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RĪGAS 80.VIDUSSKOLAS LATVIJAS REPUBLIKAS SIMTGADEI 

VELTĪTO SVĒTKU PROGRAMMAS  

MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

 Atsaucoties Izglītības un Zinātnes Ministrijas, Kultūras Ministrijas aicinājumam, pēc 

pašgribas un sirdī izjūtot svētku nozīmību, mūsu skola izstrādājusi Latvijas 

Republikas simtgadei veltīto pasākumu mērķu un uzdevumu aprakstu. 

Paldies Latvijas Republikas valsts institūcijām par piedāvātiem materiāliem un 

rekomendācijām, kas tiek ņemtas vērā, izstrādājot mūsu pasākumu plāna vīziju. 

 

1. Latvijas  valsts  simtgades  svinību  virsmērķis ir  stiprināt  Latvijas 

sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu 

zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību.  

2. Latvijas  valsts  simtgades  svinību  virsmērķa  sasniegšanai  izvirzīti 

uzdevumi: 

➢ aktualizēt  Latvijas  vēsturi,  godinot  valsts  dibinātājus  un  pieminot 

notikumus,  kas  ietekmējuši  Latvijas  valsts  izveidi,  tādējādi  nostiprinot; 

➢ cildināt  Latvijas  dabas  skaistumu,  kultūras  daudzveidību  un  latviešu 

valodu; 

➢ daudzināt  Latvijas  cilvēku  talantus,  izcilību,  uzņēmīgumu  un sasniegumus; 

➢ modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu 

ģimeni, kopienu un valsti;  

➢ stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai; 

➢ radīt paliekošas 21.gs. Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus. 

3. Pamatuzstādījumi sekmīgai Svētku programmas veidošanai: 

➢ latviešu valodas godināšana un stiprināšana; 

➢ vienota  rīcības  programma  piecu  gadu  periodā  vietējā,  nacionālā, 

starptautiskā un virtuālā telpā; 

➢ Latvijas  vēstures  aktualizācija,  t.sk.,  izmantojot  radošas  komunikācijas 

metodes un sabiedrības iesaisti;  

➢ paaudžu  saikņu  stiprināšana,  bērniem  un  jauniešiem  uzņemoties līdzvērtīgu 

iniciatīvu un atbildību; 
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➢ Latvijas  tradicionālās  kultūras  mantojuma  atdzīvināšana  mūsdienīgās 

formās; 

➢ sabiedrības līdzdalība ideju radīšanā, dažāda mēroga norišu un darbību radīšanā  

un  īstenošanā;  

➢ radoša,  saprotama  un  iekļaujoša,  uz  dažādu  cilvēku  vajadzībām  vērsta 

komunikācija. 

4.  Latvijas  valsts  simtgades  svinību  galvenais  vēstījums  

➢ „ES  ESMU LATVIJA”  akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība  ir  

cilvēki,  kas  ziedoja un  ziedo savu  dzīvi  un  dzīvību  Latvijas  kā neatkarīgas 

valsts tapšanai un pastāvēšanai, 

➢ Vēstījumu  „ES  ESMU  LATVIJA”  caurstrāvo  līdzdarbības  motīvs  „Es radu 

Latviju. Es daru Latviju”, kas izmantojams vēstījuma iedzīvināšanai un 

personificēšanai, - lai nestu Latvijas vārdu pasaulē nākamajā simtgadē. 

 

SVĒTKU PROGRAMMAS NORIŠU STRUKTŪRA 

 

Latvijas valsts simtgades svinības ir plašs un dinamisks norišu kopums, ko veido un 

kurā iesaistās vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.  

Simtgades  notikumus  un  aktivitātes iniciē  un  kopā  ar  sadarbības  partneriem 

īsteno, gan valsts pārvaldes iestādes, nevalstisko organizāciju,  neformālo  interešu  un  

domubiedru  grupu  un  cita  veida apvienojušos sabiedrības pārstāvju grupas visā 

Latvijā. 

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratni par Latvijas valsts izveidi kā 

procesu, Svētku programma tiks īstenota piecu gadu periodā, no 2017. līdz  

2021.gadam,  lai  aptvertu  galvenos  ar  valsts  izveidi  un  nostiprināšanos saistītos 

pasākumus. 

Katram valsts simtgades svinību gadam ir noteikta virstēma–atslēgas vārds, kas 

raksturo vēsturisko kopainu, kurā tapa Latvijas valsts. 

2017.g.– Griba – Latvijas vēsturisko novadu: Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un   

Latgales skaidri paustais atbalsts Latvijas autonomijai; 

2018.g.– Dzimšana – Latvijas Republikas dibināšana; 
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2019.g.– Varonība – Neatkarības karā izcīnītā Latvijas Republikas neatkarība un 

aktīvs darbs dibinot valsts pārvaldes, izglītības un kultūras institūcijas,  

Baltijas ceļa 30.gadadienas atzīmēšana; 

 

2020.g.– Brīvība – Satversmes sapulces simtgade un 30.gadadiena kopš 1990.gada 

4.maija deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas; 

2021.g. un turpmāk – Augšana –Latvijas Republikas de iure starptautiskās atzīšanas 

simtgade, Janvāra barikāžu atceres 30.gadadiena, augusta „puča” 30.gadskārta, 

Latvijas Republikas Satversmes apstiprināšana un pirmā parlamenta ievēlēšana. 

 

LATVIJAS VALSTS SITMGADES SVINĪBU TEMATISKAIS 

STRUKTURĒJUMS 

 

Lai  padarītu  Latvijas  valsts  simtgades svinības  saprotamas katram,  svinību norise 

tiek veidota, izmantojot kā analoģiju dzimšanas dienas svinību rituālu, kas sastāv no 

savstarpēji saistītām un papildinošām daļām (norišu cikliem): 

1. Latvijas  ciltstēvi  un  ciltsmātes. 

Šis  svinību  cikls  aicina  tuvāk  iepazīt  un  godināt  personības,  kuras  ir 

izauklējušas  Latvijas  valstiskuma  ideju  un  saglabājuši  uzticību  tai  dažādos 

Latvijas  valsts  vēstures  posmos,  t.sk.,  kuriem  ir  bijusi  drosme  un  uzņēmība 

nonākt līdz Latvijas valsts neatkarības proklamēšanai 1918.gada 18.novembrī un 

atjaunot  valstisko  neatkarību  1990.gadā 

2. Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi. 

Tas veltīts trīs laika dimensijām –pagātnei, tagadnei un nākotnei, aicinot atskatīties 

uz Latvijas valsts tapšanas ceļiem un līkločiem tuvākā un tālākā pagātnē; izvērtēt 

tagadnes ieguvumus un resursus un kopīgi plānot nākotnes Latviju. 

3. Latvijas  rotāšana  un  dāvanu  gatavošana. 

Tas  veltīts  dzimšanas dienas gaviļnieces–Latvijas vides sakopšanai un rotāšanai, 

kā arī dāvanu un cienasta gatavošanai. Šis  svinību  cikls  aicina apzināties  un 

pilnveidot Latvijas dabu un kultūrtelpu,  veidojot  līdzsvaru  starp  vēsturisko  un  

mūsdienīgo  un  akcentējot dzīves kvalitātes jēdzienu, aicinot sakopt piemiņas 

vietas, piedalīties talkās un citās Latvijas sakopšanas akcijās. 
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4. Latvijas  dzimšanas  diena  un  dāvanu  pasniegšana.     

Šis cikls veltīts dzimšanas dienas svinībām, kad notiek kopā sanākšana, 

uzgavilēšana jubilāram un dāvanu pasniegšana. 

 

KOMUNIKĀCIJAS IESPĒJAS 

Latvijas valsts simtgades svinību programmas vienotais vēstījums norisēm un 

komunikācijai ir „Es esmu Latvija”, ko caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu 

Latviju. Es daru Latviju”.  

Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas pasākumu mērķis ir veicināt 

sabiedrības piederības sajūtu Latvijas valsts simtgades svinībām, veicināt svētku 

pasākumu apmeklēšanu un līdzdarbošanos to veidošanā.  

Komunikācijas kanāli: 

o Latvijas valsts simtgades svinību informācijas centrs Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā; 

o Latvijas valsts simtgades digitālā platforma www.lv100.lv norišu kalendārs, 

raksti, multimediju materiāli un kontakti; 

o Informatīvie pasākumi–semināri, forumi, mediju pasākumi un citas publiskas 

norises svinību programmas aktivitātēs; 

o Informatīvie materiāli–drukas materiāli un iespieddarbi par Latvijas valsts 

simtgades svinību programmu; 

o Sadarbības partneru informācijas resursi – interneta vietnes, sociālo mediju 

konti u.c.; 

o Proaktīvs darbs komunikācijas veidošanā un līdzdalības veicināšanā, 

izmantojot sociālos medijus; 

o Mārketinga materiāli–vides stendi un instalācijas, plakāti, multimediju materiāli 

u.c. 

 

http://www.lv100.lv/

