
Latvijas valsts simtgades programmas 

finansējums un norišu kritēriji 
 

 



Stiprināt Latvijas sabiedrības 

valstsgribu, piederības sajūtu un  

mīlestību pret savu zemi, veicinot 

pašorganizējošus procesus un 

sadarbību 

Latvijas valsts simtgades programmas virsmērķis 



• Godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi 

• Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas valsts vērtības  

• Cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību 

• Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmību, sasniegumus 

• Radīt paliekošus vēstures simbolus un jaunrades darbus 

• Modināt sabiedrībā atbildības ētiku 

• Vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru attiecību veidotāju 

 

 

Latvijas valsts simtgades programmas uzdevumi 



1919.g.pirmā puse: 

Latvijas pagaidu 

valdība (Liepāja) 

 
Valstiskuma dibināšanas notikumi ir pamats 

simtgades programmai 

1917 1918 1919 1920 1921 

Marts: Latvijas 

apvienošanās un 

pašnoteikšanās idejas 

(Valmiera) 

Aprīlis: Pirmais 

Latgales latviešu 

kongress (Rēzekne) 

Novembris: deklarācija par 

apvienotas un autonomas Latvijas 

izveidošanu (Valka) 

18.novembris: 

nodibināta Latvijas 

Republika (Rīga) 
Janvāris: Neatkarības 

karš, 1.latviešu 

atsevišķais bataljons 

(Jelgava) 

Janvāris: Latvijas 

starptautiskā 

atzīšana 

Aprīlis: Satversmes 

sapulces vēlēšanas 

1918.-1920.g. Neatkarības kara spilgtākie notikumi (Cēsu kaujas, 

Bermontiāde) 

Valstij būtisku 

institūciju 

dibināšana 



 norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju un tautiešu ārvalstīs; 

 norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts simtgades svinību laikā un 
nostiprinās kā paliekoša vērtība un tradīcija; 

 norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;  

 norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus pievienot iniciatīvas un labos darbus kā 
īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas svinībām; 

 norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā. 

 

 
Nacionālajā pasākumu plānā iekļaujamo norišu kritēriji: 

 



1.Starptautiskie un nacionālie pasākumi – MK apstiprinātais LV100 nacionālo pasākumu plāns 

2017.-2021.gadam. 

 

2. Nozaru pasākumi – atsevišķi pasākumi pēc nozaru ministriju priekšlikuma tiek iekļauti 

LV100 pasākumu plānā, pārējie  - digitālajā  LV100 kalendārā 

 

3. Pašvaldību, NVO un vietējo kopienu pasākumi – tiek apkopoti digitālajā LV100 kalendārā 

Valsts simtgades notikumi trīs līmeņos 



#saturs 
MK izskata radošās 
padomes un rīcības 
komitejas sagatavoto 
Simtgades sagatavošanas 
programmu (februāris 
2016) 

 
Simtgades programmas izveide, finansējums un īstenošana 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

#saturs 
Prāta vētras un diskusijas visā 
Latvijā, vismaz 10000 dalībnieku 
 

2014./2015.g. notiek ideju 
konkursi LV100 programmas 

veidošanai 

#saturs 
#atbildīgie 
LV100 Radošā padome 
(izveido KM, 
decembris 2014) 

#atbildīgie 

  LV100 Rīcības komiteja 
(izveido MK, februāris 2015) 
  LV100 Jauniešu rīcības 
komiteja Svētku rota (izveido KM, 
februāris 2015) 
  LV100 birojs / Kultūras 
ministrija (izveidots jūnijā 2015) 

#saturs 
Vēstures darba grupa (izveido 
KM, maijs 2015)  
 
#atbildīgie  #saturs 

LV100 koordinatori/darba 

grupas pašvaldībās (119 
personas) KM, februāris 2015) 

#saturs 
#finansējums 

MK izskata Nacionālo 
pasākumu plānu un 
apstiprina finansējumu 
(decembris 2016) 

#saturs 
LV100 programmas 
atklāšana 2017. gada 
4. maijā 

#finansējums 
MK aktualizē 
finansējuma 
sadalījumu pa 
pasākumiem (augusts 
2018) 

#finansējums 
MK aktualizē 
finansējuma sadalījumu 
pa pasākumiem 
(decembris 2017) 

#finansējums 
No 2015.g. pieejams VKKF 
finansējums; 
Īstenoti LV100 konkursi arī 
mediju un dabas 
aizsardzības jomās 









 

Finansējuma sadalījums pa jomām / 2017-2021 /  



Finansējuma sadalījums pa ministrijām / 2017 /  



2017. gada rezultatīvie rādītāji (I) 

Programmas atklāšana 2017.g. 4.maijs 

• vairāk nekā 200 svētku publiskie pasākumi visā Latvijā pie balti klāta galda 

• 45 iniciatīvas “Apskauj Latviju” pasākumi, 4000 dalībnieki 

• LTV sasniegtā auditorija 700 000 (neskaitot interneta arhīvu, kur ļoti apmeklēti  bija Latgales Simtgades 

kongresa ieraksti un Latvijas Radio auditoriju) 

 

Uzsākti vai īstenoti 150 projekti no nacionālā pasākumu plāna,  

Valsts simtgades veltīti notikumi bijuši katrā no 119 Latvijas pašvaldībām  

Piemēri: 
- LATGALES KONGRESA SIMTGADES pasākumu kopums 

- LATVIJAS GREDZENS, koncertcikls  

- LATVIJAS PAGAIDU NACIONĀLĀS PADOMES SIMTGADES pasākumu kopums 

- LATVIJAS KOMPONISTI  LATVIJAS SIMTGADEI, koncertcikls  

- LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI  

-  EIROPAS LATVIEŠU KONGRESS 

• Uzsāktas daudzskaitlīgas privātās iniciatīvas 

 

 

 



Rezultatīvie rādītāji (II) 

Iedzīvotāju iesaiste 
 

Pieejamas 30 iesaistes iniciatīvas. 

Piemēri  

: LV100 dižošanās = apzināti 3000 dižkoki 

: Simtgades burtnieks – digitāli pārrakstīti vairāk nekā 60 tūkstoši Latvijas folkloras krātuves vienības 

: vairāk nekā 80% plāno piedalīties valsts simtgadē 

: vairāk nekā 50% iedzīvotāju ir personīgās apņemšanās uz valsts simtgadi 
 

Uzņēmēju iesaiste 
 

Iespējai bezmaksas izmantot Latvijas valsts simtgades piederības zīmi pieteikušies vairāk nekā 200 

uzņēmumi (2018.g. janv.); 380 uzņēmumi (2018.gada marts.) 

 

Publicitāte 

• 14 000 publikāciju (ziņu aģentūrās LETA aplēse), sasniedzot visplašāko  nacionālo un reģionālo 

mediju, drukātos un elektronisko formātus 

 

 

 



Finansējuma sadalījums pa jomām / 2018 /  



Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100 gadadiena 
 
 

 

Plānošana un pieejamība 
 

norišu programma dažādos laikos nedēļas garumā 

dažādām gaumēm / mērķauditorijām 

dažādās norises vietās visā Latvijā 

lielākā daļa pasākumu bez maksas 

ikkatrā pašvaldībā 

mediju tiešraides un ieraksti skatāmi visā pasaulē 



 

Latvijas rīta ieskandināšana visā Latvijā godināja tautas tradīcijas 

 

Svinīgais muzikālais notikums “18.11.” pie Brīvības pieminekļa rādīja mūsdienu Latviju un cilvēkus 

 

19. novembra koncerts “Mīlestības vārdā. 18+” iesāka jaunu gadsimtu, bija veidots jauniešu auditorijai, 

akcentējot, ka jauniešiem - nākotnes Latvijas veidotājiem - ir būtiska loma un vieta 

 

  

18. novembra programmas koncepts “Savienot 

laikus un cilvēkus: Pagātne – Tagadne – Nākotne” 
 



2018.gada 18.novembra un ar to saistīto pasākumu sagatavošana 

(eiro) 



2018.gada 18.novembra un ar to saistīto pasākumu 
sagatavošana /  izdevumu sadalījums 



Atbalsts sabiedrības iniciatīvām 
  

VKKF mērķprogramma „Latvijai – 100” 

 

2015. gadā  / 38 projekti par 280 000 EUR. 

2016. gadā / 57 projekti par 495 980 EUR. 

2017. gadā / 77 projekti par 550 000 EUR. 

2018. gadā / 78 projekti par 550 00 EUR. 

 

VKKF mērķprogramma „Latvijas skolas soma” 

 

 

2017. gadā / 12 projekti par 67 020 EUR. 

2018. gadā / 3 konkursi 

 

40 projekti par 308 955 EUR 

 

Programma turpinās arī nākamos gadus 

  

Kopā atbalstīti vairāk nekā 300 projekti  
 



• Dubultojies valsts simtgadei veltīto norišu skaits 

• Trīskāršojusies uzņēmēju iesaiste 

• Iedzīvotāji vēlas iesaistīties Latvijas simtgades notikumos – vairāk nekā 90 procenti 

• Valsts simtgades programmas notikumi rada paliekošas vērtības nākamajām paaudzēm 
un dod stimulu nozaru attīstībai 

• Latvijas valsts simtgades norises visā pasaulē – 70 pasaules valstīs 

• Katalizators piederības sajūtas un sabiedrības saliedētības kāpumam 

 

 

2018. gada programmas rezultāti 
 



Latvijas valsts simtgade – paliekošu vērtību radīšana 

-  Latvijas Nacionālā enciklopēdija 

- 16 Latvijas filmas Latvijas simtgadei 

-“Latvijas skolas soma” 

- jaunu ozolu audze apkārt Latvijas robežai 

- jaundarbi visās kultūras jomās 

- patstāvīgās ekspozīcijas un izstādes 

- veltījumi Latvijas kultūrvēsturisko reģionu vērtībām, 

 notikumiem un personībām 

- jauni kultūrvēsturiski tūrisma maršruti un pakalpojumi 

- labie darbi Latvijai, īpaši iesaistot jauniešus 

- jaunas tradīcijas, piemēram, Baltā galdauta svētki, godinot 

Latvijas Neatkarības deklarācijas  dienu u.c. 

 
 



Paliekoša vērtība - iniciatīva “Latvijas skolas soma” 

-  Uzsākta 2018.gada 1.septembrī; 

 

-  Ikvienam 1.-12.klases skolēnam vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs; 

 

-  Vairāk nekā 240 000 skolēnu; 

 

-  Pieejamas vairāk nekā 2000 kultūrizglītības programmas; 

 

-  iespēja klātienē iepazīt Latviju, tās kultūras vērtības, vēsturi, 
valstiskuma attīstību, zinātnes un inovāciju sasniegumus. 

 

 



Iedzīvotājiem Latvijas valsts simtgade ir nozīmīgs laiks 
 
 



 

www.LV100.lv 

LV100@km.gov.lv 

LatvijaiSimts 

LV100 

LV100 

#LV100 

 

 

 

 

 
PALDIES! 


