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Latvijas valsts simtgade –
pašu radīts un pašu radāms stāsts  



Stiprināt Latvijas sabiedrības 

valstsgribu, piederības sajūtu un  

mīlestību pret savu zemi, veicinot 

pašorganizējošus procesus un 

sadarbību

Svinību virsmērķis



 mainīt personīgo attieksmi

 saliedēt sabiedrību

 rosināt uz pozitīvām pārmaiņām 

 mudināt atgriezties Latvijā ar 
pieredzi 

 apņemties un uzsākt veidot labāku 
Latviju

 dot jaunus impulsus Latvijas 
ilgtermiņa attīstībai

Latvijas valsts simtgades svinības kā IESPĒJA



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, Bermontiāde)

Valstij būtisku 
institūciju dibināšana



• Godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas 
valsts izveidi

• Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas valsts vērtības

• Cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību

• Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmību, sasniegumus

• Radīt paliekošus vēstures simbolus un jaunrades darbus

• Modināt sabiedrībā atbildības ētiku

• Vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru 
attiecību veidotāju

Latvijas valsts simtgades svinību uzdevumi



1.Starptautiskie un nacionālie pasākumi – veido LV100 pasākumu plānu. Īpaši 
tiek izcelti gada vadošās tēmas pasākumi.

2. Nozaru pasākumi – atsevišķi pasākumi pēc nozaru ministriju priekšlikuma 
tiek iekļauti LV100 pasākumu plānā, pārējie  - digitālajā  LV100 kalendārā

3. Pašvaldību, NVO un vietējo kopienu pasākumi – tiek apkopoti digitālajā 
LV100 kalendārā

SVINĪBU 
PASĀKUMI TIEK VEIDOTI 3 LĪMEŅOS



LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBU VĒSTĪJUMS:



Svinību ietvara tematiskais strukturējums

dzimšanas dienas rituāls



1. Ciltstēvi un ciltsmātes 
2. Valstiskuma attīstības ceļi
3. Draugi un kaimiņi 
4. Rotāšana un dāvanu gatavošana 
5. Dzimšanas dienas svinības 

Pieci rituāla cikli 





7 Latvijas valstiskuma ceļi Latvijas izzināšanai un 
apceļošanai
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• Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības:
valstiskuma veidošanās, nosargāšanas un attīstības vēstures
piedzīvošana, apzinot būtiskākos notikumus un iesaistītos cilvēkus,
tai skaitā ikviena Latvijas novada vai konkrētās apdzīvotās vietas
iedzīvotāju un notikumu lomu valstiskuma attīstības procesā;

• Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, kas ietver
profesionālās mākslas un kultūras piedzīvošanu skatuves mākslā,
mūzikā, arhitektūrā, dizainā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā un kino,
saistot šīs pieredzes ar valsts izglītības standartā noteiktajiem
saturiskajiem tematiem un sasniedzamajiem rezultātiem;

• Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā, paplašinot dabaszinību,
matemātikas, tehnoloģiju un citu mācību priekšmetu apguves
iespējas ar profesionālās kultūras un mākslas tapšanas un
sasniegumu iepazīšanu, akcentējot zinātnes un inovāciju attīstības
aspektu kultūras un cilvēces identitātes un attīstības perspektīvā;

• Latvijas daba un kultūrainava, dodot skolēniem iespēju klātienē
piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma (tai skaitā
nemateriālā kultūras mantojuma) vienotību kā valsts identitātes daļu,
akcentējot novadpētniecības, sociālo jautājumu izpratnes, pilsoniskās
līdzdalības un kritiskās domāšanas aspektus.

Latvijas skolas soma: satura jomas

Uzdevums: akcentu maiņa izglītībā, iekļaujot mācību saturā un procesā tradicionālās kultūras  vērtības 
un mūsdienīgās izpausmes kā līdzekli vides, sabiedrības, attiecību izzināšanai.
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1. Akcija Apskauj Latviju 
2. Latgales kongresa simtgade
3. Tematiskas ekskursijas 
4. Kopienu teātris Latvijas stāsti 
5. Valka - Latvijas neatkarības šūpulis  
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