
 

 
 

PAR 4. maiju – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu 

 

1990. gada 4. maijā mēs nobalsojām PAR Latviju.  

138 PAR Augstākajā Padomē - tā bija tikai saujiņa.  

Patiesībā PAR bija vairāk nekā divi miljoni. Pielipuši pie radiouztvērējiem, mēs sajutāmies tik vienoti kā vēl nekad. 
Mēs atkal noticējām, ka esam nācija. Mēs neļāvām iezagties šaubām - ko tad mēs, tādi maziņi. Mēs neklausījāmies 
PRETiniekos. Mēs iestājāmies PAR. 

 

4. maijs mums ir devis otru elpu. Atvēris ne tikai robežas, bet arī acis, sirdis un prātus. Tā ir tā mūsu brīvība. Tā ir tā 
brīvība, kas jāsvin.  
Tāpēc mēs sakām PAR tām grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos. PAR mūsu ceļojumu fotogrāfijām. PAR 
mūsu draugiem no visas pasaules. PAR brīvo informāciju, kas mums ir pieejama. PAR tam, ka varam arī nesvinēt vai 
svinēt pilnīgi citus svētkus. Ir jāsvin tas, ka mēs drīkstam domāt.  
 

4. maijs ir mūsu PAR diena. 
Sanāksim ar saviem tuvajiem, uzklāsim baltus galdautus un svinēsim svētkus. Jo lielas dienas ir jāsvin.  
 
PAR to, ka mēs esam. 
 
Baltā galdauta svētki #mans4maijs 

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 
tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija 
pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju par starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas 
suverenitāti.  

Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņā aicinām rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanai – vienai no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt un 
stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot 
savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz 
tiem katrs nāk ar savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. Baltā 
galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana - Latvijas valsts otrā dzimšanas diena, bija 
rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās.  

Baltā galdauta svētku formātu veido paši to rīkotāji, tomēr iesakām pievērst uzmanību šādiem akcentiem: 

 kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai kopā ar ģimeni, kaimiņiem, vietējiem un ārzemju draugiem, 

kolēģiem, jauniepazītiem cilvēkiem, kas notiek pagalmā, kopienas publiskajā telpā vai jebkur citur; 

 balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols un vienojošais elements; 



 kopā būšana un galda sarunas, piemēram, daloties atmiņās un priekšstatos par 1990.gada 4.maiju, par iegūto 

brīvību nozīmi un to izmantošanu šodien un Latvijas valsts nākotnes veidošanai; izceļot un godinot savas apkaimes 

nozīmīgākos notikumus un personības; līksmojot, sadziedoties un sadancojoties u.tml.  

 senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana, atrodot jaunas kopīgu vērtību 

apliecinājuma izpausmes; 

 norišu dokumentēšana, gan pašiem radot foto, audio un video stāstus, gan uzrunājot medijus, lai saglabātu liecības 

par mūsu laika 4. maiju, atmiņas par 1990.gada 4.maiju; dalīties ar tām sociālajos tīklos ar tēmturi 

#mans4maijs.  

 

Vairāk informācijas no 11.aprīļa - www.lv100.lv. 

 

http://www.lv100.lv/

