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Informācija par 2018.gada 18.novembra programmas norisi - gaismas 

uzvedumu „Saules mūžs” 

 

Par gaismas uzvedumu 

Latvijas valsts tapšanas stāsts 18 minūšu garā īpašā muzikālā gaismas uzvedumā, kas 

muzikāli un vizuāli stāsta par sešiem posmiem mūsu valsts vēsturē no idejas par savu 

valsti līdz šim brīdim - valsts simtgadei, veidojot Latvijai simbolisku novēlējumu - 

dzīvot Saules mūžu. Pirotehniskie elementi ir tikai viena no uzveduma daļā, būtiska 

loma ir gaismas tehnoloģijām, gaismas radītajiem vizuālajiem tēliem un īpaši 

veidotam mūzikas materiālam, ko ierakstījis Liepājas simfoniskais orķestris, Rīgas 

kamerkoris AVE SOL un solisti. 

 

Simtgades gaismas uzveduma unikalitāte:  

- šogad plānota plašāka uzveduma norises teritorija, kas aptver Daugavas 

akvatoriju, iesaista gan Latvijas Nacionālo bibliotēku, Saules akmeni, AB 

dambi, Rīgas panorāmas gaismojumu; 

- plašā norises zona dod iespēju to vērot lielākam cilvēku skaitam abpus 

Daugavai un no Akmens un Vanšu tiltiem un Daugavas otra krasta;  

- uzvedumā pirmo reizi tiks kombinētas daudzveidīgas gaismu tehnoloģijas, 

īpaši izstrādāta gaismu režija, daļēji izvairoties no ierastā pirotehnikas 

salūta un iepazīstinot plašu sabiedrību ar modernāku un videi draudzīgāku 

pieeju; 

- uzvedums būs laika izpratnē garāks kā ierasts, lai pilnvērtīgi izstāstītu 

uzvedumā iecerēto stāstu un vēstījumu 

- uzvedumam tika sagatavots oriģinālmūzikas pavadījums – atzītā 

komponista Ērika Ešenvalda jaundarbs, kas ir neatņemama gaismas 

uzveduma sastāvdaļa; 

- pirms un pēc uzveduma plānotas norises 11.novembra krastmalā, lai 

nodrošinātu vienmērīgu cilvēku plūsmu pirms un pēc gaismas uzveduma; 

- uzvedums ir daļa no 18.novembra kopīgās programmas un tematiski 

noslēdz 18.novembra dienu – rītam ar saullēktu sākoties Latvijas 

ieskandināšanai un vakarā ar gaismas uzvedumu „Saules mūžs” tematiski 

saulei rietot noslēdzot aktīvo dienas daļu’; 

- paredzams, ka uzvedumu apmeklēs rekordliels skatītāju skaits, kā arī to 

varēs vērot televīziju tiešraidēs un klausīties uzveduma mūziku Latvijas 

Radio. 

 

Gaismas uzveduma tematika:  

Uzveduma sižetu veido sešas daļas – Kosmogonija, Vētras sēja, Trīskrāsaina saulīte, 

Tautas sirdspuksti, Mana dziesma, Saules mūžu Latvijai!, kas tematiski stāstīs 

Latvijas simts gadu stāstu. 

 

Detaļas: 

 2018.gada 18.novembrī plkst.21.02 

 Pirms uzveduma kopīga Latvijas himnas dziedāšana visā pasaulē 

 Uzveduma garums - 18 minūtes 

 Ērika Ešenvalda oriģinālmūzika un Kristapa Krievkalna aranžētas pazīstamas 

un līdzi dziedamas melodijas 

 Daugavas akvatorijs starp Akmens un Vanšu tiltiem, ietverot Gaismas pili, 

Saules akmeni un gaismojumu 11.novembra krastmalā 
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 Rīgas silueta izgaismošana 

 Gaismas scenogrāfija visā teritorijā, tēlaina pirotehnikas, spēka zīmes uz AB 

dambja 

 

Uzveduma radošā grupa: 

 Diāna Čivle – mākslinieciskā vadītāja 

 Kristaps Krievklans – muzikālais vadītājs 

 Ēriks Ešenvalds – komponists 

 Austra Hauks – vizuālās koncepcijas dizainere 

 Normunds Bļasāns – gaismu mākslinieks 

 Kalvis Kalniņš – pirotehnikas un gaismas efektu dizainers 

 producents – biedrība „Staro 100” 

 

Par uzveduma lomu programmā 

Svinīgs un pacilājošs notikums – svētku uguņošana vai, simtgades gadā – īpaši 

veidots gaismas uzvedums - ir nozīmīga ikgadēja tradīcija Latvijas valsts 

proklamēšanas gadadienā, pulcējot simtus tūkstošus skatītāju klātienē un pie 

televīzijas ekrāniem, lielai daļai no kuriem tieši gaismas uzvedums kļūst par svētku 

kulminācijas brīdi. Papildus tiek nodrošināta televīzijas un radio tiešraide vēl daudz 

lielākam skatītāju lokam Latvijā un pasaulē, kļūstot par vienu no statītākajām visa 

gada pārraidēm. 

 

Simtgades gadā gaismas uzvedumam ir īpaša loma kopīgajā 18.novembra 

programmā, tematiski iekļaujoties kopīgajā programmas vēstījumā – gūt izzinošu 

informāciju par Latvijas valsts simts gadiem, apzināties, ka mēs katrs esam Latvija, 

būt lepnam par savu valsti. 

 

Par organizēšanu 

Gaismas uzvedumu organizē Rīgas dome 
 


