
 

 

SIMTGADES VĒRTĪBU PROJEKTS 

Daļa no Simtgades loterijas ir Latvijas vērtību virtuālā muzeja izveide, kura mērķis ir apkopot visu labo, 
kas pagātnē veidojis mūsu Latviju un turpina to darīt joprojām. Interneta vietnē 
www.simtgadesvertibas.lv ikviens aicināts papildināt Latvijas simtgades vērtību sarakstu un kopā 
izveidot unikālu dāvanu Latvijas valstij 100. dzimšanas dienā.  
 
Savas vērtības Latvijas valsts simtgades virtuālajam vērtību muzejam jau pievienojuši: 
 

 Raimonds Vējonis, Latvijas Valsts prezidents 

LATVIJAS CILVĒKI. — Mūsu Latvijas lielākā vērtība ir mūsu cilvēki. Latvija var lepoties ar talantīgiem un 

gudriem cilvēkiem, kuru radošums un darba spējas iedvesmo. Visi kopā, sajūtot cits cita plecu, mēs 

esam spēks, kas ļāvis mums pašiem lemt savus likteņus un izcīnīt pašiem savu valsti. Lai šo tautas 

kopības sajūtu un spēku nesam no pagātnes cauri šodienai nākotnē, Latvijas nākamajās simtgadēs! 

 Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministre 

RADOŠUMS. — Pamatvērtība, kas virza uz priekšu pasauli. Par līderi iespējams būt tikai tam, kurš ir 

radošs, kurš meklē jaunus ceļus un veidus, kā pilnveidoties un padarīt pasauli par labāku vietu. Tas, kurš 

iet pa zināmiem ceļiem, var būt tikai sekotājs. 

 Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs 

VALODA.— Latviešu valoda ir viens no būtiskiem nacionālās identitātes elementiem. Valodas 

veidošanās process gājis kopsolī ar nācijas apziņas veidošanos.  

Pasaulē ir vien 200 valodu, kurās runātāju skaits pārsniedz 1 miljonu. Varam būt lepni, ka latviešu 

valodā runā 1,5 miljoni cilvēku — tas nozīmē, ka valoda ir dzīva un attīstās. 

Mēs tai palīdzam. Valodu stiprinām un sargājam, globalizācijas laikmetā pat “koplietojam vienumus”, 

lietojam “datnes” un dibinām “jaunuzņēmumus”. 

Septiņi lietvārdu locījumi, darbības vārdu laiku sistēma, līdzskaņu mijas, fonēmas “ķ” un “ņ” un 

intonāciju lietojums mūsu valodu padara grūtāk apgūstamu, bet, neraugoties uz to, latviešu valoda ir 

nedaudzo izredzēto valodu starpā, kas reāli spēs saglabāties nākotnē. Galu galā — savu valodu varam 

svinēt kaut vai katru dienu, jo esam viena no retajām nācijām ar vārda dienu kalendāru. 

 Maija Kubli, Latvijas Loto valdes priekšsēdētāja 

LATVIEŠA EMOCIJAS. — Reti kur var just tādu latvieša emociju gammu kā pie SuperBingo Lielā laimes 

rata. Emociju ir daudz, mēs labi redzam, kā latvieši pauž prieku — kādam tā ir jautra deja uz vienas 

kājas, kādam citam — kautrīgs smaids ar acīm. Bet lai neviens nesauc latviešus par nīgru tautiņu pie 

Baltijas jūras — latviešiem prieka izpausmju ir daudz, un mēs, Latvijas Loto, tam esam labākie liecinieki. 

 Džemma Skulme, māksliniece 

VĒSTURISKAIS MANTOJUMS. — Mūsu vēsture ir mūsu balsts. Tā liek atcerēties, pētīt, skaidrot līdz 

galam nezināmo, meklēt līdzības un atšķirības ar šodienu. Gan mākslas baudītājam, gan vēstures 

izzinātājam ir līdzīgs aicinājums — esi ziņkārīgs, vērīgs un atraisīts vēstījumiem, iedziļinies, un tev būs 

interesanti! Tikai zinot pagātni, mēs spējam saprast tagadni un veidot nākotni.  

http://www.simtgadesvertibas.lv/

