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Latvijas valsts simtgades svinību Rīcības komiteja tiekas pirmajā sēdē

Trešdien, 25. februārī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā notika Latvijas valsts simtgades
svinību Rīcības komiteja pirmā sēde, kuras laikā Rīcības komiteja tika iepazīstināta ar
simtgades programmas aprisēm un valsts pārvaldes institūciju iesniegtajiem
priekšlikumiem.
Rīcības komitejas locekļi vienojās par ciešu sadarbību ar Latvijas valsts simtgades svinību
Radošo padomi, kā arī pauda gatavību stiprināt sadarbību starp ministrijām un dažādām
institūcijām, lai veiksmīgi īstenotu svētku programmu. Rīcības komiteja uzsvēra
nepieciešamību veidot ilgtermiņa svinību programmu, kas būtu vērsta uz nepārtrauktību,
nevis kampaņveidīgu atsevišķu pasākumu virknējumu.
Kultūras ministre Dace Melbārde iepazīstināja Rīcības komiteju ar simtgades svētku mērķiem,
programmas veidošanas pamatprincipiem un dažādu ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem.
Kā galvenie simtgades svinību mērķi tika uzsvērta Latvijas sabiedrības valstsgribas un
piederības sajūtas stiprināšana un pašorganizējošu procesu un sadarbības veicināšana,
Latvijas vēstures aktualizācija, uzsverot Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas
attīstības rezultātu, Latvijas kā 21. gadsimta nacionālas valsts identitātes definēšana,
paliekošu 21. gadsimta vērtību un simbolu radīšana, kā arī jauniešu radošo iniciatīvu
atbalstīšana un piederības sajūtas stiprināšana.
Svinību programma tiks veidota piecu gadu griezumā (2017–2021), ietverot gan lokālo un
nacionālo, gan starptautisko un virtuālo dimensiju, kā arī veicinot iedzīvotāju un kopienu
līdzdalību ideju ģenerēšanā, programmas veidošanā un īstenošanā un privāto-publisko
partnerību un mecenātismu.
Kā konkrētus Kultūras ministrijas svinību programmas priekšlikumus ministre minēja piecu
spēlfilmu, vienas animācijas filmas vai cikla un sešu dokumentālo filmu radīšanu, Latvijas
Nacionālās enciklopēdijas izveidošanu, koncertuzvedumu „Dzimuši Latvijā”, Latvijas muzeju
kopizstādi, Latvijas labāko teātra izrāžu parādi, simboliskas Brīvības alejas attīstību un XXVI
Dziesmu un XVI Deju svētkus 2018. Gadā kā vienu no svinību centrālajiem notikumiem un
kulminācijas brīžiem. Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludinājis konkursu mērķprogrammā
„Latvijai 100”, kurai 2015. gadam paredzētais finansējums ir 280 000 eiro. Projektus var
iesniegt vēl līdz 27. februārim plkst. 12.00.
Apkopoti arī citu ministriju un iestāžu priekšlikumi. Kā atsevišķi piemēri plašajā ideju klāstā,
ko iesniegusi katra institūcija, minami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
rosināta grāmata par 100 Latvijas dabas dārgumiem, Satiksmes ministrijas iecerētā pastmarku
sērija „Latvijas Republikai 100”, vizuālā informācija par valsts jubileju un ar to saistītajiem
pasākumiem uz autoceļiem, pilsētvidē un valsts robežas tuvumā un tematiskas „Tautas
ekskursijas” uz Latvijas reģionu skaistākajām un ievērojamākajām vietām. Nacionālā
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome rosina veidot gan vēsturisku seriālu, gan
dokumentālo filmu ciklu Latvijas Televīzijā, Latvijas Radio kanālu kopīgi veidotu Latvijas
mūzikas 100 gadu topu, kā arī Latvijas Radio un Dziesmu un deju svētku kopīgo informatīvo

punktu un radio studiju pilsētas centrā. Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība gatavojas
Vispasaules latviešu salidojumiem 2018. gadā k un Latvijas mākslinieku lielkoncertam
Ņujorkā. Zemkopības ministrija aicina lepoties ar savu zemi un tradīcijām, atgādinot, ka
jaunieši laukos ir konkurētspējīgi uzņēmēji, svinot Nozaru godus jeb nozaru dižošanās svētkus
un izglītot Latvijas bērnus un jauniešus par pārtikas produktu ceļu no lauka līdz galdam.
Iekšlietu ministrija piedāvās grāmatu par Valsts policijas simtgadi un ceļojošo izstādi par
Latvijas pasu vēsturi, kā arī Valsts robežsardzes organizētu akciju 2019. gadā dienesta
simtgadē, kas paredz iedzīvotāju simbolisku sadošanos rokās atsevišķos posmos gar Latvijas
robežu. Latvijas Institūts sadarbībā ar Simtgades biroju, kuru paredzēts izveidot šī gada maijā,
piedāvā aktualizēt Latvijas zīmolvedības vadlīnijas, kā arī izstrādāt tematiskās līnijas un vizuālo
identitāti uzsverot, ka simtgade ir lieliska iespēja spodrināt Latvijas tēlu pasaulē. Savukārt
Valsts kanceleja piedāvā apkopot grāmatā 1920.–1925. gada Latvijas Republikas valdības sēžu
protokolus, notikumu un atmiņas.
Latvijas valsts simtgades svinību Rīcības komiteja izveidota, lai izstrādātu svētku pasākumu
plānu, publicitātes pasākumu plānu un finansējuma tāmi, kas līdz 2015.gada 1. jūlijam
jāiesniedz Ministru kabinetā, kā arī koordinētu svētku sagatavošanas gaitu, veiktu uzraudzību
un sekotu līdzi finansējuma izlietošanai.
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