
 

                                                                                   Uzadi, sarūpē, dāvini rakstainus cimdus un  
Latvijas valsts 100. dzimšanas dienā sasildi sevi un Latviju! 

 
Latvijas valsts simtgades svinības Latvijas pilsētās 
2018. gada 18. novembrī 
lv100.lv/18novembris 
 

Laiks Norise Vieta 

08:11-08:45 Latvijas rīta ieskandināšana 
Aicinājums visiem kopīgi iesākt Latvijas valsts dzimšanas dienu un 
novēlēt Latvijai saules mūžu: 
- pacelt Latvijas valsts karogu; 
- nodziedāt Latvijas valsts himnu; 
- kopīgi muzicēt un ieskandināt Latviju. 
Alsungas pils pagalmā kopā ar Alsungas etnogrāfisko 
ansambli “Suitu sievas”, kapelu “Suitu vīri” un folkloras 
kopu “Suitiņi” 
Gaiziņkalnā kopā ar  Madonas novada folkloras kopām 
“Vērtumnieki”, “Libe”, “Madava”, “Vesetnieki” un Ērgļu novada 
folkloras kopu “Pulgosnieši” 
Kolkas ragā kopā ar Kolkas lībiešu ansambli “Laula” un tradicionālās 
dziedāšanas kopa „Burdons” no Rīgas 
Mežotnes pilskalnā kopā ar Bauskas novada folkloras kopu “Laukam 
pāri” un Rundāles novada kori “Runda” 
Rāznas ezera krastā pie viesu nama „Rāznas Ezerkrasti” kopā ar 
Rēzeknes novada folkloras 
kopām “Rāzna”,  “Rāznaviņa”, “Mākoņkalns”, “Ausmeņa”, deju 
kolektīviem “Rasa” un “Kaunata” 
Turaidā kopā ar Siguldas folkloras kopu “Senleja”, Lēdurgas folkloras 
kopu “Putni”, Vidrižu folkloras kopu “Delve” un folkloras kopu 
„Abra” no Rīgas 

Turaidā, Gaiziņkalnā, 
Mežotnes pilskalnā, pie 
Rāznas ezera, Kolkā, Alsungā, 
Rīgā un citviet Latvijā un 
pasaulē 
 

  
 
Cēsis 

 

  
08:11 
 

Lielā svētku karoga pacelšana, Latvijas valsts 
himnas dziedāšana, spēka rituāls 
 

Jaunās pils Lademahera tornī, 
Pils laukumā 9 

10:00-17:00 Izstāde „Cēsu novada rakstainie dūraiņi” 
Eksponāti no muzeja kolekcijas un iedzīvotāju adīti cimdi 

 

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā, Pils laukumā 9 (bez 
maksas) 

 
10:00-17:00 Interaktīva, izglītojoša izstāde „Pirmais gads” un 

svētku programma muzejā 
Izstāde par pirmais Latvijas valsts gadu caur Cēsu pilsētas un novada 
prizmu – svarīgākās personības un notikumi, kas veicināja un spēlēja 
būtisku lomu Latvijas valstiskuma izveidē no 1918. līdz 1919.gadam. 

 

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā, Pils laukumā 9 (bez 
maksas) 

 

11:00-12:15 Ekumenisks dievkalpojums 
 

Sv. Jāņa baznīcā, Piebalgas ielā 
2c 

13:00  
 

Cēsu novada domes svinīgā sēde  
 

Cēsu novada pašvaldībā, 
Bērzaines iela 5 
 

14:00-16:00 

 
Goda sardze „Brīvības sardzē”  
Lai parādītu, ka Latvijas jaunā paaudze ir gatava Latvijas nākotnes 
veidošanai, Latvijas valsts dzimšanas dienā pie Latvijas brīvības 
simbola – Brīvības pieminekļa – goda sardzē stāvēs jaunsargi.  
Latvijas iedzīvotāji aicināti doties uz Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas vietām godināt ļaudis, kuri dažādos laikos stāvējuši Latvijas 
valsts sardzē. 

 

Pie Uzvaras pieminekļa 
Vienības laukumā 
 

15:00 Ziedu nolikšana, ziedu kompozīcijas veidošana un Pie Uzvaras pieminekļa 



 

 Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa 

Rozenberga uzruna 
Iedzīvotāji jau no rīta aicināti kopīgi veidot ziedu kompozīciju – 
sarkanbaltsarkano karogu pieminekļa pakājē. 
Trīs paaudžu cēsnieku uzruna „Ko man nozīmē Latvijas 100 gadi” 
Piedalās pūtēju orķestris „Cēsis”  
 

Vienības laukumā 
 

16:00 Svētku koncerta ģenerālmēģinājums Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, 
Raunas ielā 12 (bez maksas, 
koncertā un ģenerālmēģinājumā bez 
maksas, iepriekš izņemot ieejas kartes) 

 
19:00  
 

Svētku koncerts  
Piedalās: solisti Inga Šļubovska Kancēviča un Rihards Millers, 
Vidzemes kamerorķestris (vadītājs Andris Veismanis), jauktie kori 
„Cēsu Pils koris” (vadītājas Marika Austruma un Evita Konuša), 
„Beverīna” ( vadītāji Jurģis Cābulis un Aivis Greters), „Vidzeme” 
(vadītāja Olita Neimande), „Wenden” (vadītāja Marika Slotina – 
Brante). Mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis, režisore Edīte 
Siļķēna. 

 

Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, 
Raunas ielā 12 (bez maksas, 
koncertā un ģenerālmēģinājumā bez 
maksas, iepriekš izņemot ieejas kartes) 
 

21:00 Kopīgi dziedāta Latvijas valsts himna, 
sadziedāšanās, rituāla LatVIJAS iziešana un svētku 
uguņošana 

Vienības laukumā 

  
 
Daugavpils 
 

 

16:30  
 

Daugavpils pilsētas domes apbalvojuma „Gada 
balva” pasniegšanas ceremonija un Valsts svētku 
koncerts  
Piedalās: Daniils Bulajevs, vijole, kamerorķestris „Kremerata 
Baltica”.  

Daugavpils teātrī, Rīgas iela 22 

20:30 Profesionālo pūšamo instrumentu orķestra 
„Daugava” koncerts 

 

Vienības laukumā 
 

21:15 Svētku salūts Daugavmalā  
  

 
Dobele 
 

 

08:45 
 

„Latvijai 100” saullēkta sagaidīšana, valsts himna, 
simtgades šalles rituāls un rakstaino cimdu izstāde 

Vēsturiskajā Tirgus laukumā, 
Tirgus laukumā 1 
 

10:00 
 

Svētku dievkalpojums  
 

Dobeles Evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, K. Barona ielā 1a 
 

12:00 Svinīga ziedu nolikšana Pie Dobeles Atbrīvošanas 
pieminekļa, Tērvetes un Liepājas 
šoseju sazarojumā 
 

14:00 
 
 
 
 

Koncertuzvedums „Mana Latvija!”  
Koncertuzvedumu izdziedās un izdejos Dobeles novada visu 
paaudžu tautas mākslas kolektīvi un pazīstami solisti. Koncerta 
mākslinieciskie vadītāji – Gints Baumanis un Raimonds Bulmers, 
režisors – Rihards Gāle. 
 

Dobeles sporta centrā, Tērvetes 
iela 10 
 
 
 

18:30-19:00 Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu 
pasniegšanas ceremonija 
 

Dobeles sporta centrs, Tērvetes 
iela 10 

19.00 Koncertuzvedums „Mana Latvija!”  
Koncertuzvedumu izdziedās un izdejos Dobeles novada visu 
paaudžu tautas mākslas kolektīvi un pazīstami solisti. Koncerta 

Dobeles sporta centrs, Tērvetes 
iela 10 



 
mākslinieciskie vadītāji – Gints Baumanis un Raimonds Bulmers, 
režisors – Rihards Gāle. 
 

21:00 Latvijas valsts himnas kopīga dziedāšana un 
svētku uguņošana  
 

Pie Dobeles sporta centra, 
Tērvetes iela 10 

21:10–24:00 Latvijas valsts simtgades klubu nakts, brīvdabas 
kafejnīca 

Pie Dobeles sporta centra, 
Tērvetes iela 10 

  
 
Jelgava 
 

 

11:00-22:00 Latviešu filmu seansi  
11:00 Dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes” (rež. Askolds Saulītis, 
100’, Latvija, 2017). Filma par latviešu nācijas pašapzināšanās 
procesa spilgtāko un traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem. 
13:00 Dokumentālā filma “Baltu ciltis” (rež. Raitis Ābele, Lauris 
Ābele, 100’, Latvija, 2018). Populārzinātniska dokumentālā filma par 
baltu ciltīm ar krāšņām animētām epizodēm un vēsturiskās 
realitātes inscenējumiem.  
15:00 Dokumentālā filma “Mērijas ceļojums” (rež. Kristīne Želve, 
80’, Latvija, 2018). Stāsts par jaunu sievieti Mēriju Grīnbergu, kas 2. 
pasaules kara laikā izglāba lielu daļu Latvijas muzeju kolekciju. 
17:00, 20:30 Ģimenes filma “Bille” (rež. Ināra Komane, 100’, Latvija, 
2018). Dzīvi apliecinošs, cerību pilns un arī smeldzīgs stāsts par kāda 
cilvēkbērna pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā 
gadsimta trīsdesmito gadu nogalē. Lomās: R. Kronberga, S. Juška, 
E. Vāne, A. Skrastiņš, L. Cauka, G. Zariņa, M. Doveika, V. Daudziņš, 
P. Liepiņš, G. Āboliņš.  

 

Jelgavas Kultūras namā, Krišjāņa 
Barona iela 6 

11:00-13:00 Goda sardze „Brīvības sardze”  
Lai parādītu, ka Latvijas jaunā paaudze ir gatava Latvijas nākotnes 
veidošanai, Latvijas valsts dzimšanas dienā pie Latvijas brīvības 
simbola – Brīvības pieminekļa – goda sardzē stāvēs jaunsargi.  
Latvijas iedzīvotāji aicināti doties uz Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas vietām godināt ļaudis, kuri dažādos laikos stāvējuši 
Latvijas valsts sardzē. 
 

Pie pieminekļa pirmajam 
Latvijas Valsts prezidentam 
Jānim Čakstem, Lielajā ielā pie Sv. 
Trīsvienības baznīcas 

12:00 
 

Zvanu skaņas Latvijai Jelgavas baznīcās, kopīga 
Latvijas valsts himnas dziedāšana un ziedu 
nolikšana   
 

Pie pieminekļa pirmajam 
Latvijas Valsts prezidentam 
Jānim Čakstem, Lielajā ielā pie Sv. 
Trīsvienības baznīcas  
 

12:00-22:00 Svētku koncerts  
12:00 Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona ansamblis „Junda” 
13:00 „Pilnmēness” 
14:00 „Cryin White” 
15:00 „Grupa, kas grupa!” 
16:00 „The Summer Band” 
17:00 „Jelgava Festival Band”  
18:00 Edgars Kreilis 
19:00 “Reprīze” 
20:15 un 21:15 “Credo” 

 

Hercoga Jēkaba laukumā 

12:30  
 

Izstādes ”Muzeja krājuma pērles Latvijas 
dzimšanas dienā” un grāmatas „Jelgavas 
ģimnāzijas audzēkņi – Latvijas valsts veidotāji” 
atvēršana  
 

Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejā, Akadēmijas ielā 10 
 
 

14:00 
 

Ekumēniskais dievkalpojums  
 

Jelgavas Svētās Annas 
evaņģēliski luteriskā baznīca, 
Lielajā ielā 22a 
 

16:00-19:00 Latvijas simtgades spēle tornī 
Izzinoša spēle ar uzdevumiem par Latvijas vēsturi torņa deviņos 
stāvos.  

 

Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, 
Lielajā ielā 



 

16:30 Svētku lielkoncerts „Mēs esam Latvija!”  
Piedalās: kori „Balti”, „Mītava”, „Tik un Tā”, „Spīgo”, „Ozols”, „Liepa”, 
„Līga”, „Zemgale”, „Riti”, Jelgavas popkoris un apvienotais pilsētas 
skolēnu kopkoris, „Rotiņa” un Tirkīza kora ansamblis; deju ansambļi 
un grupas „Lielupe”, „Diždancis”, „Kalve”, „Ritums”, „Laipa”, „Vēja 
zirdziņš”, „Benefice”, “Intriga”; Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris, 
tautas mūzikas ansamblis „Zelta stīdziņas”, pūtēju orķestris „Rota”; 
solisti Ž. Siksna, K. Ozoliņa, L. Dumpe, E. Karlsone, U. Timma, 
E. Rožkalns, V. Dumpis, E. Ramiņš u.c. Režisors S. Kalniņš.  
 

Zemgales Olimpiskajā centrā 
Kronvalda ielā 24 

 

17:00 Sveču kompozīciju „Latvija ugunszīmēs” iedegšana  Hercoga Jēkaba laukuma zaļajā 
zonā 
 

17:00-22:00 3D multimediāla projekcija „Pilsētas dziesma” 
 

Uz Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas torņa, Akadēmijas ielā 1 

   
20:00 Svētku uguņošana No Pasta salas 
  

 
Jēkabpils 
 

 

08:11 Saules sagaidīšana, Latvijas valsts himnas 
atskaņojums un karogu pacelšana 
 

Pretī domes ēkai 

08:30 Jēkabpils modināšana Latvijas valsts 100. 
dzimšanas dienas rītā 
 

Pilsētvide 

10:00-18:00 Dāvana Latvijas dzimšanas dienā 
Bezmaksas apmeklējums 
10:00-16:00 Jēkabpils vēstures muzejs 
10:00-16:00 Pasaku istaba “BUTAforija” 
10:00-16:00 Vēsturiskā Latvijas bankas ēka (10:00, 
11:30, 14:00 ekskursija pa Laikmetīgās vēstures 
muzeju gida pavadībā) 
11:00-18:00 Mežaparka kameršļūkšanas trase 
 

Jēkabpils vēstures muzejā 
Pasaku istabā “BUTAforija” 
Vēsturiskā Latvijas bankas ēkā 
Mežaparka kameršļūkšanas trase 

13:50 Lūgšana Latvijai 
Baznīcu zvani 
 

Visu konfesiju dievnamos 

14:00 Ekumenisks dievkalpojums un sieviešu kora 
“Unda” un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu 
koncerts      
 

Krustpils Evaņģēliski luteriskā 
baznīcā, Rīgas iela 211a 
 

15:30 Piemiņas brīdis  Pie pieminekļa „Kritušiem par 
Tēviju”, Rīgas ielā pretī Krustpils pilij 
 

16:30 
 
 

Valsts svētku koncerts ar Latvijas Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu un Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienas svinīgs 
sarīkojums 
Piedalās: Ints Dālderis, klarnete, kamerorķestris „Sinfonietta Rīga”, 
diriģents Normunds Šnē. Pasākumu vada Lauris Subatnieks un 
Gundars Silakaktiņš 

 

Krustpils kultūras namā, Rīgas iela 
212 

17:00 Gaismas akcija „Brīvības liesmiņas” 
Aicinājums iedegt un novietot svecītes pilsētas zaļajos laukumos. 

 

Kena parkā, Vecpilsētas laukumā, 
Strūves parkā, laukumā pretī 
Krustpils kultūras namam, pilsētas 
apļos 
 

18:00-19:00 Ugunskuru stāsti 
Patriotiskas latviešu dzeja, mūzika un ugunskuru 
iedegšana 

Daugavas promenāde 



 

 
18:45-20:10 
 

Tiešraide no svinīgā muzikālā notikuma „18.11” un 
Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
uzruna pie Brīvības pieminekļa  
 

Vecpilsētas laukumā 

19:30 Programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 
filmas “Saule brauca debesīs” seanss 
 

Jēkabpils Tautas nama Kino mītnē, 
Vecpilsētas laukums 3  

21:00 Lielkoncerts „Latvijas spēka zīmes Jēkabpilij” 
Piedalās: grupa „Pērkons” un Jēkabpils pilsētas apvienotais koris  
 

Vecpilsētas laukumā 

22:15 
 

Svētku uguņošana  Virs Daugavas  
(Lūgums uguņošanu vērot no Daugavas kreisā 
krasta aizsargdambja) 
 

22:15 Svētku balle ar grupu “Mākoņstūmēji” Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas 
laukums 3 (biļetes Jēkabpils Tautas nama 
kasē; biļetes cena 5 EUR) 

 

 Jūrmala  
 

10:00 Dievkalpojums Dubultu baznīcā 
Piedalās ansamblis “Svīres”. 

 

Dubultu baznīcā, Baznīcas iela 13 

15:30 Gaismas ceļš  
Latvijā garākais Gaismas ceļš – vairāk nekā 8500 sveču, kurš vijas 
cauri Jūrmalai 20 km garumā. 

No Lielupes tilta Bulduros līdz 
Ķemeriem  

   
19:00 Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 

simtgades svētku koncerts, uguņošana un dižā 
svētku torte 
 

Pie Kauguru kultūras nama,  
 Raiņa ielā 110 

20.30 –22.00 Balle uz Raiņa ielas  
Piedalās MC Orķestris un solisti. 

Pie Kauguru kultūras nama,  
 Raiņa ielā 110 

 

 Liepāja 
 

 

11:00 Latvijas Valsts simtgadei veltīts svētku 
dievkalpojums  
 

Svētās Annas evaņģēliski luteriskā 
baznīca, Lielajā ielā 22a 

   
10:00 -
12:00 
 

Goda sardze „Brīvības sardze”  
Lai parādītu, ka Latvijas jaunā paaudze ir gatava Latvijas nākotnes 
veidošanai, Latvijas valsts dzimšanas dienā pie Latvijas brīvības 
simbola – Brīvības pieminekļa – goda sardzē stāvēs jaunsargi.  
Latvijas iedzīvotāji aicināti doties uz Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas vietām godināt ļaudis, kuri dažādos laikos stāvējuši 
Latvijas valsts sardzē. 

 

Jāņa Čakstes laukumā  
 
 
 
 

14:00   Svētku sarīkojums „Godi” 
Simtgade kā mīlestības piepildīti godi. Mūsu tautas radošajam 
garam piemītošās dziedāt, dejot un muzicēt prasmes kā īpašu gēnu 
esam mantojuši no iepriekšējām paaudzēm. Svinēt protam gan košu 
tautas deju ritmos, gan smalkā, jūtīgā un niansētā kormūzikā. 
Protam par savu mīlestību gan lepni un skaļi gavilēt, gan klusi 
čukstēt ticības vārdus. Būtiskākais – spējam būt un radīt kopā, kā  
radot krāšņu ornamentu deju rakstos, kā daudzbalsību vienā domā, 
kā rakstot villaines un jostas. Godu dienā kopā sanāk visa saime. 
Latvijas simtajā dzimšanas dienā lai atklājas tās sajūtas, kādas rodas 
ikvienam, godus veidojot un tajos piedaloties! 

 

Liepājas Latviešu biedrības 
nama Lielajā zālē,  Rožu laukumā 
5/6 

17:00-19:00 Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas Pie koncertzāles „Lielais dzintars” 



 

simtgades svētku koncerts un uguņošana  
Svētku koncerts par godu LR proklamēšanas 100. gadadienai ar 

Latvijā populāru mūziķu uzstāšanos. Koncerta stāstu veidos tautas 

dziesmas, populāru un tautā mīlētu Liepājas autoru radītās 

dziesmas dažādos laikos. Kā pasākuma atsevišķa daļa būs krāšņa 

svētku uguņošana, kura mūziku veidojis Liepājas komponists Jānis 

Lūsēns. Scenogrāfijas un režijas koncepciju svētku uzvedumam 

veidos trīs stihijas: ūdens, zeme un debesis,- trīs spēles laukumi,- no 

kuriem tiks izstāstīts Latvijas simtgades stāsts Liepājā, akcentējot 

koncertzāli “Lielais dzintars” kā mūsdienu kultūras epicentru.  

 
  

 
Rēzekne 
 

 

10:00 Svētā Mise Latvijai Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, 
Latgales ielā 88b 

   
11:00 
 

Radošas aktivitātes, muzikāli priekšnesumi 
 

Festivāla parkā, Pils ielā 17 

13:00 Sportiskas un muzikālas aktivitātes ģimenēm 
Piedalās: sporta klubs “Sedna”, deju studijas “Stoptime”, “Dynamic 
Hit”, brāļi Puncuļi u.c. 

 

Festivāla parkā, Pils ielā 17 
 

14:00 Tautas skrējiens "Ieelpo Rēzekni" Festivāla parks – Atbrīvošanas 
aleja – Lubānas ielas krustojums 
– Atbrīvošanas aleja – Festivāla 
parks  
 

16:00 Gaismas objekti projektā “Brīvības ielu stāsti”  Atbrīvošanas alejā 
 

16:00-18:00 
 

Goda sardze „Brīvības sardze” 
Lai parādītu, ka Latvijas jaunā paaudze ir gatava Latvijas nākotnes 
veidošanai, Latvijas valsts dzimšanas dienā pie Latvijas brīvības 
simbola – Brīvības pieminekļa – goda sardzē stāvēs jaunsargi.  
Latvijas iedzīvotāji aicināti doties uz Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas vietām godināt ļaudis, kuri dažādos laikos stāvējuši 
Latvijas valsts sardzē. 

Pie Latgales kongresa 
pieminekļa, Atbrīvošanas alejā 61 

   
16:00 
 

Gājiens no pieminekļa „Latgales kongresam 100” 
līdz piemineklim „Vienoti Latvijai”, 

Atbrīvošanas alejā  
 

   
16:30 
 
 
 
 
 

Svētku saiets „Daudz laimes, Latvija!” un 
uguņošana  
Piedalās: apvienotais jauktais koris, pūšamo instrumentu orķestris 
“Rēzekne”, Rēzeknes un novada dejotāji, skolu jaunatne, Andris 
Baltacis u. c. Rēzeknes domes vadības un garīgās dzīves pārstāvju 
uzrunas. 

Pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”, 
Atbrīvošanas alejā  

17:15 Dzimšanas dienas balle, svētku dižtorte un tēja 
Piedalās postfolkloras grupa “Rikši” 

 

Pie Rēzeknes pilsētas domes, 
Atbrīvošanas alejā 93 

18:00 Rēzeknes bērnu un jauniešu kolektīvu Valsts 
svētku koncerts un Rēzeknes Goda pilsoņa 
sumināšana  

Latgales vēstniecībā GORS, Pils 
ielā 4 

 
 

 
 
 
Tukums  
 

 
 

11:00 
 

Valsts svētku ekumēniskais dievkalpojums  
Piedalās: jauktais koris "Gavile", diriģente Gita Vanaga. 

Tukuma evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, Brīvības laukumā 1  



 

 
11:00-18:00 Ekspresizstāde “Zigfrīds Anna Meierovics (1887–

1925)” 
 

Tukuma muzejā, Harmonijas ielā 
7 (apskatāma no 9. līdz 25. novembrim) 

 
11:00-18:00 Izstāde “Tukumnieki un draugi”   Tukuma pilsētas vēstures 

muzejā „Pils tornis”, Brīvības 
laukumā 19a 

18:00 
 

Svecīšu iedegšana „Ar gaišām domām par Latviju” Brīvības laukumā 

No 18:00 Gaismas ceļš no Latvijas Republikas pirmā ārlietu 
ministra Zigfrīda Annas Meierovica pieminekļa 
līdz namam, kurā Z. A. Meierovics dzīvoja skolas 
laikā (1900-1904) 
 

Lielās un Jaunās ielas stūris – 
Harmonijas iela 14 

19:00 Tukuma novada Domes Atzinības rakstu un Goda 
pilsoņu pasniegšanas ceremonija un mūzikla 
„Teiksma par rozi” pirmizrāde 
Kā stāsta veci ļaudis, reiz Tukumā dzīvojusi kāda saticīga ģimene, 
kuras namamāte bijusi vieda dabas pazinēja un dziedniece un, 
audzinot savu meitiņu, maz pamazām iepazīstinājusi arī viņu ar 
ziedu, lapu un saknīšu dziednieciskajām īpašībām. Abas kopā pie 
sava namiņa iekopušas dārzu, kas plaucis ziedos no agra pavasara 
līdz vēlam rudenim. Taču tajā nebijis nevienas rozes. Bet šodien 
Tukums ir rožu pilsēta. Autori – Sarma Upesleja un Valdis Zilveris. 

 

Tukuma kultūras namā,  Lielajā 
iela 1 
 
 
 

21:00 Svētku uguņošana Brīvības laukumā 

 

 Valmiera 
 

 

17:00    Pasākums „Mūsu gaisma Latvijai” 
No svecēm veidotas uguns spēka zīmes, kopīgi no svecēm veidota 
Latvijas kontūra. 
 

Laukumā pie Valmieras 
Kultūras centra, Rīgas ielā 10 

18:00 Apbalvojumu “Goda valmierietis” un “Gada 
valmierietis” pasniegšana 
 

Valmieras drāmas teātrī, 
Lāčplēša ielā 4 

18:00 
 
 

Latvijas Republikas proklamēšanas 
100. gadadienai veltīts koncerts 
Piedalās: vokālā grupa „Latvian Voices” 
 

Valmieras drāmas teātrī, 
Lāčplēša ielā 4 

21:00 Svētku balle 
Piedalās: grupa „Apvedceļš” 

Valmieras Kultūras centrā, 
Rīgas ielā 10 

  
 
Ventspils 
 

 

16:00 Valsts svētku koncerts  
Piedalās: Kristīne Prauliņa, balss, Latvijas Radio vokālais trio, 
Latvijas Radio Bigbends. 

 

Teātra namā „Jūras vārti”, 
Karlīnes ielā 29-25 

10:00-18:00 
 

Brīvības ielu stāsti. Ventspils muzeja krājuma 
izstāde „Latvijas 100 gadi Ventspilī” 
Izstāde veltīta pilsētas vēsturei 1918 – 2018, kontekstā ar 
notikumiem Latvijā un pasaulē, 100 ekspozīciju vienībās atainojot 
Ventspils 100 gadus Latvijas Republikā. 

 

Ventspils Livonijas Ordeņa pilī, 
 Jāņa iela 17 
 



 

19:00 Svētku koncerts un svētku uguņošana 
 Koncerta ieskaņā tiks atskaņotas liriskās Imanta Kalniņa dziesmas 
jaunās un talantīgās solistes Aleksandra Špicbergas izpildījumā, 
koncerta turpinājumā fragmenti no latviešu patriotiskajiem 
mūzikliem un rokoperām, kuras izpildīs Latvijas teātru vadošie 
aktieri – Liepājas teātra aktieris Edgars Pujāts, Valmieras teātra 
aktrise Ieva Puķe, kā arī Dailes teātra aktieri Ērika Eglija un Ģirts 
Ķesteris, Gints Andžāns un Gints Grāvelis. 

Tilta dārzā pie Ventas paceļamā 
tilta 
 

 

 

 

 


