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Pēc mēneša klubos un izklaides vietās norisināsies „Simtgades klubu nakts” 
 

Gatavojoties valsts simtgadei, klubi un izklaides vietas visā Latvijā un ārvalstīs aicināti piedalīties 

akcijā „Simtgades klubu nakts” - 18. novembra vakarā atskaņot pašmāju mūziku.  

 

Šogad „Simtgades klubu nakts” vēstnese ir latviešu repere Viņa jeb īstajā vārdā Zelma Jēgere. Zelma 

valsts svētku vakarā veiks translācijas radio Pieci.lv ēterā no dažādām izklaides vietām. „Doma par 

Latviešu mūzikas atskaņošanu klubos un citās izklaides vietās 18. novembrī manā galvā uzbur 

patīkamu ainu, kur latvieši kopīgi svin svētkus, dziedot un dejojot līdzi dziesmām, līdz pat rīta 

agrumam,” teic Zelma. 

 

Izklaides vietas, kas piedalīsies „Simtgades klubu naktī”, saņems īpašas piederības zīmes. Klubiem 

māksliniece Sabīne Moore izveidojusi instalāciju, iedvesmojoties no dažādiem Latviju raksturojošiem 

tēliem un simboliem. Tāpat klubi aicināti apmeklētājus priecēt ar īpašu valsts svētku ēdienkarti. 

Pavārs Jānis Biguns akcijai izstrādā ēdienu un dzērienu karti, kurā katrs atradīs kādu sev īpaši mīļu un 

tuvu garšu. 

 

Valsts svētkus gaidot un svinot, radio Pieci.lv ēterā būs iespēja dzirdēt iemīļotu latviešu mūziku 

dažādām gaumēm, arvien papildinot pērn izveidoto Latvijas mūzikas izlasi „Pilnīgs simts”. Mūzikas 

izlase ikvienam pieejama Pieci.lv mājaslapā un mobilajā lietotnē, kā arī mūzikas straumēšanas vietnē 

Spotify.  

 

Izklaides vietas, kas vēlas piedalīties „Simtgades klubu naktī”, aicinātas sazināties ar Latvijas valsts 

simtgades jauniešu rīcības komitejas šīs akcijas projekta vadītāju Ako Kārli Cekuli (tel.nr. 27580011, 

e-pasts akokarliscekulis@gmail.com). Ikviens Latvijas mūzikas cienītājs aicināts klausīties mūzikas 

izlasi „Pilnīgs simts” un, gatavojoties valsts svētkiem, ielūkoties mājaslapā www.lv100.lv, lai atrastu 

sev tuvāko izklaides vietu, kas piedalīsies akcijā. 

 

Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteja sadarbībā ar Latvijas Radio Pieci.lv jau otro gadu 

iedzīvina Latvijas 90. jubilejā aizsākto svētku svinēšanas tradīciju. Pērn akcijā piedalījās vairāki 

desmiti izklaides vietu visā Latvijā un ārvalstīs. 

 

Latvijas valsts simtgadē ar daudzveidīgiem notikumiem atzīmējam valsts simto dzimšanas dienu, 

stāstām Latvijas stāstu un veidojam nākotnes Latviju. „Simtgades klubu nakts” ir Latvijas valsts 

simtgades programmas notikums. 

 

Papildu informācija: 
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Latvijas valsts simtgades biroja 
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