
LATVIJAS VALSTS SIMTGADES PROG�MMA

JANVĀRIS

KONKURSS LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS STUDENTIEM 
„RADI DĀVANU AKADĒMIJAS SIMTGADEI”
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAI – 100
LAIKS: 03.01.–01.02.

Konkursa dalībnieki aicināti atskatīties Mākslas akadēmijas pagātnē, pavērot tagadni un jo īpaši pasapņot par nākotni 
gan dziļi un nopietni, gan nebēdnīgi un asprātīgi un iesniegt grupas izstādes ideju, kas daudzveidīgi interpretē 
izstādes tēmu. Jāizplāno arī izstādes organizācijas process, finansējuma tāme, komanda.

Latvijas Mākslas akadēmija

■ ■ ■

EKSKURSIJAS GIDA VADĪBĀ „10 SOĻI LATVIJAS GADSIMTĀ” 
MUZEJU KOPIZSTĀDĒ „LATVIJAS GADSIMTS”
VIETA: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
LAIKS: 05.01.

Latvijas vēstures gaita laikposmā no idejas par valsts dibināšanu 19. gadsimta beigās līdz 2004. gadam, par ko vēsta 
izstāde, ir vienlaikus gara un ne tik gara – mūsu vidū ir dažādu paaudžu cilvēki, kas atceras notikumus un personības, 
kurus nu jau saucam par vēsturiskiem. Tāpēc izstādes apmeklējums dažiem ir emocionāls un uzjundītu atmiņu pilns, 
bet citiem nes atklāsmes un arī pārsteigumus.
Lai „Latvijas gadsimta” apskate būtu iespējami pilnvērtīga un uzzinātā un iztēlē piedzīvotā – vairāk, ekskursijas laikā 
gids vedīs sanākušos pa tiešā un pārnestā nozīmē līkumoto Latvijas vēstures ceļu, apstājoties 10 pieturās – nosacītos 
vēstures posmos, stāstot par katra posma būtiskiem notikumiem un cilvēkiem.
Cena: ieejas biļete muzejā

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

■ ■ ■

OSKARA KALPAKA BATALJONA IZVEIDOŠANAS SIMTGADE 
LATVIJAS ARMIJAI  – 100
VIETA: Pasta ielā 32 (pie BJC “Junda” ēkas), Jelgavā  
LAIKS: 05.01.

Svinīgs notikums un piemiņas plāksnes atklāšana ar aizsardzības ministra, Nacionālo bruņoto spēku, zemessardzes un 
jaunsardzes piedalīšanos.

Jelgavas pilsētas pašvaldība, Aizsardzības ministrija

■ ■ ■

PROFESORES ŽANETAS OZOLIŅAS LEKCIJU CIKLS
VIETA: Deli, Indijā
LAIKS: 06.01. – 11.01.

Žanetas Ozoliņas piedalīšanās ikgadējā ārpolitikas un drošības politikas konferencē „Raisina Dialogue”, kas pēdējos 
gados Indijā ir izvirzījies par vadošo augsta līmeņa forumu globālās politikas un ekonomikas jomā. Tāpat plānots lasīt 
lekcijas par Latvijas vēstures un valstiskuma jautājumiem Džavaharlala Neru universitātes (JNU) Starptautisko studiju 
fakultātē, turpinot un izvēršot Latvijas Universitātes un JNU jau iesākto sadarbību, un uzstāties vadošās Indijas dom-
nīcās kā Vivekananda International Foundation, iepazīstinot Indijas ārpolitikas ekspertus un interesentus ar Latvijas 
skatījumu uz norisēm reģionā, Eiropā un pasaulē.

Latvijas vēstniecība Indijā

■ ■ ■



LATVIJAS ARMIJAS SIMTGADES ATKLĀŠANA / MEDIJU PASĀKUMS LIEPĀJĀ
LATVIJAS ARMIJAI – 100
VIETA: Uz Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku kuģa A – 53  „Virsaitis”, Liepājā
LAIKS: 07.01. plkst. 11.00–16.00

Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki ir izstrādājuši Latvijas armijas un Neatkarības kara 100. gadadienas 
centrālo svinību plānu. Tās norisināsies ne tikai šogad, bet iekļaus arī 2020. gadu. Šajā pusotrā gadā tiks organizēti 
pasākumi hronoloģiski atbilstoši vēstures notikumiem visā Latvijā, atspoguļojot to vēsturisko virzību Latvijas teritorijā 
un izšķirošās cīņas. Tāpat šajā laika periodā Latvijas pašvaldības ir aktīvi iesaistījušas dažādu vēsturisko pasākumu 
rīkošanā, uzsverot izšķirošo cīņu nozīmi to teritorijās.
Apskatei būs pieejams Latvijas Jūras spēku štāba un apgādes kuģis A – 53 „Virsaitis”, mīnu kuģis M-08 „Rūsiņš” un 
patruļkuģis P – 05 „Skrunda”.
Pasākumā piedalīsies arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Aizsardzības ministrija

■ ■ ■

PRIEKŠLASĪJUMS UN EKSKURSIJA “UZBRUKUMS TUKUMA CIETUMAM 
UN IESLODZĪTO ATBRĪVOŠANA 1919. GADA 9. JANVĀRĪ”
LATVIJAS ARMIJAI – 100
VIETA: Tukuma pilsētas vēstures muzejā, Brīvības laukums 19a, Tukumā
LAIKS: 09.01.

Tukuma pilsētas vēstures muzejs

■ ■ ■

CEĻOJOŠA IZSTĀDE „MĒS GRIBAM BŪT BRĪVI, MĒS BŪSIM BRĪVI”
VIETA: Centrālajā izglītības namā „Przystavek", Varšavā, Polijā
LAIKS: 9.01.–11.02.

Izstāde veltīta Latvijas valsts tapšanai, kontekstā parādot kaimiņvalstis Lietuvu un Igauniju, kā arī Poliju un Somiju. 
Pirmā pasaules kara beigu posmā, sabrūkot kara novājinātajām impērijām un saskaņā ar nāciju pašnoteikšanās 
principu un tautu izteiktu gribu, Centrālajā un Austrumeiropā izveidojās vai tika atjaunotas virkne jaunu nacionālu 
valstu.
Jauno valstu gatavība sekmīgi izmantot radušos ārpolitiskos un iekšpolitiskos apstākļus bija ilga vēsturiska suvereni-
zācijas procesa likumsakarīgs noslēgums. Tomēr jauno neatkarīgo valstu proklamēšana notika sarežģītos starptautis-
kos un iekšpolitiskos apstākļos.

Kultūras ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju

■ ■ ■

FILMA UN IZSTĀDE „IZGAISMOT LATVIJU” 
VIETA: RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā
LAIKS: 10.01., 15.01., 16.01.

Filma ir atskats uz trīs ar pusi gadus ilgajām ekspedīcijām apkārt Latvijai, kas, piedaloties tūkstošiem Latvijas iedzīvotā-
ju, norisinājās 43 pašvaldību teritorijās Latvijas pierobežā, un kulminēja 21.jūnijā ar Vislatvijas simtgades akciju „Izgais-
mo Latviju”. Akcijas laikā ikviens bija aicināts noiet vienu sirdskilometru paša izvēlētā vietā Latvijas pierobežā. 
Ekspedīciju rezultātā iezīmēts „1836 ceļš” – maršruts, kas ved apkārt mūsu valstij un ļauj iepazīt Latvijas krāšņo 
pierobežu.
Filma un izstāde „Izgaismot Latviju” ik pēc aptuveni divām nedēļām ceļo uz kādu citu Latvijas vietu, kur bez maksas 
tiek izrādīta novadu kultūras namos un citās pašvaldību organizētās vietās.
Filmas veidotāji: režisors Jānis Rēdlihs, „RISEBA” studenti un mācībspēki

Imanta Ziedoņa muzejs, banka „BlueOrange", RISEBA

■ ■ ■



EKSPOZĪCIJA „LATVIJAS VALSTS IZVEIDOŠANA UN NEATKARĪBAS KARŠ. 1918–1920”
LATVIJAS ARMIJAI – 100
VIETA: Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā
LAIKS: 12.01.–2029. gads

Ekspozīcija stāsta par laiku, kad, Pirmajam pasaules karam noslēdzoties, Latvijas iedzīvotāji izmantoja iespēju veidot 
savu neatkarīgu valsti. Latvija par spīti daudzajiem pretspēkiem atgūst neatkarību, turklāt šī neatkarība nav saņemta 
kā dāvana, bet gan smagās cīņās izcīnīta. Ekspozīcija sākas un beidzas ar brīvības tēmu – sākas ar Latvijas Republikas 
proklamāciju un beidzas ar de facto neatkarību un de iure neatkarības atzīšanu. 
Izmantojot muzeja krājumā esošos vēstures artefaktus un liecības, papildinot tās ar mūsdienu tehnoloģiju piedāvāta-
jām iespējām, apmeklētājiem būs iespēja iepazīt vienu no Latvijas vēstures sarežģītākajiem posmiem. 
Neatkarības karā bija daudz mirkļu, kad Latvijas Republikas liktenis karājās mata galā, taču to izdevās aizstāvēt un 
nosargāt. Tāpēc Neatkarības karš par spīti daudzām grūtībām un upuriem ir arī Latvijas zelta stunda – varonības un 
uzvaras laiks.
Ekspozīcija ir lielākais ar vēstures liecībām piesātinātais vizuāli telpiskais stāsts par Neatkarības karu Latvijā. 

Latvijas Kara muzejs

■ ■ ■

IZSTĀDE „EMERGING LINES” 
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAI – 100
VIETA: Mākslas galerijā „La Galerie du Crous de Paris”, Parīzē, Francijā
LAIKS: 11.01.–26.01.

„Emerging Lines” ir sadarbības projekts mākslā, ko organizē Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar Vroclavas Mākslas un 
dizaina akadēmiju, Parīzes studentu tīklu „Crous de Paris” un Berlīnes studentu tīklu „The studenten WERK BERLIN”. 
Šis projekts popularizē jaunos māksliniekus un viņu radošo darbību, veicinot mākslinieku atpazīstamību un karjeru 
Eiropā. Divu gadu laikā – no 2019. līdz 2020. gadam – Parīzē, Berlīnē, Vroclavā un Rīgā notiks četras izstādes, kurās 
piedalīsies 36 mākslinieki no visām dalībvalstīm. 
Izstāde Parīzē ir starpdisciplināra grupas izstāde, kuras mērķis ir veidot starpdisciplināru un tematisku dialogu un 
atainot katras valsts sniegumu jauno mākslā. Izstādē piedalīsies astoņi mākslinieki: Zoé Thonet (FR), Charlie Jouan (FR), 
Rie Yamada (DE), Liesa Schmidt (DE), Dārta Lote Bērziņa (LV), Marta Dūdiņa-Ozoliņa (LV), Aleksandra Trojanovska (PL), 
Monika Polaka (PL).

Mākslas galerija „La Galerie du Crous de Paris” (Francija) sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (Latvija), Berlīnes 
studentu tīklu „The studenten WERK BERLIN (Vācija)” un Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmiju (Polija)

■ ■ ■

BEZMAKSAS EKSKURSIJAS EKSPOZĪCIJĀ „LATVIJAS VALSTS IZVEIDOŠANA 
UN NEATKARĪBAS KARŠ. 1918–1920”
LATVIJAS ARMIJAI – 100
VIETA: Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā
LAIKS: 12.01. plkst. 12.00 un 15.00

Latvijas Kara muzejs

■ ■ ■

SARUNAS MUZEJĀ „KĀRLIS IRBĪTIS PRIVĀTI” 
IZSTĀDĒ „TIEŠI LAIKĀ. DIZAINA STĀSTI PAR LATVIJU”
VIETA: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Skārņu ielā 10, Rīgā
LAIKS: 12.01.

Kārlis Irbītis (1904–1997) bija Latvijas ievērojamākais profesionālais aviokonstruktors, dizainers, VEF logo un reklāmas 
torņa autors. Dzīvojis ļoti interesantu un piepildītu dzīvi, trimdā sācis visu no jauna un kļuvis par aviokonstruktoru uzņē-
mumā „Canadair”.
Paralēli profesionālajām lietām Kārlis Irbītis nodarbojās ar gleznošanu, ceļošanu un visa pieredzētā rūpīgu doku-
mentēšanu. Līdzās vienmēr bija viņa mīļotā sieva Elfrīda – gan Latvijā, gan bēgļu gaitās, gan dzīves otrajā pusē, vadot 
harmoniskas vecumdienas Kanādas latviešu pilsētiņā Tērvetē.

Dekoratīvas mākslas un dizaina muzejs

■ ■ ■



PIRMĀS KAUJAS ATCERES PASĀKUMS 
LATVIJAS ARMIJAI – 100
VIETA: Pie piemiņas plāksnes Lielaucē 
LAIKS: 13.01.

Pašvaldības un bataljona komandiera uzrunas, jauno zemessargu uzņemšana un zvērests, sarunas Lielauces kultūras 
namā. – Kultūras nams minēts pie norises vietas

Dobeles 51.bataljona zemessargi

■ ■ ■

IZSTĀDE „SKATIES. REDZI”
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAI – 100
VIETA: Latvijas Mākslas akadēmijas Lielajā aula, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā
LAIKS: 17.01.– 09.02.

Ikgadēja izstāde, kuru ik gadu rīko Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas 4. kursa studenti, par 
vadmotīvu izvirzot kādu tēmu un veicot pētniecības darbu. Šī gada izstādes mērķis ir sniegt priekšstatu par māk-
slinieku radošo procesu, vienlaikus aicinot skatītājus meklēt atbildes un skaidrojumus tam, kas redzams izstādē. 
Iecerētā ekspozīcija arī rosina domāt par ierobežoto iespēju redzēt mākslinieku procesā, ļaujot katram pašam nonākt 
pie atbildēt, vai tas ir nepieciešams.

Latvijas Mākslas akadēmija

■ ■ ■

CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE „BIBLIOTĒKAS, KAS PALĪDZĒJA IZAUGT LATVIJAI“
LATVIJAS NACIONĀLAJAI BIBLIOTĒKAI – 100
VIETA: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā, Mūkusalas ielā, Rīgā
LAIKS: 18.01.-18.02.

Izstāde atklāj saistību starp bibliotēku veidošanos un nācijas nobriešanu savai neatkarīgai valstij. 19. gadsimtā 
bibliotēkas kļuva par biedrošanās centriem latvietības ideju popularizēšanai.
Izstādē atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par 
valsti, izceļot bibliotēku bagāto vēsturi un valsts dibināšanā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība

■ ■ ■

PIEMIŅAS PASĀKUMS „MĒS NESĀM SAULI, BRĪVĪBU UN PATSTĀVĪBU LATVIJAI”
LATVIJAS ARMIJAI – 100
VIETA: Maltas vēstures muzejā, Parka ielā 8, Maltā
LAIKS: 18.01.

Maltas vēstures muzejs, jaunsargi

■ ■ ■

PASTĀVĪGĀS UN VIRTUĀLĀS EKSPOZĪCIJAS 
„KARI UN KARAVĪRS CAURI JELGAVAS LAIKU LOKIEM” ATKLĀŠANA
BERMONTIĀDE 100 - JELGAVĀ
VIETA: Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas ielā 10, Jelgavā
LAIKS: 18.01.

Ekspozīcija ļauj pašu acīm redzēt Jelgavu cauri dažādiem vēstures posmiem, ceļot laikā un būt lieciniekiem, 
piemēram, zemgaļa bēgšanai no Livonijas ordeņa brāļu gūsta vai staigāt pa Jelgavas tirgus laukumu 20. gs. sākumā.

Jelgavas pilsētas pašvaldība

■ ■ ■



LIELBRITĀNIJĀ APBEDĪTO LATVIJAS DIPLOMĀTU GODINĀŠANA
VIETA: Londonā, Lielbritānijā
LAIKS: 18.01.

Svinīga ziedu nolikšana Latviešu kapos Brukvudas kapsētā (Brookwood cemetery), kur apglabāts Latvijas valstsvīrs un 
ilggadējais sūtnis Lielbritānijā Kārlis Zariņš un diplomāts Teodors Visvaldis Ozoliņš, kā arī viņu ģimenes locekļi.

Latvijas vēstniecība Lielbritānijā

■ ■ ■

DEJAS IZRĀDE  „GORODKI. VELTĪJUMS SIBĪRIJAS BĒRNIEM 
VIETA: Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē, Brīvības ielā 39, Liepājā
LAIKS: 19.01.

Ceļš uz Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu bija ilgs un smags. 20. gadsimta 40. gados un arī vēlāk tūkstošiem 
Latvijas iedzīvotāju ar bērniem tika izsūtīti uz Sibīriju. Izrāde balstīta tā laika bērnu stāstos, un to stāsta 38 deju studijas 
„Benefice” jaunieši vecumā no 7 līdz 20 gadiem. 
Radošā komanda:  deju studijas „Benefice” vadītāja un horeogrāfe Annika Andersone, scenogrāfs un gaismu māk-
slinieks Kārlis Freibergs, horeogrāfi Modris Opelts un Sintija Siliņa.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra" deju studija „Benefice"

■ ■ ■

MUZEJU KOPIZSTĀDE „LATVIJAS GADSIMTS"
VIETA: Borgholchauzenā, Vācijā
LAIKS: 20.01.-11.02.

Hronoloģisks stāsts par Latvijas idejas nozīmi latviešu nācijas un sabiedrības dzīvē, iekļaujot dažādo laikmetu politiskos 
kontekstus, katra laikposma kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko dzīvi raksturojošus priekšmetus un cilvēku 
dzīvesstāstus. Vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas papildina arī digitālā 
formā vērsts saturs.
Izstādes veidošanā iesaistījušies 68 valsts, pašvaldību un privātie muzeji.

Latvijas vēstniecība Vācijā sadarbībā ar Latvijas Goda konsuli Vācijā Dr. Sabīni Zommerkampu-Homani 
(Sabine Sommerkamp-Homann), Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

■ ■ ■

SVINĪGA PIEŅEMŠANA PAR GODU LATVIJAS DIPLOMĀTISKĀS PĀRSTĀVĪBAS 
APVIENOTAJĀ KARALISTĒ SIMTGADEI UN LATVIJAS STARPTAUTISKĀS ATZĪŠANAS DE IURE DIENAI.
VIETA: Londonā, Lielbritānijā
LAIKS: 21.01.

Latvijas vēstniecība Lielbritānijā

■ ■ ■

LATVIJAS BALETA UN DEJAS ENCIKLOPĒDIJAS ATVĒRŠANAS SVĒTKI
VIETA: Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā, 
Eduarda Smiļģa ielā 37/39, Rīgā
LAIKS: 23.01.

Latvijas baleta un dejas enciklopēdija sniedz ziņas par baletdejotājiem, kā arī horeogrāfiem, pedagogiem, komponisti-
em, scenogrāfiem, kostīmu māksliniekiem, koncertmeistariem un diriģentiem un viņu devumu dejas attīstībā Latvijā. 
Pirmoreiz apkopots profesionālās laikmetīgās dejas, skatuviskās tautas dejas un citu pazīstamāko dejas žanru 
horeogrāfu, pedagogu, dejotāju, dejas vēsturnieku, kritiķu, fotogrāfu u.c. ieguldījums Latvijas dejas mākslā.
Enciklopēdijas sastādītāja Dr. paed. Gunta Bāliņa, māksliniece Ieva Upmace. Izdevniecība „Ulma"

Izdevniecība „Ulma”

■ ■ ■



KURATORES ĪSSTĀSTI „KĀPĒC MAN PATĪK ŠIS DIZAINS?” 
IZSTĀDĒ „TIEŠI LAIKĀ. DIZAINA STĀSTI PAR LATVIJU”
VIETA: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Skārņu ielā 10, Rīgā
LAIKS: 24.01.

Saruna par Artura Riņķa kinētisko objektu „Sakta”.

Dekoratīvas mākslas un dizaina muzejs

■ ■ ■

DZEJNIECEI VELTAI SNIĶEREI (DZIM. 1920) VELTĪTS VAKARS
VIETA: The Poetry Cafe, Londonā
LAIKS: 24.01.

Programmā īsfilma „Velta” un Veltas Sniķeres lasījums no krājuma „Latvju dainas" atdzejojuma un ieskats dzejnieces 
daiļradē.

Latvijas vēstniecība Lielbritānijā sadarbībā ar Britu-latviešu asociāciju un Latvijas Universitāti

■ ■ ■

TEKSTILMĀKSLAS IZSTĀDE #100DEČILATVIJAI
VIETA: Nacionālā Botāniskā dārza oranžērijā, Salaspilī
LAIKS: 24.01.-24.02.

Aušana ir dzīvesveids un mīlestība, meditācija un gleznošana stellēs. Tekstilmākslas projekts „#100dečiLatvijai” ir 
personīga dāvana Latvijai simtgadē. 100 nedēļās noausti 100 deči, katrs no cita materiāla. Pirmais dečs tika noausts 
2016. gada 21. augustā Zeļču stellēs. Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, 
dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Austi deči no puķēm, 
no neapstrādātiem augu stiebriem, no dažādām augu, dzīvnieku un mākslīgajām  tekstilšķiedrām.  Īstenojot ideju par 
dabas vērtību saglabāšanu un pasaules ilgtspējīgu attīstību, austi deči no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Dečos 
ir ieausti Sapņi, Bērnība, Visums, Brīnumi, ceļojumi Laikā un Īstenība. Katram dečam savs stāsts un sava vērtība.
100 stāsti materiālā. 100 stāsti latgaliešu un latviešu valodās. 

Annele Slišāne

■ ■ ■

DOKUMENTĀLS CEĻOJUMU SERIĀLS „LITERATŪRE – CEĻOJUMS AR RAKSTNIEKU”
VIETA: LTV1
LAIKS: 24.01.-14.03.

Astoņi šolaiku rakstnieki dodas ceļojumā uz tolaiku rakstnieku pasauli.

Biedrība „Ziemeļu Puse",  VFS Films

■ ■ ■

PĒTĪJUMA „LATVIJAS UN TURCIJAS ILGTSPĒJĪGA SADARBĪBA ZINĀTNĒ” 
PREZENTĀCIJA ANKARAS UNIVERSITĀTĒ
VIETA: Ankarā, Turcijā
LAIKS: 25.01.

Pirmreizēju pētījums latviešu un turku valodā par abu valstu attiecībām (1920–1940). Latvijas vēsturnieku izstrādātu 
pētījumu papildinās Ankaras Universitātes īpaši sagatavota nodaļa. Pētījums būs pieejams virtuālajā vidē grāmatas 
formātā. 

Latvijas vēstniecība Turcijā sadarbībā ar Ankaras Universitāti

■ ■ ■



ĢIMEŅU DIENA MUZEJU KOPIZSTĀDĒ „LATVIJAS GADSIMTS” 
VIETA: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
LAIKS: 26.01. plkst. 12.00

Aicinātas ģimenes ar bērniem, lai kopā ar gidu veiktu uzdevumus izstādes ceļvedī bērniem „Soli pa solim”. Ceļveža 
struktūra atbilst izstādes struktūrai, kur Latvijas simts gadi sadalīti nosacītās desmitgadēs, sākot no tautas un nācijas 
veidošanās un beidzot ar mūsdienām. Katru laikposmu raksturo īss apraksts un ilustrācijas, iespējams, vēl nezināmi 
fakti un uzdevumi, kurus pildot, mazais izstādes viesis var precīzāk sajust konkrēto laiku. Visam ceļvedim cauri vijas 
laika līnija, vēstot par būtiskākajiem notikumiem. To pēdējā lappusē var turpināt pats grāmatiņas lietotājs. Uzmanību 
piesaista arī piktogrammas, kas palīdz vieglāk atrast izstādē audio- un videoierakstus, kā arī priekšmetus. Ceļvedi var 
lietot aktīvi un radoši, iesaistot uzdevumu risināšanā arī vecākus, vai arī ņemt to līdzi uz mājām, vēlākai aizpildīšanai un 
lasīšanai. Ieeja bez maksas

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

■ ■ ■

SARUNAS MUZEJĀ „„ZELTA LAIKMETS” LATVIJĀ” 
IZSTĀDĒ „TIEŠI LAIKĀ. DIZAINA STĀSTI PAR LATVIJU””
VIETA: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Skārņu ielā 10, Rīgā
LAIKS: 26.01. plkst. 14.00

Ilze Martinsone stāstīs par latviešu patērniecisko iekāri un Armijas ekonomisko veikalu (mūsdienu „Galerija Centrs").

Dekoratīvas mākslas un dizaina muzejs

■ ■ ■

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀ CENTRA ZINĀTŅU MĀJAS ATKLĀŠANA 
LATVIJAS UNIVERSITĀTEI – 100
VIETA: Torņkalnā, Rīgā 
LAIKS: 28.01.

Latvijas Universitāte veido Akadēmisko centru Torņakalnā. Jau darbojas Dabas māja, Rakstu mājai tiek izvēlēti arhitekti 
un celtnieki, top plāni turpmākajām celtnēm, studentu un zinātnieku dzīves telpai. 
Zinātņu mājā izvietota Medicīnas fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, kā arī Kardioloģijas un 
reģeneratīvās medicīnas institūts, Materiālu mehānikas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Ģeodēzijas 
un ģeoinformātikas institūts, Fizikas institūts, Astronomijas institūts un Bioloģijas institūts.
LU Akadēmiskais centrs ir lielākais Eiropas Stratēģisko investīciju fonda projekts Latvijā, vienīgais Baltijas valstīs, kur tiek 
ieguldīts universitātes attīstībā. 

Latvijas Universitāte

■ ■ ■

DISKUSIJA „JAUNĀS LATVIJAS KULTŪRA EIROPĀ: 1920. GADI UN 1990. GADI. 
KOPĪGAIS UN ATŠĶIRĪGAIS” MUZEJU KOPIZSTĀDĒ „LATVIJAS GADSIMTS"
VIETA: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
LAIKS: 29.01. plkst. 18.00

Dalībnieki – Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Dr. art. Ginta 
Gerharde-Upeniece, rakstniece, tulkotāja, diplomāte Anna Žīgure, Latvijas nacionālā Vēstures muzeja direktors, Dr. 
hist. Arnis Radiņš – sarunāsies par to, kā Latvija iekļāvās Eiropas kultūras dzīvē pēc jaunās valsts dibināšanas un 
atgriezās, atgūstot neatkarību. Jaunajām valstīm svarīgi ir apliecināt savu kultūras līdzvērtību, izstāstīt savu vēstures 
stāstu, meklēt kopīgo ar citām valstīm. Kā Latvija 20. gadsimta 20., 30.gados, tā arī pēc neatkarības atjaunošanas aktīvi 
veidoja kultūras sakarus ar daudzām Eiropas valstīm. Kā tika organizēta un finansēta Latvijas iekļaušanās Eiropas 
kultūrā, kā valsts sevi prezentēja 20. gados un kā – pēc neatkarības atjaunošanas? Kā tika meklēti un veidoti kontakti, 
kas šajā procesā palīdzēja un traucēja? Kāda katrā laikposmā bija mūsu pieredze un iespējas? Ko rādījām Eiropā? Kādu 
iespaidu Latvijas dalība kultūras procesos atstāja uz mūsu sabiedrību un auditoriju ārzemēs? Vai bija/ir vērts finansēt 
Latvijas kultūras projektus ārpus valsts? Kas nosaka to norises veiksmes un neveiksmes? Cik liela nozīme tajā ir organi-
zatoru spējām un varēšanai?

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

■ ■ ■



KAROGA DIENA
LATVIJAS ARMIJAI – 100
VIETA: Skrundā
LAIKS: 29.01.

Latvijas valsts karoga svinīga pacelšana, jauno Skrundas sargu sacensības, Skrundas kaujas rekonstrukcija, gājiens no 
Skrundas vidusskolas līdz Skrundas kaujas piemiņas akmenim, piemiņas brīdis, NBS orķestra koncerts.

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar Aizsardzības ministriju

■ ■ ■

SENIORU DIENA MUZEJU KOPIZSTĀDĒ „LATVIJAS GADSIMTS”
VIETA: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
LAIKS: 31.01.. plkst. 14.00

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena muzejā ir Senioru diena, kurā apmeklētājiem tiek piedāvāti nezināmi vēstures stāsti, 
tikšanās gan ar valstiski svarīgiem, gan ikdienišķiem priekšmetiem, kas izraudzīti Latvijas vēstures stāsta stāstīšanai. 
Ieejas biļete muzejā – 1,50 eiro.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

■ ■ ■

INICIATĪVAS „101 DAINA LATVIJAS SIMTGADĒ” PREZENTĀCIJA
VIETA: Krišjāņa Barona muzejā, Krišjāņa Barona iela 3-5, Rīgā
LAIKS: 31.01. plkst. 18.00

Dāvana Latvijai, kurā var piedalīties ikviens – ierunāt videoformātā latvju dainu –četrrindi, kas skanēs mums visiem.
Ierunāto dainu (mp4 formātā) sūti uz  kasjauns@kasjauns.lv, publicē to 101 daina facebook lapā uz sienas vai uz savas 
facebook sienas, norādot @101daina vai #101daina

Jānis Dambītis, Memoriālo muzeju apvienība

■ ■ ■

MŪSDIENU GRAFIKAS MĀKSLAS DARBU IZSTĀDE
VIETA: Valsts robežsardzes koledžā, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē
LAIKS: 31.01.-29.03.

Izstādē aplūkojami Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju un Latvijas Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāles studentu  
grafikas darbi dažādās tehnikās.

Valsts robežsardzes koledža, Latvijas Mākslas akadēmija

■ ■ ■

IZSTĀDE „LATVIA CELEBRATES 100 YEARS” 
VIETA: Lihtenšteinas Firstistes Nacionālajā muzejā, Lihtenšteinas Firstistē
LAIKS: līdz 06.01.

Lai apmeklētājus iepazīstinātu ar šodienas Latviju – dabu, arhitektūru un galvaspilsētu Rīgu – Lihtenšteinas Firstistes 
Nacionālajā muzejā apskatāma Ārlietu ministrijas veidotā virtuālā izstāde „Nepārtraukta līnija. Latvijas robežas kartēs” 
un īpaši atlasītas fotogrāfijas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Ainavu dārgumi”. Tā ir pirmā Latvijas izstāde 
Lihtenšteinas Firstistē, kopš diplomātisko attiecību izveidošanas.

Latvijas vēstniecība Austrijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Goda konsulu 
Dr. Hansu Verneru Gasneru (Dr. Hans-Verners Gasners) un Lihtenšteinas Nacionālo muzeju

■ ■ ■



MUZEJU KOPIZSTĀDE „LATVIJAS GADSIMTS” 
VIETA: Gīterslo, Vācijā
LAIKS: līdz 14.01.

Hronoloģisks stāsts par Latvijas idejas nozīmi latviešu nācijas un sabiedrības dzīvē, iekļaujot dažādo laikmetu politiskos 
kontekstus, katra laikposma kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko dzīvi raksturojošus priekšmetus un cilvēku 
dzīvesstāstus. Vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas papildina arī digitālā 
formā vērsts saturs.
Izstādes veidošanā iesaistījušies 68 valsts, pašvaldību un privātie muzeji.

Latvijas vēstniecība Vācijā sadarbībā ar Latvijas Goda konsuli Vācijā Dr. Sabīni Zommerkampu-Homani 
(Sabine Sommerkamp-Homann), Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

■ ■ ■

VALSTS POLICIJAS IZSTĀDE  „LATVIJAS REPUBLIKAS POLICIJA: 1918–1940”
VIETA: Latvijas Nacionālās bibliotēkas oranžērijā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
LAIKS: līdz 16.01.

Izstādē atspoguļota Latvijas policijas tapšana un tās struktūru attīstība laika posmā no 1918. līdz 1940. gadam.

Valsts policija, Latvijas Nacionālā bibliotēka

■ ■ ■

IZSTĀDE „LATVIJAS SARKANAJAM KRUSTAM – 100”
VIETA: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Antonijas ielā 1, Rīgā
LAIKS: līdz 21.01.

Izstāde atspoguļo biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” darbību 100 gadu laikā no tās dibināšanas brīža 1918. gada 20. 
novembrī līdz mūsdienām. Izstāde Latvijas valsts simtgades programmā ir iekļauta tāpēc, ka biedrības dibināšana un 
darbība ir cieši saistīta ar Latvijas valsts attīstību un pilnveidi 100 gadu garumā.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

■ ■ ■

IZSTĀDE „TIEŠI LAIKĀ. DIZAINA STĀSTI PAR LATVIJU”
VIETA: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā,  Skārņu ielā 10, Rīgā
LAIKS: līdz 27.01.

Izstāde caur materiālās kultūras liecībām vēsta par Latvijas sabiedrību dažādos vēstures posmos. Latvijas dibināšana 
pirms 100 gadiem sakrīt ar laika posmu, kad dizains pakāpeniski kļuva par patstāvīgu disciplīnu, atšķeļoties no māks-
las, arhitektūras, amatniecības un rūpniecības. Izstāde nav hronoloģisks stāsts par sasniegumiem simtgades griezumā. 
Epizodes dizaina vēsturē ir virknētas, meklējot kopīgās tēmas un izejas punktus dažādu periodu dizaineru darbībā.
Dizaineru piedāvātie risinājumi bieži vien nāk tieši laikā kā atbilde kādai funkcionālai problēmai, vajadzībai vai 
patērnieciskai iekārei. Veiksmīgs dizaina risinājums ir tieši laikā un nevarētu būt radies citā brīdi, tas ir neizbēgami 
saistīts ar konkrētā brīža tehnoloģijām un estētiskajiem priekšstatiem, tādējādi iemiesojot lietās sava laika sabiedrības 
vērtības un ikdienu. 

LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

■ ■ ■

IEVAS JURJĀNES PERSONĀLIZSTĀDE „GALS & SĀKUMS”
VIETA: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stāva izstāžu zālēs 
un Kupola zālē 5. stāvā,  Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā
LAIKS: līdz 03.02.

Ievas Jurjānes personālizstāde ir izstādes „Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme” satelītprojekts.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

■ ■ ■



IZSTĀDE „PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. SEJAS IZTEIKSME”
VIETA: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Lielajā zālē, Jaņa Rozentāla laukumā 1, 
izstāžu zālē „Arsenāls", Torņa ielā 1, un Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, Elizabetes ielā 57a-26, Rīgā
LAIKS: līdz 24.02.

Izstāde piedāvā tikšanos ar spilgtāko portretu izlasi vesela gadsimta griezumā. Plašā ekspozīcija un to pavadošais 
katalogs turpina pētniecību, ko ar lielu bijību pret šo žanru un tā vēsturi veicis Rundāles pils muzejs.
Vairāk nekā 1100 eksponāti – glezniecība, grafika, tēlniecība, fotogrāfija, objekti, videodarbi un instalācijas – no Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja, Tukuma muzeja 
un M. K. Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja Kauņā, privātām un autoru personīgajām kolekcijām sniedz pārskatu par 
žanra attīstību, stilistiskām interpretācijām, Latvijas mākslinieku-portretistu ieguldījumu personas (vai grupas) 
atklāsmē, kā arī ataino 20. gadsimtam raksturīgo ikonogrāfiju, kas, salīdzinot ar vēsturiskā portreta ģenēzi, ir pietuvinā-
ta laikā un attieksmē paust savu ideju.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

■ ■ ■

CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE „TIKS AIZLIEGTS. BALTIJAS GRĀMATA 1918–1940”
VIETA: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva izstāžu zālē, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
LAIKS: līdz 24.03

Laikposmu no 1918. līdz 1940. gadam mēdz dēvēt par zelta laikmetu Baltijas grāmatniecībā. Daudz kas notika pirmo 
reizi: valstiskums bija nodrošinājis netraucētas attīstības iespēju, beidzot bija pieejama pilna cikla izglītība nacionālajās 
valodās, nozaru pētnieki bija ieguvuši iespēju publicēties augstskolu un zinātnisko institūtu apgādos, lasīšana ļāva gūt 
gan zināšanas, gan pilnvērtīgu izklaidi kā laukos, tā pilsētā. Valsts iesaistījās grāmatu popularizēšanā un atbalstā 
grāmatniecībai. Gan tirāžas, gan grāmatu māksla sasniedza līdz šim nebijušas virsotnes.
„Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918-1940” nav padomju laikā aizliegto grāmatu izstāde. Nosaukums metaforā norāda 
uz piecdesmit gadus aizliegto laikmetu, kura liecības tik skaidri atspoguļojas grāmatās.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālās bibliotēkas sadarbībā ar Viļņas Universitāti un Tallinas Universitāti

■ ■ ■

ESEJU KONKURSS JAUNIEŠIEM VECUMĀ NO 14 LĪDZ 21 GADAM 
LEKCIJU CIKLĀ „KĀ MĒS SARGĀJAM LATVIJU?” 
LATVIJAS ARMIJAI – 100
VIETA: https://www.mod.gov.lv
LAIKS: līdz 31.05.

Konkursa dalībniekiem līdz mācību gada beigām jāiesniedz eseja par vienu no šiem tematiem: „Mana ģimene Latvijas 
vēstures notikumos” vai „Kas man ir Latvija? Vai to ir vērts aizsargāt?”. 
Darbi jāsūta uz e-pastu: SargajamLatviju@mod.gov.lv.  
Labāko darbu autoriem balvā paredzēts lidojums ar Nacionālo bruņoto spēku helikopteru „MI-17”. 

Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem

■ ■ ■

IZSTĀDE „EPIZODES. NO SVĒTDIENAS LĪDZ SESTDIENAI 1918. GADĀ”
VIETA: Latvijas Nacionālās bibliotēkas M stāva galerijā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
LAIKS: līdz 15.09.

Izstāde piedāvā miniatūrus stāstus, kas atklāj Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā atrodamās liecības par 1918. 
gadu. Apmeklētāji valsts dibināšanas gada atmosfērā varēs iejusties ar tā laika bērna, politiķa, mūziķa, romantiska 
mīlētāja un slepenā specfonda darbinieka acīm.
1918. gads ir haotisks un nemiera pilns. Notikumi strauji seko cits citam un mainās pilnīgi viss – frontes līnijas, robežas, 
politiskie režīmi, valdības, cenas. Par spīti skarbajiem apstākļiem dzīve tomēr turpinās. Laucinieks gādā, lai pārtikas 
trūkuma novārdzinātais pilsētas rads dabūtu labāku kumosu. Dzīvesprieku saglabā skolu jaunieši. Plaukst mīlestība. 
Rīgā atklāj mākslas izstādi. 1918. gada augusta sākumā uz stacijas perona Pēterburgā stāv vilciens, kura trīs vagonus 
rotā uzraksts „Латышская опера” (Latvju opera). Vagonos vietas ieņem orķestranti un solisti, kopā ap 120 mākslinieku.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

■ ■ ■



LATVIJAS VALSTS SIMTGADEI VELTĪTA IZSTĀDE „PIRMAIS GADS”
CĒSU KAUJAS –  100
VIETA: Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9, Cēsīs
LAIKS: Līdz 31.11.

Izstāde koncentrējas galvenokārt ap jaunās valsts – Latvijas – pirmajā gadā sasniegto un arī zaudēto, par pamatu 
ņemot apriņķa pilsētu Cēsis un cilvēkus, kas dzimuši, mācījušies, strādājuši vai cīnījušies gan Cēsu apkārtnē, gan citviet 
Latvijā, dažkārt arī tālu aiz tās robežām. Tādējādi mēģināts parādīt Cēsu un cēsnieku īpašo lomu Latvijas valsts 
tapšanā.
Izstādē apmeklētājiem būs iespēja interaktīvā veidā iepazīties ar galvenajiem notikumiem un procesiem Latvijas 
valsts izveides pirmajā pastāvēšanas gadā. Īpaši domāts par jauniešu auditoriju, lai skaidrotu tik sarežģīto mūsu valsts 
vēstures posmu, tāpēc izstāde papildināta ar audiovizuālo materiālu, interaktīvu spēli – Cēsu kauju simulāciju, īpašu 
izstādes „Bērnu ceļu”.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

■ ■ ■

PROGRAMMAS "LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI" 
FILMAS UZ EKRĀNIEM VISĀ LATVIJĀ 
VIETA: http://kino100.lsm.lv/seansi

Krāšņa sešpadsmit filmu programma – sešas spēlfilmas, astoņas dokumentālās un divas animācijas filmas – gan 
lielajiem, gan mazajiem skatītājiem, kas tapusi par godu Latvijas valsts simtgadei.
Filmu klāstā ir atrodamas filmas par mūsu vēsturei būtiskiem notikumiem (1905. gada revolūcija, Otrais pasaules karš, 
atjaunotās Latvijas Republikas tapšana), par izcilām personībām Latvijas kultūrtelpā (Vizmu Belševicu, Kurtu Fridrih-
sonu u.c.). 
Autoru vidū gan klasiķi – Ivars Seleckis, Roze Stiebra, Dzintra Geka, gan vidējās un jaunākās paaudzes režisori – 
Edmunds Jansons, Dāvis Sīmanis, Anna Viduleja, Madara Dišlere un citi.

Nacionālais kino centrs

■ ■ ■

VĒSTURES EKSPOZĪCIJA „SIRDSAPZIŅAS UGUNSKURS”
VIETA: Pils ielā 12, pagalmā, Cēsīs

Ekspozīcija vēsta par kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju pretošanos okupāciju varām no 1940. līdz 1957. gadam. 
Latvija 20. gadsimta 40. gados piedzīvoja trīs okupācijas: pirmo padomju okupāciju no 1940. līdz 1941. gadam, nacistis-
ko okupāciju no 1941. līdz 1945. gadam un otro padomju okupāciju 1944./45.gadā, kas ilga līdz 1991. gadam. Visu 
okupācijas laiku Latvijas tauta, ciešot represijas, izrādīja pretestību totalitārajām varām. 
Ekspozīcijas veidotāji: kuratore Elīna Kalniņa, mākslinieki Krista Dzudzilo un Reinis Dzudzilo, SIA „Dekorāciju darbnī-
ca”, SIA „ARHIGRAM" arhitekts Mareks Birznieks

Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība
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LATVIJAS MUZEJU KOPIZSTĀDE „LATVIJAS GADSIMTS”  
VIETA: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
LAIKS: Līdz 2021. gadam

Hronoloģisks stāsts par Latvijas idejas nozīmi latviešu nācijas un sabiedrības dzīvē, iekļaujot dažādo laikmetu politis-
kos kontekstus, katra laikposma kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko dzīvi raksturojošus priekšmetus un cilvēku 
dzīvesstāstus. Vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas papildina arī digitālā 
formā vērsts saturs.
Izstādes veidošanā iesaistījušies 68 valsts, pašvaldību un privātie muzeji.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un 67 citi valsts, pašvaldību un privātie muzeji
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