atbrīvošanas alejā “Brīvības gaisma”, Rēzeknē 





RĪGA



Brīvības ielas stāsts 
Rīga, 2018.gada 4.maijs

27

Brīvības iela – Rīgas galvenā iela – mūžīgi

kustīga un mainīga, cauri laikiem raksturo

mūsu ceļu no pagātnes pieredzes uz

nākotni: mūsu atmiņas, mūsu šodiena un

mūsu nākotne! Viss, kas pēdējo 100 gadu

laikā noticis ar Latviju, ir atrodams

Brīvības ielas liecībās.

Brīvības iela ir cilvēki, viņu stāsti, atmiņas,

redzējums par šodienu un to, kāds ceļš

ejams nākotnē.

Latvijas Republikas Neatkarības

atjaunošanas dienas pasākumi Rīgā veltīti

brīvības tēmai un Brīvības ielai, tie

simboliski notiks visas ielas garumā

Brīvības pieminekļa līdz pat Latvijas

Etnogrāfiskais brīvdabas muzejam.



Brīvības ielas stāsts
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Brīvības forums.

Esplanādē, laukumos pie Dailes teātra un VEF Kultūras pils - lekcijas un

diskusijas par brīvības jēdzienu mūsdienu sabiedrībā, pilsētas attīstību,

nākotnes vīzijām un atmiņu par Brīvības ielas vēsturi un lomu Rīgas pilsētā

gadsimta garumā.

Pasākumu programma.

«Dirty Deal Teatro» īpaši veidota izrāde par Latvijas nākotni. Pasākumu

programma pie VEF Kultūras pils ar pazīstamu mūziķu uzstāšanos,

radošajām darbnīcām un aktivitātēm ģimenēm ar bērniem.

Tradicionālās kultūras pasākumi Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

Pilsētvides izstāde - vēsturiskās vietas Brīvības ielā laikabiedru atmiņās.

Vakara koncerts pie Brīvības pieminekļa - dziesmots ceļojums pa
Brīvības ielu ar solistu, kora un instumentālās grupas piedalīšanos .



VALMIERA



Brīvības ielas stāsts. VALMIERA





VENTSPILS








