
23.augustā, Baltijas ceļa gadadienā, notiks pasākumu
kopums, solidarizējoties ar Baltkrievijas tautas
brīvības un demokrātijas centieniem. Latvijas
iedzīvotāji ir aicināti piedalīties vēsturiskā Baltijas
ceļa gadadienā un būt daļai solidaritātes akcijā
“Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai”. Līdzīgas
solidaritātes akcijas notiks arī Igaunijā, Ukrainā,
Gruzijā, Lielbritānijā, Itālijā un citviet pasaulē.

Piedalies solidaritātes ķēdē 23.augustā pl.12.00:

Aicinām dalībniekus iemūžināt solidaritātes ķēdes
fotogrāfijās vai video, un publicējot sociālajos tīklos,
lietot tēmturi #FreedomWay, kā arī iespēju robežās
izmantot vienojošo simboliku.

Rīgā - no Brīvības pieminekļa līdz Tautas
frontes muzejam. Piedalīties var bez
iepriekšējas reģistrēšanās, pievienojoties kādā
no ceļa posmiem: https://ej.uz/karte23 

Piedrujā – kur noslēgsies 22.augustā sāktais
solidaritātes gājiens no Meikšāniem līdz
Piedrujai.

dalībnieki aicināti ņemt līdzi baltsarkanbaltos
Baltkrievijas un Latvijas karogus, kā arī ģērbties
baltās drēbēs. 

Citviet Latvijā, ko organizē solidaritātes
koordinators tuvējā apkaimē.

Paša izveidotā solidaritātes ķēdē ar 
 tuviniekiem un/vai vietējiem iedzīvotājiem.

Kā iesaistīties?

Akcijām ir vienojošā simbolika:

tēmturis #FreedomWay un #ЖывеБеларусь; 
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Piedalies akcijā “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” -
solidaritātes ķēdē no Lietuvas galvaspilsētas
Viļņas līdz Baltkrievijas robežai, kurā piedalīsies
iedzīvotāji no visām trim Baltijas valstīm. Akcija
sāksies 23.augustā pl.19.00. Lai piedalītos “Baltijas
ceļš Brīvību Baltkrievijai”:

piesakies https://ej.uz/Daliba_Lietuva, lai dotos kopā
ar citiem Latvijas iedzīvotājiem vienotā braucienā uz
Lietuvu (ar iespēju pieteikties arī transporta
atbalstam vai piedāvājot vietu savā transportā);

piesakies: https://ej.uz/1hmk pie organizatoriem
Lietuvā, taču tādējādi paliekot ārpus vienotā Latvijas
iedzīvotāju brauciena.

Par transporta iespējām var uzzināt vai informēt citus
arī šeit: https://ej.uz/braucfreedomway

Piedalies solidaritātes gājienā no Meikšāniem
līdz Piedrujai, kas sākies jau 22.augustā pl.
19.00 un noslēgsies 23.augustā pl. 12.00.

Iepazīsties ar detalizētu  informāciju par gājienu šeit:
 https://ej.uz/brivibubaltkrievija

Vēršam uzmanību, ka  gājiens notiks pierobežā,  tāpēc
nepieciešams pieteikt caurlaides. Aicinām
dalībniekiem piereģistrēties līdz 21.augusta pl.15.00 
https://ej.uz/Gajiens_Latvija, lai organizatori var pieteikt
caurlaidi Tavā vietā. 

noskaidro, vai tuvējā apkārtnē solidaritātes akcijas
koordinators pulcina iedzīvotājus kopējam
braucienam uz solidaritātes ķēdi Lietuvā;

https://docs.google.com/forms/d/1zghUmw5TQ2B6FnBOBT9PuMCjpmS19D_5KUQHDAPCc68/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedUxw_LzmzEYul7GOdWmThf5dbMEX-662iWNN861qdoMfS_A/viewform
https://www.facebook.com/groups/783757192370306/
https://nvo.lv/lv/zina/gajiens_brivibu_baltkrievijai
https://nvo.lv/lv/zina/gajiens_brivibu_baltkrievijai
https://docs.google.com/forms/d/111DT-rra_qCN7nLhbqrxNcM4Q5c5hFjaZ9p5R7ns-K0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/111DT-rra_qCN7nLhbqrxNcM4Q5c5hFjaZ9p5R7ns-K0/viewform?edit_requested=true


Kļūsti par solidaritātes akcijas koordinatoru:

par to informē, rakstot uz alianse@nvo.lv, lai
varam Tevi pievienot koordinatoru tīklam;

uzrunā vietējos iedzīvotājus, aicinot piedalīties
solidaritātes akcijā;

nosaki, kura ir pulcēšanās vieta pilsētā, no kuras
sāktos kopīgais ceļš uz “Baltijas ceļš Brīvību
Baltkrievijai”;

noorganizē savu Baltijas ceļu 23.augustā pl.12.00,
simbolizējot vienotību Baltijas ceļa sākumam, kas
noslēgsies Lietuvā, satiekoties vienuviet Baltijas
valstu iedzīvotājiem;

palīdzi ar tehnisko atbalstu dalībniekiem, tai skaitā
palīdzot ar transportu;

Vienotībā un solidaritātē ir spēks!


