
TEV UN TAVAI ĢIMENEI

4. MAIJS – LATVIJAS NEATKARĪBAS 

ATJAUNOŠANAS DIENA



1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4. maijs ir divi nozīmīgākie datumi Latvijas valsts vēsturē. 

1990. gada 4. maijāAugstākā padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanu". 

Apskaties animācijas video:

- Ceļā uz brīvību: kā latvieši nodibināja savu valsti. (https://www.youtube.com/watch?v=r3zxNO1Q1wo)



KĀ MŪSU VALSTĪ ATZĪMĒ 4. MAIJU?



4. maijā pie ēku fasādēm tiek izkārts Latvijas valsts karogs.

Par Latvijas karoga rašanās vēsturi var apskatīties šeit:

-Animācijas filma "Karoga stāsts« (https://www.youtube.com/watch?v=wG3wsXckSmk)

-Latvijas valsts karoga vēsture (https://www.youtube.com/watch?v=_wskJFLvCP0)

https://www.youtube.com/watch?v=wG3wsXckSmk
https://www.youtube.com/watch?v=wG3wsXckSmk


Kopības sajūtu rada karoga lentīšu piespraušana pie krūts.

Kā pareizi piespraust karoga lentīti?

Noteiktu standartu nav – vai lentītes stūriem jābūt uz 

augšu kā "V" burtam (no vārda "victory" – uzvara) vai arī

uz leju. 

Lentīti savas valsts karoga krāsas pie apģērba 1919. gadā sēja 

Latvijas karavīri. Gandrīz 100 gadu senajos notikumos tad arī

meklējama šī simbola vēsture un galvenā doma – atpazīt 

savējos.



Iedzīvotāji apmeklē dažādus valsts un kultūras pasākumus.



Svinīgos pasākumos skan Latvijas himna.



Ziedu nolikšanas ceremonija pie Latvijas Brīvības pieminekļa, svētku uzruna, 

militārā parāde.
Kompozīcija „Ziedu Latvija”- šo kompozīciju 

vairākus gadus veido iedzīvotāji, ievietojot tajā līdzi 

atnestos ziedus.

Valsts prezidents Egils Levits un Ministru prezidents 

Krišjānis Kariņš svinīgajā ceremonijā nolika ziedus pie 

Brīvības pieminekļa.



Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā par tradīciju kļūst Baltā galdauta svētki.

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, lai saglabātu liecības par mūsu laika 4. maiju.



KĀ TU UN TAVA ĢIMENE VAR SVINĒT 

ŠOS SVĒTKUS ŠOGAD?



1.Var izgatavot savu karogu pats. Un novietot to uz loga.

1.Igriez karoga pamatu no 

papīra. Savelc līnijas. Izkrāso 

vai aplicē tumši sarkanās līnijas.

2. Pielīmē karogu pie koka

zariņa vai visgarākā zīmuļa, 

otiņas.

3.Savel no plastilīna karoga 

turētāju, iedur karodziņu tajā.

2. Piespraust karoga lentīti pie krūtīm. 

3. Dziedāt līdzi Latvijas himnu.



4.Izgatavot istabas rotājumu nacionālā vai Latviskotā garā, par godu svētkiem.

5.Izdomāt un pagatavot savu īpašo 4.maija ēdienu.



6.Lejupielādēt krāsojamo grāmatu par Latviju un ģimeni. 

7.Noskatīties kādu koncertu par godu 4.maijam Latvijas televīzijā. 

https://www.mammamuntetiem.lv/books/

https://www.mammamuntetiem.lv/books/


7.Saklājiet svētku tējas galdu! Sapošaties! Uztaisiet skaistu ģimenes kopbildi! Nosūtiet to 

kopā ar apsveikumu saviem mīļajiem radiem, grupas biedriem.



Šodien mums ir brīvība domāt un runāt, brīvība uzdrīkstēties

un darīt. Brīvība izvēlēties. Palīdzēt citiem un lūgt palīdzību

grūtībās. Radīt dziesmu, kas apvieno. Ar lepnumu un degsmi

darīt savu darbu.

Aiciniet ikvienu apzināties savas un mūsu valsts brīvības 

vērtību, ienesot svinības ikvienā mājā un pilsētā!



PREZENTĀCIJU SAGATAVOJA V. SOLOVJOVA2020. gada 4. maija svētkus gaidot


