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Baltijas jūras reģiona valstis kopīgi gatavojas vērienīgām simtgades svinībām 
 

Latvija, Lietuva, Igaunija un Somija cieši sadarbojas, lai gaidāmās valstu simtgades īstenotu 

kā iespēju pasaulei kopīgi stāstīt Baltijas jūras reģiona valstu vēsturi un nozīmību, trešdien, 

19.oktobrī, prezentējot sadarbības projektus, uzsvēra visu četru valstu pārstāvji. 

 

„Gaidāmās simtgades svinības ir nozīmīgas, lai plaši vēstītu par Latvijas devumu pasaulē. 

Starptautiskās programmas pamatkodolu veido sadarbība ar mūsu draugiem un kaimiņiem – 

Baltijas jūras reģionu un valstīm, kas izšķirošos vēsturiskos brīžos, tostarp valsts 

proklamēšanas, Brīvības cīņu un neatkarības atgūšanas laikā, atbalstījušas Latviju,” akcentēja 

kultūras ministre Dace Melbārde. 

 

Latvijas valsts simtgades birojs ir izstrādājis starptautisko programmu, ietverot dažādu nozaru 

divpusēju sadarbību ar Lietuvu, Igauniju un Somiju, kā arī triju Baltijas valstu apvienotos 

notikumus. 

 

Latvijas valsts simtgades svinību programmu ārvalstīs veido 112 norises 16 valstīs, publiskās 

diplomātijas programma, Latviju reprezentējot 70 valstīs pasaulē. Būtiska loma Latvijas 

valsts simtgades svinībās ārvalstīs ir Latvijas cilvēkiem pasaulē, un plānotas norises vairāk 

nekā 20 valstīs - ASV, Kanāda, Brazīlija, Austrālija, Lielbritānija, Īrija, Vācija, Francija, 

Beļģija, Luksemburga, Šveice, Austrija, Nīderlande, Zviedrija, Somija, Lietuva, Igaunija, 

Dānija, Norvēģija, Polija, Ukraina, Gruzija, Krievija. 

 

Prioritātes valsts simtgades svinību norisēm ārvalstīs ir ilgtspējīga Latvijas nākotne, Latvijas 

kā kultūras lielvalsts svinēšana un Latvijas devums pasaulei.  

 

Nozīmīgs notikums būs dalība Londonas Grāmatu tirgū 2018.gada pavasarī, kur Baltijas 

valstis būs goda viesu statusā. Šo izdevējdarbībai un grāmatniecībai prestižo pasākumu 

papildinās kultūras programma Londonā. Baltijas valstis būs goda viesi arī vairākos 

nozīmīgos mūzikas festivālos Vācijā, Zviedrijā un Francijā. 

 

Ar abām kaimiņvalstīm kopā svinēsim simtgades apmainoties gan mūsu nacionālajām 

operām, simfoniskajiem orķestriem, teātriem, māksliniekiem, izstādēm, gan sadarbojoties 

nacionālajām bibliotēkām, arhīviem un nacionālajiem mākslas muzejiem.  

 

Tāpat gaidāmi simtgades svinību notikumi ar Somiju mūzikas, laikmetīgās mākslas un 

vēsturiskās atmiņas jomā – Latvijas Nacionālais Arhīvs ar Somijas Nacionālo Arhīvu 

līdzdalību veido izstādi par somu jēgeru pēdām Latvijā, kas tiks atklāta 2018.gada februārī ar 

vērienīgu pasākumu Liepājā. 

 

Gatavojoties valstu simtgadei, ciešu sadarbību veido arī kino industrija - gaidāmas Baltijas 

valstu simtgadei veltīto filmu subtitrēšana Baltijas valstu valodās, filmu apmaiņa un 

izrādīšana valstu pilsētās un reģionos. Nozīmīgi starptautiski projekti gaidāmi arī vides 

aizsardzības, skatuves mākslas, sociālās atmiņas pētniecības un citās jomās. 

 



 

 

Somija svinēs valsts simtgadi 2017.gadā, svinības norisināsies no 2016./2017.gadu mijas līdz 

Somijas neatkarības dienai 6.decembrī. Igaunijai simtgade apritēs 2018.gadā un arī Lietuvas 

valsts atjaunošanas simtgades svētki gaidāmi 2018.gadā. 
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