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Informācija par gatavošanos Latvijas valsts simtgades svinībām
Tuvojas Latvijas valsts simtgade, kuru svinēsim 2018. gadā. Svētku programmu paredzēts
īstenot piecu gadu griezumā no 2017. līdz 2021. gadam, lai pilnvērtīgi un sistemātiski
atcerētos visus vēsturiskos notikumus un cilvēkus, kas veidojuši Latvijas valsti.
Latvijas valsts simtgades nodrošināšana kopš 2014. gada beigām nodota Kultūras ministrijas
(KM) pārziņā. Lai izstrādātu simtgades programmas mērķus, pamatprincipus, programmu un
komunikācijas vadlīnijas un domu apmaiņā iesaistītu plašu sabiedrību, KM ir izveidojusi
simtgades svinību struktūru un organizāciju. Centrālo koordinējošo darbu veic KM
izveidotais Latvijas valsts simtgades birojs. Tas strādā ciešā sadarbībā gan ar simtgades radošo
padomi, kura sniedz priekšlikumus kvalitatīvas svētku programmas izveidei, gan ar simtgades
rīcības komiteju, simtgades jauniešu rīcības komiteju (Svētku rotu), arī Latgales kongresa
darba grupu, kas izstrādā Latgales kongresa simtgades atzīmēšanu 2017. gadā, un simtgades
vēstures darba grupu.
Lai uzturētu pastāvīgu dialogu ar dažādām sabiedrības grupām, ir notikušas dažādas domu
apmaiņu grupu tikšanās – vēstures, izglītības, kultūras, Baltijas valstu sadarbības, diasporas,
jauniešu un citas. KM rīkojusi dažādu auditoriju seminārus un diskusijas visos Latvijas
reģionos, iegūstot atgriezenisko saiti par sajūtām, ar kādām cilvēki vēlētos sagaidīt simtgadi.
Pēc kultūras ministres Daces Melbārdes pirms nepilna gada izteiktā aicinājuma KM saņēmusi
vairākus simtus ideju, ieteikumu un padomu no Latvijas iedzīvotājiem un tautiešiem ārvalstīs.
Šīm idejām bijusi liela loma simtgades programmas uzstādījumu un mērķu definēšanā.
Par simtgades atzīmēšanas virsmērķi noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas un valstiskās
piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu
sadarbības veicināšana.
Programma tiek veidota, balstoties uz sekojošiem mērķiem:
•
•
•
•
•
•

godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts
izveidi;
apliecināt Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības;
cildināt Latvijas dabas skaistumu un kultūras daudzveidību;
daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību un sasniegumus;
spēcināt Latvijas kā 21. gadsimta nacionālas valsts identitāti;
izkopt sabiedrībā atbildības ētiku par sevi, savu ģimeni, valsti.

Simtgades svētku radošā padome 27 cilvēku sastāvā ir izstrādājusi programmas ietvaru –
piecus galvenos virzienus, kas emocionāli saistās ar dzimšanas dienas svinēšanas rituālu.
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Programmas galvenie virzieni
1. Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes
Vēsturiskie notikumi un cilvēki, kas veidojuši Latvijas valsti, devuši ieguldījumu mūsu
kultūrā, tautsaimniecībā, izglītībā un citās jomās.
2. Latvijas valstiskuma attīstības ceļi
Latvijas simtgades vēsture izstāstīta Latvijas kartē – tie ir septiņi simboliski ceļi, kas
gan vēsturiski, gan simboliski runā par Latvijas veidošanos.
3. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
Latvijas, tajā skaitā simtgades stratēģiski svarīgo pilsētu (Valka, Cēsis, Valmiera,
Jelgava, Liepāja, Rēzekne, Rīga) sakopšana, savas dzīves/darba telpas sagatavošanu
simtgadei, dāvanu radīšanu Latvijai.
4. Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana
Jau uzsākts darbs pie virknes projektu: Latvijas Nacionālā enciklopēdija, Latvijas valsts
simtgades filmas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes, Dziesmu un deju svētki,
Simtgades skolas soma u.c.
5. Latvijas draugi un kaimiņi
Starptautiskā un ārvalstu programma, publiskās diplomātijas pasākumi, kā arī
sadarbība ar citām valstīm, kas atzīmē simtgadi (Igaunija, Lietuva, Polija, Somija).
Nākamie soļi: oktobrī Latvijas valsts simtgades birojs nāks klajā ar simtgades zīmola
prezentāciju, valsts svētkos uzsāksim plašu simtgades svinību komunikāciju, nāksim klajā ar
komunikāciju platformu. Ar tās starpniecību ikviens varēs gūt iedvesmu savam veltījumam
Latvijai un papildināt simtgades programmas ideju bāzi, bet svētku laikā arī sekot līdzi
notikumu kalendāram un to papildināt.

Papildu informācija:
Linda Pavļuta
Simtgades biroja vadītāja
67330322, Linda.Pavluta@km.gov.lv

2

