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Valsts simtgades notikumu veidotāji no visas Latvijas pulcēsies Rīgā 
 
Ceturtdien, 12.oktobrī, Latvijas valsts simtgades pašvaldību koordinatori un notikumu 
veidotāji no visas Latvijas tiksies Rīgā, lai pārrunātu Latvijas valsts simtgades svinību plāna 
ietvaru, nozīmīgākos pasākumus, kā arī dalīsies paveiktajā un iecerēs nākamajam gadam. 
 
Seminārs norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēka Ziedoņa zālē (Mūkusalas iela 3, Rīga) 
no plkst. 10.30. Semināram ikviens interesents aicināts sekot līdzi tiešraidē Latvijas valsts 
simtgades programmas mājaslapā www.lv100.lv. 
  
Seminārā pasākumu veidotāji pārrunās spilgtākos jau īstenotos un plānotos Latvijas valsts 
simtgades svinību notikumus, apskatīs simtgades notikumu komunikācijas vadlīnijas un 
labākos piemērus, dalīsies ar simtgades svinību notikumiem reģionos un iepazīsies ar 
Latvijas valsts simtgades informācijas centra iespējām.  
 
Nākamgad Latvijas pašvaldībās norisināsies plaša valsts simtgadei veltīta notikumu 
programma, 4. maijā ar Baltā galdauta svētkiem plaši tiks svinēts vēsturiskais 1990. gada 
Augstākās Padomes lēmums - pieņemtā deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”. Simts dienas pirms simtās Latvijas dzimšanas dienas – 11. augustā – visā 
Latvijā gaidāma Simtgades zaļumballe. Pilsētās plānots īstenot projektu „Brīvības ielas 
stāsts”. Latvijā ir vairāk nekā 60 ielas, bulvāri un laukumi, kas nes Brīvības vārdu. Brīvības 
ielas programma kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem, skolēniem, dažādu 
paaudžu iedzīvotājiem apzinās saglabātās atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un 
stāstos. Tāpat reģionos plānoti Brīvības forumi, kur kopā ar katra novada izcilākajiem 
prātiem diskutēs par Latvijas nācijas attīstību nākamajā simtgadē. Lai veicinātu Latvijas 
kino filmu pieejamību visplašākajam skatītāju lokam, tiks pārrunātas programmas “Latvijas 
filmas Latvijas simtgadei” demonstrēšanas iespējas Latvijas novados.  
 
Savukārt plkst. 11.45 Latvijas valsts simtgades informācijas centrā reģionu pārstāvji aicināti 
uz UNESCO nedēļas „Kultūras mantojums lietojumā” prezentāciju un  kulinārā mantojuma 
iepazīšanu, tostarp praktiskā veidā iepazīt sklandraušu pagatavošanas receptes. 
 
Semināra noslēgumā plkst. 14.00 norisināsies Latvijas valsts simtgades atklāšanas 
akcijas „Apskauj Latviju” pateicības pasākums. Pasākumā Iekšlietu ministrijas un Kultūras 
ministrijas vadība par akcijas īstenošanu pateiks paldies Latvijas pierobežas pašvaldībām, 
AS “Latvijas Valsts meži” un iekšlietu dienestiem – Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī jauniešu organizācijām – Latvijas Mazpulki un 
Latvijas jaunsargi.  
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