
 
Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

2017. gada 22. novembrī 

 

Mediju akreditācija Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgades 

notikumiem 2. decembrī Valkā 

 
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs uzsāk plašsaziņas līdzekļu akreditāciju uz 

Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes simtgadei (LPNP 100) veltītajiem pasākumiem, kuri notiks 

2017. gada 2. decembrī Valkā. 

 

Pieteikumi LPNP 100 tiek pieņemti elektroniski, līdz 30. novembrim aizpildot Pieteikumu 

akreditācijai mājaslapā LV100.lv sadaļā „Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei 100” vai 

šeit http://mlgn.to/4py8. Par akreditācijas piešķiršanu vai atteikumu Iesniedzējs tiks informēts e-

pastā ne vēlāk kā 2017. gada 1. decembrī.  

 

Akreditācija uz Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgades notikumiem: 

 nodrošina iespēja apmeklēt pasākumus brīvdabā (gājiens, pieminekļa atklāšana) un 

Latvijas filmu programmu; 

 nodrošina iespēja apmeklēt LPNP 100 veltīto konferenci; 

 iespēju robežās nodrošina Svētku koncerta apmeklējumu. 

 

Uzmanību fotogrāfiem un filmēšanas grupām! 

Pasākumos akreditētajiem fotogrāfiem un filmēšanas grupām piedāvāsim īpašas zonas Jūsu 

darba vajadzībām – konferencē un svētku koncertā, gājienā un pieminekļa atklāšanā. 

 

Transports uz Valku 

Mediju vajadzībām būs nodrošināts transports, izbraukšana no Rīgas plkst.8.00, atgriešanās 

Rīgā apmēram plkst.23.00. Ja nepieciešams transports, lūgums to norādīt akreditācijas 

pieteikumā vai rakstot uz linda.pastare@km.gov.lv . 

 

Preses centrs Valkā 

2. decembrī Valkas pilsētas kultūras namā darbosies preses centrs. Preses centra darba laiks 

no plkst. 9.00 līdz 20.00. 

 

Preses centrā pieejams bezmaksas bezvadu internets, elektroierīču uzlādes iespējas, darba 

stacija (portatīvais dators, printeris, Office programmatūra), aktuālā informācija, dzeramais 

ūdens un kafija uzmundrinājumam. Preses centrā strādās Linda Pastare (+371 29374438, 

linda.pastare@km.gov.lv) un Inga Vasiļjeva (+371 29276111, inga.vinga@gmail.com). 

 

Par programmu 

Savu neatkarīgu un demokrātisku valsti ieguvām mērķtiecīgā darbā vairāku gadu garumā, 

drosmīgi un tālredzīgi Latvijas cilvēki to darīja iespējamu. Latvijas valsts simtgades 

programma izgaismo nozīmīgākos neatkarības ceļa pagrieziena punktus, un Valkai Latvijas 

tapšanā ir nepārvērtējama loma. 

 

2017. gadā aprit simts gadi kopš Valkā 1917. gada vēlā rudenī sanāca Latviešu Pagaidu 

Nacionālā padome. Šim vēsturiski nozīmīgajam notikumam veltīts norišu cikls, kas ar augsta 

līmeņa starptautisku konferenci, svētku koncertu, pieminekļa un izstādes atklāšanu Valkā 

noslēgsies 2. decembrī. 

 

Lai atzīmētu vēsturiskā notikuma jubileju, Latvijas Banka decembra sākumā izlaidīs Latviešu 

Pagaidu Nacionālās padomes 1. sesijai veltītu sudraba kolekcijas monētu, kuras dizainu 

izstrādājis mākslinieks Ivars Drulle. Latvijas valsts simtgadi atzīmē no 2017. līdz 2021. 

http://www.lv100.lv/jaunumi/latviesu-pagaidu-nacionalajai-padomei-100/
http://mlgn.to/4py8
mailto:linda.pastare@km.gov.lv
mailto:linda.pastare@km.gov.lv
mailto:inga.vinga@gmail.com


gadam, lai aptvertu un pilnvērtīgi izstāstītu mūsu valsts veidošanās stāstu. Nozīmīgu lomu 

valstiskuma veidošanā ieņem Latvijas Pagaidu Nacionālās padomes norise Valkā 1917. gadā, 

kā arī tur pieņemtā „Deklarācija ārvalstīm un tautām”. 

 

Plašāka informācija par Latvijas Pagaidu Nacionālās padomes simtgadei veltīto notikumu 

programmu mājaslapā www.lv100.lv . 

 

 

Papildu informācija: 
Linda Pastare 

Kultūras ministrijas 

Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste 

67330339, 29374438 

Linda.Pastare@km.gov.lv 

www.lv100.lv  

http://www.lv100.lv/
mailto:Linda.Pastare@km.gov.lv
http://www.lv100.lv/

