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2017.-2018.gg. Rīgas pilsētas pasākumi un projekti 

Latvijas Republikas simtgadei svētku ietvaros, 

kuros plāno piedalīties arī  mūsu Rīgas 80.vidusskola: 

 

2017.g. pirmā daļā 

➢ Atraktīvākie, erudītākie un radošākie vidusskolēni tiksies Latvijas 

Kultūras kanona konkursa finālā. 

 

➢ Uzaicinājums uz Latvijas valsts simtgades lielākā projekta „Latvijas 

skolas soma” prezentāciju. 

 

➢ Dāvanā Latvijai valsts simtgadē skolēni rada 12 izzinošas galda 

spēles. 

 

2017.g.maijā  

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBU ATKLĀŠANA 

 

➢ Valstiskuma izzināšanas tūrisma maršrutu izveidošana.  

Kultūras ministrijas projekts. 

 

➢ Kultūras ministrijas projekts, kas aicina līdz Latvijas valsts simtgadei 

saskaitīt Latvijas dižkokus.  

 

2017.g. 12.oktobrī  

Latvijas valsts simtgades pašvaldību koordinatori un notikumu veidotāji no 

visas Latvijas tiksies Rīgā, lai pārrunātu Latvijas valsts simtgades svinību 
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plāna ietvaru, nozīmīgākos pasākumus, kā arī dalīsies paveiktajā un iecerēs 

nākamajam gadam.  

Seminārs norisināsies Latvijas Nacionālā bibliotēkā. 

 

2017.g. 19. oktobrī 

piedaloties valsts augstākajām amatpersonām tika svinīgi atklāts 

restaurētais Brīvības piemineklis. 

 

2017.-2018.gg., aprīlī un septembrī   

notiks iedzīvotāju līdzdalības akcijas vides sakopšanā. 

 

Līdz 2018.gada beigām,  - Simtgades filmu pirmizrādes 

Lai veicinātu Latvijas kino filmu pieejamību visplašākajam skatītāju 

lokam, aktivizējas programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 

iespējas. Programmā gaidāmas 16 pilnmetrāžas filmu pirmizrādes – 6 

spēlfilmas, 8 dokumentālās filmas un divas animācijas filmas. 

 

Jaunrades projekts grāmatas veidošanai  - jauniešu veidotās intervijas 

ar rīdziniekiem ar mērķi apliecināt, ka katra iedzīvotāja dzīveststāsts 

veido kopējo Latvijas vēsturi 2017.- 2018.gg. 

Projektā pēc brīvprātības principa iesaistās izglītības iestādes, kuru 

izveidotās jauniešu komandas ar skolotāju atbalstu intervē izvēlētos 

rīdziniekus (dažādu vecumu, profesiju, tautību u.c. pilsētas iedzīvotājus).  

Intervijas tiek apkopotas grāmatā (tiks izdota elektroniski un papīra formā).  
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2017.gadā plānots izstrādāt grāmatas koncepciju, uzrunāt izglītības iestādes 

un izveidot skolēnu komandas, sniegt tām atbalstu intervējamo izvēlē un 

interviju norisē.  

Grāmatas rediģēšana, maketēšana un druka tiks veikta 2018.gadā.  

Tās prezentācijas pasākums plānots Patriotiskā mēneša ietvaros 2018.gada 

novembrī.  

 

Projekts "Ziedu Rīga" 2017.- 2018.gg.     

➢ Dobju veidošana no ziedaugu stādiem ar Latvijas nacionālajiem 

simboliem (valsts kontūras, karogs, ģerbonis, Lielvārdes josta). 

➢ Aicinājums rīdziniekiem iepriecināt sevi un citus ar ziedošām 

lodžijām, balkoniem, ziedošajiem pagalmiem iekškvartālos pie 

dzīvojamām mājām. 

 

Konkurss pedagogiem "Radi. Rādi. Redzi." 2017.- 2018.gg. 

Konkurss pedagogiem  "Stunda Latvijas simtgadei".  

Rīgas skolu pedagogu konkurss, kurā skolotāji  demonstrē savu 

profesionālo meistarību, vadot stundas par konkrēto tēmu un demonstrējot 

tās interesentiem. 

 

Platforma izglītības iestāžu dalībai simtgades tematikai veltītajos 

konkursos 2017.- 2018.gg. 

Interneta platforma, kur apkopota informācija par dažādiem eseju, 

sacerējumu, zīmējumu, kolāžu konkursiem, viktorīnām un citiem 

radošajiem konkursiem,  kuros pēc brīvprātības principa var piedalīties 

izglītības iestādes. Piemēram, eseju konkurss  “Vesels es veselā Rīgā”,  

kolāžu konkurss “Veselīga Rīga Latvijas 100 gados”, eseju konkursi 
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Latgales priekšpilsētas 9.-12.klašu skolēniem “Mana dzimta Latvijas 

kartē”, “Mēs kopā Rīgai un Latvijai” – kopīgi projekti vidusskolēniem no 

skolām ar mācībām valsts valodā un mazākumtautību skolām.  

 

Pilsētās plānots īstenot projektu „Brīvības ielas stāsts”.  

Latvijā ir vairāk nekā 60 ielas, bulvāri un laukumi, kas nes Brīvības vārdu.  

Brīvības ielas programma kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem, 

novadpētniekiem, skolēniem, dažādu paaudžu iedzīvotājiem apzinās 

saglabātās atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos. 

                                                                                              

Projekts skolēniem "Caur pagātni uz nākotni: Rīgas skola, skolotāji 

un skolēni 100 gados un turpmāk". 2017.- 2018.gg. 

Projekts, kur iesaistās Rīgas sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas 

skolēni, pētot, piemēram, kādas bija skolēnu tiesības un pienākumi agrāk 

un tagad, kam vajadzētu būt nākotnē, atveidojot nākotnes skolas redzējumu 

mākslā.  

Noslēgumā - interaktīva konference ar skolotāju un skolēnu piedalīšanos.  

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde par Latvijas simtgadei 

veltītām tēmām 2017.- 2018.gg.  

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu ietvaros tiek pētītas tēmas, īpaši 

sekcijās: literatūra, kulturoloģija, Latvijas vēsture, kas iekļautas Latvijas 

valsts simtgades svinību tematiskajā strukturējumā.  

2017.gada septembrī/oktobrī tiks uzsākta skolu pedagogu informēšana un 

izglītošana par pētnieciskās darbības vadību pamatizglītības otrā posma 

(7.-9.klases) skolēniem ar mērķi paplašināt zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādes organizēšanu skolu līmenī.  
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Projekts "Rīgas Brāļu kapiem - 100" 2017.g., februāris – novembris. 

Rīgas Brāļu kapu saglabāšanai un Latvijai nozīmīgu personu novēlējumi 

valsts  pastāvēšanas  simtgadei apkopošana un izdošana bukletā ar USB 

atmiņu, kurā būtu ierakstītas izstādes "Rīgas Brāļu kapiem - 100" 

fotogrāfijas ar muzikālu pavadījumu no simtgadei veltītajiem pasākumiem. 

 

Jauniešu iniciatīvu programma 2017.g., aprīlis – novembris. 

➢ Rīgas Domes rīkotais projektu konkurss par bezmaksas brīvā laika 

aktivitāšu organizēšanu jauniešiem vasarā, kā arī jauniešu iniciatīvu 

konkurss tiks papildināti ar jaunām tematiskām prioritātēm, kas 

saistītas ar Latvijas simtgadi. Līdz ar to jauniešiem būs iespēja ne 

vien lietderīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī labāk iepazīt Latvijas 

vēsturi un sniegt ieguldījumu savas apkārtējās vides  sakopšanā, 

gatavojoties valsts simtgadei. 

 

➢ "Jauniešu Rīgas" kartes izveide, atzīmējot tajā Rīgas jauniešiem 

nozīmīgas vietas, iestādes un organizācijas pilsētā, tās apkopojot 5 

tematiskajās kategorijās. Karte tiks veidota, ņemot vērā jauniešu 

balsojumu.  

 

SIMTGADEI VELTĪTA LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS 

MUZEJA IZSTĀŽU CIKLA ATKLĀŠANA. 

 

Mākslas un foto izstādes 01.-30.11.2017., 2018.gg. 

Foto izstāde “Rīga iedvesmas pilsēta” (ceļojoša izstāde līdz 2018. gada 

novembrim). 
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Rīgas dome aicina iedzīvotājus pieteikt pretendentus pašvaldības 

apbalvojumam „Gada rīdzinieks 2017”.  

Laureāti tiks nosaukti 18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienā, kad notiek Rīgas domes svinīgā sēde. 

 

Multimediāla izstāde "Latvijas varonis - no senatnes tagadnē" 2017.g. 

novembris  (www.mansvaronis.lv). 

Multimediāla izstāde "Latvijas varonis - no senatnes tagadnē".  Sākumā 

tiks izveidota mājas lapa, un vākta informācija par personībām, kas 

apglabāti Brāļu kapos, kā tās ietekmējušas Latvijas valsts izveidi, kā viņu 

pēcteči dzīvo mūsdienās un godā savus senčus. 2018. gadā, pamatojoties 

uz šo informāciju, tiks veidota  izstāde par vēsturiskām personībām un viņu 

esību mūsdienās.  

 

Vislatvijas koprades gaismas projekts „STARO”. 

Gaismas festivāls “Staro Rīga” - 10 gadi, 11.-19.11.2017.g.                              

Patriotiskais mēnesis - Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienas pasākumu programma Rīgā un gaismas festivāls 

"Staro Rīga". Gaismas festivāls "Staro Rīga" tika iedibināts, atzīmējot 

valsts 90. dzimšanas dienu. Festivāls turpina tradīciju sveikt Latviju 

dzimšanas dienā, vairojot gaismu un dzīvespriecīgu kopības sajūtu, 

izgaismojot Rīgas ielas un skvērus, ēkas, parkus un laukumus.  

Tuvojoties Latvijas simtajai dzimšanas dienai, katra nākamā festivāla 

norise pietuvina un sagatavo Latvijas simtgades gaismas festivālu, kura 

laikā ne tikai galvaspilsētā, bet visā Latvijā vienosimies kopīgā gaismas 

inspirētā notikumā.  

Festivāla programmas ietvaros tiks plānoti projekti, kas veltīti simtgades 

tematiskajiem virzieniem.  
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18. novembrī skrējiens Ķengaraga promenādē. 

Nosvini Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu pozitīvā gaisotnē, līdzi 

ņemot arī mazos aktīvistus. 

 

Vides objekts "Laika arka" (LV-100).      

Vides objekts “Laika arka” (LV-100) pilsētas centrā, kā konceptuāli jauna 

pilsētvides svētku noformējuma projekts, ar mūsdienu tehnoloģisko iespēju 

daudzveidīgumu atspoguļo Latvijas simtgades notikumus un sniedz tos 

skatītājam ne tikai satura aspektā un vizuāli kā video attēlu, bet arī ir kā 

savdabīgu vizuāli telpisku struktūru vidē.  

 

Latvijas mūzikai, mākslai un literatūrai veltīts festivāls "Trīs 

zvaigznes" 2017.g. novembris. 

Festivāla "Trīs zvaigznes" ideja ir iespējami daudzveidīgāk un saistošāk 

iepazīstināt klausītājus ar latviešu mūziku visplašākajās tās izpausmēs - ar 

orķestra mūziku, ar vokāli-instrumentālo mūziku, kora mūziku, 

kamermūziku, ar akadēmisko klasisko mūziku un populāro mūziku. 

Festivālā paredzēts akcentēt būtiskus vēsturiskus mirkļus Latvijas literatūrā 

un mākslā.  

Koncertu programmas veidotas, sintezējot dažādus mākslas veidus, lai 

uzrunātu pēc iespējas dažādas mērķauditorijas grupas.  

Trīs gadu laikā katru gadu paredzēti trīs koncerti.  

 

Kultūras centru programma.  

➢ Koncerti un sarīkojumi pilsētas kultūras iestādēs.  
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➢ Starptautiska izstāde "Jūgendstila interjeri Latvijā un Eiropā" - 

Vērienīga izstāde sadarbībā ar RANN (Jūgendstila pilsētu sadarbības 

tiklu), projekts iesniegts atbalstam ES programmā "Radošā Eiropa". 

  

➢ Pasākumu cikls "Sarkani ziedi" - pasākumi un koncerti, portretējumi 

par Vidzemes priekšpilsētas un  VEF Kultūras pils dižajām 

mākslinieku dzimtām.  

 

➢ Svētki "Amatu meistaru parāde no senatnes līdz šodienai" - Rīgas 

amatnieku svētki, sadarbībā ar amatu ģildēm un biedrībām u.c. 

 

Jauniešu iniciatīvas projekts "Izglītības iestāžu teritoriju 

apzaļumošana" 2017.- 2018.gg. 

Tiek sakopta un estētiski noformēta izglītības iestāžu zaļā zona, sekmējot 

izglītojamo un viņu vecāku līdzdalību.  

2017.gada martā/aprīlī skolas tiks aicinātas iesniegt priekšlikumus par 

skolas zaļās zonas sakopšanas darbiem, kurus skolas kolektīvs var un vēlas 

veikt sadarbībā ar skolēniem un skolēnu vecākiem, uzsverot, ka būtu 

sekmējama skolēnu (skolēnu pašpārvalžu) iniciatīvu atbalstīšana. Izvērtējot 

priekšlikumus, tiks piešķirti finanšu līdzekļi priekšlikumu īstenošanai 

pilnībā vai daļēji.  

 

Konkursi, viktorīnas, tikšanās, tematiskās ekskursijas 2017.g. 

Novadpētniecības konkursi, viktorīnas, tikšanās ar priekšpilsētā 

dzīvojošiem rakstniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem, pašvaldību 

darbiniekiem, tematiskās ekskursijas "Es izzinu Rīgu".  
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Kampaņa "Mazais 100-gades pilsonis" 2017.- 2018.gg. 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) 2016.gadā uzsāka kampaņu 

“Mazais 100-gades pilsonis” Rīgas reģiona skolās, pēc iespējas panākot 

Rīgas reģiona biedrību un nodibinājumu sasaisti ilgtermiņā ar konkrētām 

skolām un to izglītojamiem, tādējādi veicinot jauniešu izpratnes 

paaugstināšanu par pilsonisks aktivitātes nozīmi.  

Latvijas simtgades gadā par pilsoniskām aktivitātēm būs izglītoti vismaz 

1.200 jaunieši visā Rīgas reģionā. 

 

Mans starts Latvijai  2017.g. 

Sporta pasākumu programma, kas ietver Latvijai  nozīmīgas sporta 

sacensības, kas vieno dažādu tautību un vecumu sportistus - Lattelecom 

Rīgas maratons, Rīgas velomaratons, Nike Riga run, Rīgas rogainings u.c.   

 

Svētku tematiskie lielformāta vides objekti  2017.g. 

Jauna dizaina mobilu, variējamu karogkonstrukciju izgatavošana Latvijas 

valsts, Rīgas un Eiropas Savienības valstu karogu eksponēšanai. 

Karoglentu eksponēšana apkaimēs.  

Svētku tematisko lielformāta vides projektu idejās atspoguļosies: Latvijas 

valsts karogs,  Latvijas kultūrvēstures notikumi, tradīcijas, dzīvā uguns. 

 

E-talona dizains 2017.g. jūnijs - decembris 

Konkurss dzeltenā e-talona dizaina izstrāde, kas būs veltīta mūsu 

dzimtenei. 
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Vienota informācijas platforma par simtgades pasākumiem un 

notikumiem Rīgā 2017. (www.riga.lv) 

Vienotas informatīvās platformas izveide, kurā gan rīdzinieki, gan 

uzņēmēji, gan pašvaldības iestādes varētu ievietot informāciju par 

pasākumiem simtgadei.  

Vienota komunikācijas grupa, kas nodarbotos ar simtgades pasākumu 

kalendāru 5 gadu ciklā. 

 

Gaismas uzvedums 11. novembra krastmalā 

2018. gada sagaidīšana 31.12.2017.g., 11. novembra krastmala, Rīgā. 

Jaunā gada sagaidīšanas pasākuma mākslinieciskajā programmā īpašs 

akcents veltīts Latvijas simtgades gada vadlīnijām, Koncertprogramma 

veidota kā ceļvedis 2018.gada notikumos.  

 

“Baltā galdauta svētki” 

Nākamgad Latvijas pašvaldībās norisināsies plaša valsts simtgadei veltīta 

notikumu programma, 4. maijā ar plaši tiks svinēts vēsturiskais 1990. gada 

Augstākās Padomes lēmums - pieņemtā deklarāciju „Par Latvijas 

Republikas neatkarības atjaunošanu”. 
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Perspektīvā: 

 

XXVI VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKI 

 

VALSTS POLICIJAI 100 

 

LATVIJAS SKOLAS SOMAS ATVĒRŠANA 

 

VĒRIENĪGA LATVIJAS MUZEJU KOPIZSTĀDE 

 

2019.g. - VĒSTURISKO NOTIKUMU REKONSTRUKCIJAS 

 

LATVIJAS ROBEŽSARDZEI 100 

 

LATVIJAS ARMIJAI 100 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteja svetkurota@lka.edu.lv. 

Informācijas resursi : www.riga.lv, www.lv100.lv. 

mailto:svetkurota@lka.edu.lv
http://www.riga.lv/
http://www.lv100.lv/

