PASĀKUMU PROGRAMMA
1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un
Viļņu, lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto
Molotova—Ribentropa paktu un vienam otru stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi –
Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. Akcijā piedalījās dažādu vecumu, tautību,
reliģiju un sociālo grupu pārstāvji. 2009. gadā akcija „Baltijas ceļš” iekļauta UNESCO
programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, tādējādi apliecinot akcijas
nozīmīgumu pasaules mērogā.
2019. gadā Baltijas ceļa trīsdesmitgade ir stūrakmens Latvijas valsts simtgades
programmas notikumiem, uzsverot un atgādinot šīs unikālās akcijas nozīmi Latvijas
valstiskuma atjaunošanā.
Akcijas „Baltijas ceļš” trīsdesmitā gadadiena tiks atzīmēta ar mērķi:
- atgādināt un skaidrot Baltijas ceļa nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā;
- turpināt fiksēt Baltijas ceļa organizatoru un dalībnieku atmiņas;
- aktualizēt un aktivizēt sadarbību starp Baltijas valstīm;
- daudzveidīgās norisēs iesaistīt plašu sabiedrību.
19. – 29. augusts, Brīvības laukums (Rīga)
FOTOIZSTĀDE „AKCIJA „BALTIJAS CEĻŠ 1989”. VELTĪJUMS AKCIJAS 30. GADADIENĀ”
Izstādes atklāšana 19. augustā plkst. 12.00
Lielformāta fotogrāfiju izstāde sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar Baltijas valstu
nacionālo arhīvu dokumentārajiem materiāliem par ļoti būtisku periodu Baltijas
valstu vēsturē. Tā laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji parādīja apbrīnojamu
vienotību un ticību nevardarbīgo akciju spēkam, lai panāktu savu tautu un valstu
brīvību un neatkarību. Dokumenti, kas atspoguļoja Baltijas ceļu, tika iekļauti UNESCO
Pasaules atmiņu reģistrā 2009. gadā. Baltijas tautu sociālajā atmiņā Baltija ceļš ieņem
būtisku vietu.
Organizē Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Lietuvas Centrālo valsts arhīvu, Lietuvas
valsts mūsdienu dokumentu arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Kultūras ministriju

19. augusts, 10.30-12.00, Brīvības laukums (Rīga)
SENO SPĒKRATU RALLIJA „BALTIJAS CEĻAM 30” IZSTĀDE
No 18. līdz 20. augustam Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vēsturisko transportlīdzekļu
entuziasti nozīmīgo un unikālo notikumu atzīmēs ar kopīgu vēsturisko transportlīdzekļu
braucienu pa Baltijas ceļa maršrutu. Brauciena mērķis ir ne tikai saliedēt mūsu tautas,
bet arī iepazīstināt arī ar automašīnām, motocikliem un citiem transporta līdzekļiem,
kas tika izmantoti Molotova-Ribentropa pakta (MRP) parakstīšanas laikā 1939. gada
23. augustā. Braucienam ir reģistrētas vairāk nekā 250 vēsturisko automašīnu,
motociklu, autobusu un kravas automašīnu no Baltijas un citām valstīm.
Organizē Latvijas Antīko automobiļu klubs sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem
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22. augusts, 10.00–16.00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle (Mūkusalas
iela 3, Rīga)
STARPTAUTISKA KONFERENCE „BALTIJAS CEĻŠ. TURPINĀJUMS. BALTIJAS CEĻAM 30 /
RIBENTROPA–MOLOTOVA PAKTAM 80”
Konferencē pārstāvji no Baltijas valstīm, Čehijas, Polijas, Zviedrijas un Vācijas analizēs
pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu demokrātiskās revolūcijas Austrumu un
Centrāleiropā, to mijiedarbību un Baltijas ceļa vietu un lomu šajos notikumos;
konference arī pievērsīsies izaicinājumiem, kādi pastāv demokrātijai 21. gadsimtā. Ar
iepriekšēju reģistrāciju (līdz 15. augustam): https://ej.uz/baltijas_cels-turpinajums
Organizē Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Latvijas Tautas frontes muzeja nodaļa
sadarbībā ar Kultūras ministriju, Ārlietu ministriju, 4. maija deklarācijas klubu, Latvijas
Nacionālo bibliotēku un Konrāda Adenauera fondu.

22. un 23. augusts, 18.00 un 20.30, kinoteātris „Splendid Palace” (Elizabetes iela 61,
Rīga)
BALTIJAS FILMU DIENAS
Baltijas filmu dienas ir trīs valstu kino institūciju – Latvijas Nacionālā kino centra,
Lietuvas Kino centra un Igaunijas Filmu institūta – iniciatīva un kopīgi veidots
pasākums, stiprinot trīs Baltijas valstu sadarbību kino jomā un padziļinot skatītāju
zināšanas par kaimiņvalstu filmām.
22. augusts, 18.00, „Laika tilti” (rež. Kristīne Briede, Audrjus Stonis, 80 min, Latvija,
Lietuva, Igaunija, 2018) Baltijas filmu dienu atklāšanas seanss. Pēc filmas saruna ar
filmas režisoriem un Latvijas producentu, Vides Filmu studijas vadītāju Uldi Cekuli.
22. augusts, 20.30, „Vasaras izdzīvotāji” (rež. Marija Kavtaradze, 91 min, Lietuva, 2018)
23. augusts, 18.00, „Āto. Sapņu mednieks” (rež. Jāniss Valks, 94 min, Igaunija, 2018)
23. augusts, 20.30, „Visu vai neko” (rež. Līna Triškina-Vanhatalo, 101min, Igaunija,
2018)
Ieeja bez maksas.
Organizē Nacionālais kino centrs

23. augusts, 8.30, Rīgas pils Svētā gara tornis (Rīga)
BALTIJAS VALSTU KAROGU PACELŠANA
Baltijas valstu karogu pacelšana Rīgas pils Svētā gara tornī
Organizē Valsts prezidenta kanceleja

23. augusts, 8.40, lidosta “Rīga”, tiešraides portālos LSM, Delfi.lv un #LMTstraume un
lidostas sociālo tīklu kontos
VELTĪJUMS LATVIJAI BALTIJAS CEĻA TRĪSDESMITGADĒ
Notikumā vairāk nekā 100 dejotāju simboliski sasaistīs pagātni un nākotni, lai
atgādinātu par Baltijas valstu vienotību gan tolaik, kad divi miljoni cilvēku sadevās
rokās, lai parādītu pasaulei savu apņemšanos atgūt brīvību, gan šodien, kad Dzelzs
priekškars sen ir kritis un Rīga kā centrālais aviosatiksmes mezgls savieno Baltiju ar visu
pasauli.
Organizē lidosta “Rīga” sadarbībā ar Babītes un Mārupes novada deju kolektīviem

23. augusts, 11.00, pie Brīvības pieminekļa (Rīga)
ZIEDU NOLIKŠANAS CEREMONIJA
Organizē Ārlietu ministrija, Saeima, Baltijas Asambleja

23. augusts, 12.00, Saeima (Jēkaba iela 11, Rīga)
BALTIJAS CEĻA ZĀLES ATKLĀŠANA
Godinot Baltijas ceļa 30.gadadienu, piektdien, 23.augustā, klātesot Saeimas
priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, Saeimas Prezidijam, Baltijas Asamblejas Prezidijam
un parlamentāriešiem, Saeimā svinīgā ceremonijā atklās Baltijas ceļa zāli. Baltijas
ceļa zāles vārdu turpmāk nesīs telpa, kas atrodas parlamenta ēkas Jēkaba ielā 6/8
pirmajā stāvā blakus Baltiešu zālei. Klātesošos uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Ināra
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Mūrniece, Baltijas Asamblejas prezidents un Latvijas delegācijas vadītājs Jānis
Vucāns, Igaunijas delegācijas vadītājs Ādu Musts (Aadu Must) un Lietuvas
delegācijas vadītājs Valērijs Simuliks (Valerijus Simulik). Klātesošos parlamentā sveiks
arī Amerikas Baltiešu brīvības līgas, Igaunijas parlamenta Ārlietu komisijas, Beniluksa
parlamenta, Ziemeļu Padomes, kā arī Gruzijas un Azerbaidžānas parlamenta
pārstāvji. Aicinātiem viesiem.
Organizē Latvijas Republikas Saeima

23. augusts, 14.00 – 20.30, pie Ministru kabineta (Brīvības bulvāris 36, Rīga)
IZSTĀDE: NO IDEJAS LĪDZ ROKĀS SADOŠANĀS MIRKLIM
Ekspozīcija par pirmā Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja, publicista Daiņa Īvāna
sagatavotiem materiāliem par Baltijas ceļa idejas rašanos, organizēšanas
izaicinājumiem, rezultātiem un starptautisko nozīmi latviešu un angļu valodā, iespēja
atzīmēt vietu, kurā esat stāvējuši Baltijas ceļā, un padomju laika automobiļu izstāde,
kas tika izmantoti, lai nodrošinātu vēsturiskās akcijas norisi.
Organizē Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas Antīko automobiļu klubu

23. augusts, 15.00, kultūras pils „Ziemeļblāzma” (Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga)
SVINĪGS SARĪKOJUMS
Piedalās kamerorķestris „Kremerata Baltica”. Programmā: Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas autoru skaņdarbi, kā arī Baltijas Asamblejas laureātu eseju lasījumi
oriģinālvalodā, kuros Latviju pārstāvēs rakstnieks un dramaturgs Māris Bērziņš, Lietuvu
– dzejnieks un atdzejotājs Vlads Brazjūns un Igauniju – dzejnieks un domātājs Haso
Krulls. Apmeklējums ar ielūgumiem.
Organizē Baltijas Ministru padome, Baltijas Asambleja, Latvijas Republikas Saeima, Ārlietu
ministrija, Kultūras ministrija

23. augusts, 16.00, Rīgas Doms (Herdera laukums 6, Rīga)
EKUMENISKS DIEVKALPOJUMS
Organizē Latvijas Nacionālais arhīvs un Rīgas Doms

23. augusts, 19.00, pie Brīvības pieminekļa (Brīvības laukums, Rīga)
SVINĪGS NOTIKUMS „BALTIJAS CEĻAM 30”
1989. gada 23. augustā Baltijas valstu iedzīvotāji izveidoja dzīvo ķēdi, lai paustu savu
apņēmību atgūt neatkarību. Brīvības piemineklis – tautas vienotības un brīvības
simbols – Atmodas laika notikumos kļuva par vietu, kur Latvijas cilvēku neatkarības
alkas satikās ar mēģinājumiem tās apslāpēt.
Gan akcijas „Baltijas ceļš” dalībnieki, gan tie, kuri toreiz Baltijas ceļā nestāvēja, šī
īpašā notikuma trīsdesmitajā gadskārtā ir atkal aicināti tikties pie Brīvības pieminekļa.
Būsim viens otram līdzās, lai klātienē izjustu trīs laikus – pagātni, tagadni un nākotni –
un apliecinātu, ka brīvība gan indivīdam, gan tautai un valstij ir nozīmīga ikvienā
vēstures laika posmā.
Svinīgajā notikumā uzrunu teiks Valsts prezidents Egils Levits un Latvijas Tautas frontes
pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns, piedalīsies aktieris Jēkabs Reinis, dziedātāji
Daumants Kalniņš, Margarita Dudčaka, Jānis Buķelis, Goran Gora, Atis Ieviņš, Ozols,
spēlfilmas „Bille” galvenās lomas atveidotāja Rūta Kronberga, Garkalnes novada
jauktais koris „Pa Saulei” (diriģents Jānis Ozols) un instrumentālā grupa – Kristaps
Krievkalns, Armands Treilihs, Ēriks Upenieks, Romāns Vendiņš, Miķelis Vīte. Režisori un
tekstu autori – Madara Gruntmane un Kaspars Bērziņš, scenogrāfs – Uģis Bērziņš,
koncepcijas un scenārija līdzautors – Jānis Mūrnieks, kostīmu māksliniece – Rūta
Kuplā, grima māksliniece – Līva Drešere, skaņu režisors – Māris Mēness.
Tiešraide LTV1 un Latvijas Radio 1.
Organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts
simtgades biroju

23. augusts, 21.00-21.30, Rātslaukums (Rīga)
#THANKSTHATWECAN KAMPAŅAS ATKLĀŠANAS PASĀKUMS
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Piedalās Rīgas domes vadība, Lietuvas un Igaunijas vēstnieki Latvijā, Rīgas skolēnu
dome, mūziķi.
Organizē Rīgas domes Ārlietu pārvalde sadarbībā ar Rīgas Skolēnu domi

23. augusts, 22.00, Lucavsala (Rīga)
METĀLOPERA „KURBADS. ĶĒVES DĒLS”
Ieeja no 18.00
Riffaricca (Estonia) koncerts, 19.30
Lietis Band (Lithuania) koncerts, 20.45
„Pus cilvēks, pus zvērs dzims ķēvei dēls kā tērauds, kā krams – neuzvarams.”
Unikāla un grandioza latviešu tautas pasakas interpretācija ar folkmetāla grupas
„Skyforger”, mūsdienu dejas dejotāju, aktieru un kaskadieru piedalīšanos. Izrādes
scenogrāfijā izmantoti gan dabas pamatelementi – uguns un ūdens, gan 21.
gadsimta tehnoloģijas. Metālopera ir Latvijas valsts simtgades notikums. Tās vienīgā
izrāde notika 2017. gada vasarā Limbažos un kļuva par vienu no gada
pārsteigumiem Latvijas kultūrā (izrāde ieguva Latvijas sabiedrisko mediju balva
„Kilograms kultūras 2017” nominācijā „Gada pārsteigums”). Kurbada stāsts ir par
varonību, pašizaugsmes un sevis izzināšānas ceļu, un Baltijas ceļa trīsdesmitgadē
skatītājiem tā atdzims jaunā kvalitātē.
Izrādes veidotāji: režisore Inga Tropa, scenogrāfs Uģis Bērziņš, mūzika – grupa
„Skyforger”, horeogrāfi – Guntis Spridzāns, Liene Stepena, Liene Grava, kostīmu
mākslinieks Kristians Aglonietis. Lomās: Teicēja – Zane Jančevska, Kurbads – Ģirts
Bisenieks, Čūska Ragana – Liene Stepena. Dejotāji: Ivars Broničs, Gints Dancītis, Liene
Grava, Jūlija Kobceva, Aldis Liepiņš, Artūrs Nīgalis, Rūta Pūce, Reinis Rešetins, Asnate
Rikse, Maija Sukute. Ieeja bez maksas.
Piedāvā: Rīgas pašvaldība
Organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

23. augusts, no 17.00, Grenctāles kultūras nams un teritorija ap to (Brunavas pagasts,
Bauskas novads)
LATVIEŠU UN LIETUVIEŠU AMATIERMĀKSLAS UN POPULĀRĀS MŪZIKAS NOTIKUMS
„BRĀLĪBA. BROLYBĖ. BROTHERHOOD”
Baltijas ceļa jubilejā Brunavas pagasta pašvaldība aicina ne vien atcerēties nozīmīgo
vēsturisko notikumu, bet arī to nosvinēt „brālīgu” atmosfērā, ar mērķi veicināt
veiksmīgu sadarbību un sadraudzību ar pierobežā esošajām Lietuvas kultūras
iestādēm un to mākslinieciskajiem kolektīviem. Apmeklētājiem būs iespēja baudīt
gan daudzveidīgus amatierkolektīvu priekšnesumus, gan populārās mūzikas izpildītāju
koncertprogrammas.
Pie kultūras nama
17.00 Amatiermākslas koncerts
Piedalās deju kolektīvī „Rota” (Latvija), „Vasare” (Lietuva), „Meta” (Lietuva), senioru
deju kolektīvs „Senbiguļi” (Latvija), jauniešu koris „Grenctāle”(Latvija)
19.30 Reinis jaunais ar Trio (Latvija)
20.20 Lukas Norkunas (Lietuva)
21.20 Igo ar draugiem Aivaru Hermani un Aini Zavacki (Latvija)
22.00 Capella’A (Lietuva)
Kultūras namā
18.10 Dokumentālā filma „Baltijas brīvības ceļš (rež. A.Saulītis, 52’, 2014)
Fotoizstāde par Baltijas ceļu
Notiks arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš.
Baltijas ceļa 30 gadadienas svētku nedēļā – no 19. līdz 22. augustam – Grenctāles
kultūras namā notiks izglītojoši informatīva tikšanās ar jauniešiem par šo vēsturiski
nozīmīgo notikumu.
Organizē Brunavas pagasta pārvalde

23. un 24. augusts, Ķoņi (Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads)
PASĀKUMU CIKLS „BALTIJAS CEĻAM 30”
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23. augusts, Unguriņu-Lilli robežpunkts
SVĒTKU PROGRAMMA
17.00 Baltijas valstu akordeonistu orķestra „BALTIC TREMOLO” koncerts, amatnieku
tirdziņš,
18.00 Svētku uzrunas, Jāņa Lūsēna grupas koncerts, solisti – Zigfrīds Muktupāvels,
Kristīne Zadovska, Uģis Roze un Anmary, solidaritātes ugunskura iedegšana kopā ar
folkloras kopām „Mežābele” (Latvija) un „Tiistelu” (Igaunija) un grupas „Karl-Erik
Taukar Band” (Igaunija) koncerts.
Iedzīvotāji aicināti izgaismot Baltijas ceļu ar sveču vai citām gaismiņām.
24. augusts, Karksi-Nuija – Rūjiena (Igaunija, Latvija)
VELOBRAUCIENS „BALTIJAS CEĻAM 30”
Starts plkst. 10.00. Maršruts: Karksi-Nuijas centra laukums (Igaunija) – Lilli-Unguriņu
robežkontroles punkts – Rūjienas centra laukums (36 km).
Organizē Naukšēnu novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Karksi-Nuija
pašvaldība (Igaunija)

24. augusts, 18.00, Likteņdārzs (Koknese, Kokneses novads)
SAULRIETA KONCERTS „SAULE, PĒRKONS, DAUGAVA”
Koncertā izskanēs nozīmīgas un ar Atmodas laiku asociatīvi saistītas melodijas un
dziesmas, notiks komponista Mārtiņa Brauna kora dziesmas ar Uģa Brikmaņa tekstu
„Tavā laikā” pirmatskaņojums.
Koncertā piedalīsies komponists Mārtiņš Brauns, kori „Gaudeamus”, „Rasa”, „Cantus
Fortis”, diriģents Ivars Cinkuss, dejotāji horeogrāfa Agra Daniļeviča vadībā, dziedātāji
Ieva Akuratere, Lorija Vuda, Julgī Stalte, Aija Andrejeva, Rūta un Valdis Muktupāveli,
Asnate Rancāne, Lauma Bērza un citi. Koncerta programmu veido diriģents Ivars
Cinkuss. Režisore Dace Micāne Zālīte. Ieeja ar biļetēm.
Organizē Biedrība „Latvijai” sadarbībā ar Kokneses fondu

24. augusts, 19.00, Latgales vēstniecība GORS (Pils iela 4, Rēzekne)
BĒTHOVENA „HEROISKĀ”, ”CARION” UN LNSO
Programmā:
Andris Dzenītis, Anderss Nordentofts, Brita Bīstrema „Jaundarbs pūšaminstrumentu
kvintetam un orķestrim” / Latvijas valsts simtgades programmas notikums
Latvijas, Dānijas un Zviedrijas komponists katrs radījis vienu daļu no trīsdaļīga
jaundarba,
kas
veltīts
pūšaminstrumentu
kvintetam ”Carion” un
Latvijas
Nacionālajam simfoniskajam orķestrim. Andris Dzenītis savu veikumu ”Delta
Returning” veltījis „Baltijas ceļa” 30. jubilejai. Kvintets ”Carion” Latvijas klausītājiem
pazīstams kā skatuviski aktīvs ansamblis, kas visu spēlē no galvas un sniegumu
papildina ar kustību partitūru.
Ludvigs van Bēthovens „Trešā simfonija”.
Piedalās: pūšaminstrumentu kvintets „Carion”, Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris, diriģents Andris Poga, režisors Dāvis Sīmanis, gaismu mākslinieks Oskars
Pauliņš. Ar ieejas biļetēm.
Organizē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris

CITAS NORISES
23. jūlijs – 27. augusts (otrdienās), 21.15, LTV1
BALTIJAS CEĻAM 30 – BALTIJAS FILMU PROGRAMMA
Sešu Baltijas filmu programma veidota par godu Baltijas ceļa trīsdesmitgadei. Tajā
iekļautās Baltijas valstu filmas atspoguļo Atmodas laiku, neatkarības atgūšanu un
sabiedrības iespējas padomju laikos salīdzinājumā ar šodienu.
23. jūlijs – „Atgriezties mājās – Lietuvā” (rež. Ramune Rakauskaite, 2018, Lietuva);
30. jūlijs – „Kad vakars ar rītu tiekas” (pirmizrāde, rež. Gunters Atelns, Karmena
Belaška, 2019, Latvija);
6. augusts – „Specvienība „Zoodārzs Delta”„ (rež. Andriuss Lekavičus, 2019, Lietuva
(Lietuvas simtgades dokumentālā filma));
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13. augusts – „Priesteris Vello Salo” (televīzijas pirmizrāde, rež. Jans Totsens, 2018,
Igaunija);
20. augusts – „Rodeo” (televīzijas pirmizrāde, rež. Kiurs Ārma, Raimo Jeerands, 2018,
Igaunija);
27. augusts – „Kaza kāpa debesīs” (rež. Laima Žurgina, 2019, Latvija).
Piedāvā Latvijas Televīzija

1. – 31. augusts, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, Liepāja)
IZSTĀDE „CEĻŠ UZ NEATKARĪBAS ATGŪŠANU”
Izstāde veltīta Baltijas ceļam – vienai no 20. gadsimta iespaidīgākajām solidaritātes
demonstrācijām un vēstī par 1989. gada 23. augusta akcijas norisi, tā laika
atspoguļojumu literatūrā, atmiņās un fotomateriālos.
Organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

1. – 30. augusts, Bārbeles bibliotēka (Bauskas iela 2, Bārbele, Vecumnieku novads)
NOVADPĒTNIECĪBAS MATERIĀLU UN LITERATŪRAS IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻAM-30”
Organizē Bārbeles bibliotēka

13. augusts – 8. septembris, 10.00-18.00, Rīgas Kultūras centrā „Iļģuciems” (Lidoņu
iela 27 k-2, Rīga)
IZSTĀDE ”BALTIJAS CEĻŠ TEKSTILĀ”
Izstādes atklāšana 16. augustā 18.00
Izstādē eksponēti 280 mini tekstilmozaīkas darbi, kurus ir veidojuši Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas tekstilmākslinieki un amatieri, godinot vienu no spilgtākajām Baltijas valstu
tautu neatkarības centienu izpausmēm un apvienošanos brīvības vārdā.
Šī izstāde ir viena no starptautiskās tekstilmozaīkas izstādes „Rīgas vasara” daļām.
Organizē Rīgas Kultūras centrs „Iļģuciems”

16. – 31. augusts, Stendes bibliotēka (Dumpīšu iela 3 a, Stende, Talsu novads)
IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻAM – 30”
Organizē Stendes bibliotēka

17. augusts, 15.00, Talsu novada muzejs (Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi)
1989. GADS. ZAĻĀS KUSTĪBAS AIZSĀKUMS TALSOS. BALTIJAS CEĻŠ
Izstāde un atmiņu pēcpusdiena. Baltijas ceļa gadadienas pieminēšana apvienosies
ar Latvijas Zaļās kustības pastāvēšanas 15. un tās aizsākuma Talsos 30. gadadienu.
Pasākuma apmeklētāji aicināti apģērbā iekļaut zaļo krāsu.
Organizē Talsu novada muzejs sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību

17. augusts, 17.00, Rundāles pils pagalms (Pilsrundāle)
STARPTAUTISKAIS SENO SPĒKRATU SALIDOJUMS „RĪGA RETRO 2019”
Šogad pasākums veltīts Baltijas ceļa trīsdesmitgadei un norisināsies tieši pirms seno
spēkratu brauciena „Baltijas ceļam 30″ starta. 17.00 norisināsies Elegances konkurss
un 19.30 Apbalvošanas ceremonija.
Organizē Rīgas Motormuzejs, Rundāles pils muzejs, Latvijas Antīko automobiļu klubs
sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem

18. – 23. augusts
BALTIJAS MOTOPARAPLĀNU LIDOJUMS „BALTIJAS CEĻAM – 30”
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas motoparaplāni, rotāti ar Baltijas valstu karogiem,
nolidos visu maršrutu no Tallinas līdz Viļņai. Latviju piloti pārlidos laikā no 19. līdz
22. augustam, kad atkarībā no laika apstākļiem, Latvijā pilotus varēs satikt Rūjienā,
Cēsīs un Baldonē un kopīgi iekurt vakara ugunskuru un dalīties atmiņās.
Organizē Latvijas Paraplanierisma federācija sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas
paraplanieristiem
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19. – 23. augusts, VAS „Latvijas Pasts” filiāles
VIDEOMATERIĀLS PAR BALTIJAS CEĻU LATVIJĀ, LIETUVĀ UN IGAUNIJĀ
Organizē Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”

19. – 23. augusts, Latvija
LĀPU SKRĒJIENS APKĀRT LATVIJAI
Atklāšanas pasākums 19. augustā, 11.00 Brāļu kapos pie Mūžīgās uguns (Rīga)
Noslēguma pasākums 23. augustā 15.00 Brāļu kapos pie skulpturālas grupas „ Māte
Latvija”(Rīga)
Lāpu skrējiena maršruts ir cieši saistīts ar akcijas „Apskauj Latviju” stādīto ozolu
maršrutu, kas simboliski parāda, ka Lāpu skrējiens ir apliecinājums vīriem (un sievām)
stipriem kā ozoliem, kuri nesatricināmi ir stāvējuši brīvības sardzē pat visbezcerīgākajos
brīžos. Lāpu skrējienā piedalīsies Valsts robežsardzes amatpersonas, darbinieki,
sadarbības iestāžu pārstāvji, jaunsargi un pašvaldību iedzīvotāji. Piedalīties ir aicināts
ikviens interesents.
Organizē Valsts robežsardze

19. – 25. augusts, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs (Pils iela 3,
Gulbene)
DOKUMENTĀLĀS FILMAS „BALTIJAS BRĪVĪBAS CEĻĀ” SEANSI
Režisora Askolda Saulīša filmā atspoguļoti notikumi, kas saistīti ar Baltijas valstu
sadarbību 20. gadsimta 20.-30. gados un kopējiem neatkarības centieniem,
cenšoties atgūt zaudēto neatkarību pēc pusgadsimta ilgas PSRS okupācijas. Atainots
arī lielo pārmaiņu laiks Baltijas valstīs, kad transformācija notika it visās dzīves jomās,
un atkalapvienošanās ar Eiropas politisko, sociālo un kultūras vidi. Ieeja bez maksas.
Organizē Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

19. augusts – 8. septembris, Smiltenes novada bibliotēkas logi (Baznīcas laukums 13,
Smiltene)
FOTOIZSTĀDE „BRĪVĪBAS CEĻŠ. BALTIJAS CEĻAM 30”
Izstādi veido melnbaltas fotogrāfijas no smiltenietes Guntas Drones personīgā arhīva
un tās mērķis ir mudināt novada iedzīvotājus pāršķirstīt ģimenes albumus un
atcerēties laiku, kad baltieši pirms trīsdesmit gadiem ar vārdiem ‘vabadus’, ‘brīvība’,
’laisvė’ stāvēja plecu pie pleca Baltijas ceļā, paužot visai pasaulei savu gribu un
pierādot, ka arī mazas valstis var būt stipras savā vienotībā.
Organizē Smiltenes novada bibliotēka

20. augusts, 18.00, Olaines bibliotēka (Zemgales iela 24, Olaine)
ATMIŅAS PAR BALTIJAS CEĻU
Izstāde „Atmostas Baltija”, filma par 1989. gada notikumiem, aculiecinieku stāsti un
atmiņas.
Organizē Olaines bibliotēka

20. – 25. augusts, Valmieras pils teritorija (Bruņinieku iela 3, Valmiera)
EKSPRESIZSTĀDE „30 GADI BALTIJAS CEĻĀ”
Par Baltijas ceļu, Valmieru un apkārtējiem novadiem.
Organizē Valmieras muzejs

20. – 31. augusts, Līvānu novada Centrālā bibliotēka (Rīgas 136, Līvāni)
IZSTĀDE ”BALTIJAS CEĻAM 30”
Izstāde vēsta par norisēm un notikumiem akcijas laikā „Baltijas ceļš” 1989. gada 23.
augustā, atgādinot un skaidrojot Baltijas ceļa nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā.
Organizē Līvānu novada Centrālā bibliotēka

22. un 23. augusts, Latvijas Neredzīgo bibliotēka (Strazdumuižas iela 80, Rīga)
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BALTIJAS CEĻA 30. GADADIENA
22. augusts, 15.00
DZIESMOTA PĒCPUSDIENA BALTIJAS VALSTU VIENOTĪBAI.
Dienas gaitā bibliotēkas lasītavā no fonotēkas krājuma tiks atskaņotas dziesmas, kas
skanēja un iedvesmoja cilvēkus trešās Atmodas laikā. Pl.15.00 sadosimies rokās un
izdziedāsim brīvības dziesmas – ,,Atmodas Baltija”, ,,Manai dzimtenei”, ,,Div’ dūjiņas”,
,,Daugav’s abas malas” un citas.
23. augusts, 15.00
JURA PODNIEKA DOKUMENTĀLĀS FILMAS „KRUSTCEĻŠ” SEANSS UN ATMIŅU
PĒCPUSDIENA
Filma ir emocionāls stāsts par triju Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
centieniem iegūt politisku neatkarību. Cilvēku stāsti atspoguļo vēstures līkločus un
Atmodas laiku. Savās atmiņās par laiku pirms 30 gadiem dalīsies bibliotēkas lasītāji un
bibliotekāri.
LITERATŪRAS IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻAM 30”
Bibliotēkas mērķauditorijai izstādes materiāli tiks nodrošināti pielāgotā formātā –
audio formātā, palielinātā drukā un reproducēti Braila rakstā.
Organizē Latvijas Neredzīgo bibliotēka

22. – 26. augusts, Skaistkalnes pagasta bibliotēka (Skolas iela 1, Skaistkalne,
Vecumnieku novads)
BALTIJAS CEĻA 30. GADADIENAI VELTĪTA TEMATISKA IZSTĀDE
Organizē Skaistkalnes pagasta bibliotēka

23. augusts, no 9.00, Alūksnes Kultūras centrs (Brūža iela 7, Alūksne)
BALTIJAS CEĻA 30. GADADIENAS ATCERES PASĀKUMS
9.00-12.00 Ziedu kompozīcijas „Tauriņu ceļš” veidošana skvērā pie kultūras centra.
Iedzīvotāji aicināti iesaistīties un nest ziedus no saviem dārziem.
12.00 dokumentālās filmas „Baltijas brīvības ceļš” (rež. Askolds Saulītis, 2014) seanss.
18.00 Atvara Sirmā un Kristīnes Dinas Bitānes koncerts.
Organizē Alūksnes Kultūras centrs

23. augusts, 10.00-14.00, 18. novembra laukums (Krāslava)
EKSPRESIZSTĀDE „AKCIJAI „BALTIJAS CEĻŠ” – 30”
Arī krāslavieši sniedza viens otram rokas Baltijas ceļā un netālu no Siguldas – autoceļa
Rīga-Cēsis 59. kilometrā – stiprināja kopīgo baltiešu brīvības simbola ķēdi.
Organizē Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs

23. augusts, 10.00-16.00, un 24. augusts, 10.00-13.00, Ķekavas novadpētniecības
muzejs
AMATIERVIDEO PAR BALTIJAS CEĻU UZ AUTOCEĻA A7 PIE ĶEKAVAS
Olainietis Edgars Prūsis uzdāvinājis Ķekavas novadpētniecības muzejam paša filmētu
amatiervideo par 1989. gada 23. augusta notikumiem pie Ķekavas. tolaik viņš
darbojies Latvijas Tautas frontes Rīgas rajona nodaļā, un nejauši viņa rokās nonākusi
profesionālā videokamera. 1989. gada 23. augustā pa autoceļu A7 viņš devies ar
savu auto, lai iemūžinātu notikumus videolentē no toreizējā valsts autoinspekcijas
posteņa 2. stāva. Ēka tolaik atradusies pie krustojuma ar apvedceļu, kur tagad ir
rotācijas aplis. Videoierakstā redzama cilvēku pulcēšanās, plīvo Latvijas un Lietuvas
karogi, skan visu triju republiku himnas.
Organizē Ķekavas novadpētniecības muzejs

23. augusts, 11.00-17.00, Dobeles novada domes laukums (Brīvības iela 17, Dobele)
ATCERES AKCIJA DOBELĒ
Dienas garumā interesenti aicināti izzināt, izprast un piedalīties vēsturiskajā akcijā.
Ikvienam būs iespēja atgriezties trīsdesmit gadu senā vēsturē, aplūkojot un
nofotografējoties ar vēsturiskiem 20. gadsimta 80. – 90. gadu eksponātiem – RAF
8
Programmā iespējamas izmaiņas; aktuālākā informācija lv100.lv/baltijascels30

„Latvija” mikroautobusu, radiotehniku, laikrakstiem un citiem eksponātiem, tādā
veidā izdzīvojot akcijas dalībnieka pieredzi. Interaktīvos stendos varēs aplūkot
dokumentālu filmu un izzinošu prezentāciju par Baltijas ceļu. 12.00 svinīgā atceres
brīdī varēs ne tikai dzirdēt atmiņu stāstus no dobelniekiem, kas piedalījušies
vēsturiskajā notikumā, bet arī pašiem sadoties rokās un piedalīties akcijā.
Organizē Dobeles pilsētas kultūras nams, Dobeles novadpētniecības muzejs sadarbībā ar
Dobeles novada pašvaldību

23. augusts, 12:00, 14:00, 16:00, 18.00, Līvānu novada Centrālā bibliotēka, Straumes
zāle (Rīgas 136, Līvāni)
DOKUMENTĀLĀS FILMAS „BALTIJAS BRĪVĪBAS CEĻŠ” SEANSI
Režisora Askolda Saulīša filmā atspoguļoti notikumi, kas saistīti ar Baltijas valstu
sadarbību 20. gadsimta 20.-30. gados un kopējiem neatkarības centieniem,
cenšoties atgūt zaudēto neatkarību pēc pusgadsimta ilgas PSRS okupācijas. Atainots
arī lielo pārmaiņu laiks Baltijas valstīs, kad transformācija notika it visās dzīves jomās,
un atkalapvienošanās ar Eiropas politisko, sociālo un kultūras vidi. Ieeja bez maksas.
Organizē Līvānu novada Centrālā bibliotēka

23. augustā, 15.00, Bauskas muzejs (Kalna iela 6, Bauska)
BALTIJAS CEĻAM 30
Baltijas ceļa vēsturisko fotogrāfiju ekspozīcijas, mākslinieces Daivas Šlajienes akvareļu
izstādes „Dzintari” atklāšana un dokumentālās filmas „Neatkārtojamais Baltijas ceļš”
(lietuviešu valodā ar subtitriem angļu un krievu valodā) seanss. Izstādes apskatāmas
līdz 9. septembrim.
Organizē Bauskas muzejs sadarbībā ar Lietuvas Republikas vēstniecību Latvijā un Bauskas
lietuviešu kultūras biedrību „Astra”

23. augusts, Siguldas novads
1988. gadā, kad tika nodibināta Latvijas Tautas fronte, atbalsta grupas tika izveidotas
arī teju vai katrā uzņēmumā un iestādē Siguldā, Siguldas, Allažu, Krimuldas,
Inčukalna, Sējas, Vangažu, Garkalnes pagastos, tajās pulcējās liels skaits šo apdzīvoto
vietu iedzīvotāju. Sigulda kļuva par šo apdzīvoto vietu Tautas frontes grupu pārstāvju
tikšanās vietu un Siguldas novada LTF grupa apvienoja visus tautfrontiešus kopīgām
aktivitātēm. Tautfrontiešiem bija nozīmīga loma šīs neatkārtojamās akcijas „Baltijas
ceļš” organizēšanā Pleskavas šosejas posmā no Rīgas līdz Līgatnei 55 kilometru
garumā.
15.00, Turaidas muzejrezervāts, Turaida
IZSTĀDES „BALTIJAS CEĻAM – 30” ATKLĀŠANA
Izstāde vēsta par norisēm un notikumiem no 20. gadsimta 80. gadu sākuma līdz
akcijai „Baltijas ceļš” 1989. gada 23. augustā, kas veidoja mūsu pārmaiņu ceļu
Latvijā, Turaidā un Siguldā.
Organizē Turaidas muzejrezervāts
17.00-21.00, pie kultūras centra „Siguldas devons”, Sigulda
FOTO IZSTĀDE „VĒLĒTIES AUGSTĀKO – SAVU VALSTI „
Izstāde veidota no Vladimira Tjurina fotogrāfijām, kur fiksēti mirkļi un cilvēki ceļā uz
valsti, uz Latviju. Siguldietim, fotogrāfam Vladimiram Tjurinam dzīves aicinājums ir
radošā fotogrāfija. Autoru aizvien aizrāvusi ideja ar kādu dziļāku domu un zemtekstu.
17.30-18.30
SARUNU SOLIŅŠ AR TĒMA „BRĪVĪBA, KAS VIENO UN IEDVESMO”
Pirmo reizi Siguldā īstenosim Sarunu soliņu. Aicinātie viesi neformālā gaisotnē dalīsies
savā brīvības stāstā. Sēžot uz Sarunu soliņa, par saviem izaicinājumiem un uzvarām
stāstīs uzņēmējs Juris Dudko, Siguldas novada Jaunrades centra vadītāja Ilze Šulte,
videoproducents Reinis Janulis, darbnīcas „Rūtas grozs” īpašniece, grāmatu autore
Ligija Zariņa, blogere, pasaules apceļotāja Zane Eniņa, VAZ 2106 īpašnieks Armands
Nodievs, video režisors un deju kolektīva „Vizbulīte” dejotājs” Kārlis Bergs.
Sarunu soliņš jeb LAVKA ir ļoti iecienīta pasākumu forma Latgalē, īpaši Daugavpilī jau
no 2016. gada. Aizgūto ideju no kolēģiem plānots turpmāk attīstīt arī Siguldā.
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18.30-19.00, pie kultūras centra „Siguldas devons”, Sigulda
SIMBOLISKA DZĪVĀ ĶĒDE
Aicinām siguldiešus un kaimiņu apdzīvoto vietu iedzīvotājus veidot iedzīvinot
fotogrāfiju, kurā atpazīst sevi, stāstot savu stāstu, daloties atmiņās. Daļa no siguldiešu
stāstiem būs ierakstīti audio un būs klausāmi visu izstādes laiku.
19.00, pie kultūras centra „Siguldas devons”, Sigulda
PIANISTA REIŅA ZARIŅA KONCERTS
Reinis Zariņš ir viens no izcilākajiem pianistiem, vairākkārtējs Lielās mūzikas balvas
laureāts. Viņa interpretācijas ir sajūsminājušas klausītājus daudzviet pasaulē – gan
Ņujorkas Kārnegi un Steinveja zālēs, gan Amsterdamas „Concertgebouw”, gan arī
Vigmora zālē Londonā. Kaut arī Reinis ar savu ģimeni dzīvo Londonā, viņš ir patiess
Latvijas patriots, un to apliecina gan dzimtenē sniegtie koncerti, gan latviešu mūzikas
izvēle savās koncertprogrammās, gan arī latviešu autoru jaundarbu pirmatskaņojumi.
Koncerta programmu Baltijas ceļam veidojis pats pianists iedvesmojoties no
aculiecinieku stāstiem un tikšanās ar Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Daini
Īvānu, studējot, lasot, pētot ceļu uz Baltijas ceļu.
Koncerta apmeklējums bez maksas.
Organizē kultūras centrs „Siguldas Devons”

23. augusts, 18.00, Liepājas Latviešu biedrības nams (Rožu laukums 5/6, Liepāja)
DOKUMENTĀLĀS FILMAS „ĪVĀNS” SEASS
Režisora Andreja Verhoustinska dokumentālā filma “Īvāns” ir stāsts par cilvēku, kurš
simbolizē jaunlaiku Latvijas vēsturi, par cilvēkvalsti, kas apvieno sevī gan cerības,
ideālismu, vilšanos, izvēles, kompromisus, uzvaras un zaudējumus. Un atrod sevī spēku
atgriezties pie pirmsākumiem, neļaut sevi samalt laikmeta griežiem un nebūt tikai par
gadījuma karakalpu dzīves noliktajā stāstā. Ar ieejas biļetēm.
Organizē Liepājas Latviešu Biedrības nams

23. augusts, 17.00, Bārbeles bibliotēka (Bauskas iela 2, Bārbele, Vecumnieku
novads)
TEMATISKS BALTIJAS CEĻA TRĪSDESMITGADES PASĀKUMS „BRĪVĪBAS CEĻŠ”
Organizē Bārbeles bibliotēka

23. augusts, 18.00, Vienības laukums, Cēsis
CĒSIS BALTIJAS CEĻĀ / 1989 - 2019
Pirms trīsdesmit gadiem cēsnieki sadevās rokās arī Vienības laukumā, kļūstot par daļu
no unikālās cilvēku ķēdes, kas savienoja Baltijas valstu tautas no Viļņas līdz Tallinai.
Šogad ar Trešās atmodas dzinējspēku – dziesmu – atgādināsim par tautas spēku,
atgūstot pašu dārgāko – brīvību.
Koncerta mākslinieku vidū būs Ivars Rutmanis, Haralds Sīmanis, Arvīds Ulme, Rihards
Saule, Trīne Žagare, Aivars Lapšāns, Namejs Kalniņš, Lāsma Vasmane-Mašina, Toms
Ņizins, pādomās dalīsies „Baltijas ceļu” pieredzējušie un jaunākās paaudzes cēsnieki.
Koncerta izskaņā visi aicināti uz kopīgu sadziedāšanos.
Aktivitāšu zonā ikviens varēs izzināt akcijas „Baltijas ceļš” veidošanu un norisi; īpašā
Cēsu rajona Baltijas ceļa shēmas kopijā akcijas dalībnieki varēs atrast un atzīmēt savu
atrašanās vietu, salikt lielformāta puzli „Baltijas ceļš” un uzrakstīt vēstījumu, izmantojot
vēsturiskās akcijas organizēšanā neatņemamu palīgrīku – rakstāmmašīnu.
Organizē Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

23. augusts, 18.00, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja laukums un
Reprezentācijas zāle (Akadēmijas iela 10, Jelgava)
BALTIJAS CEĻA 30 GADU ATCEREI VELTĪTS PASĀKUMS „VIENOTI BRĪVĪBAI”
Svinīga uzruna no muzeja balkona; patriotisku dziesmu un dzejas kompozīcija;
Vienotības jostas siešana un tīšana kamolā; priekšlasījums ar prezentāciju par Baltijas
ceļa akciju un tās vērtējumu mūsdienās; aculiecinieku atmiņu stāstījumi.
Organizē Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
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23. augusts, 18.00, Vadakstes muižas parks (Vadakstes pagasts, Saldus novads)
KONCERTS „SADOSIMIES ROKĀS”
Koncerta muzikālo noformējumu veidos „Studija Saldus” un koncerta laikā izskanēs
Vadakstes un Jaunakmenes dzejnieku dzeja.
Organizē Sieviešu interešu klubs „Vadakstes liepas”

23. augusts, 18.00, Zilākalna svētvieta (Kocēnu novads)
AKCIJAS „BALTIJAS CEĻŠ” 30. GADADIENAI VELTĪTS PASĀKUMS
Klātesošos uzrunās Baltijas ceļa dalībnieks, Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Olmanis un atmiņu stāstā dalīsies arī kocēnietis Tālavs Megnis. Piedalās Kocēnu
pūtēju kvintets, Kocēnu kultūras nama jauktais koris „Imera”, Vaidavas kultūras un
amatniecības centra jauktais koris „Vaidava”, Valmieras Kultūras centra vīru koris
„Imanta”, Strenču kultūras nama jauktais koris „Rītu puse”, Rūjienas jauktais koris
„Ziemeļzeme” un Valmieras Kultūras centra folkloras kopa „Trīne”, kas aicinās
klātesošos vienoties kopīgā latviešu tautas spēka dziesmu izdziedāšanā pie piemiņas
ugunskura.
Organizē Kocēnu novada pašvaldība

23. augusts, 18.00, Baltā kāpa (Saulkrasti)
RETRO AUTO PARĀDE AR ĪPAŠI GAISMOTU AUTO BRAUCIENU CAURI PILSĒTAI
Organizē Saulkrastu novada pašvaldība

23. augusts, Valmiera

18.00, Valmieras Mūzikas skola (Pilskalna iela 3, Valmiera)
PIEMIŅAS NOTIKUMS „BALTIJAS CEĻAM 30”
Uzrunas, sarunas un atmiņu stāsti pie ugunskura; zibakcija pie Valmieras Sv. Sīmaņa
baznīcas. Piedalās Valmieras Mūzikas skolas pārstāvji, koris „Baltie bērzi”, Veru vīru
koris (Igaunija), aktieris Januss Johansons, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vēstures un
sociālo zinību skolotājs Juris Mūrnieks un citi.
Organizē Valmieras pilsētas pašvaldība
20.00, Valmieras pils teritorija (Bruņinieku iela 3, Valmiera)
FILMAS „PARADĪZE '89” seanss (rež. Madara Dišlere, 2018)
Filmas sižets norisinās 1989. gada augustā. Māsas Paula un Laura (saukta par
Laurēnu) vasaras brīvlaikā ierodas pie māsīcām mazpilsētā. Pieaugušo nepieskatītā
meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojoties, kā ir būt pieaugušām. Paulai pēc
telefonsarunas ar mammu rodas sajūta, ka arī viņas vecāki šķiras. Viņa ir apjukusi,
daudz nepalīdz arī televīzijā redzamās ziņas – valstī tiek izsludināts ārkārtas stāvoklis.
Tomēr meitenē aug kareivīgums, un viņa nolemj rīkoties, cerot, ja Latvija atgūs
brīvību, jaunā situācija izvērsīsies par labu visiem. Paula viena dodas uz Baltijas ceļu.
Organizē Valmieras pilsētas pašvaldība

23. augusts, 18.00, Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca (Baznīcas iela 31, Kuldīga)
ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS „BALTIJAS DZINTARI”
Koncertprogramma „Baltijas dzintari” veltīta Baltijas ceļa atcerei, tajā iekļauti Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas komponistu skaņdarbi, ko atskaņos Baltijas valstu mūziķi –
ērģelniece Larisa Carjkova, Latvijā dzīvojošais lietuviešu saksofonists Arvīds Kazlauskis
un igauņu soprāns Ana Mari Ūspelde.
Koncerts iekļauts festivāla „Via Baltica” programmā, kas no 7. līdz 31. augustam
notiek Liepājā un Kuldīgā. Ieeja ar biļetēm.
Organizē nodibinājums „Via Cultura”

23. un 24. augusts, Madonas novads
STARPTAUTISKIE AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU SVĒTKI „BALTIJAS CEĻAM 30”
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Piedalās Madonas novada kolektīvi un viesi no Lietuvas un Igaunijas; koncerti notiks
Sarkaņu pagasta Biksērē, Jura Alunāna parkā Kalsnavā, Mārcienas pansionāta
pagalmā, Barkavas estrādē un Dzelzavas kultūras namā. Ieeja bez maksas.
Katrā pasākumu norises vietā tiks veidots ziedu paklājs „Baltijas ceļam 30”.
23. augusts, 18.00-19.00, 21.00-23.00, Biksēres muižas klēts pagrabi (Sarkaņu
pagasts), IZSTĀDES
DRAUDZĪBAS KONCERTI
23. augusts, 19.00, Biksēres estrāde (Sarkaņu pagasts), Pēc koncerta balle ar grupu
„Ķirmji”
24. augusts, 14.00, Jura Alunāna parks (Kalsnava)
24. augusts, 14.00, Mārcienas pansionāta pagalms (Meža iela 24, Mārciena),
24. augusts, 18.00, Dzelzavas kultūras nams (Ozolu iela 1, Dzelzava)
24. augusts, 19.00, Barkavas estrāde (Barkava)
Organizē Madonas novada pašvaldība

23. augusts, 19.00, Iecavas parka estrāde (Iecava)
BALTIJAS CEĻŠ 30
Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Rolanda Radziņa un Iecavas
novada domes priekšsēdētāja Aivara Mačeka uzruna; jauniešu pūtēju orķestra
„Auseklītis” koncerts.
Organizē Iecavas novada pašvaldība

23. augusts, 19.00, Miegupes krastā pie Sapas dzirnavām Valmiera-Cēsis ceļa malā
(Beverīnas novads)
BALTIJAS CEĻAM 30
Ikviens aicināts pievienoties dzīvajai ķēdei, dalīsimies atmiņās, līdzi ņemt tā laika
fotogrāfijas, labu garastāvokli un dziedātprieku.
Organizē Beverīnas novada pašvaldība

23. augusts, 21.21, Rojas estrāde (Jūras iela 10, Roja)
KONCERTUZVEDUMS „ES RAKSTU TAVU VĀRDU: BRĪVĪBA”
Koncertuzvedumu veido trīs cikli: „Zirgu cikls” ar Imanta Ziedoņa vārdiem, cikls
„Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām” ar Vizmas Belševicas vārdiem
un cikls „Brīvība” ar Pola Eliāra vārdiem.
Piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri Agnese Cīrule, Zane Dombrovska, Gundars
Grasbergs, Egils Melbārdis, Uldis Siliņš, Raimonds Celms, kā arī dziedātāja Kristīne
Matvejeva, mūziķu grupa Raimonda Macata vadībā un Tehniskās Universitātes koris
„Vivere”, diriģents Gints Ceplenieks. Režisors un scenārija autors Gundars Silakatiņš,
scenogrāfs Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece Jurate Silakaktiņa, gaismu mākslinieks
Oskars Pauliņš, horegrāfe Inga Krasovska, muzikālā producente Zane Dombrovska.
Ieeja ar biļetēm.
Organizē Latvijas Nacionālais teātris

23. augusts, 21.15, LTV1
DOKUMENTĀLĀS FILMAS „700 BRĪVĪBAS KILOMETRI” PIRMIZRĀDE
Kā tapa Baltijas ceļš, ko mēdz dēvēt arī par pasaules vēsturē pirmo zibakciju un arī
par Baltijā pirmo auto sastrēgumu, kad grūti bija pagūt izbraukt no lielajām pilsētām,
lai aizpildītu tukšākos posmus uz perifērijas ceļiem? Kā bija iespējams tomēr mērķi
īstenot - zem svešas varas, bez mobilajiem telefoniem un interneta, paļaujoties vien
uz līdzcilvēku brīvprātību? Lai satiktu Baltijas ceļa dalībniekus tagad, pēc 30 gadiem,
LTV filmēšanas grupa vēsturiskajā maršrutā dodas ar vienu no tā laika padomju
Latvijas populārākajiem ražojumiem – mikroautobusu „Latvija”. Filmas veidotāji
Gundars Rēders, Odita Krenberga, Uģis Kronbergs.
Piedāvā Latvijas Televīzija

23. un 24. augusts, mobilā lietotne #walk15
BALTIJAS CEĻA GĀJIENS
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Baltijas ceļš ir brīvības mērs. Baltijas ceļu veido 650 km. Maršruts ar informācijas
punktiem latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodā atrodams mobilajā lietotnē
#walk15. Šajā maršrutā Lietuvas, Igaunijas un Latvijas vēsturnieki atzīmēs nozīmīgākos
un interesantākos vēsturiskā Baltijas ceļa faktus. Baltijas ceļa gājiens finišēs 24.
augustā @Laisvės piknikas 2019.
Organizē Vlada.lt, walk15.lt

23. – 30. augusts, Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle (Dzirnavu iela, Jaunpils)
VĒSTURISKA IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻAM – 30”
Organizē Jaunpils muzejs

23. – 31. augusts, Jēkabpils Tautas nams (Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils)
DAIŅA ORMAŅA FOTOGRĀFIJU IZSTĀDE „JĒKABPILIEŠI BALTIJAS CEĻĀ”
Fotogrāfs, jēkabpilietis Dainis Ormanis aktīvi piedalījies gandrīz visos Latvijai nozīmīgos
pasākumos, iemūžinot tos fotogrāfijās. Baltijas ceļu iemūžinājis Cēsu rajonā, kur Rīgas
– Pleskavas šosejas 57. kilometrā dzīvajā ķēdē bija sastājušies Jēkabpils pilsētas un
rajona ļaudis. Daudziem rokās radioaparāti, plakāti, Latvijas karogi. Bet pāri visam –
vienotības, apņēmības un brīvības sajūta.
Organizē Jēkabpils pilsētas bibliotēka

24. augusts, 10.30 (reģistrācija no 8.30), pie Pļaviņu Kultūras centra (Daugavas iela
49, Pļaviņas)
PĻAVIŅU DAUGAVAS PROMENĀDES PUSMARATONS
Lai atzīmētu Latvijas tautai tik nozīmīgo notikumu – Baltijas ceļu, kavētos atmiņās par
tautas varonību, apliecinātu tās esamību šodienā un būtu daļa no latviešu vienotā
spēka, pievienoties aicināti visi interesenti, neatkarīgi no vecuma un fiziskās
sagatavotības, lai, skrienot, nūjojot vai ejot, veiktu kādu no distancēm. Notikuma
kulminācija būs „dzīvā ķēde” uz Pļaviņu promenādes, kad tieši tāpat kā pirms 30
gadiem Baltijas ceļā, aicināsim visus iedzīvotājus atkal sadoties rokās. Reģistrācija
www.plavinunovads.lv
Organizators: Pļaviņu novada pašvaldība

24. augusts, Strenči
BALTIJAS CEĻA PIEMIŅAS PASĀKUMS „BALTIC CHAIN RUN”
17.00 Baltijas motobraucēju parādes brauciens ”Strenči – Seda – Strenči” (pulcēšanās
no plkst. 15.00)
18.00 Motošovs Strenču pilsētas estrādē (Rīgas ielā 7)
21.00 Koncerts „Baltijas ceļam 30”
22.00 Balle ar rokgrupu „Līvi”
23.30 Diskotēka
Organizē Strenču novada pašvaldība

25. augusts, 16.00, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle (Lielā iela 9, Liepāja)
ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS „BALTIJAS DZINTARI”
Koncertprogramma „Baltijas dzintari” veltīta Baltijas ceļa atcerei, tajā iekļauti Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas komponistu skaņdarbi, ko atskaņos Baltijas valstu mūziķi –
ērģelniece Larisa Carjkova, Latvijā dzīvojošais lietuviešu saksofonists Arvīds Kazlauskis
un igauņu soprāns Ana Mari Ūspelde.
Koncerts iekļauts festivāla „Via Baltica” programmā, kas no 7. līdz 31. augustam
notiek Liepājā un Kuldīgā. Ieeja ar biļetēm.
Organizē nodibinājums „Via Cultura”

Līdz 31. augustam
Valmieras, Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas un Kocēnu novads
NOVADPĒTNIECĪBAS AKCIJA „BALTIJAS CEĻAM – 30”
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Akcijas mērķis ir pievērst Valmieras, Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas,
Mazsalacas un Kocēnu novadu bibliotekāru uzmanību Baltijas ceļa akcijas dalībnieku
apzināšanai un intervēšanai savā pagastā, pilsētā vai vietējā kopienā.
Organizē Valmieras bibliotēka

Augusts, Jelgavas pilsētas bibliotēka (Akadēmijas iela 26, Jelgava), Pārlielupes
bibliotēka (Loka maģistrāle 17, Jelgava), Miezītes bibliotēka (Dobeles šoseja 100 A,
Jelgava) un bērnu bibliotēka „Zinītis” (Lielā iela 15, Jelgava)
IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻAM 30”
Organizē Jelgavas pilsētas bibliotēka

20. un 21. septembris, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Latvijas
Nacionālā bibliotēka, Rīga
BALTIJAS VALSTU JAUNIEŠU FORUMS „EJAM TĀLĀK PA BALTIJAS CEĻU 2019”
Forums „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu” veicinās izpratni par Baltijas ceļa vēsturiskajiem
aspektiem, aicinās diskutēt par vērtībām, kas vieno mūsdienu baltiešus, stiprinās
priekšstatus par katra valsts pilsoņa lomu, pienākumiem, tiesībām un atbildību
demokrātiskas sabiedrības attīstībā, pilnveidos prasmes iesaistīties sociālu kampaņu
rīkošanā un īstenošanā, kā arī sekmēs Baltijas valstu iedzīvotāju un institūciju
sadarbību un pieredzes apmaiņu.
Forumā piedalīsies 15 līdz 19 gadus veci jaunieši no Baltijas valstīm. Tā norisei izvēlētais
laiks – 20. un 21. septembris – simboliski iezīmē ANO noteikto Starptautisko miera dienu
– iespēju sabiedrībai, organizācijām un nācijām visā pasaulē iesaistīties aktivitātēs, lai
veicinātu miera kultūras attīstību, kas aicina respektēt ikviena cilvēka cieņu un dzīvību
bez diskriminācijas un aizspriedumiem, un aktīvi iestāties pret jebkāda veida
vardarbību.
Organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Baltijas valstu izglītības iestādēm,
institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kuru eksperti iesaistās foruma lekciju un
nodarbību saturiskajā izstrādē. Foruma partneru un atbalstītāju vidū ir Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrija, UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija; UNESCO Lietuvas
Nacionālā komisija, Latvijas Nacionālās Vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa,
biedrība „FreeRiga”; Valsts Kultūrkapitāla fonds, Zviedrijas vēstniecība Latvijā u.c.

AR BALTIJAS CEĻA TRĪSDESMITGADI SAISTĪTAS IZSTĀDES / EKSPOZĪCIJAS / AKCIJAS u.c.
Visu gadu
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Brīvības bulvāris 32, Rīga)
IZSTĀDE „LATVIJAS GADSIMTS” / VALSTSGRIBAS ATDZIMŠANA. LATVIJAS NEATKARĪBAS
ATJAUNOŠANA (1986-1991)
Atmodas periods, tāpat kā citi strauju pārmaiņu posmi, bija gribas un ideālu laiks.
Izvirzītie ideāli bija sakņoti iepriekšējā pieredzē – vēsturiskajā atmiņā, valstiskuma
pieredzē, arī padomju periodā saglabātajā un stiprinātajā piederībā vietējai kultūras
videi, sava veida lokālajam sentimentam. Izstādē apmeklētāji var iepazīties ar
galveno 1980. gadu beigu norišu hronoloģiju. Galvenā uzmanība pievērsta valsts
simbolu atjaunošanai un sabiedrības vēsturiskās atmiņas pārmaiņām Atmodas gaitā.
Izstādē iekļautie Atmodas perioda dzīvesstāsti atspoguļos radikāli atšķirīgus
redzējumus par Latvijas nākotni, kā arī dažādās cilvēku reakcijas – gan pielāgošanos,
gan principialitātes saglabāšanu lielu pārmaiņu brīdī.
Organizē Latvijas muzeji

GADSIMTA ALBUMS
Aicinājums Latvijas iedzīvotājiem pierakstīt stāstu par dzimtas vēsturē svarīgu
notikumu, personību vai vietu, arī Baltijas ceļā piedzīvoto un augšupielādēt interneta
vietnē „Gadsimta albums”
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Augšupielādētie stāsti un attēli līdzās izstādē piedāvātajiem dzīvesstāstiem veidos
Latvijas vēstures panorāmu, atbildot uz izstādē uzdoto jautājumu – kas ir Latvija.
Organizē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Visu gadu
Tautas frontes muzejs (Vecpilsētas iela 13/15, Rīga)
MUZEJA EKSPOZĪCIJA
Tautas frontes muzejs ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā
atrodamas unikālas liecības (priekšmeti, dokumenti), kas stāsta par Latvijas tautas
centieniem atgūt neatkarību, par Trešo Atmodu. Apmeklētājiem iespējams iepazīties
ar dokumentiem, fotogrāfijām, kinohronikām, kas atspoguļo Atmodas laika
notikumus.
Ieeja muzejā bez maksas.
Organizē Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa

No 23. augusta, Tautas frontes muzeja interneta vietnē
VIRTUĀLA FOTOGRĀFIJU UN DOKUMENTU IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻŠ”
Sadarbojoties ar Lietuvas Nacionālo muzeju Viļņā, Igaunijas Nacionālo muzeju Tartu
un Paņevežas Reģionālo muzeju veidotajā virtuālajā izstādē, kurā apskatāmi
dokumenti, fotoliecības un periodika par Baltijas ceļa plānošanu, norisi un atskaņām
presē (ar anotācijām (latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodā). Virtuālo izstādi
būs iespējams apskatīt visās Baltijas valstīs vienlaicīgi, tā atgādinot par Baltijas ceļu,
gan aktualizējot tā norisi un sniegt iespēju analizēt tā simbolismu un nozīmi
mūsdienās. Bijušajam Polijas prezidentam Leham Valensam pieder vārdi: „Es
joprojām stāvu Baltijas ceļā, jo tas bija svarīgs elements domino efektā, kas sagrāva
komunistisko režīmu Austrumeiropā.”
Organizē Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Latvijas Tautas frontes muzeja nodaļa
sadarbībā ar Igaunijas Nacionālo muzeju un Lietuvas Nacionālo muzeju

Visu gadu, Latvijas skolās
CEĻOJOŠA IZSTĀDE „BALTIJAS BRĪVĪBAS CEĻŠ”
Par Baltijas valstu sadarbību 20. gadsimta 20. – 30. gados, II pasaules kara laikā un
1989. gadā Baltijas ceļa laikā.
Organizē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Visu gadu Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Rīgā
CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻŠ – AKCIJA BRĪVĪBAS VĀRDĀ”
Organizē Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Igaunijas Nacionālo arhīvu un Lietuvas
Centrālo valsts arhīvu

15. jūlijs – 31. augusts, Latvijas valsts simtgades informācijas centrs Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā (Mūkusalas iela 3, Rīga)
CEĻOJOŠA IZSTĀDE „BALTIJAS BRĪVĪBAS CEĻŠ”
Par sadarbību Baltijas valstīs 20. gadsimta 20. – 30. gados, II pasaules kara laikā un
1989. gadā Baltijas ceļa laikā. Izstādes vadmotīvs ir Latvijas valsts un tautas ceļš no
Latvijas valstiskās neatkarības cauri okupācijām līdz neatkarības atjaunošanai. Ceļš,
kas Baltijas nācijas izšķirošos brīžos ir savedis kopā, lai tās drosmīgi iestātos par savām
tiesībām, apliecinātu Baltijas tautu sīkstumu un spēku. Izstāde veltīta Baltijas ceļa 25.
gadadienai, plašākā vēsturiskā retrospekcijā atskatoties uz Molotova-Ribentropa
pakta un tā slepeno papildprotokolu sekām Austrumeiropā 20. gadsimtā.
Organizē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Virtuāla ekspozīcija MĒS ATCERAMIES „BALTIJAS CEĻU”
https://www.kuldigasmuzejs.lv/id72/mes-atceramies-baltijas-celu
Akcijā piedalījās arī Latvijas Tautas frontes aktīvisti no Kuldīgas. Ekspozīcijā iekļautas
muzeja krājumā esošās kuldīdznieku atmiņas.
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Organizē Kuldīgas novada muzejs

Virtuāla ekspozīcija BALTIJAS CEĻŠ – 30
https://www.gulbenesmuzejs.lv
Gulbenes Tautas frontes nodaļa organizēja cilvēku sadošanos rokās uz Valmieras Rūjienas ceļa no Sauļiem līdz Rencēniem. Ekspozīcijā iekļautas muzeja krājumā esošās
gulbeniešu atmiņas.
Organizē Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

Pie bijušā Unguriņu robežas pārejas punkta pie Latvijas – Igaunijas robežas
BALTIJAS CEĻAM VELTĪTĀ PIEMIŅAS ZĪME,
Viens no retajiem brīvdabas objektiem, kas liecina par pasaules mērogā unikālo
Baltijas ceļu. Šeit katru gadu kopā ar Igaunijas Republikas Karksi Nuijas pašvaldību
tiek organizēti atceres pasākumi. Zīme uzstādīts 2009. gada 23. augustā, Baltijas ceļa
20. gadadienā. To veidojis metālmākslinieks Andris Dukurs.

Bauska un apkārtne – Iecava-Doles sala – Sigulda-Turaida-Amata-Āraiši – Cēsis un
to apkārtne – Valmiera-Oleri-Ķoņi https://www.celotajs.lv/lv/e/baltijas_cels
CEĻOJUMA AUTO MARŠRUTS „BALTIJAS CEĻŠ”
Baltijas ceļa dalībnieku ķēde Latvijā iezīmēja Baltijas ceļu no Bauskas līdz Rīgai, tālāk
uz Siguldu, Cēsīm, Valmieru un Rūjienu. Vēsturiski šāds ceļš izmantots un bijis zināms
jau 14.-15.gs. un pat agrāk. Par to liecina varenais Mežotnes pilskalns un sena ostas
vieta pie tā. Bauskas pils bijusi svarīgs cietoksnis Livonijas laikos un vēlāk viena no
Kurzemes hercoga rezidencēm. Sigulda bijusi ne vien labi nocietināta vieta Gaujas
krastā ar trim mūra pilīm tuvumā, bet arī kūrorts veselības uzlabošanai. Līgatne zīmīga
ar savu vēsturisko industriālo mantojumu papīrfabrikas veidā. Āraiši – atkal viens sens
tirdzniecības ceļu krustpunkts ar ezersalas pili, senu baznīcu, pilsdrupām un slavenām
vējdzirnavām. Cēsis kā viena no Vidzemes vēsturiskajām pērlēm ar vecpilsētu, veco
un jauno pili, majestātiskiem Gaujas senlejas skatiem pie Ērgļu klintīm. Valmiera ar
Sīmaņa baznīcu, Jāņa Daliņa stadionu, sava teātra auru un augstskolas jaunību.
Pieminot Rūjienu, interesanti, ka Kārļa Zemdegas veidotais piemineklis Tālavas
taurētājam, kurš uzstādīts 1937. gadā, pieminot Rūjienas atbrīvošanu, veiksmīgi
pārdzīvojis visus pēckara gadus. Tajā iekaltie veltījuma vārdi ”Taurētājam bija mirt,
tomēr latvji ziņu dzird sasaucas” ar Baltijas ceļu 1989. gada 23. augustā.
Organizē Lauku ceļotājs

16
Programmā iespējamas izmaiņas; aktuālākā informācija lv100.lv/baltijascels30

