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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







Svinību ietvara tematiskais strukturējums
dzimšanas dienas rituāls



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

SIMTGADES SVINĪBU 
PASĀKUMI TIEK VEIDOTI 3 LĪMEŅOS



Piemērs – Laika banka













Apskauj Latviju! – garīguma  sardze 
Latvijas robeža

https://infogr.am/_/gWnfI1KY4g14AkID4mQB

https://infogr.am/_/gWnfI1KY4g14AkID4mQB


Piederības zīme un vēstījums



ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU BAGĀTĀKU
ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU GUDRĀKU
ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU UZŅĒMĪGĀKU
ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU MĪĻĀKU

Ikviens no mums ir Latvija - ar savu smaidu, balsi, 

stāju un talantu, radot mūsu valsts raksturu 

neatkārtojamu







 http://pilnigssimts.pieci.lv/

http://pilnigssimts.pieci.lv/
http://pilnigssimts.pieci.lv/




• Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!
• Tūrisma taka pa kuru ikviens var veikt 1836 km garo ceļu 

apkārt Latvijai 





Tāpat kā savās dzimšanas dienās mēs sapošamies paši un  sakārtojam savas mājas, tā 
arī Latvijas nozīmīgās  jubilejas atzīmēšana nav iedomājama bez sakoptas un 

labiekārtotas vides.

Ideja: 

- mudināt iedzīvotājus  sapost Latviju gaidāmajiem svētkiem;

- apkopot un publiskajā informācijas telpā izcelt  visus labos vides darbus, kas tiek veikti ceļā uz Latvijas 
simtgadi. 

Mērķis: apvienot Latvijas iedzīvotāju idejas, resursus un darba spēku, lai līdz 2018. gada 18. novembrim 
kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides sakopšanā, labiekārtošanā un arī 
izglītībā.

Autors: pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO”

Piedalīties aicināts ir ikviens - iedzīvotāji, biedrības, uzņēmumi, pašvaldības, valsts vai pašvaldību 
iestādes,  kas ceļā uz Latvijas simtgadi vēlas paveikt ko paliekošu un nozīmīgu. 

Vides darbiem nav ierobežojumu un rāmju, tos var īstenot gan privātā, gan publiskā teritorijā ar 
vienīgo nosacījumu, ka darba augļus bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa.

Par visiem labajiem vides darbiem var uzzināt, kā arī savu darbu pieteikt var iniciatīvas 
mājas lapā www.100darbilatvijai.lv

Jau pieteikti vairāk kā 50 vides darbi

http://www.100darbilatvijai.lv/


100 metros Vaidavas 
100 dižie "Dzenīšu vītolēni"

Ikšķiliete Dagnija Lazdiņa kopā ar savām trim meitām līdz Latvijas 100. jubilejai iecerējusi 

izaudzēt 100 dižākā Eiropas vītola – Dzenīšu dižvītola – vītolēnus un  iestādīt tos Vaidavas upes 

abos krastos, kur ir viņas senču dzimtā puse. Tie būs 100 nākotnes dižvītoli mūsu Latvijai.



Izglītojoši vides dizaina objekti 
pie Baltās kāpas Saulkrastos

Darba veicējs: Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”



Ērenpreisa koka velosipēdu parks
Koka velosipēds,  kas izmantojams kā oriģināls āra trenažieris.  Līdz  Latvijas simtgadei plānots  

izgatavot un Skaņākalna parkā  izvietot 4 skulptūras.

Darba veicējs: Mazsalacas novada pašvaldība



Kā veidot piederības sajūtu?

 Liekot priekšplānā cilvēka 
vajadzības 

 Radot iespējas kopīgām 
darbībām

 Mazinot plaisu starp 
pašvaldību un 
iedzīvotājiem, paaudzēm 
un dažādām iedzīvotāju 
grupām



Darbības projektu pieeja
ne “ko kāds nedara”, bet ko 

mēs darām, varam izdarīt, 
ar ko kopā un ar kā 
palīdzību tas izdarāms. 

Ne tikai praktiskas lietas, bet arī piedalīšanās lēmumu 
pieņemšanā – ne vien soliņu krāsošana, bet arī kopīgi lēmumi, 
kurus soliņus, kad un kādā krāsā krāsot – vai būvēt

Ko un kā darīt: uzlabot un mainīt











www.LV100.lv

LV100@km.gov.l
v

LatvijaiSimts

LV100

LV100

#LV100

       

PALDIES!
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