
AICINĀJUMS LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAI VELTĪTO 
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKU RĪKOTĀJIEM

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 atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. Tāpat kā valsts dibināšana, arī šis bija 
drosmīgs solis, radot jaunu varoņu paaudzi.

Latvijai ir simt gadu. Simt drosmes, izturības un varonības pilnu gadu, kas veidojuši brīvu 
Latviju. Mūsu varonībai ir bijis spītības gars un lepnuma aura. 

Šodien mums ir brīvība domāt un runāt, brīvība uzdrīkstēties un darīt. Brīvība izvēlēties. 
Palīdzēt citiem grūtībās. Radīt dziesmu, kas iedvesmo. Ar lepnumu un degsmi darīt 
savu darbu. Redzēt sāpīgo, neērto un grūto un nepalikt vienaldzīgiem. 

Tas ir mūslaiku varonis – katrs, kurš izvēlas varēt un darīt. Pamatus Latvijas nākamajam 
gadsimtam liek tieši šādi cilvēki. 

Novērtēsim un izcelsim savus varoņus un godināsim Latvijas neatkarības atjaunošanu 
pie balti klātiem galdiem 4. maijā.

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs aicina rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas valsts 
neatkarības atjaunošanai – vienai no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados. Šogad īpaši aicinām 
godināt mūsdienu Latvijas varoņus – cilvēkus, kuri ar lepnumu un prieku, nereti spītējot grūtībām, izvēlas 
varēt, rīkoties un nepalikt vienaldzīgi. 
Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju īpaši apzināties savas un mūsu valsts brīvības vērtību, ienesot svinības 
ikvienā mājā un pilsētā, kā arī izmantot iespēju apmeklēt kādu no Brīvības mēneša norisēm (vairāk 
informācijas https://lv100.lv/briviba)

     Rīkojot Baltā galdauta svētkus, iesakām pievērst uzmanību šādiem akcentiem:
kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai kopā ar ģimeni, kaimiņiem, vietējiem un 
ārzemju draugiem, kolēģiem, jauniepazītiem cilvēkiem;
balti klāts galds kā pašapziņas un lepnuma simbols un vienojošais elements;
kopā būšana un galda sarunas, piemēram, daloties atmiņās un priekšstatos par 1990. gada 4. 
maiju, par iegūtās brīvības nozīmi, godināt savas apkaimes varoņus – cilvēkus, kuri ar lielākiem 
vai mazākiem darbiem iedvesmo citus, neļauj zaudēt sparu un uzlabo apkārtējo vidi;
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; 
aicinām dalīties ar tām sociālajos tīklos foto un ierakstiem pievienojot tēmturus #LV100 
#brīvība #BaltāGaldautaSvētki  
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LEPOJIES AR SVĒTKIEM! 
Piesaki savu Baltā galdauta svētku norises vietu digitālajā kartē, kas tapusi sadarbībā ar pasākumu 
platformu Kurp.es: https://lv100.lv/programma/kalendars/balta-galdauta-svetki-2019/

Informācijai par pasākumu pieteikšanu: https://kurpes.lv/lv100, reinis@kurp.es vai +37128663646.

Pēc pasākuma lūdzam foto, video un stāstus (izmantojot failu apmaiņas vietnes), norādot arī iesaistīto 
cilvēku skaitu, atsūtīt uz e-pastu baltagaldautasvetki@km.gov.lv   

Kontakti
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs: baltagaldautasvetki@km.gov.lv, +37167330347


