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Ierosinājums grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā: 
„Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 

Mēs, apakšā parakstījušās sabiedriskās organizācijas un Latvijas pilsoņi, lūdzam šo 
Likumu papildināt ar sekojošām svētku dienām:  

Meteņa dienu (pavasara sākumu) – 6. vai 7. februāri (datums mainīgs); 
Lielo dienu, Lieldienas (pavasara saulgriežus) – 20., 21. vai 22. martu (datums 
mainīgs); 
Ūsiņa dienu (vasaras sākumu) – 7. vai 8. maiju (datums mainīgs); 
Jāņa dienu (vasaras saulstāvjus) – 20., 21. vai 22. jūniju (datums mainīgs); 
Jumja un Māras dienu (rudens sākumu) – 7. vai 8. augustu (datums mainīgs); 
Apjumības (rudens saulgriežus) – 20., 21. vai 22. septembri (datums mainīgs);  
Mārteņa dienu (ziemas sākumu) – 5. vai 6. novembri (datums mainīgs); 
Ziemassvētkus (ziemas saulstāvjus) – 20., 21. vai 22. decembri (datums mainīgs); 
 

Papildināt likumu ar vēl divām svētku dienām, kuras neattiecas uz latviešu Laikriti: 

12. augustu - Ģimenes dienu; 
22. septembri – Baltu vienības dienu (no atceres dienas pārvērst par svētku dienu).  
 
Mēs ierosinām grozījumus sekojošu svētku dienu nosaukumiem: 

1. Pirmās un Otrās Lieldienas pārdēvēt par Kristus Augšāmcelšanās dienu jeb 
Pashu  

2. 24., 25. un 26. decembri pārdēvēt par Kristus dienām.  

Latvieši un visas citas baltu tautas tūkstošiem gadus ir dzīvojušas atbilstoši Saules 
gadskārtai. Visas šīs pieminētās astoņas Saulstāvju, Saulgriežu un Saulteces svētes baltu 
tautas ir atzīmējušas gadu tūkstošiem. Tās tiek atzīmētas arī šodienas sabiedrībā, mēs 
tikai lūdzam tās nostiprināt likumā. Katras tautas kalendārā sistēma ir tās kultūras 
atspulgs tautā un tautas pastāvēšanas pamats, kas saista tautu ar tās senčiem, vēsturisko 
atmiņu, pagātni, tradīcijām un dabas ritu. Latvieši ir tikumīga tauta, kura ciena savu 
kultūru un tur godā dabu kā visa dzīvā pamatu. Latviskā Saules gadskārta ar astoņiem 
svinamajiem laikiem ir vienota laika skaitīšanas sistēma, kas nosaka dzīves plūdumu, 
vadoties pēc Saules rita – Saulgriežiem, Saulstāvjiem un Saultecēm, veidojot līdzsvarotu 
dabas un cilvēka līdzāspastāvēšanu.  



 
 

Latviskajai Saules gadskārtai jeb Laikritim (kalendāram) kā veselumam ir jābūt arī 
iekļautam Latvijas nemateriālo kultūras vērtību sarakstā, jo mūsu Laikrits ir mūsu 
kultūras neatņemama sastāvdaļa. Gadskārtas svinamie laiki vai dienas (piemēram, Jāņa 
diena) nav atsevišķi izraujami no konteksta, jo ir tikai daļa no tradīcijām un dzīves 
ritējuma gada garumā.  

Mēs uzskatām, ka mūsu sabiedrības pamats ir ģimene, tāpēc, lai stiprinātu tās saites, ir 
nepieciešama atsevišķa svētku diena ģimenei, kad tā ir kopā sanākusi tieši tāpēc, ka tā ir 
vienota Ģimene.  

 

Biedrības:................................................. 

 


