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Latvijas valsts proklamēšanas svinību programma, 
turpmākie darbi un pašvaldību iesaiste  

Linda Pavļuta  
KM Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja



LV100.lv/18novembris 





Rīgā, Kolkā, Alsungā, Turaidā, 
Gaiziņkalnā, pie Rāznas ezera, 

Mežotnes pilskalnā

LATVIJAS 
IESKANDINĀŠANA 
 plkst. 08:11-08:45 



DARBĪBAS: 

Pacelt Latvijas valsts karogu 

Nodziedāt Latvijas valsts himnu 

Kopīgi muzicēt un ieskandināt Latviju 

Aicinājums visiem kopā iesākt Latvijas valsts dzimšanas dienu un 
novēlēt Latvijai saules mūžu 

FORMA: 

Organizētos pasākumos  

Pie mājas 

Pie brokastu galda 



Goda sardze “BRĪVĪBAS 
SARDZĒ”  

un brīvības cīnītāju 
godināšana 

plkst. 10:00-12:00



Latvijas valsts dzimšanas dienā pie Latvijas brīvības simboliem 
goda sardzē stāvēs jaunsargi 

Ikviens aicināts doties uz Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas 
vietām godināt ļaudis, kuri dažādos laikos stāvējuši Latvijas 
valsts sardzē 

Rīga / Brīvības piemineklis, Valka, Rēzekne, Liepāja, Cēsis, Jelgava  

+ iesaistes aktivitātes šajā laikā, atvērtas muzeju un izstāžu zāļu durvis  



9:00 Ekumenisks dievkalpojums /Rīgas Doms 

11:00-17:00 Latvijas un sabiedroto spēku militārās 
tehnikas un ekipējuma izstāde/ Laukumā pie pasažieru 
ostas


14:00-15:45 Svinīgā Nacionālo bruņoto spēku parāde 

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa 



16:00-20:00 Svētku programmas, koncerti un 
iedzīvotāju godināšanas pasākumi, dažādos laikos un 
vietās visā Latvijā, t.sk. 

Valsts svētku koncerti Daugavpilī, Ogrē, Jēkabpilī, 
Ventspilī, Rīgā


No 17:00 Gaismas festivāls “Staro Rīga 2018”  





Svinīgs muzikāls 
notikums “18.11” 

Brīvības laukumā 

plkst. 18:30-20:00




Multimediāls stāsts par brīvību, kurā galvenais “stāstnieks” ir 
Brīvības piemineklis – Latvijas brīvības simbols. Pieminekļa 
pamatlīmenī – latviešu strēlnieki, dziesmu svētki, darbs, ģimene, 
zinātne; augstāk – mītiskie tēli un tautas alkas: važu rāvēji, 
Lāčplēsis, Vaidelotis un Latvija.  

Pazīstami Latvijas cilvēki, dziesmas un dzeja, īpaši veidots videomateriāls 
un gaismas instalācijas.  

Režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs, mākslinieciskais vadītājs Māris 
Sirmais, videomāksliniece Katrīna Neiburga, scenārija autore Ieva Struka, 
producents Ojārs Rubenis. 



Ekumenisks dievkalpojums 

Ziedu nolikšanas 
ceremonija  21:00 LATVIJAS VALSTS HIMNA VISĀ LATVIJĀ UN PASAULĒ 

21:25 GAISMAS UZVEDUMS “SAULES MŪŽS”  



22:00-23:00 KAMERMŪZIKAS KONCERTI VECRĪGAS DIEVNAMOS UN 
KONCERTZĀLĒS  

Dažādu laikmetu latviešu komponistu mūzika, ārvalstu komponistu mūzika 


Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca, Zirgu ielas koncertzāle, Rīgas 
Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 
Lielā ģilde, Rīgas Sv. Jāņa baznīca, Rīgas Doms, Rīgas Reformātu baznīca, 
Rīgas Sv. Pētera baznīca




22:30-24:00  
Improvizēta izrāde 
„Latvijas dzimšanas dienas 
nakts” 

Vadmotīvs – ko katram no 
mums nozīmē Latvija visā tās 
gadalaiku dažādībā un 
novadu skaistumā. 


Režisors Jānis Vimba, 
scenogrāfs Reinis Suhanovs.




Ekumenisks dievkalpojums 

Ziedu nolikšanas 
ceremonija  

Klubi un izklaides vietas aicināti atskaņot Latvijasmūziku.



Latvijas Televīzijas tiešraides 
09:00-10:00 Ekumēnisks 
dievkalpojums


11:00-12:00 Saeimas svinīgā sēde 
Latvijas Nacionālajā teātrī


14:00-15:30 Militārā parāde


16:30-17:30 Latvijas Valsts prezidenta 
rīkots svētku koncerts


18:30 Muzikāls notikums “18.11”


21:00-21:30 Himnas dziedāšana un 
gaismas uzvedums “Saules mūžs”


No plkst. 07:30 darbosies Latvijas Televīzijas tiešraides studija 

ar reportāžām no citām svētku norises vietām




19.novembris, Latvijas otrā gadsimta  
pirmā diena 

Improvizēta izrāde „Latvijas dzimšanas dienas nakts” 12:00, 15:30, 
19:00 

Svētku koncerti dažādos laikos un vietās visā Latvijā 

Gaismas festivāls „Staro Rīga 2018” no 17:00 

Multimediāla deju izrāde „Abas malas”18:00-20:00 

Pirmais nākamās simtgades koncerts „Mīlestības vārdā. 18+” 



18.11.-19.11.2018 

Norišu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
satura pieejamība - audio programma, piemēroti titri, 
programma Viegli lasīt režīmāSimtgades svētku piedāvājums 
kafejnīcās


Atvērtas muzeju, izstāšu zāļu durvis, bērnu programmas


Sakopta pilsētvide


Sveicieni jaundzimušajiem un to vecākiem




PALDIES PAR UZMANĪBU 


