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10 idejas, kā svinēt Latvijas neatkarības
atjaunošanas trīsdesmitgadi 4. maijā
Date : 29/04/2020

2020. gads Latvijas valsts simtgades programmā atgādina par Latvijas brīvībai
nozīmīgiem pagrieziena punktiem.

Šogad aprit trīsdesmit gadi, kopš deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu” pieņemšanas 1990. gada 4. maijā. Ārkārtējās situācijas dēļ šogad
svētki būs atšķirīgi, mēs netiksimies klātienē publiskos pasākumos un nesvinēsim
plašā draugu un tuvinieku lokā, bet mums ir iespēja pašiem mājās radīt īpašu
svētku noskaņu, ielikt logā sirsnīgu sveicienu 4. maija svētkos, lai tas iepriecina
kaimiņus, kā arī izmantot laiku, lai izzinātu Atmodas laika notikumus.
Plašāk par Latvijas neatkarības atjaunošanas trīsdesmito gadadienu uzzini
Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā www.lv100.lv.
Piedāvājam 10 idejas, kā šogad svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanas
trīsdesmitgadi 4. maijā. Priecāsimies, ja jūs šim sarakstam pievienosiet savas idejas.
Izzini, lasi un pēti materiālus par Latvijas neatkarības atjaunošanu un
Atmodas laiku. Virtuālajā vidē pieejams plašs materiālu klāsts, kas ļauj izzināt
1990. gada notikumus un personības. Noderīgas saites apkopotas Latvijas valsts
simtgades digitālajā platformā: https://lv100.lv/jaunumi/izzini-4maijs30/
Cel godā Latvijas karogu. Pacel Latvijas karogu mastā pie savas mājas vai rotā
svētku galdu karoga krāsās.
Klāj baltu galdautu un gatavo svētku pusdienas. Latvijas neatkarības
atjaunošanai veltītos Baltā galdauta svētkus šogad svini savā mājsaimniecībā.
Piezvani vai virtuāli satiecies ar tuvajiem un mīļajiem. Laikā, kad nav
iespējams būt kopā klātienē, rodi brīdi laika sarunai pa telefonu vai videozvanam,
lai vismaz tā būtu kopā ar tiem, kuri citkārt būtu aicināti ciemos.
Pasaki paldies tiem, kuri tev svarīgi. Svētki ir īstais laiks, lai pamanītu tos, kuri
veic pašsaprotamus, bet tik nepieciešamus darbus. Jo īpaši tas redzams šajā
ārkārtējās situācijas laikā, kad mazie darbi kļūst lieli un nozīmīgi.
Iepriecini kaimiņus un garāmgājējus – radi svētku sveicienu savā
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logā. Izrotā palodzi sarkanbaltsarkaniem ziediem vai sagatavo 4. maijam un Latvijai
veltītu plakātu. Pamāj kaimiņiem logos pāri ielai vai blakus mājā, iemūžini šos
mirkļus fotogrāfijās.
Pārskati ģimenes foto albumus un pievieno Atmodas laika un pēdējo
trīsdesmit gadu bildes Gadsimta albumam
vietnē https://www.latvijasgadsimts.lv/albums?lng=lv. Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs turpina krāt Latvijas vēstures liecības Gadsimta albumā un aicina
ikvienu to papildināt ar fotogrāfijām un stāstiem. Arī mūsu šodiena kļūst par vēsturi.
Aprunājies ar vecākiem, vecvecākiem par 1990. gada 4. maija notikumiem
vai pastāsti saviem bērniem par tā laika sajūtām. Pārrunā ar sev tuvajiem, ko
brīvība nozīmēja pirms trīsdesmit gadiem un šodien.
Skaties Latvijas filmas un klausies Atmodas laika mūziku. Šogad Latvijas
Filmu maratons, kas tradicionāli norisinās kinoteātrī „Splendid Palace”, notiks
tiešsaistē portālā www.filmas.lv un būs pieejams ne tikai rīdziniekiem un Rīgas
viesiem, bet arī kinoskatītājiem Latvijā un visā pasaulē.
Iepriecini kādu ar īpašo Atmodas laika pastkarti pastabalodis.lv. Kultūras
ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un
Latvijas Pastu vietnē https://www.pastabalodis.lv/lv/veikals/4maijs30 piedāvā īpašas
pastkartes ar 1990. gada 4. maija skaistākajām fotogrāfijām. Iepriecinot citus,
prieks vairojas arī pašiem.
Pievieno savu Latvijas neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgadei veltīto
tiešsaistes notikumu pasākumu platformā Kurp.es:
https://kurpes.lv/organizatoriem;
Pastāsti citiem par to, kā svini 4. maiju, sociālajos tīklos foto un ierakstiem
pievienojot tēmturus #4maijs30 #brīvība #LV100, vai sūtot foto un īsu
aprakstu uz e-pastu baltagaldautasvetki@km.gov.lv
Latvijas valsts simtgades birojs
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