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Preses konferencē „Es daru Latviju! Es radu Latviju!” informēs par jaunumiem valsts 
simtgades svinību sagatavošanā Latvijas reģionos 

Trešdien, 30.martā, plkst.11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas spicē, 11. stāvā notiks preses konference, 
kurā sniegs informāciju par Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanu Latvijas reģionos un drīzumā 
gaidāmajām valsts simtgades aktivitātēm.  

Preses konferencē piedalīsies: 
kultūras ministre Dace Melbārde, 
Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, 
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Ilga Šuplinska, 
Latvijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Sigvards Kļava 
fonda DOTS izpilddirektore Ieva Morica, 
SIA ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.  

Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecu gadu periodā no 2017. līdz 2021.gadam, lai aptvertu un 
atzīmētu galvenos ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos notikumus. Vietējā un nacionālā 

mērogā identificētas pilsētas un reģioni, kam bijusi īpaši būtiska loma Latvijas valsts izveidē. Pašvaldību, 
nevalstisko organizāciju un sabiedrības interese un aktivitātes reģionos ir veiksmes atslēga 
simtgades norišu organizēšanai visā Latvijā. Veicinot visas Latvijas iesaisti valsts simtgades norisēs un 
nodrošinot valsts simtgades svinību virsmērķa sasniegšanu reģiona pasākumos, izveidots pašvaldību 
koordinatoru tīkls. Viņu nozīmīgākais uzdevums ir raudzīties uz svinību plānošanu kā pašvaldību attīstības 
stratēģiju sastāvdaļu, iesaistīt pēc iespējas plašāku un daudzveidīgāku sabiedrību svētku programmas 
izstrādē.   

Lai īstenotu simtgades svinību sagatavošanas programmu, kas 2016.gada 9.februārī pieņemta 
Ministru kabinetā, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs koordinē pasākuma plāna 
izstrādi, valsts simtgades aktivitāšu un norišu ietvaru, uztur pastāvīgu dialogu ar dažādām 
sabiedrības grupām. Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs ik dienu saņem idejas, 
ieteikumus un padomus no Latvijas iedzīvotājiem un tautiešiem ārvalstīs. Šīm idejām ir liela loma 
simtgades programmas īstenošanā. Vairāk informācijas medijiem par Latvijas valsts simtgades 
svinībām  pieejama www.lv100.lv sadaļā Medijiem. 

Par valsts simtgades atzīmēšanas virsmērķi noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas,  valstiskās 
piederības sajūtas stiprināšana un mīlestība pret savu zemi, pašorganizējošu procesu rosināšana un 
dažādu līmeņu sadarbības veicināšana. Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir Latvijas valsts 
simtgades svinību patrons. 

Papildu informācija: 
Linda Pavļuta 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas  
Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja 
67330322, Linda.Pavluta@km.gov.lv 
  
Jolanta Borīte 
Latvijas valsts simtgades biroja 
Reģionālo projektu vadītāja 
67330338, Jolanta.Borite@km.gov.lv 
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