




“Es allaž sastopu cilvēkus, kas 
mani slavē, cildinot to, ka esmu 
neatkarīga, un drosmīga. Ne visi 
tomēr saprot, kāda nozīme, 
sasniedzot šādu stāvokli, manā 
dzīvē ir bijusi baltajam spieķim.”



Nacionālā Neredzīgo federācija (ASV), kuras kongress 
notika 1963. gada jūlijā, aicināja štatu gubernatorus 
pasludināt katra gada 15. oktobri par Balto spieķa 

dienu visos 50 štatos.



1964. gadā tika parakstīta ASV Kongresa 
kopīgā rezolūcija (HR 753), kas ieguva 

likuma spēku, pilnvarojot ASV prezidentu 
pasludināt katra gada 15. oktobri par Baltā 

spieķa (drošības) dienu.



Šajā rezolūcijā bija teikts –
Senāts un Pārstāvju palāta 

nolemj ar šo rezolūciju 
pilnvarot Prezidentu ik 

gadu izsludināt 15. oktobri 
par Baltā spieķa dienu un 

aicināt ASV tautu to 
atzīmēt ar atbilstošām 

ceremonijām un 
aktivitātēm.



Dažas stundas pēc abu 
Kongresa palātu 

rezolūcijas pieņemšanas 
ASV prezidents Lindons

Džonsons apliecināja 
Baltā spieķa simbolisko 

nozīmi neredzīga cilvēka 
neatkarībā. 



Pirmajā Baltā spieķa dienas izsludināšanas 
dokumentā prezidents uzteica neredzīgos 

cilvēkus par arvien pieaugošo vēlmi pēc 
neatkarības viņu vidū, par pieaugošo 

vēlēšanos paļauties uz pašu spēkiem, ko 
neredzīgo cilvēku kustība ir uzskatāmi 

apliecinājusi.



Baltais spieķis mūsu sabiedrībā ir kļuvis par neredzīgo 
cilvēku patstāvīgas pārvietošanās simbolu.

ASV Kongress savā apvienotajā (1964. gada 6. oktobrī 
apstiprinātajā) rezolūcijā ir pilnvarojis ASV prezidentu 
katra gada 15. oktobri pasludināt par Baltā spieķa dienu. 



Bija pagājis laiks, kad bija kaut 
kā neparasti – ieraudzīt 

neredzīgu cilvēku ar balto 
spieķi ceļojam neatkarīgi. 

Tāpat neparasti bija ieraudzīt 
neredzīgu cilvēku strādājam 

kādā birojā vai darbinām 
iekārtu rūpnīcā. Tādi fakti 

vēl joprojām nav pārāk 
izplatīti, bet tas notiek 

arvien biežāk, un šīs 
neatkarības simbols ir Baltais 

spieķis. 



Neredzīgi cilvēki spēj 
ceļot un būt 

neatkarīgi un 
līdzvērtīgi 

sabiedrības locekļi 
– gluži tāpat kā visi 

pārējie. 



Tas tika panākts ar vienkārša rīka – baltā 
spieķa – palīdzību, kas simbolizē 

karstu vēlēšanos un neapslāpējamu 
apņemšanos būt brīviem garā –

neizdzēšamu tieksmi būt 
neatkarīgiem. 



Tā mūsu dzīve ir izmainījusies, un 
perspektīvas neredzīgiem cilvēkiem ir 

kļuvušas gaišākas. Tas ir tas būtiskākais 
Baltā spieķa dienas simbolizētais 

panākums. 



Baltais spieķis ir ne tikai palīglīdzeklis, 
kas neredzīgam cilvēkam dod iespēju 
būt neatkarīgākam un patstāvīgākam. 
Spieķis ir arī uzdrīkstēšanās, varēšanas 

un panākumu gūšanas simbols





LR ceļu satiksmes noteikumu 161. punkts 
paredz, ka jebkurā gadījumā (arī ārpus 

gājēju pārejām) transportlīdzekļa vadītājam 
jāpalaiž garām neredzīgi gājēji, kas rāda 

signālu ar baltu spieķi.

Baltais spieķis ir neredzīgo zaļā gaisma luksoforā. Ja tas 
pacelts, autovadītājiem jāapstājas arī vietās, kur nav 

gājēju pārejas.





Būsim mīļi viens pret otru!

Būsim saprotoši viens pret otru!

Būsim iecietīgi viens pret otru!


