4.maija svinības Rucavas pamatskolā
30.aprīlī programmā tavaklase.lv vēsturnieks Gatis Krūmiņš, Tautas frontes līderis Dainis
Īvāns, un 4.maija deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka stāstīja skolēniem par
notikumiem Latvijā 1990.gada 4.maijā, par savu skolas laika dzīvi, par atbildību pret Latvijas
tautu.
Arī mūsu skolas 6.-9.klases skolēni noskatījās pārraidi un spēlējās ar vārdu BRĪVĪBA.
Beigās tapa dzejoļi par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu, 4.maiju.

Brīvība ir svētki
Rīcība
Īstenot, iecerēto
Vēsturiskais balsojums par Neatkarības deklarāciju 1990.gada4.maijā
Īsta kopā sanākšana
Baltā galdauta svētki
Atbildība, sargāt kā pašu dārgāko.
/M. 9klase /

Brīvība ir par Latviju
Republika ir 4.maijs
Ilgas neizdevās iznīcināt
Valsts Himnā viss izteikts
Īsti latvieši
Brīvību izcīnīja
Atvadas avīzē ierakstīja
/K. 6.klase /

Brīvība ir ….Latvija
Rīgā nobalsoja deputāti
NetkarĪbas atjaunošanas 30 gadu
SVētki
BrĪvība
NetkarīBa
1990.gAda 4.maijā tas sākās
/S. 6.klase /

Brīvība ir iespēja svinēt Baltā galdauta svētkus.
Reizi gadā mēs svinam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā kopš 1990.
gada.
Īsi pēc tam, kad Parlaments bija nobalsojis par Latvijas brīvību ļaudis uzzināja rezultātus.
Vairāki tūkstoši cilvēku deputātiem nākot ārā skandināja “Latvija” un aplaudēja.
Īsti aculiecinieki var pastāstīt par 4. maija notikumiem.
Balsīm 138 vēsturiskajā 4. maija sēdē LPSR AP pieņēma Deklarāciju par Latvijas valstiskās
neatkarības atjaunošanu.
Augstākās padomes tuvumā bija daudz ļaužu, kuri bija pilni ar dažādām emocijām.
/G. 7.klase /

Brīvība ir ļoti svarīgo, jo var netraucēti mācīties kur un kad grib,
Rīkoties kā gribam un nodarboties ar sev mīļu hobiju vai darbu.
Īstenībā tas ir gods
Vēlmes, kuras paši var piepildīt,
Īsta laime, kuru mēs varbūt par maz novērtējam.
Brīvība tas ir brīnums kuru 1990. gadā ieguva latviešu tauta,
Ar savu spēku, drosmi un vienotību.
/R. 7.klase /
Brīvība ir ….
Rīcības atļautība
Īpašuma tiesības
Varas nepakļautība
Īstena vara pār sevi
Brīvība savās izvelēs
Atļautība pieņemt dažādus dzīves lēmumus
/R. 7klase /

Brīvība ir ….
Rīgā pirms 30 gadiem 4.maijā pasludināja Latvijas neatkarību.
Īsteni patrioti pulcējās Rīgas ielās.
Valsts ieguva brīvību.
Īpaši ir
Baltā galdauta svētki.
Atceras 1990. gada 4. maiju, kad nobalsoja par BRĪVU Latviju
/S. 7.klase /

Brīvība ir Latvijā no 1990.gada,
Rīgā visi līksmo un priecājās,
Īpaši pieaugušie priekā dzied,
Visiem vairākas iespējas parādās no 1990. un nākamajiem gadiem,
Īpaši bērniem, kuri sāk domāt, ko dzīvē vēlas,
Brīvība izvēlēties, ko jaunu un labāku,
Arī var atšķirties no pārējiem.
/A. 8.klase /

Brīvība ir …mūsu valsts laime, Brīvības svētki ir
Reize, kad mēs visi kopā to
Īpaši novērtējam un apzināmies. Mūsu
Valsts Brīvības svētki ir 4. maijs. 1990. gadā cilvēkiem bija
Īsts prieks, ka izdevās atgūt mūsu valsts
Brīvību un neatkarību, viņi bija laimīgi par
Atgūto brīvo valsti un jaunajām iespējām.
/M. 8.klase /
Brīvība ir lielākā dāvana, kuru Latvija saņēma 1990. gada 4. maijā.
Reiz, 1940. gadā Latviju piespiedu kārtā nokļuva Padomju savienības jūgā.
Īvāns Dainis ir personība, kas daudziem saistās ar barikādēm, Baltijas ceļu un citiem atmodas
laika notikumiem.
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis (1936-1940) vecākajai paaudzei saistās ar Latvijas "Ziedu
laikiem".
Īsumā 1990.gada 4.maijā demokrātiskās vēlēšanās ievēlētā LPSR Augstākā padome, paužot
tautas gribu, pieņem deklarāciju „Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu”.
Brīvības ceļš ir nepārspējams fenomens, kas kopā sapulcēja aptuveni divus miljonus baltiešu.
Augstākais apbalvojums Lāčplēša ordenis ir liels pagodinājums tā ieguvējam.
/A. 8.klase /

Brīvība ir visur klāt esoša,
Rīga toreiz bija pārpildīta ar cilvēkiem, kuros bija prieka noskaņa,
Īves ir ļoti priecīgas par mūsu brīvo Latviju,
Valters Ēvalds bija latviešu strēlnieks, aktieris un literāts,
Īkšķīši uz augšu un ar prieku sejā, svinam 4.maiju pie baltiem galdautiem,
Balsošana 1990.gada 4.maijā bija nozīmīga Latvijas labā,
Atceras tagad 4.maiju visi Latvijas iedzīvotāji.
/R.8.klase/

