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Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros jau šogad 18. novembrī  

notiks Simtgades klubu nakts 

 

Sestdien, 27. augustā notika Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejas 

rīkotā Simtgades klubu nakts iesildīšana Kaņepes Kultūras centrā. Uz tikšanos tika aicināti 

klubu īpašnieki un mediju pārstāvji, lai iepazītos ar Simtgades klubu nakts norisi. 

Pasākumā tika izziņota “Latvijas mūzikas pērļu izlases” veidošana kopā ar radio Pieci.lv 

un pasniegta pirmā Simtgades klubu nakts piederības zīme.  

Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejas pārstāvis Ako Kārlis Cekulis 

uzsvēra, ka ikviens kluba vai izklaides vietas īpašnieks, atbalstot šo iniciatīvu, saņems visu 

pasākuma norisei nepieciešamo: individuāli pielāgotas VJ Oore projekcijas, radio Pieci.lv 

izveidotu mūzikas izlasi un Latvijas valsts simtgades svinību piederības zīmi, kas liecinās par 

kluba līdzdalību Simtgades klubu nakts aktivitātēs.  

Video formātā sarunā tika pārstāvēts arī norises informatīvais un muzikālais atbalstītājs - 

radio Pieci.lv. Radio ētera vadītāja Karmena Stepanova uzsvēra, ka Latvijā tapusi mūzika sastāda 

40% kanāla rotācijas un skan dažādos ētera laikos ikdienā. Jau šogad 18. novembrī radio Pieci.lv 

tiks atskaņotas dziesmas tikai latviešu valodā. Par godu valsts svētkiem, kopā ar klausītājiem tiks 

veidota Latvijas mūzikas pērļu izlase, kura tiks prezentēta valsts dzimšanas dienas rītā un 

izmantota Simtgades klubu nakts pasākumos. 

Pirmā Latvijas valsts simtgades svinību piederības zīme tika pasniegta bāram “Ezītis 

miglā”. Tā pārstāvis Lauris Strenģe uzsvēra Simtgades klubu nakts iespēju akcentēt kvalitatīvas 

pašmāju mūzikas esamību, kura ikdienā klubos ir maz dzirdama. "Jau šobrīd valsts svētkos 

cenšamies atskanot latviešu izpildītāju mūziku. Pie lēmuma atskaņot latviešu radītu mūziku 

nonācam, jo paši esam ļoti lieli Latvijas patrioti. To novērtē arī klienti un dzied līdzi kopā ar 

mūsu darbiniekiem, tā ir brīnišķīga sajūta."  

Pēc oficiālās daļas ikviens Kaņepes Kultūras centra apmeklētājs tika aicināts izbaudīt 

Simtgades klubu nakts sagaidīšanas noskaņu, ļaujoties DJ 130DB muzikālās gaumes un VJ Oore 

īpaši šim notikumam radīto projekciju sintēzei. 

Šobrīd savu dalību jau apstiprinājušas vairākas izklaides vietas Rīgā un Latvijas reģionos 

To vidū ir bārs “Ezītis miglā”, Alus darbnīca “Labietis”, “Ļeņingrad”, Jēkabpils kokteiļbārs un 

naktsklubs “Cita atpūta”, Daugavpils klubs “Artilērijas pagrabi” un citi. Priecājamies arī par 

ārzemēs dzīvojošo latviešu iesaisti - jau zināms, ka valsts svētkus Simtgades klubu nakts dziesmu 

izlases pavadībā sagaidīs latvieši Dubajā un Londonā. 

Simtgades klubu nakts plānota visā Latvijā. Tās ietvaros naktī no 18. uz 19. novembri 

klubos skanēs iemīļota pašmāju mūzika jau ierastā izpildījumā, kā arī jaunās un vēl nedzirdētās 



 

skaņās. Simtgades klubu nakts iedvesma gūta par godu Latvijas valsts deviņdesmit gadu jubilejas 

svinībām notikušajā Klubu naktī un kuras devīze bija “Atver svētkus”. Akcija veiksmīgi noritēja 

vairāk kā 50 vietās visā Latvijā un šogad tiks atjaunota, lai turpmāk ik gadu Latvijas dzimšanas 

dienā - Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienā klubos visā Latvijā būtu dzirdama 

tautā iemīļota latviešu mūzika.  

Simtgades klubu nakts norisē iespējams iesaistīties, sazinoties  ar Latvijas valsts 

simtgades Jauniešu rīcības komiteju tās Facebook profilā vai sūtot ziņu uz 

svetkurota@lka.edu.lv.  

Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecu gadu periodā no 2017.gada aprīļa līdz 

2021.gada janvārim, aptverot galvenos ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos notikumus. 

Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts 

galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un liek pamatus valsts rītdienai. 

 

Papildu informācija: 

Ako Kārlis Cekulis  

Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteja 

Projekta “Simtgades klubu nakts” vadītājs 

27580011, svetkurota@lka.edu.lv  
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