Pasākumu programma 2019
1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās
rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939.
gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova—Ribentropa paktu un vienam
otru stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi – Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. Akcijā piedalījās
dažādu vecumu, tautību, reliģiju un sociālo grupu pārstāvji. 2009. gadā akcija „Baltijas ceļš”
iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, tādējādi apliecinot
akcijas nozīmīgumu pasaules mērogā.
2019. gadā Baltijas ceļa trīsdesmitgade ir stūrakmens Latvijas valsts simtgades programmas
notikumiem, uzsverot un atgādinot šīs unikālās akcijas nozīmi Latvijas valstiskuma atjaunošanā.

Akcijas „Baltijas ceļš” trīsdesmitā gadadiena tiks atzīmēta ar mērķi:
■
■
■
■

atgādināt un skaidrot Baltijas ceļa nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā;
turpināt fiksēt Baltijas ceļa organizatoru un dalībnieku atmiņas;
aktualizēt un aktivizēt sadarbību starp Baltijas valstīm;
daudzveidīgās norisēs iesaistīt plašu sabiedrību.

23. jūlijs – 27. augusts (otrdienās), 21.15, LTV1
BALTIJAS CEĻAM 30 – BALTIJAS FILMU PROGRAMMA

Sešu Baltijas filmu programma veidota par godu Baltijas ceļa trīsdesmitgadei. Tajā iekļautās
Baltijas valstu filmas atspoguļo Atmodas laiku, neatkarības atgūšanu un sabiedrības iespējas
padomju laikos salīdzinājumā ar šodienu.
23. jūlijs – „Atgriezties mājās – Lietuvā” (rež. Ramuna Rakauskaite, 2018, Lietuva);
30. jūlijs – „Kad vakars ar rītu tiekas” (pirmizrāde, rež. Gunters Atelns, Karmena Belaška, 2019, Latvija);
6. augusts – „Specvienība „Zoodārzs Delta”” (rež. Andriuss Lekavičus, 2019, Lietuva (Lietuvas simtgades dokumentālā filma));
13. augusts – „Priesteris Vello Salo” (televīzijas pirmizrāde, rež. Jans Totsens, 2018, Igaunija);
20. augusts – „Rodeo” (televīzijas pirmizrāde, rež. Kiurs Ārma, Raimo Jeerands, 2018, Igaunija);
27. augusts – „Kaza kāpa debesīs” (rež. Laima Žurgina, 2019, Latvija).
Piedāvā: Latvijas Televīzija
19. – 29. augusts, Brīvības laukums (Rīga)
FOTOIZSTĀDE „AKCIJA „BALTIJAS CEĻŠ 1989”. VELTĪJUMS AKCIJAS
30. GADADIENĀ”
Izstādes atklāšana 19. augustā plkst. 13.00

Lielformāta fotogrāfiju izstāde ar materiāliem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nacionālo arhīvu
krājumiem.
Organizē: Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Kultūras ministriju
22. augusts, 10.00-16.00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle (Mūkusalas iela 3, Rīga)
STARPTAUTISKA KONFERENCE “BALTIJAS CEĻŠ. TURPINĀJUMS. BALTIJAS CEĻAM 30 / RIBENTROPA–
MOLOTOVA PAKTAM 80”

Konferencē pārstāvji no Baltijas valstīm, kā arī no Čehijas, Polijas, Zviedrijas un Vācijas un analizēs
pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu demokrātiskās revolūcijas Austrumu un Centrāleiropā, to
mijiedarbību un Baltijas ceļa vietu un lomu šajos notikumos. Konference arī pievērsīsies izaicinājumiem, kādi pastāv demokrātijai 21. gadsimtā.
Organizē: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Latvijas Tautas frontes muzeja nodaļa sadarbībā ar
Kultūras ministriju, Ārlietu ministriju, 4. maija Deklarācijas klubu, Latvijas Nacionālo bibliotēku un
Konrāda Adenauera fondu.
22. un 23. augusts, 18.00, 20.30, kino „Splendid Palace” (Elizabetes iela 61, Rīga)
BALTIJAS FILMU DIENAS

Baltijas filmu dienas ir trīs valstu kino institūciju – Latvijas Nacionālā kino centra, Lietuvas Kino
centra un Igaunijas Filmu institūta – iniciatīva un kopīgi veidots pasākums, stiprinot trīs Baltijas
valstu sadarbību kino jomā un padziļinot skatītāju zināšanas par kaimiņvalstu filmām.
22. augusts, 18.00, „Laika tilti” (rež. Kristīne Briede, Audrius Stonis, 80 min, Latvija, Lietuva, Igaunija,
2018)
22. augusts, 20.30, „Vasaras izdzīvotāji” (rež. Marija Kavtaradze, 91 min, Lietuva, 2018)
23. augusts, 18.00, „Āto. Sapņu mednieks” (rež. Jānis Valks, 94 min, Igaunija, 2018)
23. augusts, 20.30, „Visu vai neko” (rež. Līna Triškina-Vanatalo, 101min, Igaunija, 2018)
Filmu seansos plānotas tikšanās ar filmu autoriem. Ieeja bez maksas.
Organizē: Nacionālais kino centrs
23. augusts, 15.00, kultūras pils „Ziemeļblāzma” (Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga)
SVINĪGS SARĪKOJUMS

Piedalās kamerorķestris „Kremerata Baltica”. Programmā: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas autoru
skaņdarbi, kā arī Baltijas Asamblejas laureātu eseju lasījumi oriģinālvalodā, kuros Latviju pārstāvēs rakstnieks un dramaturgs Māris Bērziņš, Lietuvu – dzejnieks un atdzejotājs Vlads Brazjūns un
Igauniju – dzejnieks un domātājs Haso Krulls.
Apmeklējums ar ielūgumiem.
Organizē: Baltijas Ministru padome, Baltijas Asambleja, Latvijas Republikas Saeima, Kultūras ministrija
Programmā iespējamas izmaiņas.
Aktuālā informācija www.lv100.lv/baltijascels30

23. augusts, 19.00, pie Brīvības pieminekļa (Brīvības laukums, Rīga)
SVINĪGS NOTIKUMS „BALTIJAS CEĻAM 30”

Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados Brīvības piemineklim bija svarīga un simboliska loma
dažādās ar valstiskās neatkarības atgūšanu saistītās akcijās, arī Baltijas ceļā. Trīsdesmit gadus
pēc Baltijas ceļa norises ikviens aicināts atcerēties notikumus Baltijā, kas aizsāka demokrātiskas
Latvijas valsts atgūšanu un nostiprināšanu.
Piedalās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Latvijas Tautas frontes bijušais priekšsēdētājs Dainis Īvāns, galvenās lomas atveidotāja filmā „Bille” Rūta Kronberga, koris „Pa Saulei” diriģenta Jāņa
Ozola vadībā, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jēkabs Reinis, solisti Atis Ieviņš, Jānis Buķelis, hiphopa mūziķis Ozols un mūziķi Kristapa Krievkalna vadībā. Režisors Jānis Mūrnieks, scenogrāfs
Uģis Bērziņš.
Organizē: Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju un SIA „I Did It”
23. augusts, 22.00, Lucavsalā (Rīga)
METĀLOPERA „KURBADS. ĶĒVES DĒLS”
Ieeja no plkst. 18.00

Metāloperas stāsta pamatā ir latviešu tautas pasaka par Kurbadu. Cilvēka griba, pašattīstības
ceļš, cīņa ar iekšējiem un ārējiem dēmoniem, iniciācija – šīs tēmas ir pasakas centrā un savu
aktualitāti nav zaudējušas arī šodien. Metālopera ir pasakas 21. gadsimta interpretācija. Vienīgo
izrādi tā piedzīvoja Limbažos 2017. gada vasarā un kļuva par vienu no spilgtākajiem notikumiem
Latvijas kultūrā, saņemot gan neviltotu skatītāju, gan profesionāļu atzinību. 23. augustā tā atdzims jaunā kvalitātē. Uzvedumā piedalās folkmetāla grupa „Skyforger”, mūsdienu dejas dejotāji.
Režisore Inga Tropa, scenogrāfs Uģis Bērziņš, mūzika – grupa „Skyforger”, horeogrāfi – Guntis
Spridzāns, Liene Stepena, Liene Grava, kostīmu mākslinieks Kristians Aglonietis. Lomās: Teicēja –
Zane Jančevska, Kurbads – Ģirts Bisenieks, Čūska Ragana – Liene Stepena. Dejotāji: Ivars Broničs,
Gints Dancītis, Liene Grava, Jūlija Kobceva, Aldis Liepiņš, Artūrs Nīgalis, Rūta Pūce, Reinis Rešetins, Asnate Rikse, Maija Sukute. Ieeja bez maksas.
Piedāvā: Rīgas pašvaldība
Organizē: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar SIA „Story Hub”
23. augusts, no plkst. 17.00, Grenctāles kultūras nams (Brunavas pagasts, Bauskas novads)
BALTIJAS CEĻA TRĪSDESMITGADEI VELTĪTA PROGRAMMA
„BRĀLĪBA. BROLYBĖ. BROTHERHOOD”

Amatiermākslas un populārās mūzikas notikums pulcēs dalībniekus no Latvijas un Lietuvas. Tā
pirmajā daļā uzstāsies Bauskas novada kori un deju grupas un sadraudzības kolektīvi no Lietuvas,
savukārt, otrajā daļā izskanēs populārās mūzikas koncerts, kas noslēgsies ar mūziķa Igo koncertprogrammu.
Organizē: Brunavas pagasta pārvalde
23. un 24. augusts, Ķoņi (Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads)
PASĀKUMU CIKLS „BALTIJAS CEĻAM 30”
23. augusts (no plkst. 17.00), Unguriņu-Lilli robežpunkts
SVĒTKU PROGRAMMA
17.00 Baltijas valstu akordeonistu orķestra „BALTIC TREMOLO” koncerts, amatnieku tirdziņš,
18.00 Svētku uzrunas, Jāņa Lūsēna grupas koncerts, solisti – Zigfrīds Muktupāvels, Kristīne

Zadovska, Uģis Roze un Anmary, solidaritātes ugunskura iedegšana kopā ar folkloras kopām
„Mežābele” (Latvija) un „Tiistelu” (Igaunija) un grupas „Karl-Erik Taukar Band” (Igaunija) koncerts.
Iedzīvotāji aicināti izgaismot Baltijas ceļu ar sveču (vai citādām) gaismiņām.
24. augusts, Karksi-Nuija – Rūjiena (Igaunija, Latvija)
VELOBRAUCIENS “BALTIJAS CEĻAM 30”
Starts plkst. 10.00. Maršruts: Karksi-Nuijas centra laukums (Igaunija) – Lilli-Unguriņu

robežkontroles punkts – Rūjienas centra laukums (36 km).

Organizē: Naukšēnu novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Karksi-Nuija pašvaldība (Igaunija)
Programmā iespējamas izmaiņas.
Aktuālā informācija www.lv100.lv/baltijascels30

24. augusts, 18.00, Likteņdārzs (Koknese, Kokneses novads)
SAULRIETA KONCERTS „SAULE, PĒRKONS, DAUGAVA”

Piedalās tautas deju kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kopkoris un Atmodas laika dziedātāji un Mārtiņš Brauns, Ivars Cinkuss, Agris Daņiļevičs, Ieva Akuratere, Dace Micāne Zālīte un
citi. Ar ieejas biļetēm.
Organizē: Biedrība „Latvijai” sadarbībā ar Kokneses fondu
24. augusts, 19.00, Latgales vēstniecība GORS (Pils iela 4, Rēzekne)
BĒTHOVENA „HEROISKĀ”, „CARION” UN LNSO

Programmā:
Andris Dzenītis, Anderss Nordentofts, Brita Bīstrema
”Jaundarbs pūšaminstrumentu kvintetam un orķestrim” / Latvijas valsts simtgades programmas
notikums
Latvijas, Dānijas un Zviedrijas komponists katrs radījis vienu daļu no trīsdaļīga jaundarba, kas
veltīts pūšaminstrumentu kvintetam „Carion” un Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim.
Andris Dzenītis savu veikumu „Delta Returning” veltījis „Baltijas ceļa” 30. jubilejai. Kvintets „Carion” Latvijas klausītājiem pazīstams kā skatuviski aktīvs ansamblis, kas visu spēlē no galvas un
sniegumu papildina ar kustību partitūru.
Ludvigs van Bērhovens „Trešā simfonija”. Piedalās: pūšaminstrumentu kvintets „Carion”, Latvijas
Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Andris Poga, režisors Dāvis Sīmanis, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš. Ar ieejas biļetēm.
Organizē: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris

Citas norises

19. augusts, 11.00, Brīvības laukums (Rīga)
SENO SPĒKRATU RALLIJA „BALTIJAS CEĻAM 30” PARĀDE

No 18. līdz 20. augustam vēsturiskajā Baltijas ceļa maršrutā no Viļņas uz Tallinu notiks antīku un
klasisku spēkratu (ražoti pirms 1989. gada) brauciens.
Organizē: Latvijas Antīko automobiļu klubs sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem
23. augusts, Cēsis (pie Cēsu Jaunās pils, Pils laukums 9, Cēsis)
BALTIJAS CEĻA ATCERES NOTIKUMU PROGRAMMA

„Pirms 30 gadiem, 23. augustā es...” – stāsti un muzikālā programma ar Baltijas ceļā iesaistīto bijušā Cēsu rajona pārstāvju piedalīšanos; vides objekts – Baltijas ceļa Cēsu rajona shēma ar iespēju
atzīmēt vietu, kur stāvēts pirms 30 gadiem; fotoizstāde – lielformāta izdrukas ar fotogrāfijām no
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma, ko papildina avīžu raksti un citāti par/ap Baltijas ceļu;
diskotēka „80’/90’”
Organizē: Cēsu novada pašvaldība
23. augusts, 18.00, Valmieras Mūzikas skola (Pilskalna iela 3, Valmiera)
PIEMIŅAS NOTIKUMS „BALTIJAS CEĻAM 30”

Uzrunas, sarunas un atmiņu stāsti pie ugunskura; zibakcija pie Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas.
Piedalās Valmieras Mūzikas skolas pārstāvji, koris „Baltie bērzi”, Veru vīru koris (Igaunija), aktieris
Januss Johansons, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotājs Juris Mūrnieks un citi.
Organizē: Valmieras pilsētas pašvaldība
23. augusts, 20.00, Valmieras pils teritorija (Bruņinieku iela 3, Valmiera)
FILMAS „PARADĪZE ‘89” SEANSS (rež. Madara Dišlere, 2018)

Filmas sižets norisinās 1989. gada augustā. Māsas Paula un Laura (saukta par Laurēnu) vasaras
Programmā iespējamas izmaiņas.
Aktuālā informācija www.lv100.lv/baltijascels30

brīvlaikā ierodas pie māsīcām mazpilsētā. Pieaugušo nepieskatītā meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojoties, kā ir būt pieaugušām. Paulai pēc telefonsarunas ar mammu rodas sajūta, ka
arī viņas vecāki šķiras. Viņa ir apjukusi, daudz nepalīdz arī televīzijā redzamās ziņas – valstī tiek
izsludināts ārkārtas stāvoklis. Tomēr meitenē aug kareivīgums, un viņa nolemj rīkoties, cerot, ja
Latvija atgūs brīvību, jaunā situācija izvērsīsies par labu visiem. Ar cerību Paula viena dodas uz
Baltijas ceļu.
Organizē: Valmieras pilsētas pašvaldība
23. augusts, 18.00, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja laukums un Reprezentācijas
zāle (Akadēmijas iela 10, Jelgava)
BALTIJAS CEĻA 30 GADU ATCEREI
VELTĪTS PASĀKUMS „VIENOTI BRĪVĪBAI”

Svinīga uzruna no muzeja balkona; patriotisku dziesmu un dzejas kompozīcija; Vienotības jostas
siešana un tīšana kamolā; priekšlasījums ar prezentāciju par Baltijas ceļa akciju un tās vērtējumu
mūsdienās; aculiecinieku atmiņu stāstījumi.
Organizē: Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
23. augusts, 19.00, Iecavas parka estrāde (Iecava)
BALTIJAS CEĻŠ 30

Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Rolanda Radziņa un Iecavas novada domes
priekšsēdētāja Aivara Mačeka uzruna; jauniešu pūtēju orķestra „Auseklītis” koncerts
Organizē: Iecavas novada pašvaldība
23. – 25. augusts (23. augusts – Lietuva; 24. augusts – Latvija: Jēkabpils – Madona – Smiltene – Valmiera; 25.
augusts – Igaunija)
STARPTAUTISKĀS RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBAS
„BALTIC CHAIN TOUR 2019”

„Baltic Chain Tour” ir profesionālas daudzdienu šosejas riteņbraukšanas sacensības, lai godinātu Baltijas ceļa akciju. Sacensībās piedalās ap 120 sportistiem no 18–20 dažādu valstu komandām (Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Polijas, Čehijas, Slovākijas,
Vācijas, Beļģijas, Francijas, Norvēģijas, Austrijas u.c. valstīm).
Apvienotā Baltijas riteņbraukšanas tūres tradīcija sākās 20. gadsimta 50. gados un tika pārtraukta 1991. gadā. 2011. gada 4. novembrī visu triju valstu nacionālās riteņbraukšanas savienības vienojās par Baltijas riteņbraukšanas tūres tradīcijas atjaunošanu.
Organizē: Nacionālās riteņbraukšanas savienības Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
24. augusts, 10.30 (reģistrācija no plkst. 8.30), pie Pļaviņu Kultūras centra (Pļaviņas, Pļaviņu novads)
PĻAVIŅU DAUGAVAS PROMENĀDES PUSMARATONS

Lai atzīmētu Latvijas tautai tik nozīmīgo notikumu – Baltijas ceļu, kavētos atmiņās par tautas
varonību, apliecinātu tās esamību šodienā un būtu daļa no latviešu vienotā spēka, pievienoties
aicināti visi interesenti, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības, lai, skrienot, nūjojot vai
ejot, veiktu kādu no distancēm. Notikuma kulminācija būs „dzīvā ķēde” uz Pļaviņu promenādes,
kad tieši tāpat kā pirms 30 gadiem Baltijas ceļā, aicināsim visus iedzīvotājus atkal sadoties rokās.
Reģistrācija www.plavinunovads.lv
Organizē: Pļaviņu novada pašvaldība
24. augusts, Strenči
BALTIJAS CEĻA PIEMIŅAS PASĀKUMS „BALTIC CHAIN RUN”
17.00 Baltijas motobraucēju parādes brauciens „Strenči – Seda – Strenči” (pulcēšanās no plkst. 15.00)
18.00 Motošovs Strenču pilsētas estrādē (Rīgas ielā 7)
Programmā iespējamas izmaiņas.
Aktuālā informācija www.lv100.lv/baltijascels30

21.00 Koncerts „Baltijas ceļam 30”
22.00 Balle ar rokgrupu „Līvi”

Organizē: Strenču novada pašvaldība
20. un 21. septembris
BALTIJAS VALSTU JAUNIEŠU FORUMS
„EJAM TĀLĀK PA BALTIJAS CEĻU 2019”

21. septembris pēc ANO iniciatīvas kopš 2001. gada tiek atzīmēts kā Starptautiskā miera diena
– iespēja sabiedrībai, organizācijām un nācijām visā pasaulē iesaistīties aktivitātēs, lai veicinātu
miera kultūras attīstību, kas aicina respektēt ikviena cilvēka cieņu un dzīvību bez diskriminācijas
un aizspriedumiem un aktīvi iestāties pret jebkāda veida vardarbību.
Forums veicinās jauniešu izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dokumentārā mantojuma
liecībām un dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju atmiņu stāstiem, izpratni par to, ko no šiem
notikumiem varam mācīties šodien; ļaus diskutēt par vērtībām, kas vieno mūsdienu baltiešus
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā; stiprinās priekšstatus par katra valsts pilsoņa lomu,
pienākumiem, tiesībām un atbildību demokrātiskas sabiedrības attīstībā; pilnveidos jauniešu
prasmes iesaistīties sociālu kampaņu rīkošanā un īstenošanā, kā arī apzināt jaunas formas un
iespējas labākās pieredzes pārņemšanai un popularizēšanai; sekmēs Baltijas valstu jauniešu un
institūciju sadarbību un pieredzes apmaiņu.
Organizē: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Baltijas valstu izglītības iestādēm,
institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kuru eksperti iesaistās foruma lekciju un nodarbību saturiskajā izstrādē. Foruma partneru un atbalstītāju vidū ir Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrija, UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija; UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija,
Latvijas Nacionālās Vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa, biedrība „FreeRiga”; Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Zviedrijas vēstniecība Latvijā u.c.

Ar Baltijas ceļa trīsdesmitgadi

saistītās izstādes / ekspozīcijas / akcijas
15. jūlijs – 31. augusts, Latvijas valsts simtgades informācijas centrs Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā (Mūkusalas iela 3, Rīga)
CEĻOJOŠA IZSTĀDE „BALTIJAS BRĪVĪBAS CEĻŠ”

Par sadarbību Baltijas valstīs 20. gadsimta 20. – 30. gados, II pasaules kara laikā un 1989. gadā
Baltijas ceļa laikā. Izstādes vadmotīvs ir Latvijas valsts un tautas ceļš no Latvijas valstiskās neatkarības cauri okupācijām līdz neatkarības atjaunošanai. Ceļš, kas Baltijas nācijas izšķirošos brīžos ir
savedis kopā, lai tās drosmīgi iestātos par savām tiesībām, apliecinātu Baltijas tautu sīkstumu un
spēku. Izstāde veltīta Baltijas ceļa 25. gadadienai, plašākā vēsturiskā retrospekcijā atskatoties uz
Molotova-Ribentropa pakta un tā slepeno papildprotokolu sekām Austrumeiropā 20. gadsimtā.
Organizē: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Līdz 31. augustam Valmieras, Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas un Kocēnu novads
NOVADPĒTNIECĪBAS AKCIJA „BALTIJAS CEĻAM – 30”

Akcijas mērķis ir pievērst Valmieras, Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas un Kocēnu novadu bibliotekāru uzmanību Baltijas ceļa akcijas dalībnieku apzināšanai un intervēšanai
savā pagastā, pilsētā vai vietējā kopienā.
Organizē: Valmieras bibliotēka
19. – 23. augusts VAS „Latvijas Pasts” filiāles
VIDEOMATERIĀLS PAR BALTIJAS CEĻU LATVIJĀ, LIETUVĀ UN IGAUNIJĀ

Organizē: VideomateriālS par Baltijas ceļu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
Programmā iespējamas izmaiņas.
Aktuālā informācija www.lv100.lv/baltijascels30

20. – 25. augusts, Valmieras pils teritorija (Bruņinieku iela 3, Valmiera)
EKSPRESIZSTĀDE „30 GADI BALTIJAS CEĻĀ”

Par Baltijas ceļu, Valmieru un apkārtējiem novadiem.
Organizē: Valmieras muzejs

Augusts, Jelgavas pilsētas bibliotēka (Akadēmijas iela 26, Jelgava), Pārlielupes bibliotēka (Loka maģistrāle
17, Jelgava), Miezītes bibliotēka (Dobeles šoseja 100 A, Jelgava) un bērnu bibliotēka „Zinītis” (Lielā iela 15,
Jelgava)
IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻAM 30”

Organizē: Jelgavas pilsētas bibliotēka
Visu gadu
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Brīvības bulvāris 32, Rīga)
IZSTĀDE „LATVIJAS GADSIMTS” / VALSTSGRIBAS ATDZIMŠANA. LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANA (1986-1991)

Atmodas periods, tāpat kā citi strauju pārmaiņu posmi, bija gribas un ideālu laiks. Izvirzītie ideāli
bija sakņoti iepriekšējā pieredzē – vēsturiskajā atmiņā, valstiskuma pieredzē, arī padomju periodā
saglabātajā un stiprinātajā piederībā vietējai kultūras videi, sava veida lokālajam sentimentam.
Izstādē apmeklētāji var iepazīties ar galveno 1980. gadu beigu norišu hronoloģiju. Galvenā uzmanība pievērsta valsts simbolu atjaunošanai un sabiedrības vēsturiskās atmiņas pārmaiņām
Atmodas gaitā. Izstādē iekļautie Atmodas perioda dzīvesstāsti atspoguļos radikāli atšķirīgus redzējumus par Latvijas nākotni, kā arī dažādās cilvēku reakcijas – gan pielāgošanos, gan principialitātes saglabāšanu lielu pārmaiņu brīdī.
Organizē: Latvijas muzeji
Visu gadu
GADSIMTA ALBUMS

Aicinājums Latvijas iedzīvotājiem pierakstīt stāstu par dzimtas vēsturē svarīgu notikumu, personību vai vietu, arī Baltijas ceļā piedzīvoto un augšupielādēt interneta vietnē „Gadsimta albums”
http://www.latvijasgadsimts.lv/albums?lng=lv. Augšupielādētie stāsti un attēli līdzās izstādē piedāvātajiem dzīvesstāstiem veidos Latvijas vēstures panorāmu, atbildot uz izstādē uzdoto jautājumu
– kas ir Latvija.
Organizē: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Visu gadu Tautas frontes muzejs (Vecpilsētas iela 13/15, Rīga)
MUZEJA EKSPOZĪCIJA

Tautas frontes muzejs ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā atrodamas unikālas liecības (priekšmeti, dokumenti), kas stāsta par Latvijas tautas centieniem atgūt neatkarību, par Trešo Atmodu. Apmeklētājiem iespējams iepazīties ar dokumentiem, fotogrāfijām,
kinohronikām, kas atspoguļo Atmodas laika notikumus.
Ieeja muzejā bez maksas.
Organizē: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa
No 23. augusta, Tautas frontes muzeja interneta vietnē (tbc.)
VIRTUĀLA FOTOGRĀFIJU UN DOKUMENTU IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻŠ”

Sadarbojoties ar Lietuvas Nacionālo muzeju Viļņā, Igaunijas Nacionālo muzeju Tartu un Paņevežas Reģionālo muzeju veidotajā virtuālajā izstādē, kurā apskatāmi dokumenti, fotoliecības un
periodika par Baltijas ceļa plānošanu, norisi un atskaņām presē (ar anotācijām (latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodā). Virtuālo izstādi būs iespējams apskatīt visās Baltijas valstīs vienlaicīgi,
tā atgādinot par Baltijas ceļu, gan aktualizējot tā norisi un sniegt iespēju analizēt tā simbolismu
un nozīmi mūsdienās. Bijušajam Polijas prezidentam Leham Valensam pieder vārdi: „Es jopProgrammā iespējamas izmaiņas.
Aktuālā informācija www.lv100.lv/baltijascels30

rojām stāvu Baltijas ceļā, jo tas bija svarīgs elements domino efektā, kas sagrāva komunistisko
režīmu Austrumeiropā.”
Organizē: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Latvijas Tautas frontes muzeja nodaļa sadarbībā ar
Igaunijas Nacionālo muzeju un Lietuvas Nacionālo muzeju
Visu gadu, Latvijas skolās
CEĻOJOŠA IZSTĀDE „BALTIJAS BRĪVĪBAS CEĻŠ”

Par Baltijas valstu sadarbību 20. gadsimta 20. – 30. gados, II pasaules kara laikā un 1989. gadā
Baltijas ceļa laikā.
Organizē: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Visu gadu Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Rīgā
CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE „BALTIJAS CEĻŠ – AKCIJA BRĪVĪBAS VĀRDĀ”

Organizē: Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Igaunijas Nacionālo arhīvu un Lietuvas Centrālo valsts arhīvu

Programmā iespējamas izmaiņas.
Aktuālā informācija www.lv100.lv/baltijascels30

