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Ar spilgtām personībām un daudzveidīgu programmu piesaka Brīvības 
mēnesi 

 
Līdz Latvijas valsts simtajai dzimšanas dienai atlikuši septiņi mēneši, un valsts 
simtgadei veltītie notikumi turpinās gan Latvijā, gan daudzviet pasaulē. Visu maija 
mēnesi turpināsim atzīmēt šo būtisko simtgades pieturzīmi ar plašu sporta, kultūras, 
izziņas notikumu klāstu, stiprinot un godinot mūsu cilvēku un valsts pamatvērtību – 
brīvību, šodien informēja Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs. 
 
Maijs valsts vēsturē bijis nozīmīgs ar Latvijas neatkarībai un brīvībai svarīgiem notikumiem - 
Satversmes sapulces sasaukšanas dienu 1. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienu 4. maijā, Nacisma sakāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu 
8. maijā un Eiropas dienu 9. maijā. Arī valsts simtgadei veltītie notikumi šogad maijā 
fokusējas zem vienotas brīvības tēmas, dažādos veidos aicinot ikvienu apzināties un 
novērtēt brīvības sniegtās iespējas. 
 
Šodien, pulcējoties pie balta galdauta Brīvības pieminekļa pakājē, kultūras ministre Dace 
Melbārde un pasākumu veidotāji pieteica Brīvības mēneša Latvijas valsts simtgades 
pasākumu programmu, ar kuru ikviens var iepazīties www.lv100.lv/briviba. 
 
„Atzīmējot mūsu valsts Neatkarības atjaunošanas dienu, aicinu ikvienu aizdomāties par 
brīvības nozīmi savā dzīvē, kā arī mūsu valsts veidotāju drosmi un ieguldījumu, kam 
pateicoties šodien mēs varam dzīvot brīvā Latvijā. Tāpat aicinu iesaistīties daudzveidīgās 
aktivitātēs, kurās godināsim brīvību visā Latvijā,” pasākumā akcentēja kultūras ministre Dace 
Melbārde. 
 
Kā Brīvības mēneša atklāšanas pasākumā atzina īpašie viesi, kuri ikdienā nes Latvijas vārdu 
pasaulē un palīdz celt latviešu pašapziņu, brīvība ir neatņemama jebkuru panākumu 
sastāvdaļa. „Iespēja izpausties un izaicināt savas spējas – tā ir brīvība, kas ļauj mums augt 
un sasniegt vairāk. Brīvība ir uzdrīkstēties sapņot lielus sapņus, lai arī cik ambiciozi tie būtu. 
Tikai tā tie var materializēties un palīdzēt īstenot lielas lietas,” norāda Latvijas Vieglatlētikas 
savienības prezidente Ineta Radēviča. 
 
Literātam Osvaldam Zebrim brīvības atslēgvārdi ir atbildība un drosme: „Atbildība, jo mana 
personīgā brīvība var skart arī citus. Drosme, jo brīvība prasa pašrealizāciju, kas nekad 
nenāk viegli.” 
 
Savukārt ielu mākslinieks Dainis Rudens savu brīvību saista ar nepakļaušanos 
stereotipiem, aicinot ikvienu būt atklātam drosmīgam un atklātam: “Jāieskatās sevī, lai 
apzinātos lietas, kas tev ir patiešām svarīgas. Esmu radošās nozares pārstāvis un bez 
atklātības pret sevi un sabiedrību nav iespējama izaugsme. Radošums ir visu cilvēka 
pašizpausmju pamatā - mākslā, mazdārziņa labiekārtošanā vai tā dzīvesveidā. Aicinu ikvienu 
uzdrīkstēties būt brīvam savās izpausmēs, iedvesmot apkārtējos un paveikt nozīmīgas, 
paliekošas lietas!” 
 
Brīvības mēneša lielākie notikumi: 
 
4.maijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā durvis apmeklētājiem vērs Latvijas vēsturē 
lielākais muzeju kopdarbs – izstāde „Latvijas gadsimts”, kurā vienkopus apskatāmas izcilas 

http://www.lv100.lv/briviba


 
 
Latvijas muzejos saglabātas vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, 
Zemgales un Rīgas, atspoguļojot Latvijas valsts vēsturi simts gadu garumā. 
 
Latvijā kopumā vairāk nekā 60 ielām ir dots Brīvības nosaukums, tāpēc iniciatīvā “Brīvības 
ielu stāsts” Latvijas lielākajās pilsētās gada garumā gaidāmi dažādi notikumi, tostarp 
Brīvības tautas skrējiens, ekskursijas un izzinoši pasākumi. 4. maijā Rīgā par svētku centrālo 
asi kļūs Brīvības iela ar notikumiem pie Brīvības pieminekļa, Esplanādē, pie Dailes teātra, 
pie VEF Kultūras pils un citviet Rīgā.  
 
Savukārt Jelgavā 4. maijā notiks „Brīvības svētki”, kuru laikā visa pilsēta virmos dažādās 
aktivitātēs - sākot ar stafeti, izstādēm, Baltā galdauta svētkiem, tiks atklāts valsts simtgadei 
veltīts pilsētvides objekts „Laika rats” un īstenota 60 metrus gara grafiti mākslas darba 
izveide. Daugavpilī Vienības laukumā  gaidāma koru sadziedāšanās un  tautas deju 
kolektīvu sadancis, Jūrmalā - Neatkarības velobrauciens, Liepājā – orientēšanās spēle, kā 
arī īpašas programmas arī Valmierā, Jēkabpilī un citviet Latvijā. 
 
Kā informēja Aigars Nords, Lattelecom Rīgas maratona vadītājs, šī gada simtgades 
maratona 19.-20. maijā devīze ir „Izskrien svētkus” un finišā ikvienam dalībniekam līdzi 
dosies daļiņa mūsu brīvības – medaļa ar Mildu. Savukārt Juris Kokainis, SIA „Stipriem 
Events&Media” valdes loceklis, uzsvēra, ka Stipro skrējienā 5. maijā šogad par godu Latvijas 
valsts simtgadei tiks veidots īpašs šķēršļu posms, kas tiks veltīts brīvībai. 
 
Lai kopīgi sagaidītu Latvijas simtgadi ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, Latvijas Institūts kopā 
ar biedrību „VSK Noskrien” aicina tautiešus un Latvijas draugus iesaistīties akcijā “Izskrien 
Latviju”. Kā stāstīja Aiva Rozenberga, Latvijas Institūta vadītāja un projekta iniciatore, 
akcijas laikā vairākās pasaules pilsētās varēs izskriet  jau iepriekš izstrādātus skriešanas 
maršrutus Latvijas kontūras formā vai arī izveidot savu maršrutu, lai mūsu brīvību svinētu 
gan mājās, gan aiz valsts robežām. Jau šobrīd pieejami 50 Latvijas kartes kontūras maršruti 
27 valstīs. 
 
Pasākuma laikā simboliski tika atklāts arī valsts simtgades karogs, kas kā valsts dāvinājums 
visām Latvijas pašvaldībām dos startu simtgades aktīvākajai svinību daļai un ienesīs svētku 
sajūtu katrā pilsētā. 
 
Norišu programma turpināsies arī visu maija mēnesi. 11. maijā Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā gaidāma konference „Varas Latvijā. No senlaikiem līdz mūsdienām”, kuras 
mērķis ir izvērtēt to, kā veidojies valstiskums Latvijas teritorijā. 12. maijā Rīgas Motormuzejā 
gaidāms Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas un Latvijas Mazpulku veidots 
forums „Jaunās simtgades pavasaris”, kurā vienkopus pulcēsies jaunieši, kuri īstenojuši, 
īsteno vai plāno realizēt projektus un pasākumus ar vadmotīvu: Es radu Latviju! Es daru 
Latviju! ES ESMU LATVIJA!. 
 
Jau trešo gadu par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai tiek turpināta Balto 
galdautu svētku sirsnīgā tradīcija, turklāt šogad tas būs vērienīgs notikums, kas tiks 
aizvadīts simtgades zīmē. Lai parādītu vērienu, ar kādu mēs spējam atzīmēt šo Latvijas 
valsts neatkarībai svarīgo atskaites punktu, šogad ikviens visā Latvijā ir aicināts pieteikt Baltā 
galdauta svētku norises vietu īpašā digitālajā kalendārā, kas ir veidots kopā ar pasākumu 
platformu Kurp.es. Lai iedvesmotu citus un saglabātu skaistas vēstures liecības par 4. maija 
svētkiem, ikviens svētku svinētājs aicināts dalīties ar foto un video stāstiem sociālajos tīklos, 
izmantojot tēmturus #LV100 un #brīvība. 
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Atzīmē savu Baltā galdauta svētku norises vietu digitālajā kartē: 
https://kurpes.lv/baltagaldautasvetki. Vai arī iepazīsti atzīmētos pasākumus interaktīvajā 
kartē https://kurpes.lv/pasakumi/baltagaldautasvetki.  
 
Savukārt vairāk Brīvības mēneša notikumus skati www.lv100.lv/briviba.  
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Linda Pastare 
Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste 
Kultūras ministrija 
Tel.: 67330339 / Mob.tel.:29374438 
e-pasts: Linda.Pastare@km.gov.lv 
www.lv100.lv 

https://kurpes.lv/baltagaldautasvetki
https://kurpes.lv/pasakumi/baltagaldautasvetki
http://www.lv100.lv/briviba
mailto:Linda.Pastare@km.gov.lv
file://lkm1.km.gov.lv/RoamStor$/LindaPa/Pictures/www.lv100.lv

