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Simtgades padome

Kultūras ministrija 
LV100 birojs 

Rīcības komiteja 
Radošā padome 

Jauniešu rīcības komiteja 
Mecenātu/uzņēmēju padome

Simtgades ietvars, 
lielnotikumi, valsts 

institūciju tieša iesaiste

Privātās iniciatīvas, 
pašvaldību pasākumi, 

NVO aktivitātes

Starptautiskie 
pasākumi, tēls, 

publiskā diplomātija

Latvijas valsts simtgades organizatoriskā struktūra



LV100 Radošā Padome (decembris 2014) 

LV100 Rīcības komiteja  (februāris 2015) 

LV100 Jauniešu rīcības komiteja Svētku rota (februāris 2015) 

LV100 birojs / Kultūras ministrija (jūnijs 2015) 

LV100 koordinatori/darba grupas pašvaldībās 

Valsts prezidents – svētku patrons/Simtgades padome (augusts, novembris 2015) 

Simtgades programmas mērķu, pamatprincipu, komunikācijas definēšana, 
programmas ietvara radīšana, projektu koordinēšana
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Latvijas valsts simtgades sagatavošanā iesaistītie



1919.g.pirmā puse: 
Latvijas pagaidu 
valdība (Liepāja)

Valstiskuma dibināšana īsumā

1917 1918 1919 1920 1921

Marts: Latvijas 
apvienošanās un 
pašnoteikšanās 

idejas (Valmiera)

Aprīlis: Pirmais Latgales 
latviešu kongress 

(Rēzekne)

Novembris: deklarācija par 
apvienotas un autonomas 

Latvijas 
izveidošanu (Valka)

18.novembris: 
nodibināta Latvijas 

Republika (Rīga)
Janvāris: 

Neatkarības karš, 
1.latviešu 

atsevišķais bataljons 
(Jelgava)

Janvāris: Latvijas 
starptautiskā atzīšana

Aprīlis - Satversmes 
sapulces vēlēšanas

1918.-1920.g. Neatkarības kara spilgtākie notikumi (Cēsu kaujas, 



POLITISKI

EKONOMISKI

KULTŪRAS

SOCIĀLI

PROCESI, KAS IR PAR
NOTIKUMIEM

CILVĒKIEM

STĀSTIEM

Latvijas dibināšana un tās simts gadi

PERSONĪGI

Dažādas indentitātes, intereses, darbības jomas, paaudzes, kopienas



nacionālais

personiskais

vietējais/kopienas

reģionālais

līdzdarbība 
piederības sajūta 

atbildība 
prieks 

sadarbība 
daudzveidība

S T A R P T A U T I S K A I S



APSKAUJ LATVIJU
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi



Dzimšanas dienas rituāls

Latvijas valsts simtgades svinību ietvara 
tematiskais strukturējums



UZVARAS ZIEDS

Latvijas ciltsmātes un ciltstēvi



LATVIJAS AINAVA
Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana



BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

Dzimšanas diena un dāvināšanas prieks



Latvijas draugi un kaimiņi  

Latvijas simtgades tēls - Latvijas devums pasaulei 



2017: Ceļā uz Latvijas valsti: Latgales kongresam 100 /Rēzekne/ 

2017 Latviešu pagaidu Nacionālās padomes deklarācijai  par 
apvienības un autonomas Latvijas izveidošanu /Valka/ 

2018 Rīga – valsts dibināšana  

2018 Valmiera – karoga šūpulis  

2019 Liepāja – Latvijas šūpulis  

2019 Neatkarības kara spilgtākais notikums – Cēsu kaujas  

2019 Bermontiāde. Spēka zīmes Latvijai. /Jelgava/

Latvijas simtgade reģionos





Piederības zīme









Ideju radīšana un 
sabiedrības līdzdalība

~ 700 idejas 
~ 5000 – diskusijās par LV100 
norisi  sasniegto cilvēku skaits 
~ 80 diskusijas 
~ 40 darba grupu un to 
apakšgrupu  sanāksmes 
Individuālas tikšanās, 
komunikācija ar mediju 
starpniecību, dalība konferencēs, 
festivālos u.c.



PALDIES!
lv100@km.gov.lv 
www.LV100.lv 
#LV100


