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Šonedēļ ar 12 bezmaksas koncertiem ceļā dosies Latvijas ekspresis simtgadei 
  
Šonedēļ, no 26. līdz 28. maijam, cauri Latvijas vēsturiskajiem novadiem ceļā dosies speciāls 
vilciena reiss „Latvijas ekspresis simtgadei” ar vairāk nekā 180 dziedātājiem un dejotājiem. 
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei un XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 
trijās dienās gaidāmi 12 unikāli bezmaksas koncerti. Īpašais vilciens piestās Latvijas vietās un 
dzelzceļa staciju laukumos, sniedzot koncertus kopā ar koriem BALSIS, Monēta un Rīga, deju 
ansambļiem Ačkups, Auda, Dardedze un vietējiem māksliniekiem,  
 
Vilciens savu maršrutu sāks Latgalē – Indras stacijā, bet vērienīgais noslēgums sagaidāms 
Valkā/Valgā, kur muzikālā uzvedumā tiks akcentēta Valkas 1917. gada notikumu izšķirošā nozīme 
Latvijas valsts izveidē. Ikviens aicināts stacijās sagaidīt māksliniekus un kopīgi uzsākt valsts 
simtgades svinības. 
 
28.maijā noslēguma koncertā plkst.19.00 Valgas stacijā notiks vērienīgs muzikāls uzvedums 
„Zvaigznes pār Valku 1917”. Režisors Jānis Siliņš uzvedumu veidojis kā vēsturiski muzikāli 
horeogrāfisku inspirāciju par to, kā neatkarīgas Latvijas zvaigzne uzlēca Valkā. Šis Latvijas valsts 
simtgades programmas uzvedums aizsāks Latviešu Pagaidu nacionālās padomes simtgadei veltītus 
pasākumus, kuri ar augsta līmeņa starptautisku konferenci, pieminekļa un vēstures ekspozīcijas 
atklāšanu Valkā noslēgsies 2.decembrī. 
 
26. maijā, piektdien 

• Indras stacijas laukums 14.00 
• Daugavpils stacijas laukums 18.00 

 
27. maijā, sestdien 

• Krustpils stacijas laukums 8.00 
• Daugavas stacijas laukums 9.30 
• Vecumnieku stacijas laukums 12.30 
• Dobeles stacijas laukums 17.00 
• Liepājas Annas tirgus laukums 21.00 

 
28. maijā, svētdien 

• Tukums I stacija 8.00 
• Rīga, Stacijas laukums 10.00 
• Inčukalna stacijas laukums 13.50 
• Siguldas stacijas laukums 14.00 
• Valgas stacijas laukums 19.00 

 
Paldies visām pašvaldībām un māksliniekiem par iesaistīšanos un atbalstu. 
Plašāk Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā www.lv100.lv.  
 
Informācija medijiem: 
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlētos kādā no posmiem braukt ar vilcienu „Latvijas ekspresis 
simtgadei”, lūdzam sazināties ar Lindu Pastari, rakstot uz e-pastu linda.pastare@km.gov.lv vai zvanot 
tel.nr.29374438, līdz 25.maija plkst.11.00. 
 
Papildu informācija: 
Linda Pastare 
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