


Atzīšanās

Pār arāja arumu

skan cīruļbalss, 

Pār kuģa arumu 

skan kaijas balss, 

bet nezin balsis tās, 

ka kopā sasietas 

tās vienā mezglā –latvietī.

/Vitauts Ļūdēns/



•1990. gada 4. maijs bija saulaina 

diena- gan tiešā, gan simboliskā 

nozīmē. 

•Datums, kas kļuva par vēsturisku 

robežšķirtni un cauri laikiem 

atgādinās mums un nākamajām 

paaudzēm par Latvijas tautas 

valstsgribu, tā deva mums spēku 

atgūt brīvību un valstisko neatkarību. 

•1990. gada 4. maijā Latvija spēra 

vēsturiski unikālu soli Eiropas un visas 

pasaules mērogā – mūsu tauta viena 

gadsimta laikā divreiz spēja izkarot 

brīvību. 

4. Maijs- Latvijas republikas neatkarības 
atjaunošanas diena

•Gadsimta sākumā latvieši dibināja neatkarīgu valsti, pēc 50 

okupācijas gadiem spēja to atjaunot.

•Brīvība, sava valsts, latviešu valoda un kultūra bija, ir un paliek 

mūsu tautas lielākās vērtības. Tās ir aizstāvētas karos, rūpīgi 

glabātas svešvaru laikā un kā dārgums tiek nodotas nākamajām 

paaudzēm. 



• kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai;

• baltais galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols;

Kāpēc balts galdauts?



• Balta diena, kad aut kājas, ņemt mīļos pie rokas un 
doties svinēt! Klāt baltu galdu, vilkt baltu kreklu un 
debesīs ieraudzīt baltu brīvības sauli!

• Baltā galdauta svētki ir par kopā būšanu un kopīgu 
darbu darīšanu, dziedāšanu un dejošanu.

• Balts – tas ir garīgi tīrs un tikumīgs. Balti klāts galds 
latviešiem allaž ir bijis godu un svētku galds.



Baltā galdauta svētki ir tikko dzimusi tradīcija, 

tomēr šīs tradīcijas pamati ir seni un saknes 

meklējamas latvju tautas parašās un tikumos. 

Mūsu senči baltu gadu klājuši visos godos un 

laikos. 

Baltā krāsa latviešu folklorā ir visbiežāk minētā 

krāsa. 

Sagaidot svētkus, ir patīkami apzināties, ka cilvēki 

svētku brīžos nāk viens otram pretim ar baltām 

domām, svētkos velk baltu kreklu, klāj baltu galdu, 

godina un turpina latviešu tautas tradīcijas.





Domājot par Baltā galdauta 
svētku svinēšanu neviļus 

ataust atmiņā tautasdziesmas 
vārdi: 

„Celies agri, Saules meita, 
Klāj baltu liepas galdu, 

Rītu nāks Dieva dēli 
zeltābolu ritināt.” 



Skaties latviešu 

filmas un 

klausies latviešu 

mūziku!

Klāj baltu 

galdautu un 

gatavo svētku 

maltīti!

Iepriecini 

kaimiņus un 

garāmgājējus-

radi svētku 

sveicienu savā 

logā!

Cel godā Latvijas 

valsts karogu!

Lieliskas
IDEJAS, 
KĀ SVINĒT

Latvijas neatkarības 

atjaunošanas gadadienu 

2021. gada 4. maijā

Dodies 

ekskursijā ar 

ģimeni pa 

skaistākajām 

Latvijas vietām 

savā dzimtajā 

pusē!

Ģērbies svinīgi-

velc baltu kreklu 

un dodies pie 

svētku galda!

Dziedi dziesmas, 

dejo un ej 

rotaļās!

Svētku noskaņai 

rotā galdu ar 

bērzu zariem un 

pavasara 

ziediem, iededz 

baltas un sārtas 

sveces!

Cel galdā 

tradicionālus 

ēdienus!



Sviniet svētkus ar 
tradicionāliem Latviešu 

ēdieniem:

• Rupjmaize ar medu 
un pienu;

• Pelēkie zirņi ar speķi;
• Bērzu sulas un zāļu 

tējas;
• Piens, sviests, 

krējums un siers;
• Plātsmaizes, 

sklandrauši un kūkas;
• Maizes zupa;
• Speķa pīrāgi;
• Zivju ēdieni;

Ko likt svētku galdā?







Mēs esam Latvija



JO LATVIJA IR...Meži



...Lauki





...Pilsētas



...Upes un ezeri



...Pļavas





...Jūra



...Daugava



...Dzimtene



...tradīcijas









...spēks





...vietas



...vietas



...vietas



...svētki









...Darbs









...Bagātības



...ĻAudis



...Sports



KUR?

Kur koki aug visstaltākie?

Kur mākoņi visbaltākie?

Kur putni dzied visskaļāk?

Kur zāle zeļ viszaļāk?

Dzimtenē....

/P. Brūvers/



Manas mājas- Daugavpils































• Latvijas valsts himna- Dievs svētī Latviju!
https://www.youtube.com/watch?v=j7dCvf5RL24

• Saule, Pērkons,  Daugava:
https://www.youtube.com/watch?v=WeovGfNEEsk

• Ir tāda zeme:
https://www.youtube.com/watch?v=nlTYGRMTNP8

• Virs galvas mūžīgs piena ceļš:
https://www.youtube.com/watch?v=cL92Jao3VrA

• Tu esi Latvija:
https://www.youtube.com/watch?v=rFjhZtb2ycg

• Mana dziesma:
https://www.youtube.com/watch?v=lAYkndpGGlU

Dziesmas Latvijai

https://www.youtube.com/watch?v=j7dCvf5RL24
https://www.youtube.com/watch?v=WeovGfNEEsk
https://www.youtube.com/watch?v=nlTYGRMTNP8
https://www.youtube.com/watch?v=cL92Jao3VrA
https://www.youtube.com/watch?v=rFjhZtb2ycg
https://www.youtube.com/watch?v=lAYkndpGGlU


Novēlam Jums ģimeniskus un 

patriotiskus svētkus!


