
Latvijas valsts simtgades 

programma 

akcenti 2020. gadā 

KM Latvijas valsts simtgades biroja  

vadītāja Linda Pastare 

 



2020. gads 

Vēstures izpēte un popularizēšana 

Norišu programma Latvijā un ārvalstīs 

Kultūras piedāvājums bērniem un jauniešiem 

Komunikācija  

Jaunrade un institūciju simtgades 



Vēsturiskie atskaites punkti 

Latgales atbrīvošana 

2020. gada janvāris 

Neatkarības kara 

noslēgums 
 

Satversmes sapulces 

sanākšanas 100. gadadiena 

1. maijā 

Satversmes 

sapulces simtgade 

 
 

Deklarācijai “Par Latvijas 

neatkarības atjaunošanu” 

30  

4. maijā 

Neatrības atjaunošanas 

trīsdesmitgade 



Neatkarības kara noslēgums 
 

Latgales atbrīvošanas simtgade 2020. gada janvāris 

- 3. janvāris, svinīgi pasākumi Daugavpilī un 

Krāslavā 

- janvāra sākumā pulkvedim Miškovskim veltītas 

piemiņas plāksnes atklāšana Rīgā 

- 4. maijā militārā parāde Daugavpilī 



Latvijas Republikas neatkarības  

atjaunošanas trīsdesmitgade 

 

- atgādināt un skaidrot Atmodas laika  

nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā;  

- turpināt fiksēt organizatoru un dalībnieku  

atmiņas; 

- godināt Atmodas laika aktīvistus 

- daudzveidīgās norisēs iesaistīt plašu  

sabiedrību 



Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai  

veltītie Baltā galdauta svētki 

 

-kopā sanākšana – ar sev tuvajiem un  

jauniepazītiem cilvēkiem 

- balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols 

un vienojošais elements; 

- kopā būšana un sarunas, daloties atmiņās un  

nākotnes idejās 

- senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā  

mantojuma apzināšana un godā celšana, atrodot  

jaunas kopīgu vērtību apliecinājuma izpausmes; 

- norišu dokumentēšana 



“Demokrātijas (at)dzimšana.  

1920-1990-2020” 

 

Norises: 

• Brīvības bulvāra liepu alejā iepretī 

LNVM telpām 2020. gada 4. maijā; 

• Latvijas Nacionālajā vēstures  

 muzejā Rīgā, Brīvības bulvārī 32 



Dailes teātra simtgade 

Starptautiskais teātra forums “Nākamie 100!”  

2020. gada novembrī. 
 

Foruma programma apvienos labākos jomas 

profesionāļus no Latvijas un ārvalstīm, lai rastu 

atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem teātra 

jomā: teātra veidi un to ilgtspēja, nacionālais 

teātris 21. gadsimta multikulturālisma realitātē, 

teātra kritikas loma un nākotne, jauno teātra 

profesionāļu attīstība kultūrizglītības kontekstā 

un teātra menedžments. 



Kultūras kanona portāla attīstība, nodrošinot 

ērtu pieeju Latvijas kultūras vērtībām. 

 

Latvijas Nacionālās enciklopēdijas attīstība  

 

Zinātnisko konferenču cikla noslēgums  

2020. gada oktobrī "Latvijas valstiskuma  

idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas  

kultūras telpā" (6 konferences par Latvijas  

valstiskuma idejas attīstību, sadarbībā ar 

Latvijas Universitāti). 



Programma “Latvijas skolas soma” 
 

Vairāk nekā 230 tūkstoši skolēnu 

14 000 notikumu 

1500 norišu piedāvājumu 
 


