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Kas manu tautu dara stipru?
Šogad Latvijai aprit 100 gadu, un Latviešu valodas
aģentūra, laikus par to domājot, izvēlējās radošo
darbu konkursa tēmu, lai mudinātu meklēt domas
un atziņas dziļākajos mūsu tautas un valsts esības
slāņos. Tik tiešām – kas manu tautu dara stipru?
Daudzi, protams, bija lūkojušies vēsturē – strēlniekos,
1919. gada novembra Rīgas aizstāvju cīņās, barikāžu
laikā, daudzajos gadsimtos uzkrātajās tradīcijās, latvju
dainās, mūsu brīnišķīgajā latviešu valodā. Citi uzsvēra
mūsu sportistu, mākslinieku un zinātnieku starptautiskos
panākumus, un pamatoti – reta tauta spēj būt tik
bagāta ar pasaules klases dziedātājiem, akadēmiskās
mūzikas izpildītājiem un dažu sporta veidu meistariem.
Bet jūsu darbos bija arī neparastāki skatījumi – par
to, kā mums nav un kas ir mūsu galvenais ieguvums.
Mūsu skaistā zeme – ne mums zemestrīču, ne vulkānu,
ne postošu plūdu un viesuļvētru – tā taču ir mūsu
bagātība! Varam mierīgi izbaudīt netveramās četru

gadalaiku pārejas. Un tāpēc labākie darbi arī bija tie,
kur spožā, mākslinieciski profesionālā līmenī redzam
Latvijas burvīgo, neatkārtojamo dabu. Jūs rakstījāt arī
par smagiem jautājumiem, un viens no svarīgākajiem –
daudzu mūsu tautiešu aizbraukšana uz citām zemēm
labāka darba un laimes meklējumos. Tiek izjauktas
ģimenes, tradicionālā vērtību sistēma, un tad nu jājautā:
kas ir laime? Vai tiešām pilns maks (konts) ar mārciņām,
dolāriem, eiro? Mani ārkārtīgi aizkustināja kāds darbs,
kura autore rakstīja par mēģinājumu apvienoties ģimenei
tur, svešumā, un par gluži fizisko nespēju dzīvot. Latvija
ir mūsu vienīgā laimes zeme, to balsta ikkatrs koks,
zāle, zieds. Protams, cilvēki.
Un vēl – mūsu attieksme pret valodu. Kāds no
konkursa dalībniekiem, 9. klases skolēns, rakstīja:
„Tā ir mūsu spēka avots, kuru paši bieži vien mēdzam
aizbērt ar visādiem svešiem vārdiem, kas sāpīgi spiežas
iekšā mūsu tautā.” Tātad mūsu lielais darbs – spodrināt
un bagātināt mūsu valodu, lai tā ir dzīva, koša un
jauneklīga.
Mūsu izvirzītā tēma bija diezgan ciets rieksts. Ir
tik viegli paļauties vispārējiem apliecinājumiem un
virknēt patriotiskus saukļus un pareizus vārdus – par
neatkarības izcīnīšanu un atgūšanu, par latviešiem kā
pasaulē labākajiem strādātājiem, cīnītājiem, par Latviju
kā vislabāko valsti utt. Varbūt arī tāpēc žūriju visvairāk
saviļņoja tie darbi, kuros nebija šo patriotisko saukļu
pārbagātības, bet autori sāka ar visvienkāršāko – stipru
ģimeni. Ja tavā ģimenē viss būs kārtībā, arī mūsu
tautā un valstī tas būs vērtīgs pienesums, mazs, stiprs
akmentiņš, kurš satur kopā visu Latvijas ēku.
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Skaidri nojaušams, cik izšķirīga loma ir skolotājam,
kurš māca latviešu valodu un literatūru. Žūrijai bija krietni
jālauza galva, jo bija daudz skolu, no kurām bija atsūtīts
kupls skaits patiešām labu darbu. Sirsnīgi pateicamies
skolotājiem par ieguldīto darbu un atsaucību!
Cerams, ka arī turpmāk būsit aktīvi Latviešu valodas
aģentūras rīkoto konkursu dalībnieki!
Valdis Rūmnieks
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Keita Līdace-Dobroļubova, Alūksnes novada vidusskolas 7. klase
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M

ana tauta ir latvieši. Mana tauta
ir tūkstoš trīssimt septiņdesmit
kilometri auglīgas zemes, mūžam
zaļojošu mežu un saules apspīdētu pļavu.
Mana tauta ir četrsimt deviņdesmit
astoņi kilometri, mīti putu mežģīnēm
apaustajās jūras viļņu takās, kā arī tie no
kamoliņa atrisušie diedziņi, kuri aizrauti
līdzi pasaules vējam.
Mana tauta ir sudrabkalts Nameja
gredzens, kura vijumos iepīts spēks,
drosme un neatlaidība. Mana tauta ir
vadmalas pastalās sietas kājas, kuras uz
zemes iekrāso mūziku dejas rakstos. Mana
tauta ir dzidrs avota ūdens, kas veldzē
slāpes gan tveices pārņemtā vasaras
dienā, gan brīdī, kad prāts alkst pēc
miera un spirdzinoša domu vēsuma. Mana
tauta ir silts zemes klēpis, kurā sakņojas
visi zaļie asni, kas vēlas tiekties pretī
debesīm. Mana tauta ir dimdošs pērkona
negaiss, kurš atsvaidzina saulstaru svelmē
uzkarsušo zemi un palaiž nepaklausīgos
zibens dēlus izrādīties kautrīgajām mēness
meitām. Mana tauta ir Jāņu siers, siets no
svaiga govs piena, kura pirmo silto lāsīti
saskrien pagaršot ikkatrs, kas vien jau
spēj pakustināt mazās kājeles.
Mana tauta ir meža burvība, kurā
paslēpts vesels rūķu ciemats, ar lāpstu
rokā laimi meklēt dodas Sprīdītis un koku
galotnes sabužina Vēja māte. Mana tauta
ir saulriets, ieslēgts mazos sveķu pilienos,
kuri zaigo jūras smilšainajā krastā kā
nelielas apslēptu dārgumu lādītes, kurām
tā vien kārojas tikt atrastām. Mana tauta

ir rasas piliens, aizkavējies zāles stiebrā,
lai ilgāk pabaudītu ar saules palīdzību
paša radīto varavīksnes izrādi. Mana tauta
ir ziemas pirmais maigais kraukšķis zem
kājām, paslēpies aiz sarmas mirdzošajiem
ledus kristāliem. Mana tauta ir simt gadu
bāliņu un zeltenīšu, kuri raduši jauku
patvērumu tautasdziesmu rindiņās,
kopotās Dainu skapja patvērumā. Mana
tauta ir gaismas pils un savas brīvības
piemineklis. Mana tauta ir veiklām rokām
pīts vainags, kurā daiļas jaunavas galvā
rudzupuķes, magones un margrietiņas
uzzied vēlreiz. Mana tauta ir ozollapu
vainags, stiprināts ar trīssimt gadu ilgi
krātiem paša milzu koka sakņu vijumiem.
Mana tauta ir tās tērps, izrakstīts Māras,
Pērkona, Laimas un Dieva zīmēm.
Mana tauta ir zelta rudens, kurā
katram no krāsaino koku zariem nobirst
pa zelta gabaliņam. Mana tauta ir pirmais
krokusa zieds pavasarī, izlauzies no
sasalušās zemes, lai kautrīgi apsildītu
vaigu mirdzošajā, tikko modušās saules
gaismā un piemiegtu ar aci, paziņojot, ka
jau atkal izturēta auksta un barga ziema.
Mana tauta ir grozs, pilns krāsotu olu, un
šūpošanās līdz pašām koku galotnēm.
Mana tauta ir tās sadotās rokas pāri visai
Latvijai, kur tik ilgi ar varu paņemtus grožus
turējušas svešas. Mana tauta ir strēlnieki
un Brīvības cīņas, nezūdoša ticība un jau
sen šķietami pazaudēts spēks, kurš ar
dzirksteļojošu sparu atgriežas brīdī, kad
tumšā bezcerībā no debesīm līst eņģeļu
asaras. Mana tauta ir uzvaras sauciens
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Krista Gabriela Roba, Druvas vidusskolas 11. klase
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pasaulē, kad tās mazākumu atspēko
talants, spējas un neatlaidība. Mana
tauta ir zirnekļu tīklos ievītas teikas,
liepzieda smaržā aizmirsušās pasakas
un sakāmvārdi. Mana tauta ir spēcinoša
rudzu maize. Mana tauta ir putnu
skanīgās balsis no rīta, kuras kā zvani
pāršķeļ visu nakti ilgušo klusumu. Mana
tauta ir Vecrīgas ielas, kurās iebruģētas
visu galvaspilsētas iedzīvotāju nozudušās
domas. Mana tauta ir Gaiziņš, kurš,
tās lepnuma turēts, slejas pāri pašam
Everestam. Mana tauta ir Rainis, Aspazija,
Blaumanis, Barons, Čaks, Ziedonis,
Vācietis, Ikstena, Belševica un vēl tik
daudzi, daudzi, kuru dāvātajos vārdos
varam smelties iedvesmu, pašapziņu un
jaunu vēlmi cīnīties, augt un radīt tikpat
brīnišķus dižgaru darbus.
Mana tauta ir sarkanbaltsarkana
mīlestība, kura plīvo debesu zilgmē starp
sniegbaltiem pūku mākoņiem. Mīlestība,
kura nav izzudusi pat tumšā, biedējošā
negaisā, kad spilgtas uguns šautras
sašķeļ debesis sīksīkos, nesalasāmos
puzles gabaliņos. Kura nav izzudusi pat
blāvākajās, drēgnākajās, bezcerīgākajās
rudens dienās, kad ikviens necaurredzamo
miglu virs zemes sev kā pelēku seģeni
aptinis. Mīlestība vēl stiprāka par teikās
aprakstīto Lāčplēsi, par neuzvaramo
Kurbadu, vēl gaišāka par saullēktu, kurš
spirgtā vasaras rītā atspīd mirdzošajos
Gaujas līkločos un likteņupes Daugavas
dziļajos atvaros.

Mana tauta ir stipra, un, ja reiz kāds
to apšaubīs, stāsies tam pretī nevis ar
nežēlīgiem ieročiem, bet gan liesmojošām,
gaismu nesošām lāpām rokās. Ne jau
asus vārdus izkliegs to mutes, bet gan
vienosies kopīgā dziesmā.
Mana tauta esmu es, mazs asns,
kurš savas saknes iedzinis dziļi Dieva
svētītajā zemē un acis pacēlis pret
debesīm. Asns, kurš nebaidās sniegties
pretī zeltītai mākoņa maliņai, kaut gan to
lauzušas vētras brāzmainās pūsmas un
cirtušas lietus šaltis. Un kas gan var būt
stiprāks par asnu, kurš nebaidās augt
par spīti visam tam.
Justīne Dižpētere,
Elejas vidusskolas
11.a klase

P

ie manām senču mājām bija avots.
No tā ņēmām ūdeni, dzidru un vēsu,
lai no rītiem acis skaidras mazgātu
un karstajā pusdienas svelmē veldzētos
un stiprinātu sevi gan fiziski, gan garīgi.
Vecvecmāmiņa cepa maizi, brūnu kā
Zemgales uzartie tīrumi. Mīlestībā cepta,
tā remdēja izsalkumu.
Kas mani dara stipru? Vai tas ir
avota ūdens? Maize? Mīlestība? Karavīri,
dzīvie un kritušie? Ģimene? Sapņi? Jūra?
Cilvēks, ikviens cilvēks? Mazs smilšu
graudiņš? Es nezinu.
Es zinu tikai vienu: es esmu stipra!
Jasmīna Paškauska,
Dobeles Valsts ģimnāzijas 7. klase
7

M

anas tautas spēks
Kas manu tautu dara stipru?
Mana stiprā ģimene.
Tētis ir spēks,
Mamma ir mīļums,
Māsa ir zieds, un es pats esmu prieks.
Kas manu tautu dara stipru?
Visas stiprās ģimenes.
Tās krāšņo Latviju,
Tās spēcina tautu.
Uvis Priede,
Jaunmārupes pamatskolas
1. klase

M

ana pilsēta ir vēju pilsēta. Tā
ir Liepāja. Mana skola atrodas
netālu no Dzintarjūras Jūrmalas

parkā.
Es domāju, ka Latviju stipru dara
mūsu tauta. Tie ir visi cilvēki – tie, kuri
ir jau aizgājuši debesīs un kuri mums ir
blakus Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un
Zemgalē.
Pagājušajās Lieldienās es atvadījos
no savas mīļās vecmāmiņas. Viņa ir
kā varavīksne atmiņās. Pasakas, kuras
klausījos vakaros, tautasdziesmas, kuras
mācījos, lasot jāņuzāles un vainagus
pinot, – tas dara manu tautu stipru.
Vecmāmiņa visu mūžu paliks atmiņā ar
savu darba tikumu un mīlestību pret
Latviju.
Vectētiņš bija tas, kas cīnījās par
brīvu Latviju.
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Mana māmiņa un tētis varēja
aizbraukt dzīvot uz Angliju. Kāpēc viņi
neaizbrauca? To man pastāstīja Kuldīgas
ome. Mamma un tētis mūsu tēvu zemi
mīl tik ļoti, ka nespēj šķirties. Nekādas
pasaules bagātības nevar tos aizvilināt.
Es lepojos ar saviem vecākiem. Viņi ir
manas Latvijas bagātība.
Marta Kursinska,
Liepājas Centra sākumskolas
2. klase

V

arbūt mums vairāk jādāvina prieks?
Es esmu priecīga, ja mūzikas skolā
vijoļspēlē saņemu labu vērtējumu,
ja man kaut ko uzdāvina, ja varu
satikties ar labiem draugiem un uzrīkot
mazu ballīti. Tas man dod spēku.
Esmu bēdīga, ja redzu, ka citiem
pieaugušajiem klājas slikti, nav naudiņas,
nav darba, nevar aizbraukt uz teātri,
koncertu. Man vēl grūti spriest, kāpēc tā,
bet domāju, ka visi cilvēki būtu pelnījuši
dzīvot cienīgi, ne tikai tie, kas dzīvo lielās
pilsētās.
Man spēku dod tas, ja esmu darījusi
kādam labu. Saviem diviem brāļiem un
māsiņai es jau mācu zīmēt un rēķināt,
bet mans tētis man māca valsi. Māmiņa
mums rāda, kā cept pīrāgus, bet vakaros
mums lasa pasakas. Tā mēs darām viens
otram labu, un visi kopā mēs esam
spēks.
Gabriela Kostigova,
Gulbīša pamatskolas 1. klase

V

ismīļākos spēka vārdus Latvijai
mēs veltām Lāčplēša dienā un
Neatkarības deklarācijas pasludi
nāšanas dienā – 4. maijā.
Es esmu kā sīks graudiņš latviešu
tautas pulciņā, bet ielieku savu daļu
tās spēka stiprināšanā ar mazajiem
darbiņiem. Vienmēr izpildu skolas
uzdevumus, mācos mūzikas skolā,
mājās palīdzu vecākiem. Es aizdedzu
svecīti brīvības cīnītāju piemiņai, lepojos
ar piesprausto karoga krāsas lentīti,
lasu par notikumiem un cilvēkiem, kuri
veidojuši Latvijas vēsturi. No manas
rīcības un visu Latvijā dzīvojošo cilvēku
darbošanās valsts kļūst stipra. Latvijā
dzīvo dažādu tautību cilvēki, tāpēc
kopā draudzīgi jāsadarbojas un jārunā
skaistajā latviešu valodā. Man patīk
vārdus likt virknītēs, lai veidotos
interesants stāstījums, tāpēc
iesaistos radošajos konkursos. Es
mācos no latviešu tautasdziesmu
gudrībām, lasu grāmatas. No sirds
ar mirdzumu acīs es dziedu himnu
„Dievs, svētī Latviju!”. Spēku es smeļos
arī no dabas, jo dzīvoju laukos, un katrs
gadalaiks mani uzlādē. Daba negrib, ka
tai dara pāri, tāpēc nedrīkst piesārņot
zemi un mežus.
Saulīte nekad nav piegurusi, savās
zelta pastaliņās staigādama, tāpēc tās
gaisma iemirdzas Brīvības pieminekļa
trīs zvaigznēs. Sievietes tēls, kas tur šīs
zvaigznes, ir kā sargs pār mūsu zemi. No

katra pa sirds siltumam, vārdu mīļumam,
darba čaklumam un atbildībai lai tiek
simtgades ceļā mūsu Tēvzemei kā tās
spēka apliecinājums.
Sofija Elisa Balode,
Burtnieku novada Rencēnu pamatskolas
4. klase

Kamēr vēl zvaigznes mirdz

M

ums pieder rīti, pienainā miglā
tīti, un naktis, kurās var saskaitīt
miljons zvaigžņu taku. Saka, katrā
zvaigznē vēlēšanās cerība mīt, tāpēc tad,
kad tās spīd un pāri horizontam krīt, es
zibenīgi vēlos, lai Latvijas tautas dzirksts
nemūžam neiznīkst. Lai rudzu asni
Tēvzemē dīgst un rupjmaizes kumoss
nekad nekļūst vienaldzīgs.
Lai tautu meitas danci
griež un cīruļputenis pa
gaisu sniegpārslas sviež.
Lai jāņuguns silda mūs,
kaut arī zinām, ka drīz jau
ziema būs.
Es vēlos, lai mazbērni mani varētu
gulēt brīvas Latvijas pieneņu pļavās un
ieklausīties sienāžu dziesmu skaņās.
Bet pagaidām, lai tas viss paliek cerībās
manās. Jo, kamēr Brīvības pieminekļa
zvaigznes mirdz, tikmēr man ir mierīga
sirds.
Elizabete Zariņa,
Jaunpiebalgas vidusskolas
8. klase
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M

an tētis dzīvo un strādā Vācijā.
Reiz tētis atbrauca no Vācijas un
mums ar mammu teica: „Vai jūs
gribētu braukt dzīvot uz Vāciju, jo ilgāk
vairs nevaru, ilgojos pēc jums.” Mēs
ar mammu tā kārtīgi apdomājāmies un
teicām, ka brauksim, jo arī mums bija
grūti dzīvot vienām pašām. Protams,
visas mantas sakrāmējām un pēc divām
nedēļām braucām. Bija ļoti žēl aizbraukt
no savas dzimtās valsts, bet nu tāda ir
dzīve. Ceļojums bija garš, jau iebraucot
Lietuvā, mums ar mammu kļuva tā
dīvaini ap sirdi.
Kad bijām Vācijā, sākumā likās,
ka viss būs kārtībā. Padzīvojām dažas
dienas, un mammai kļuva ļoti slikti, un
arī man bija neomulīga sajūta.
Mēs ar mammu gājām uz
priežu mežu, lai varētu ieelpot
svaigu gaisu. Mamma gandrīz
vispār neēda. Kādu vakaru
tētis atbrauca no darba, mēs
parunājāmies un nolēmām, ka
abas ar mammu tomēr brauksim atpakaļ
uz Latviju. Mums tēta bija ļoti žēl, jo
viņam būs atkal jāsamierinās ar īsām
tikšanās reizēm gan Latvijā, gan Vācijā.
Es sapratu un sajutu, ka nekad nevarēšu
pamest Latviju, kurā esmu dzimusi.
Mēs pasūtījām biļetes un pēc nedēļas
braucām prom no Vācijas. Pusnaktī
iebraucām Latvijā, un mums ar mammu
kļuva viegli, ka atkal esam mājās. Lai gan
valdīja tumsa, mums likās, ka ir gaiša

nakts, un mēs cerējām, ka pēc gaišas
nakts nāks gaiša diena.
Tikai Vācijā esot, mēs sapratām, cik
daudz esam zaudējušas. Šis zaudējums
ir darījis mūs stipras. Es domāju, ka ne
tikai mēs esam bijušas šādas izvēles
priekšā, ne tikai mēs sāpīgi izjutām
Latvijas zaudējumu. Droši vien daudzi
šādi ir atgriezušies atpakaļ un kļuvuši
vēl stiprāki.
Ārzemēs ir labi apmaksāts darbs. Bet
vai par naudu var pārdot savu dzimteni,
savu Latviju? Nenoliedzami, naudai ir liela
nozīme. Taču ir lietas, ko par naudu nevar
nopirkt: laimi, mīlestību, cieņu un godu.
Ja cilvēks ir strādīgs un neatlaidīgs, viņš
var atrast darbu arī Latvijā. Ir vēl daudz
darāmā, lai mūsu valsts kļūtu
arvien labāka un skaistāka. Tā
tikai liekas, ka tur, kur neesam
mēs, ir labāk: debesis ir zilākas,
un zāle zaļāka.
Nekas pasaulē nav labāks
par mūsu rudzu maizi, Jāņusieru
un pelēkajiem zirņiem ar speķi. Nekas
negaršo labāk par savā piemājas dārziņā
izaudzētajiem dārzeņiem, ogām un
āboliem. Es nevaru iedomāties, kā tas
būtu dzīvot bez Līgo dziesmām, bez
Dziesmu un deju svētkiem, bez svecīšu
liesmiņām Daugavas krastos, bez latviešu
valodas, bez Latvijas.
Samanta Ozola,
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles
8. klase
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Luīze Burmistrova, Bauskas Valsts ģimnāzija, 7. klase

M

ana ģimene dzīvo laukos. Abi
vecāki ir zemessargi. Mēs ar brāli
piedalāmies jaunsargu nodarbībās,
apmeklējam Jaunsardzes nometnes un
sporta spēles. Mana sešgadīgā māsa arī
domā, ka skolā iestāsies jaunsargos.
Ikdienā mēs nelietojam skaļus vārdus
par patriotismu, bet, kad pienāk Lāčplēša
diena, mūsu ģimene dodas Lāpu gājienā.
Ceļš līdz piemineklim ilgst kādas desmit
minūtes, bet šajā īsajā laikā tiek iegūts
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daudz emociju. Rokās mums ir svecītes,
kuras noliekam kā piemiņas zīmi par
L at vijas brīvību kritušajiem. Šādi
pasākumi saliedē tautu, dod spēku un
pārliecību nākotnei. Esmu lepns par tiem,
kuri Tēvzemes nedēļā nēsā pie apģērba
sarkanbaltsarkano karodziņu. Varbūt tas
liekas maznozīmīgi, bet tas cilvēkus padara
staltākus un pašapzinīgākus.
Dāvis Circāns,
Dzelzavas pamatskolas 9. klase

S

pēks, kas liedz noliekt galvu grūtos
brīžos, kas liek celties atkal kājās
un triekties uz priekšu, spēks, kas
liek apvienoties, lai sargātu savu zemi –
lūk, ar šādu spēku ir apveltīta mana
tauta.
Velti domāt, ka tas, kas maigs,
nav spēcīgs. Mūsu valoda plūst liegi
un maigi, nomierina, pārliecina un
iedvesmo. Sirms kungs no Kanādas ar
smaidu sejā klausās, kā pēc viņa lūguma
dziedam šūpuļdziesmu, un atzīst, ka
tajā ir spēks. Spēks ir valodā, kas ar
saviem divskaņiem, garajām skaņām un
apaļajiem vārdiem izklausās pēc meža
putnu treļļiem.
Manu tautu dara stipru asinis, kas
dzīslās plūst un saista mūs ar savu zemi.
Cik gan tās nav zemi slacījušas, kad
latviešu tautai nācās svešiem
kungiem klausīt un izdabāt, lai
izdzīvotu, cik gan tās nav lijušas,
kad latviešu strēlnieki bezspēcīgās
dusmās mira Tīreļpurvā, asinīm
sarkani blāzmojot sniegā.
Mēs smeļamies spēku no
dabas. Latvieši ir čakla un
sirsnīga tauta, kam darba tikums nav
svešs un katra dzīvā radībiņa mīļa. Un
zeme tautai dod spēku, valgā, smaržīgā,
auglīgā zeme, tik tuva un spēcinoša.
Tā vienmēr ir devusi cerību un iespēju
izdzīvot.
Manu tautu stipru dara tās vēsture.
Tā vēsta, ka jau sensenos laikos latvieši

bija stipra tauta, jo kā gan citādi
Lāčplēsis būtu stājies pretim Melnajam
bruņiniekam. Lasot latviešu tautas teiku
un pasaku grāmatas, teju katrā var lasīt
par latvju bāliņu, kas izmanībā pārspējis
pašu velnu, vai par sērdienīti, kas ar
savu labestību un tajā pašā laikā drosmi
aizstāv pati sevi un citus, pārestības
māktos. Jau latviešu tautas folklorā
atklājas mūsu tautas mentalitāte –
neparastais spīts, kas mūs caurauž
no paaudzes paaudzē, drošsirdība,
izmanība, prasme vienmēr tikt cauri ar
veselu ādu un nebeidzama mīlestība uz
savu zemi. Latviešu tautai pieder diženas
dvēseles. Vienmēr atradīsies kāds, kurš
būs gatavs ziedoties.
Manu tautu stipru dara kopā būšana.
Varētu šķist, ka latvieši labprātāk
atrodas vienatnē, paši
ar sevi, neienirstot lielās
ļaužu masās, dzīvošanai
izvēloties viensētas, tā
uzņemot sevī lielu gara
spēku. Un tad, kad tauta
sanāk kopā, lai svinētu
svētkus, dziedātu un
dejotu, tajā ir nenogurdināms spēks un
vienotība. Tādos brīžos tā izstaro spēku,
pārliecību par sevi, par Latviju un tās
nākotni. Mana tauta ir stipra.
Elīna Zvejniece,
Sunākstes pamatskolas
9. klase
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Aleksandra Visočina, Daugavpils 9. vidusskolas 10. klase
14

M

anu tautu dara stipru,
To dvēseļu gaisma, kas palika
Tēvzemes ārēs par brīvu Latviju,
Lai šodien es būtu, mana ģimene būtu,
Lai Latvija pasaules kartē būtu.

Manu tautu dara stipru
Tā dziesma, kas skan cauri laikiem,
Mātei pusbalsī aijājot,
Svešumā un tundrās, skumji apdziedot,
Dziesmu svētkos pār Latviju viļņojot.
Manu tautu dara stipru
Tas vienkāršais latvietis, kas mīl
Uzartu vagu, ar katru sirdspukstu savu,
Katru slaidu egli savā mežā,
Katru piebriedušu graudu plaukstā.
Manu tautu dara stipru,
Tas prieks bērna acīs, kas rodas,
Kad mamma un tētis kopā smejas,
Kad, svētkus svinot, visi ir kopā,
Un gaisma mirdz latviešu acīs.
Margarita Jauģiete,
Šķibes pamatskolas
8. klase

Daiga Kalniņa Laksa,
Zaķumuižas pamatskolas 9. klase
15

M

ēs bieži, domājot par Latviju
un tās vērtībām, minam dabas
krāšņumu, bur vīgo iespēju
izdzīvot četrus gadalaikus un tradīcijas.
To mums ir pierasts parādīt kā sava veida
vizītkarti citiem, bet būtu vērts nedaudz
atbrīvoties no šiem jau piepildītajiem
zelta pilieniem mūsu sapņu upē. Jā, tieši
tagad ir tik pelēki laternu stabi un tik
sarkana kārklu atblāzma sudraba dubļos!
Tagad ir tas laiks, kad varētu būt sniegs,
bet tā nav, varētu būt saule, un tomēr tās
nav. Mēs skrienam pret vēju un nejūtam
sejā sitamies lietus lāses, jo neredzam
sev apkārt neko. Rīt varbūt skriesim pēc
vakardienas vēja un krītošo lapu zelta,
jo tām savs laiks būs zudis kā simtdaļa
no sekundes jūdzē. Viss ir relatīvs.
Tie esam mēs. Mēs paši ar savu
gribasspēku un ticību, mēs cēlām –
asaru pēc asaras, domu pie domas. Mēs
cēlām un ceļam savu valsti. Tai laikā,
kad tumšie kara mākoņi skrēja pāri šīs
zemes laukiem, latvji iekšēji juta – drīz
būsim kas stiprs un vienots, drīz spēsim
paši pār sevi valdīt.
Irbe Karlsone,
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas
8. klase

R

unāt savas tautas valodā ir
sirdsgudrības izpausme. Latviešu
valoda tikusi spodrināta ar
inteliģences rūpēm tās sākumposmā,
bagātinājusies tautasd ziesmās un
joprojām dzirkst rakstnieku un dzejnieku
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literārajos darbos, pārvēršas jauniešu
lietojumā. Tā rotājas indoeiropiešu
valodu saimē un ir spēcīga, skaista, gudra
valoda. Kaut to saprastu un mācītos visi
tie, kas nāk no citām tautām, bet dzīvo
Latvijā. Cik tā dzīvotspējīga, liecina
mūsu vēlme to pareizi lietot un izkopt.
Ir jāpanāk, ka latviešu valodas saknes
top vēl spēcīgākas un zari aicinošāki.
Caur valodu ejam uz saskarsmi, jo
Latvijā dzīvo daudzu dažādu tautību
cilvēki. Mans aicinājums tiem, kuri vēl
nav izpratuši latviešu valodas lomu – ja
zem Latvijas saules ir jūsu tagadējās
mājas, mācieties un runājiet manas
tautas valodā, jo saskarsmes prasmes ir
inteliģences pazīme.
Evelīna Balode,
Rencēnu pamatskolas
8. klase

K

ur mēs smeļamies spēku, kur
atrodam avotu, kas pilda mūs
atkal un atkal ar jaunu izturību,
jaunu pacietību, jaunu nesamierināšanos
ar likteni? Manuprāt, mūsu rudzupuķu
pļavas un mūsu jūrmalas staltās priedes,
un mūsu Daugavas viļņošanās ielej mūsu
tautai sirdī ilgas pēc dzimtajām ārēm,
vēlmi nekad nepazaudēt to brīnišķīgo, ko
Dievs mums ir devis. Un tas liek mums
kļūt neatlaidīgiem, brīžiem pat nikniem,
lai tikai nosargātu to, kas ir mūsu. Mūsu!
Mēs negribam atdot nevienam šo zemi,
kas smaržo tā, ka to tikai mēs spējam
sajust un izbaudīt.

Mums pieder dzeltenās pienenes,
mums pieder rasas lāses smilgu
galos, mums pieder Jāņu ugunskuri,
mums pieder saules atspīdums zilajos
ezeros, mums pieder rupjmaize un vēl
medus tai virsū, mums pieder „Dievs,
svētī Latviju!”, mums pieder ozoli ar
visām ozolzīlēm, mums pieder mūsu
pašu mīļvārdi un dusmu vārdi, mūsu
dziedamvārdi un klusuma vārdi. Vārdi
veido mūsu valodu, ja tās nebūtu, tad arī
latviešu tautai nebūtu lemts pastāvēt.
Mūsu valoda mūs satur kopā, tā ir bijusi
viena no galvenajiem balstiem, kas
noturējusi latviešu tautu virs zemes,
neļaujot svešinieku zābakiem mūs
iemīt dziļi zemē. Mūsu valoda ir mūsu
dārgums, kas mūs dara bagātus, stiprus,
pārliecinātus. Tā ir mūsu spēka avots,
kuru paši bieži vien mēdzam aizbērt ar
visādiem svešiem vārdiem, kas sāpīgi
spiežas iekšā mūsu valodā.
Mums pašiem jābūt gudriem un jāspēj
nosargāt to, kas ir mūsu pašu dzīvības
avots, mums jāprot pasargāt mūsu
valodu, mūsu ģimenes, mūsu zemes
skaistumu, tad arī turpmāk saglabāsim
to svētību, kuru lūdzam Dievam. Domāju,
ka mēs esam stipri un būsim stipri, ja
nezaudēsim savas gadsimtiem ilgās
vērtības, ko mūsu senči no paaudzes
paaudzē ir sargājuši.
Jonatans Siders,
Ventspils 4. vidusskolas
9. klase

A

tceros manas krustmātes stāstu par
to, kā viņa pavadīja starptautiskajā
karavīru misijā uz Irāku savu dēlu.
Bailes, neziņa, mūžīgs uztraukums bija
viņas sabiedrotie, kamēr dēls atradās īstā
karā. Prieka asaras un milzīgs lepnums,
kad dēls atgriezās. Bet varēja taču arī
nepārnākt. Diemžēl visiem nav lemts no
kara atgriezties. Krustmātes dēls atcerējās
vienu savas karavīra dzīves epizodi. Tonakt
viņam bija jābūt nomodā. Nomodā par
visas nometnes karavīriem. Irākas debesīs
spoži mirdzēja zvaigznes. Dēls domāja, ka
tādas pašas zvaigznes mirdz arī pār viņa
mātes mājām Latvijā. Taču sirdi pēkšņi
pārņēma dīvains nemiers, šķita, ka tūlīt
sāksies uzbrukums nometnei. Dēls ātri
domās atkārtojis veicamos uzdevumus,
sākoties uzbrukumam. Visu zinu, savus
biedrus nosargāšu! Tad viņš pavēries
zvaigžņotajās debesīs. Viena zvaigznīte
mirdzējusi spožāk par citām, un, tajā
veroties, dēlu pārņēmis silts miers. Tālu
Latvijā, manas krustmātes mājas logā, arī
tonakt mirdzēja viena zvaigznīte, kura bija
spožāka par citām. Mana krustmāte, tajā
veroties, lūdza, lai visi labie spēki pasargā
dēlu, kurš tonakt tālajā Irākā sargāja
simtiem savu biedru dzīvību. Noklausoties
šos stāstus, man šķita, ka milzīgā mātes
mīlestība, kura tonakt no Latvijas mirdzēja
tālās Irākas zvaigznītē, nosargāja gan
krustmātes dēlu, gan viņa biedrus.
Ina Jajus,
Bauskas 2. vidusskolas 12. klase
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Džūlija Aniņa, Gaigalavas pamatskolas 3. klase
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S

pēks rodas no ļoti lielas gribas,
m ē r ķ t i e c ī b a s,
n e a t l a i d ī b a s,
no mokām, ciešanām, rūpēm,
mīlestības. Tā ir enerģija, ko atdod ar
vārdu, dziesmu, ciešu rokas spiedienu,
apskāvienu, klusu lūgšanu.
Manas tautas spēks tiek nodots
citiem ar dziesmas „Saule, Pērkons,
Daugava” vārdiem, jo tā ir kā himna
un sevī slēpj neatlaidīgo latviešu cīņu
par brīvību, Baltijas tautu vienotību un
mūsu tautas kultūrvēsturisko vērtību.
Tā atgādina mums, ka mēs esam saistīti
cits ar citu ar neredzamiem pavedieniem,
kas vibrē dziesmas izpildījuma laikā. Šis
skaņdarbs liek celties kājās, un
sirdī iemiesojas lepnums par
Tēvzemi, bet dvēselē paliek
rūgtums par mūsu tautiešu
mokām un ciešanām.
Mūsu spēks ir maizē,
kas izsenis latvietim bija ne
tikai sāta devēja, bet arī sūra
darba simbols, kas ir svēts un
godināms. Ja maizīte nokrīt
uz zemes, tā ir jāpaceļ un
jānoskūpsta. Šādi mūsu tautiešus māca
jau no bērnības godāt svešu darbu un
izturēties pret to ar bijību. Klaipiņš, pēc
senām tradīcijām cepts, tiek apveltīts ar
dvēseli, tāpēc to tik dāsni dāvā visiem –
lai izrādītu nesamākslotas rūpes un
cieņu. Darbs latvietim mūždien ir bijis
galvenais tikums. Kamēr ķermenis vēl
pilns enerģijas un sirds pilna kvēlas

liesmas, jāstrādā par labu sev un citiem.
Tika godinātas raupjas rokas, sviedraina
piere, stingrs skatiens un augums, nevis
izklaidīgums un tukši vārdi. Jauni, vingri
ķermeņi spīd pļavā vasaras karstajā
svelmē. Jaunieši nesūdzas, jo darbs,
ko viņi dara, norūda dvēseli un padara
spēcīgu miesu. Šādu vīziju man uzbur
tautasdziesmas.
Zemīte latvietim vienmēr ir bijusi
svēts spēka avots. To godāja, sēdami
labību, un, savākdami ražu, pateicās
Jumim. Plikām pēdām rasainā zemē, rīta
agrumā stāvēdami, tie uzsūca enerģiju,
kas ļāva strādāt no ausmas līdz rietam,
muguru neatliecot. Tik
tuvs latvietis ir dabai,
kas viņu ir radījusi, un
tik spējīgs pateikties
tai no sirds bez tukšiem
un skaļiem vārdiem.
Mūsu nogurušās,
sastrādātās rokas ceļ
tautu debesīs, bet
klusa godbijība pret
pagātni uztur Lāčplēša
garu. Varbūt vēstures brūcēm nemaz nav
jāsadzīst, tās joprojām sūrst un atgādina
par laiku, kad tikai cerība deva spēku.
Pagātne brīdinot dara stipru.
Arīna Muravjova,
Rēzeknes 5. vidusskolas
11. klase
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Zlata Pancerko, Laucesas pamatskolas 9. klase
20

L

atviešiem ir jādodas pasaulē,
lai cik tā būtu disharmoniska un
saraustīta šobrīd, un jāmeklē
dažādi ceļi, lai atrastu savu vietu dzīvē.
Absolūti nepiekrītu arhetipiskā latvieša
allaž pieņemtajam, ka ārējā pasaule ir
ļauna un naidīga – to apgalvoju tādēļ,
ka latviešu klasiskajā literatūrā vispār
nav sižetu, kur varonis dodas prom,
lai turpinātu dzīvi tur, ārpusē. Jā,
protams, izņēmums ir Dullais Dauka, bet
latviešu apziņā ir sen pieņemts kopējs
spriedums, ka jūrā viņš viens aiziet
bojā. Bet ja nu viņš laimīgi
dzīvo kaut kur Ņujorkā
vai Jaunzēlandē, izglābies
ar kādu kuģi, tāpat kā es
Beļģijā dzīvoju jau 11 gadus.
Un mana latvietība nekur
nav zudusi vai mazinājusies.
Tā ir stipra, noturīga, un
savā dzīvē gribu izdarīt
daudz un tā palīdzēt Latvijai attīstīties
un reizē kļūt varenākai. Došanās
pasaulē taču nozīmē attīstību, savu
horizontāļu un vertikāļu paplašināšanu;
tā noteikti nav muguras pagriešana un
novēršanās! Šo atziņu pirmsākumos arī
ieguvu savā ģimenē un zinu, ka būšu
tas pavediens, kas nākotnē Latviju
darīs košāku, interesantāku, varošāku,
vienotu un arī stiprāku. Patiešām! Kad
jau vairāku Dziesmu svētku noslēgumā
dzirdu R. Kaupera un I. Cipes „Manu
dziesmu”, vienmēr jūtu saviļņojumu

un sirsnīga, silta spēka pieplūdumu
tieši savā latvietības apziņā. Tās ir tās
mūsu dzīvās tradīcijas, to spēks, mūsu
saknes un nākotne! Gods un lepnums
būt latvietei – mīlu šo sajūtu.
Ance Martinsone,
Briseles II Eiropas skolas
11. klase

L

atvija man ir visīstākās mājas
ar visskaistākajiem mežiem,
viszilākajām upē, viskošākajām
pļavām. Šeit, mazajā zemes gabaliņā,
ir visgardākā rupjmaize un
viszaļākie lauki. Te dzīvojam
mēs – latvieši. Mēs dziedam
savas valsts himnu un svinam
18. novembri kā valsts
svētkus. Te ir mūsu zeme un
mūsu spēks.
Mēs runājam latviešu
valodā. Tā ir ļoti sena un
skaista valoda. Mūsu tauta gadsimtiem
ilgi ir kopusi savu valodu, lai tā neizmirtu.
Latviešu valoda ir mūsu tautas spēkavots.
Es lepojos ar savu dzimto valodu. Zinot
latviešu valodu, es varu izzināt mūsu
senču gudrības.
Es esmu un gribu būt savas tautas
spēka graudiņš, lai Latvija kļūtu stiprāka
un skaistāka un latviešu tauta dzīvotu
vēl ilgus jo ilgus gadus.
Elīze Anna Buša,
Valmieras Pārgaujas sākumskolas
4. klase
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Laura Melisa Kraujiņa, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 7. klase

M

anas tautas fiziskā spēka pamats
ir zemē iearts un iesēts, kad mūsu
senči ar sviedriem veidoja savus
līdumus, lai tēvu zeme būtu sakopta un
kuplās ģimenes būtu pabarotas. Tāpēc ir
skumji skatīties, ka tagad viņu darbs aizaug
ar kārkliem un mājas pārvēršas vientuļās
pagātnes drupās. Manas tautas dēli un
meitas meklē patvērumu pie citām tautām,
bet nesaprot, ka tur vienmēr būs svešinieki
un ka tikai savu senču zemē var rast spēku
un pašapziņu.
Mana tauta... Vai tu vairs esi tikai mana?
Vai mūsdienu atklājumi, sasniegumi un
krīzes Tavā tautumeitas sejā nav ievilkušas
grumbas? Es tās neredzu, bet jūtu. Tavi soļi
kļuvuši smagāki, jo mēs – Tavas dzīsliņas –
sevī esam ļāvušas ieplūst daudz kam, kas
vājina Tevi. Piedod, mana tauta, ka tik
daudzi aizmirst, ka spēks ir vienotībā, nevis
izklīšanā pa pasauli.
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Kamēr skanēs mūsu unikālā, lai arī
daudziem par smagu šķietamā valoda,
kamēr līkumiem tecēs mūsu likteņupe
Daugava, kamēr cilvēki lūgsies „Dievs, svētī
Latviju!” un sirdi saviļņos dziesma „Saule,
Pērkons, Daugava”, tikmēr mūsu tauta būs
stipra. Mēs katrs esam tās stipruma balsts –
ar saviem maziem un lieliem darbiem katrs
savā vietā un laikā!
Neaizmirsīsim, ka vēl joprojām esam tie
paši garā stiprie, drosmīgie, pašaizliedzīgie,
tie, kuri vienotībā spēj uzveikt ne tikai
šķēršļus, bet arī līksmot un priecāties.
Mums jānosargā sava karoga krāsas,
tāpēc kopīgiem spēkiem jāaizstāv Latvijas
sirds – valsts, dvēsele – valoda un dzīvības
elpa – tauta.
Normunds Kaulakans,
Rēzeknes 5. vidusskolas
11. klase

Karolina Lavrenkova, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 7. klase
23

M

ana Latvija
Ir tik zaļa kā zāle,
Tik zila kā debesis,
Tik skaista
Kā tikko uzplaucis zieds.

Tava Latvija
Ir tik diža kā ozols,
Tik brīnumu pilna,
Tik stalta kā priede.
Mūsu Latvija
Ir tik mīļa kā māte,
Tik spēcīga kā tēvs.
Emīlija Ošeniece,
Rīgas Imantas vidusskolas
8. klase

L

atvijā ir ļoti skaista daba, kādas
nav nekur citur pasaulē. Tieši
gadalaiki ir lielākais skaistums
Latvijā. Pasaulē nav nemaz tik daudz
valstu, kurās var baudīt skaisto ziemu
un redzēt krāšņo rudeni. Gaidīt mierpilno
pavasari un piedzīvot silto vasaru.
Piemēram, ziemā, ja ir daudz sniega,
mēs ar brālēnu vienmēr izdomājam, ko
darīt. Vai nu iet slēpot, slidot, vai velt
lielas sniega pikas. Bet, ja sniega nav,
tad var teikt, ka ziema nav izdevusies.
Nelaimīgi tie bērni, kuri dienvidu zemēs
sniegu nemaz nav redzējuši.
Pavasarī noteikti jau pirmajās siltajās
dienās es dodos dzīvoties pa āru. Ārā
parasti es pētu skaistās sniegpulkstenītes
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un ar nepacietību gaidu vasaru. Vasarā
noteikti katru dienu es dodos ārā un
atpūšos no skolas, darot visādus darbus,
spēlējot dažādas spēles un darot blēņas.
Rudenī jau atkal jāsāk iet uz skolu un
jāsāk pelnīt atzīmes.
Latvija ir stipra varonīgās vēstures
dēļ. Pirms vairākiem desmitiem gadu
padomju okupācijas laikā Latvijā cilvēki
ir piedzīvojuši izsūtīšanu no savas zemes.
Tās laikā tika izsūtīti daudzi tūkstoši
latviešu, bet pēc vairākiem gadiem
atgriezās tikai neliela daļa. Tas bija liels
zaudējums mūsu zemei.
Latvieši vienmēr ir cīnījušies par
savu valsti. Un mūsu senči ir pierādījuši,
ka var aizstāvēt savu valsti. Pēc ilgiem
okupācijas gadiem Latvijā tika atjaunota
neatkarība, tad es vēl nebiju piedzimis.
Tagad mēs, jaunā paaudze, dzīvojam
brīvā Latvijā.
Latviju stipru dara arī mūsu skaistie
saulgriežu svētki – Ziemassvētki, Līgo,
Lieldienas, Miķeļi. Šajos svētkos visā
Latvijā beidzot visi cilvēki satiekas ar
savām ģimenēm, arī ar tiem ģimenes
locekļiem, kuri dzīvo ārzemēs. Manā
ģimenē uz svētkiem atbrauc radi no
visas Latvijas.
Es vēlos, kaut Latvija vienmēr paliktu
neatkarīga valsts un tai nebūtu ne no
viena jābaidās.
Ilgonis Vēzis,
Madlienas vidusskolas
7.a klase

M

Brālis
anu tautu
Stipru dara
Mans brālis.

Viņš izaugs
Ļoti stiprs
Un aizstāvēt spēs
Gan mani, gan visu tautu!
Elīze Rozentāle,
Jaunmārupes pamatskolas
1.b klase

M

anu tautu stipru dara četri vis
skaistākie gadalaiki Latvijā.
Zemeslode riņķo ap Sauli, un
gadalaiki mainās, kā ierakstīts mūsu
Saulgriežu pulkstenī.
Pavasaris savu vārdu ieraksta ar
skanīgajām putnu dziesmām. Pa dārza
vārtiem iejāj Ziedonis un katram kokam
piešķir zaļus svārkus. Tad kādu dienu,
pavisam nemanot, zaļajiem svārkiem
viņš piešuvis baltas pogas – ziedus.
Viss atdzīvojas, sāk palot upes. No rīta
smaržo un kūp uzartā zeme. Tā gaida,
kad cilvēks iesēs graudus un stādīs
pirmo kartupeļu vagu. Neviens netur
rokas klēpī, bet steidzas darbus paveikt
laikā. Vakarā, kā pateicībā par padarīto,
cilvēkus stiprina saldās kļavu un bērzu
sulas. Koks savu spēku dod cilvēkam.

Saulīte arvien stiprāk apmīļo mūsu
zemīti, un vasara ir klāt. Smaržo un zied
meži un lauki. Pļavā ganās govis, sienāži
sisina, un krāsaini kā konfekšu papīriņi
lido taureņi. Pie Daugavas dzirdamas
cilvēku balsis un ūdens šļaksti. Lai atgūtu
spēkus un veselību, cilvēki pēc darba
devušies nopeldēties. Sildi, saulīte, līsti,
lietutiņ! Lai aug tīrumos labība, lai briest
dārzos augļi!
Pēkšņi saceļas vējš un rudens,
krāsotājburvis, noklāj zeltainu lapu
paklāju katram pie durvīm. Gājputni
baros ceļo uz siltākām zemēm. Klāt
septembris, un bērni dodas uz skolu.
Meža māte paspējusi cilvēkiem dāvāt
pilnus grozus ar ogām un sēnēm. Dārza
veltes pilda pagrabus un klētis. Paldies
Tev, Rudentiņ, bagātais vīrs!
Lūk, klāt arī pirmās salnas! No rīta
uzsnieg sniegs, tik balts un tīrs kā
plombīra saldējums. Vēl pavisam īss
mirklis, un zemei tiek uzklāta balta sega,
lai tā atpūšas un krāj spēkus pavasarim.
Kokiem ziema uzsedz baltu villaini, lai
nenosaltu. Kūp skursteņi, visās mājās
valda miers, un cilvēki gaida visskaistākos
svētkus – Ziemassvētkus.
Cik jauki, ka es dzīvoju Latvijā! Es
varu sajust, sadzirdēt un izjust četru
brīnišķīgu gadalaiku smaržu, kas mani,
tevi un visus mūs stiprus dara. Vai Tu arī
jūties stiprs savā zemē – Latvijā?
Nikola Mironova,
Jersikas pamatskolas 3. klase
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Mana tauta un es

K

as manu tautu dara stipru?
Vai rudzu maize, vai avota ūdens,
Varbūt spēks ir dziesmā un dejā?
Kas manu tautu dara stipru?
Tēvu zemīt, atbildi!
Rudzu maize no Dieviņa dota,
Avota ūdens, kas slāpes remdē,
Dziesmas un dejas, kas tautu vieno,
Tas viss manu tautu dara stipru!

Kas mani dara stipru?
Vai varenais, zaļais ozols ceļa malā,
Vai mazais ķiploks mammas dārzā?
Kas mani dara stipru?
Tēvu zemīt, atbildi!
Gan ozols ceļa malā,
Gan ķiploks mammas dārzā,
Stiprās tradīcijas, kas tautai ir,
Kalni un lejas, pļavas un koki, –
Tas viss tevi dara stipru!
Miķelis Vāsulis,
Ilūkstes 1. vidusskolas
2. klase

Runā ar mani!

R

eiz dzīvoja suņuks vārdā Rokijs.
Rokijam bija ļoti čakla mamma.
Mammu sauca Maija. Darbadienās
viņa ganīja aitas, bet brīvdienās kārtoja
savu suņu māju un taisīja ēst. Mammai
Maijai tā patika, ka viss spīd un laistās!
Rokijs bieži ļepatoja viņai nopakaļ, lai
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parunātos par kurmja rakumiem vai
blusām savā kažokā, bet mammai nebija
laika runāties, jo tik daudz darbu kārtīgi
jāpadara.
Reiz Rokijs nolēma mammu ieprieci
nāt ar kādu pārsteigumu. Varbūt tad
viņa uz Rokiju paskatīsies ilgāk par
divām sekundēm? Viņš rikšoja pa pļavu
un redzēja daudz puķu. Visām mammām
patīk puķes, bet kā lai atrod puķi – ar
pārsteigumu? Viņš meklēja un meklēja,
bet visas puķes gadījās ar apgrauztiem
kātiem un lietus sadauzītiem ziediem.
Rokijs jau nokāra purniņu, kad
tālumā pamanīja košu sarkanumu.
Rokijs pieskrēja klāt sarkanajai puķei
un ieskatījās tajā. Puķes ziedlapiņas
no iekšpuses bija tādās pazīstamās
krāsās – tumšsarkans, balts, atkal
tumšsarkans. Rokijs attupās un domāja.
Viņš domāja un domāja, un izdomāja,
ka lielajā saimniekmājā bija tāds kaut
kas sarkanbaltsarkans un māmiņa Maija
uzrēja viņam, ka to nekādā gadījumā
nedrīkstot grauzt, jo tas ir karogs. Tas
esot ļoti stiprs, ja kādam tāds mājās, tad
viņam notiek viss, pēc kā viņš no visas
sirds ilgojas.
Tā aizdomājies, viņš gandrīz
nepamanīja puķes viducī mazus rūķīšus.
Rokijs atlēca sānis un tramīgi vēroja
rūķīšus vienu minūti, jo nekad tādus
nebija redzējis. Tad suņabērns nolēma,
ka nebūs nīkulis, piegāja pie puķes un
prasīja: „Kas jūs tādi?”

„Mēs esam puķu dziedātāji, mēs
dzīvojam tad, kad ar mums kāds
parunājas!”
Sunītis saudzīgi ar zobiem noplūca
puķi un skrēja uz mājām. Viņš uzdāvināja
puķi mammītei, teikdams: „Ja tu nerunāsi
ar šo puķi, tad viņa novītīs, bet, ja runāsi,
tad viņa tev atbildēs.”
Māmiņa Maija paņēma puķi, ieskatījās
un uzreiz pamanīja, ka tās ziedlapiņas
sakārtotas kā Latvijas karogā. Viņa
pasmaidīja, tik silti paskatījās uz Rokiju,
ka suņukam sasila viss līdz pat astes
galiņam. No tās dienas mammīte daudz
runājās ar puķes dziedātājrūķīšiem, bet
vēl vairāk – ar savu Rokiju.
Evija Muraško,
Kusas pamatskolas
4. klase

Mana ģimene

M

ana ģimene, manas mājas, mani
vistuvākie cilvēki ir mana mazā
saliņa, kur es priecājos, smejos,
raudu, dusmojos, lepojos, palīdzu, mīlu.
Tā ir mana ģimene, mani vismīļākie
cilvēki, kuri mani nekad nepametīs un
nenodos.
Es jūtos stipra un aizsargāta manas
ģimenes lokā. Tā ir mana spēka saliņa,
kur es smeļos izturību un pacietību,
drosmi un mērķtiecību. Tā ir mana
patvēruma saliņa, kur es varu paslēpties
no ļaunuma un grūtībām.

Mana māmiņa un tētis ir vislabākie
vecāki pasaulē, kurus es ļoti mīlu un
cienu. Māmiņas maigais smaids, kas mani
vienmēr nomierina, viņas labie vārdi,
kuri palīdzēs visgrūtākajos brīžos. Tētis
ir mūsu ģimenes gudrība un aizsardzība.
Tēta stiprās rokas un gudrais padoms
noder vienmēr.
Es gribu, lai visas ģimenes mūsu
valstī būtu stipras un laimīgas, jo stipra
ģimene ir stipra valsts. [..]
Elianna Arhipova,
Daugavpils 13. vidusskolas
4.a klase

M

an šķiet, ka koki,
jo tie šeit aug stalti.
Jūra, jo tā ir spēcīga.
Viņa var kuģus stumt.
Un nekas,
ka šeit cilvēku ir maz!
Viņi visi tāpat aizstāvēs Latviju!
Šeit var piedzimt daudz bērnu,
un tad mēs būsim vēl stiprāki.
Latvijā ir daudz tautu meitu,
daudz varenu vīru!
Puķes šeit ir smaržīgākās!
Te ir gudras skolotājas un gudri bērni.
Te ir ļoti daudz talantīgu izgudrotāju.
Šeit ir daudz govju, aitu, zirgu.
Te viss dara Latviju stipru.
Latvija man ir ļoti mīļa,
tāpēc arī stipra.
Ralfs Mūrnieks,
Strautiņu pamatskolas 1. klase
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Valerija Kudrjavceva, Zilupes vidusskolas 12. klase

K

as manu tautu dara stipru?
Vēja skrējiens pār labības lauku.
Kas manu tautu dara stipru?
Mākoņu gājiens debesīs.
Kas manu tautu dara stipru?
Šalkas egļu zaļajos zaros.

Kas manu tautu dara stipru?
Jūras viļņu nemainīgais plūdums.
Kas manu tautu dara stipru?
Saules siltais mirdzums.
Kas manu tautu dara stipru?
Mammas mīļās rokas,
tēta stingrais skatiens.
Agnese Adriana Grīnberga,
Kalnciema vidusskolas
4. klase
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L

atviešu valoda ir skanīga valoda. Tā
ir bagāta ar dažādiem dialektiem
un izloksnēm. Citt autieši teic, ka
latviešu valodu ir grūti iemācīties, bet
man tā liekas viegla. Ja mēs, cilvēki,
runājam latviešu valodā, tad pastāvēs
arī mūsu tauta.
Latviešu tautas lepnums ir cilvēki,
kas dzīvo un strādā Latvijā, bet ir
cilvēki, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē,
padarot stiprāku mūsu tautu. Manuprāt,
tie ir sportisti, mūziķi un zinātnieki.
Visa Latvija saceļas kājās, kad sākas
basketbola vai hokeja čempionāts.
Domāju, ka īpaši lepni mēs varam būt
par mūsu operdziedātājiem, kuri uzstājas
uz pasaules slavenākajām skatuvēm.
Latvieši ir arī talantīgi zinātnieki, kas
atklājuši daudz dažādu lietu, kuras
izmanto visā pasaulē.
Vasarā latviešu tauta svin Jāņus, kad
tiek taisīts ķimeņu siers, degti milzīgi
ugunskuri un pīti zāļu vainagi. Vasaras
spēka smaržas un garšas cilvēki saglabā
tējas maisiņos un ievārījumu burciņās.
Viskošākais Latvijā ir rudens, kad koki
sāk krāsoties no dzeltenīgiem līdz pat
koši sārtiem toņiem. Ja uzkrīt lielām
pārslām sniegs, tad Latvijā ir ļoti skaisti,
bet visvairāk gaidīts Latvijā ir pavasaris,
tad daba atmostas no ziemas miega.
Es nevaru iedomāties, ka latviešu
tauta dzīvotu citur, jo tieši šeit cilvēki
kopj latviešu valodu, tradīcijas un izdzīvo
četrus gadalaikus. Kaut arī es esmu

maza, es domāju, ka arī es daru stipru
mūsu tautu.
Anete Zēģele,
Valmieras Pārgaujas sākumskolas
4. klase

M

ūsu dzimtene – Latvija ir valsts
pie Baltijas jūras. Te dzīvo tauta,
kas darba nebaidās, kas savu
senču gudrības mantojusi, kas svētkos
māk skanīgi dziedāt un raiti dejot. Kas
varbūt skaistāks par zemi, kur piedzimi?
Kas var būt skaistāks par dzimteni? [..]
Mana dzimtene ir vieta, kur es
dzīvoju un ar lepnumu varu izteikt
vārdu – Latvija. Manas mājas atrodas
Jūrmalā – pasakainā vietā pie Lielupes.
Ap mājām aug stalti un stipri koki. No
rītiem pamostos un priecājos par skaisto
sauli, kas iespīd sejā. Esmu laimīga, jo
dzīvoju Latvijā. Te dzīvo mana ģimene.
Es esmu dzimusi Latvijā, mani vecāki,
vecvecāki piedzima, dzīvo un strādā
Latvijā. Es esmu viena maza mazītiņa
daļiņa no savas Tēvzemes, un Latvija
ir neatņemama daļiņa no manis. Tā ir
mana zeme, jo te ir mana vieta zem
saules, un Latvija ir manā sirdī. [..] Es
Latvijai dāvinu savu mīlestību. Kad būšu
pieaugusi, varēšu dāvāt vairāk – ar savu
darbu palīdzēt, dot savu ieguldījumu
Latvijas labklājībā.
Sofija Vlasova,
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas
4.b klase
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K

as manu tautu stipru dara?
Liepājas vēji
un zvejnieka spīts.
Saulītes siltums
un zemnieka čaklums.
Daugavas līkloči
un Lielvārdes josta.
Bitītes dzelonis
un karavīra možums.

Latvijas himna
un Dziesmu svētki.
Latvijas karogs
un tautas griba.
Tas
manu tautu stipru dara!
Kristaps Toms Ronis,
Slokas pamatskolas
3.a klase

M

anu tautu stipru dara tas, ka mēs
esam vienoti. Mēs viens otru
aizstāvam un mēģinām palīdzēt.
Katru gadu ap Ziemassvētku laiku mēs
palīdzam slimiem bērniem, lai viņiem
būtu iespējas un līdzekļi būt veseliem.
Ļoti daudz cilvēku piedalās labdarības
pasākumā „Eņģeļi pār Latviju”. Mēs
spējam konkurēt ar lielajām tautām
sportā. Mūsu tautu stipru dara dziesmas
un dejas, kuras varam redzēt un dzirdēt
ne tikai dziesmu un deju svētkos, bet arī
vasaras un ziemas saulgriežos, skolās,
ģimenē un draugu lokā.
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Man ir liels prieks, ka esam stipra
tauta. Lepojos ar to, ka esam vienoti un
gatavi viens otram palīdzēt. Ar lepnumu
nēsāju latvju rakstu piespraudīti.
Deivids Kuprišs,
Valmieras Pārgaujas sākumskolas
4. klase

E

s dzīvoju Viļķenē – Latvijas himnas
autora Baumaņu Kārļa dzimtajā
ciemā. Arī šogad 11. novembrī
Lāčplēša dienā pie Baumaņu Kārļa
pieminekļa ar lāpām un svecītēm
pulcējās gandrīz visi Viļķenes iedzīvotāji.
Mums bija silti. Dziedājām himnu,
„Div’ dūjiņas gaisā skrēja” un citas
tautasdziesmas, nemanījām ne lietu,
ne stipro vēju. Tas laikam no prieka un
lepnuma par savu dzimto zemi. Latviešu
tautai patīk dziedāt. Visur – mājās,
ciemos un Dziesmu un deju svētkos. Mēs
protam un mīlam gan tautas dziesmas,
gan Raimonda Paula dziesmas. Mums ir
sportisti, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.
Mēs, mājās palicēji, esam lepni par
viņiem. Varbūt mūsu domas stiprina arī
viņus? Kad svešā zemē pēc sacensībām
plīvo mūsu valsts karogs, mēs kļūstam
lielāki un stiprāki. Tomēr mūsu karogs
visskaistāk izskatās Latvijā.
Marija Ungure,
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas
3. klase

K

ad draugi no tālām un tuvām
zemēm man jautā, kas tik mazai
valstij un tik mazai tautai kā
latvieši ir savs un īpašs, tad man ir daudz
ko stāstīt. Latvijai un latviešiem pieder
viss, kas man dārgs. Mēs esam gudra,
strādīga un drosmīga tauta. Esmu lepna
par to, ko Latvija un latvieši izcietuši un
paveikuši kopš senatnes. [..]
Mūsdienu Latviju un latviešus stiprus
dara ļoti daudzi cilvēki: aktieri, mūziķi,
mākslinieki, sportisti un citu profesiju
pārstāvji. Visi, kuriem Latvija ir mīļa un
svarīga, kuri dodas plašajā pasaulē un nes
Latvijas vārdu aiz tās robežām. Mums,
latviešiem, vienmēr vajag atcerēties
Jāņa Jaunsudrabiņa vārdus: „Turi Latviju
dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko
dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo
zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.” Saules
mūžu Latvijai un latviešiem!
Anna Tomko,
Briseles 2. Eiropas skola
9 gadi

L

atvieši ir maza, bet stipra tauta
Baltijas jūras krastā. Mums ir
skaista daba: jūra, kurā katru
vasaru varam peldēties, tīri, zili ezeri,
piemēram, plašais Liepājas ezers un
lielais Lubāns. Latvijas mežos mīt reti
sastopami dzīvnieki: lūši, lāči. Manuprāt,
tas, kas dara mani stipru, dara stipru arī
manu tautu.

Sportošana mani iedvesmo sasniegt
jaunus mērķus. Tāpēc jūtu līdzi Latvijas
sportistiem un priecājos par viņu
panākumiem. Tenisiste Aļona Ostapenko
ir pirmā Latvijas tenisiste, kas uzvarējusi
kādā no tenisa „Grand Slam” turnīriem.
Bobslejists Oskars Melbārdis ir ieguvis
zelta medaļu Pasaules čempionātā.
Divas reizes uzvarējis Pasaules kausa
kopvērtējumā. Savukārt skeletonists
Martins Dukurs, kuru pasaules čempionātā
neviens nav pārspējis piecus gadus, ir arī
astoņkārtējais Eiropas čempions. Mūsu
Tēvzemei ir arī spēcīga izlase basketbolā
ar Kristapu Porziņģi priekšgalā. Savukārt
Mairis Briedis ir pirmais latviešu bokseris,
kuram ir izdevies izcīnīt kādu no jostām.
Latvija ir zinātnes valsts. Andris
Ambainis nodarbojas ar superdatoru jeb
kvantu datoru izstrādi.
Evelīna Serija,
Briseles 2. Eiropas skola
10 gadi

M

ēs, latvieši, esam bagāti, jo
mums pieder zaļi meži, plaši
lauki, upes un dzidri ezeri, varena
jūra. Mēs esam lepni, jo tādus mūs dara
tautasdziesmas, teikas un mazās sveču
liesmiņas. Varenais jūras vējš māca
būt stipriem un nelokāmiem. Latviešu
lepnums ir dzimtā valoda. Esam vienoti
gan priekos, gan bēdās.
Estere Vecvagare,
Liepājas Centra sākumskolas 2. klase
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Anastasija Saveika, Dagdas vidusskolas 5. klase

M

ans tētis ir latvietis, bet mamma
kādreiz runāja krieviski. Mūsu
ģimenē visi ir Latvijas patrioti.
Vectēvs ir piedalījies barikādēs. Es vēl
nebiju šajā pasaulē. Mans vectētiņš pat
ieguva medaļu. Es arī tāds būšu. Aizstāvēšu
savu Dzimteni. Nav svarīgi, kādas tautības
cilvēki dzīvo manā zemē. Ir liela nozīme
būt par patriotu un palikt šeit, savā zemītē.
Mani vecāki saka, ka latvju tautu var stipru
darīt izglītoti cilvēki. Kā es vēlos mācīties
visas gudrības! Es eju mūzikas skolā un
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mācos spēlēt klarneti. Kad izaugšu liels,
gribu spēlēt Jūras spēku orķestrī. Nesen tas
ciemojās pie mums skolā. Es jūtu mūzikas
vareno spēku – arī mūzika dara tautu stipru.
Mani vecvecāki audzina mani ar mīlestību un
stāsta par manas tautas vēsturi. Es pateicos
visiem saviem mīļajiem par to, ka es dzīvoju
Latvijā. Es piederu savai tautai un rūpēšos
par to!
O. Grullis,
Liepājas Centra sākumskolas
2. klase

L

atvija... Vai tas ir tikai mazs zemes
gabaliņš planētas Zemes sirdī?
Varbūt tā ir tikai vieta, kur man ir
bijis lemts piedzimt un uzaugt laimīgam
savā ģimenē? Varbūt tas ir tikai trīs
patskaņu un četru līdzskaņu salikums
nejauši izraudzītā vārdā? Jo vairāk es
tā prātoju, jo dīvainākas kļūst manas
domas. To, ka Latvija ir viena, bet mēs,
tās iedzīvotāji, esam gandrīz divi miljoni,
esmu dzirdējis vairākkārt. Mēdz arī teikt,
ka esam neliela tauta, bet garā vienoti
un stipri.
Šogad, kad tuvojas L at vijas
100. dzimšanas diena, esmu īpaši daudz
domājis par savu Tēvzemi. Tomēr nav
noslēpums, ka daudziem tautiešiem
Latvija nav iespēju zeme, jo viņi devušies
labākas dzīves meklējumos uz citām
valstīm. Esmu lepns, ka mani vistuvākie
cilvēki nav pametuši valsti un ir centušies
lieliskas iespējas dzīvošanai un darbam
atrast tepat, dzimtenē. Kādas iespējas tad
sniedz mums Latvija? Brīžiem viss liekas
pašsaprotams: te ir miers, mājas, ģimene,
iespēja mācīties bez maksas, vecākiem
darbs un varam ne tikai Latviju, bet arī
citas valstis iepazīt ceļojot. It kā viss ir, bet
tajā pašā laikā dzirdu daudzus gaužamies,
ka kaut kā trūkst. No vectētiņa esmu
dzirdējis, ka agrāk cilvēki nekurnējuši
un nedomājuši par to, kā nav. Dzīvojuši,
smagi strādājot, mīlot savus ģimenes
locekļus un līdzcilvēkus un īpašā godā turot
vecāka gadagājuma cilvēkus. Zeme – tas
viņiem bijis viss, jo tā bijusi visu vienotāja

un barotāja, pret kuru izturējušies ar
īpašām rūpēm un mīlestību. Daudz esmu
dzirdējis par savu vecvectētiņu Imantu
Kneksi, par viņa darba tikumu, sirsnību,
vienkāršību un sīksto, nelokāmo raksturu,
ar kura palīdzību izturējis visas grūtības.
Viņš esot dzimis Rankā, skolā mācījies
Cēsīs, bet apprecējies un mūžu pavadījis
Jaunpiebalgā. Vecvectēvs piedzīvojis gan
brīvu Latviju, gan Otro pasaules karu, gan
padomju okupācijas varas žņaugus un
arī Latvijas atmodas laiku. Viņš lepojies,
ka varējis izveidot un pabarot ģimeni,
strādāt, izglītoties un izaudzināt bērnus un
juties garā stiprs, bagāts un laimīgs. Viņš
ir man piemērs, kā dzīvot. Vecvectēvam
esot bijuši izveidoti trīs baušļi, ar kuriem
saskaņā dzīvojis, – mīlēt un rūpēties par
ģimeni, ar vislielāko atbildību veikt jebkuru
darbu un turēt godā senču piemiņu un
dzimtas tradīcijas. Tos padomus, ko viņš
man devis, es paturēšu prātā visu mūžu.
Pateicoties vecvectēvam, es zinu, kā
ir jādzīvo, jāstrādā un jāmīl Latvija. Es
zinu, ka Latvija ir manu iespēju zeme.
Tikai es pats ar savu darbu šīs iespējas
varu sev dot. Es nekad nepametīšu šo
zemi, mācīšos, strādāšu un rūpēšos, lai
Latvija kļūtu vēl skaistāka un stiprāka,
kā to novēlēja mans vecvectētiņš, kurš
pagājušoziem no mums aizgāja pavisam...
Tādi cilvēki kā mans vecvectētiņš ir
Latvijas lepnums un spēks un dara tautu
un valsti stipru. Paldies Tev, vecvectētiņ!
Markuss Bērziņš,
Vecpiebalgas vidusskolas 5. klase
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atvija ir mana dzimtene. Man patīk
dzīvot Latvijā. Te ir skaisti. Es
negribu dzīvot citā valstī. Es, kad
būšu liels, iestādīšu daudz koku, lai
Latvija būtu skaista. Latvijā nedrīkst
slinkot, jo vajag darīt daudz darbu.
Es gribu, lai Latvija būtu ziedoša. Mēs
ģimenē visus mīlam, tāpēc ģimene ir
stipra. Stipras ģimenes veidos stipru
Latviju. Es gribu, lai Latvijā dzīvo laimīgi
cilvēki!
Pāvels Ivanovs,
Sventes vidusskolas
3. klase

M

Elizabete Avotiņa,
Ķeguma komercnovirziena skolas 12. klase
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ana dzimtene ir Latvija, un es
esmu latviete.
Piedzimu un augu, mācos
Rucavas novada Dunikā. Šajā novadā
kopj latvju tradīcijas, valodu un godā
latvju rakstus.
Katru gadu Annas dienā Rucavā ir
saiets, kurā vēdina pūru, t.i., rucavnieki
stāsta un rāda, kas saglabājies paaudžu
paaudzēs. Domāju, ka, kopjot savu
latvietību, mēs tādējādi stiprinām savu
valsti.
Lasot mūsu tautas pasakas, dziedot
tautas dziesmas, ieadot latvju rakstu
zīmes cimdos un šallēs, stiprinām savas
tautas tradīcijas.
Stipra Latvija būs, ja būs stipras
ģimenes. Man ir laimējies, jo ģimenē
man ir mīļa māmiņa, tētis un māsiņa.

Mēs kopjam savas mājas apkārtni,
augļu un puķu dārzu. Mīlot savu ģimeni
un dzimto vietu – tā arī tiek stiprināta
tauta.
Manu tautu dara stipru mūsu
devums Latvijai. Dot sevi, savas
zināšanas, darbus Latvijai. Dot
cieņu, mīlestību, tīru latviešu
valodu! Ticību valsts rītdienai. Ja
ikviens no tautas ko labu dotu savai
Tēvzemei, tad tā kļūtu arvien labāka!
Bet tautai grūtās dienās es aizlūgšu:
„Dievs, svētī Latviju!”
Monta Mihailova,
Sikšņu pamatskolas
7.klase

J

a mēs papētīsim Latvijas vēsturi,
tad redzēsim, ka Latvija ir izgājusi
garu un grūtu ceļu, kamēr kļuva
stipra, stabila un neatkarīga valsts. Tika
pārvarēts Pirmais un Otrais pasaules
karš, pārdzīvotas vairākas okupācijas un
izsūtījumi, grūtības un ciešanas.
Tikai pateicoties draudzībai, izpa
līd zībai, labestībai, savstarpējam
atbalstam, mēs varējām pārvarēt visus
šos dzīves pārbaudījumus. Manuprāt,
visspilgtākais latviešu tautas stipruma
piemērs ir izsūtījumi. Daudzi zaudēja
savu ģimeni, mājas un draugus, jo notika
deportācijas un cilvēki tika izsūtīti no
Latvijas uz Sibīriju, tomēr pēc daudziem
gadiem viņi spēja rast spēku un iespēju
atgriezties dzimtenē.

Es domāju, ka latvieši bija un ir
neatkarīga tauta. Neskatoties uz dzīves
izaicinājumiem, viņi spēja saglabāt
latviešu valodu, izveidot
teātri, mācīt saviem bērniem
senču tradīcijas. Tas ir īsts
patriotisma piemērs!
Gribu uzsvērt, ka latvieši
ir ļoti brīvi, smaidoši un radoši
cilvēki. Latviešiem piemīt
nestandarta domāšana. Domāju, ka tieši
spēja nepakļauties stereotipiem, spēja
būt oriģināliem un neatkarīgiem savos
spriedumos arī padarīja manu tautu
stipru.
Es domāju, ka katrs cilvēks ir
personība. Bet tauta ir daudz personību.
Varbūt stipra tauta sastāv no stiprām
personībām?
Manuprāt, tagad cilvēku galvenā
vērtība ir ģimene. Tieši ģimene mudina
mūs būt stipriem, mērķtiecīgiem un
pašpārliecinātiem. Ģimene ir tā, kas mūs
mīl un tic mums.
Katrs pats veido sevi, savu tautu un
valsti, bet mēs visi varam pamazītiņām,
maziem solīšiem padarīt mūsu tautu un
valsti nedaudz labāku. Tas ir ļoti viegli.
Mums visiem ir tikai jāmīl sava valsts,
tāpat kā mēs mīlam savu ģimeni.
Un, kad tauta mīl sevi, savu ģimeni,
savu valsti, – tikai tad tauta kļūst
neatkarīga un stipra.
Deniels Mihno,
Daugavpils Centra vidusskolas
9.a klase
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Milena Keistere, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 12. klase
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autasdziesmas ir skaistākais, ar
ko latviešu tauta var lepoties. Tās
mūs vieno un padara vēl stiprākus.
[..] 2001. gada 4. septembrī K. Barona
izveidotais Dainu skapis ar 268 815 dainu
lapiņām tika ierakstīts UNESCO Pasaules
atmiņas sarakstā. Tas nozīmē, ka mūsu
tautasdziesmas ir īpašas un svarīgas arī
kā pasaules kultūras sastāvdaļa. Būsim
arī mūsdienās tikpat tīri un balti savās
domās, darbos, kā to māca latviešu
tautasdziesmā. Neaizmirsīsim latviešu
tautasdziesmas un būsim dziedoša un
stipra tauta!
Agnese Joste,
Briseles 2. Eiropas skola
10 gadi

L

atviešiem ir grezna valoda un
kultūra. Ārzemnieki, kas atbrauc uz
Latviju, apgalvo, ka latviešu valoda
ir grūta.
Latvijā ir vislaipnākie un sirsnīgākie
cilvēki. To nesaku tikai es, latviete, bet
arī iebraucēji un tūristi. Ir tik jauki un
sirdi sildoši, kad japāņu tūristi fotografē
latviešus. Kāpēc? Jo latvieši ir skaisti,
smaidīgi un priecīgi!
Dažreiz liekas, ka cilvēki sanāk kopā,
palīdz cits citam un atbalsta tikai smagos
brīžos, taču tā nav! Protams, neviens
nesagaidīs katru dienu tādu saliedēšanos,
kāda bija mūsu valsts vēsturē – Barikāžu
laikā, „Baltijas ceļā” un jebkurā citā
vēstures notikumā, taču mazie mirkļi

vairo mūsos labo un dara mūs katru par
stiprāku un labāku cilvēku. Palaižot cilvēku
autobusā apsēsties, ziedojot kaut divus
centus ziedojumu kastītēs, pasakot kādu
labu vārdu garāmgājējam, priekšniekam,
skolotājam vai ģimenes loceklim, –
neticami, ka tik viegli izdarāmas lietas
palīdz mūsu izaugsmei.
Latvijā katrā kultūrvēsturiskajā
novadā pastāv atšķirīgi dialekti, runas
īpatnības, tradīcijas un svētki. Ir ļoti
patīkama sajūta, ka, aizbraucot uz
jebkuru novadu, tevi pieņems kā savējo
un tu spēsi izdzirdēt visīpatnējākās
valodas izloksnes. Tā dēļ vien ir vērts
būt latvietim!
Taču nekas latviešu tā neapvieno
un nedara stiprus kā kopīga svētku
svinēšana. Daudzās valstīs svin vasaras
saulgriežus, bet vai kādam ir tādas
tradīcijas kā mums? Lēkšana pāri
ugunskuram, vainagu pīšana, iešana
peldēt tumsā, staigāšana pa rasu basām
kājām, tautasdziesmu dziedāšana
un rotaļās iešana. Kad runa ir par
latviešu tautasdziesmām, tad katrs sevi
cienošs latvietis var likt roku uz sirds
un teikt, ka zina vismaz vienu latviešu
tautasdziesmu, un to mūsu pūrā ir ļoti
daudz!
Esmu lepna būt par latvieti.
Esmu lepna dzīvot blakus stipriem un
iedvesmojošiem latviešiem.
Linda Rekmane,
Ikšķiles vidusskolas
9.b klase
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V

alsts ir stipra, ja tajā dzīvo stipri,
gudri, izglītoti ļaudis. Latvija ir,
bija un būs stipra, ja katrs latvietis
jutīsies atbildīgs par to, ko dara. Ne velti
saka, ka cilvēks sākas ar atbildību.
Valsti dara stipru valsts valoda.
Ja nebūs latviešu valodas, nebūs arī
Latvijas.
Katram no mums būtu jāapzinās, ka
mēs paši esam Latvijas nākotne, Latvijas
stiprums.
Ceru, ka iegūšu labu izglītību, strādāšu
labi atalgotu darbu. Varēšu parūpēties
par sevi un saviem tuviniekiem. Apzinos,
ka cītīgi jāmācās, tad arī varēšu sasniegt
savus dzīves mērķus.
Liela nozīme, manuprāt, ir manas
tautas tradīcijām. Kā tās kopjam,
godājam, kā iedzīvinām savā ģimenē,
pagastā, pilsētās – visā Latvijā.
Tā ir latvietība! Tā ir latvieša pašcieņa.
Tas arī dara manu tautu stipru.
Latvija nekad neizzudīs no kartes, ja
tajā būs cilvēki, kuri runā latviski, cilvēki,
kuri ciena savu valsti un lepojas ar to.
Kā teicis J. Jaunsudrabiņš darbā „Piemini
Latviju”: „Nekad un nekur savā mūžā tu
vairs nedzirdēsi skaistāka vārda par šo,
tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz
slavēt valsti, kas šo vārdu nes.”
Gintāre Malakauska,
Sikšņu pamatskolas
7. klase
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ju šodien no skolas uz mājām un
ausīs skan dzejnieces Māras Zālītes
rindas: „Mums viņa ir visskaistākā
tik un tā.” Kāpēc tieši šīs rindas? Varbūt
tāpēc, ka novembris. Varbūt tāpēc, ka
mūzikas stundā to dziedājām. Varbūt
tāpēc, ka latviešu valodas stundā
skolotāja uzdeva jautājumu, kas mūsu
tautu dara stipru.
Jā, kas manu tautu dara stipru?
Katrs skolēns, katrs students, katrs
strādājošais, katrs pensionārs, katrs
cilvēks ar savu darbu, mācībām,
zināšanām un labām domām.
Esmu lepns, ka mūsu tauta ir spēcīga.
Lepojos ar to, ka katram novadam ir savs
dialekts. Esmu lepns par to, ka izcīnījām
Latvijas brīvību. Es lepojos no sirds ar
šiem drosmīgajiem cilvēkiem, jo viņi
nenobijās. Es lepojos ar savas tautas
vēsturi. Lepojos, ka neaizmirstam senču
paražas. [..]
Es lepojos, ka Latvija atšķiras no
citām valstīm ar saviem svētkiem un
paražām. Esmu lepns, ka mums ir
Dziesmu un deju svētki. Man prieks, ka
mēs dziedam un sadziedamies. Latvieši,
kas aizbraukuši no Latvijas, atceras un
svin savas valsts svētkus.
Es lepojos, ka mums ir savs valsts
karogs – visskaistākais karogs, manuprāt.
Mums ir sava himna, kura ir mūsu valsts
svētība. Mums ir savs ģerbonis. Es
lepojos, ka esmu dzimis Latvijā.

Ir novembris. Ir Latvija. Esmu es.
„Mums viņa ir visskaistākā tik un tā,” vēl
joprojām ausīs ieskanas šie vārdi.
Artūrs Adamovičs,
Ogresgala pamatskolas 6. klase

V

idzeme ir skaista ar savu kalnaino
vidi, skaistajiem dabas skatiem,
kas paveras, raugoties no
augstākā kalna Gaiziņa. Šī ir vieta, kur
esmu piedzimusi, uzaugusi un kur es
tagad mācos. Lepojos ar to, ka esmu
piedzimusi Latvijā, dzīvoju Vidzemē,
novadā, kur audzis un mūžu nodzīvojis
rakstnieks Rūdolfs Blaumanis, brāļi
Jurjāni un Jānis Grots.
Cik mālaina un smaga ir Vidzemes
augsne, tik spēcīga ir mūsu tauta, kas,
spītējot dažādu apspiedēju pūliņiem,
pastāv vēl šodien. Latvietis vienmēr spēj
noturēties pie savas zemes, jo vecāki ir
ieaudzinājuši darba tikumu, mīlestību uz
savu zemi. [..]
Necīnoties par savas zemes labklā
jību, pārdodot to ārzemniekiem, mēs
kļūstam par kalpiem savā zemē. Vienmēr
ir bijuši grūtāki un vieglāki laiki, bet
mūsu tauta ir pastāvējusi, atguvusi un
kopusi savu zemi.
Vēl mūsu tautai spēku dod gadskārtu
tradīcijas. Spēja ne tikai smagi strādāt,
bet arī atrast laiku svētku svinēšanai:
uzvilkt skaistu tautastērpu, saklāt
bagātīgu svētku galdu un atzīmēt kādus

no gadskārtu svētkiem. Svētdienās
atrast laiku, lai dotos kopā ar ģimeni
uz baznīcu. Ne par velti katrā pagastā
latviešiem vienmēr ir bijusi baznīca, kur
kopā ar ģimeni izbrīvēt svētdienu, lai
uzkrātu spēkus jaunai darba nedēļai.
Manai tautai spēku dod arī deja un
mūzika. Mūsu tautas lepnums ir Dziesmu
un deju svētki, kas vienmēr ir pulcējuši
tūkstošiem tautiešu, lai sadziedātos un
sadejotos. Šajos svētkos mēs gūstam
spēku, esam tik vienoti un patriotiski
noskaņoti. Nezinu nevienu tautu, kam
vēl būtu tik spēcīgas tradīcijas. Svētkos
tiek pulcēti ne tikai dalībnieki, bet arī
skatītāji.
Es mācos gan mūzikas skolā flautas
spēli, gan dejoju tautas un sarīkojumu
dejas. Ceru, ka kādreiz varēšu piedalīties
Dziesmu un deju svētkos. Es varu tikai
iztēloties, kāda ir sajūta atrasties uz
Mežaparka Lielās estrādes. Atrodoties
starp tūkstošiem skatītāju, jau pārņem
tik saviļņojoša un vārdos neaprakstāma
sajūta.
Mēs esam darba, cīnītāju, dejotāju
un dziedātāju tauta, kurai ir ļoti spēcīgas
tradīcijas. Mēs esam tauta ar stiprām
ģimenēm, kas mēģina celt savas zemes
labklājību, lai mūsu bērni varētu dzīvot
savā zemē un lepoties ar to, ka esam
latvieši. [..]
Ance Millere,
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles
9. klase
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Viktorija Jermakova, Bauskas Mākslas skolas 3. klase
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iz klases loga – miglains novembra
rīts. Vējš sapurina koku zarus, un
mazas un spītīgas lapiņas negribīgi,
tomēr virpuļo lejup. Zeltaino lapu paklājs
virs koku saknēm satraucoši čaukst, bet
rudens lietus tās arvien zemāk un zemāk
liec pie mitrās, vēsās zemes.
Mana sirds sajūt skumjas par mazo
lapiņu likteni, jo tās šķiet tik trauslas un
neaizsargātas kā mazi palaidnīgi bērni. Par
tām gribas rūpēties, tās gribas sasildīt un
mīlēt. Tomēr baltie, staltie bērzu stumbri
cēli un klusējot noskatās uz notiekošo. [..]
40

Noglāstu koku, kas mums tik svēts,
svinīgs un pazīstams. Šķiet, arī viņš jūt
mirkli, kas tuvojas man, manai latviešu
tautai. Ne velti koks tik svinīgi balts un
stalts. Manai zemei 100 gadi – desmit
reizes vairāk dzīves gadu nekā man.
Cik daudz līdzību ar bērzu! Vējos
liekta, vētrās lauzta, dedzināta,
spīdzināta, tomēr ar stiprām saknēm.
Tāda ir mana Latvija, mana tauta.
Esam stipri tad, kad saknes dziļi zemē,
kad esam dāsni, izpalīdzīgi, strādīgi un
labestīgi. Esam stipri, kad nesavtīgi

varam dot, varam palīdzēt. Domāju,
ka cilvēka vērtību, spēku norāda arī
attieksme pret veciem un nespējīgiem
cilvēkiem. Ja mēs mīlam savus vecākus,
rūpējamies par savām vecmāmiņām un
vectētiņiem, neaizmirstam savas saknes,
mēs esam stipri. [..]
Arī man ir mīļa vecmāmiņa, kura dara
stipru ne tikai mani, bet arī apkārtējos,
jo ir ārste laukos. No viņas esmu
mācījusies, kā sirsnīgi izturēties pret
cilvēkiem, kā saprast otru, kā piedot un
vienmēr palīdzēt. Viņai vienmēr ir bijis
svarīgi, lai apkārtne laukos ir sakopta,
lai vasarā visur zied puķes, lai cilvēki
ir veseli un neslimo. Pati viņa nūjo un
brauc ar velosipēdu, rāda piemēru man
un apkārtējiem.
Mana ģimene un mana vecmāmiņa
ir manas saknes. Bez tām es nebūtu
nekas, tāpat kā koks, kas, vētrā nolauzts,
ceļmalā nozāģēts. Es esmu kā maza
bērza atvasīte, kam vajadzīgs spēcīgs
balsts, aizvējš un saprātīgs padoms. Tas
dara mani stipru.
Lai stipras ir Latvijas ģimenes! Lai
bērnu vecākiem ir darbs, lai katram
bērnam ir mājas, vieta, kur atgriezties,
lai uz galda smaržo svaiga maize, lai ir
roka, kas noglāsta, kad ir grūti, un mēs
izaugsim stipri kā bērzi. Mana tauta būs
stipra.
Amanda Vebruāle,
Gulbīša pamatskolas
5. klase

L

epojos, ka esmu dzimusi latviete.
Dzīvoju un mācos Rucavas novada
Sik šņu pamatskolā. Rucavas
novads robežojas ar Lietuvu, bet cik
stipra, skaidra ir rucavnieku valoda! Un
izteicieni! Piemēram, „stiprs kā zirga
spēriens...” Mēs Rucavā kopjam tautas
tradīcijas, godājam latvju zīmes, ieražas.
„Rucaviņa – mazs ciemiņš, bet diženi
turējās” – tā dzied Rucavā. Latvija nevar
pastāvēt bez savas tautas, bez savas
valodas!
Tautu dara stipru
ikviens, kurš savā sirdī
nes Latviju. Veidojot
sevi, kļūstot gudrākai,
darbīgākai, es stiprinu
sevī latvisko, reizē
ar to arī savu valsti.
Rūpējoties, izglītojot sevi, es varu būt
stipra, es varu dot Latvijai savu dzīvi.
Lai arī ko es dzīvē darītu, es negribētu
pazaudēt ģimeni, mājas un savu latviešu
valodu. Veidojot sevi, mēs stiprinām
tautu, stiprinām Latviju.
Uzticēšanās Latvijai, rītdienai arī dara
stipru manu tautu. Kā teicis R. Blaumanis:
„Mans zelts ir mana tauta.”
Es esmu latviete! Es lepojos, ka
esmu latviete!
Dāvisa Viktorija Lagzdiņa,
Sikšņu pamatskolas
7. klase
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Stipra tauta – stipra Latvija

K

as mūsu latviešu tautu dara stipru?
Nav viegli atbildēt. Stipru to dara
ticība, tikums, dziesmas, himna,
dzeja, svētki, prieki un arī bēdas. Katra
skudriņa, kas tieši tagad rāpo pa garām
meža takām, katrs mežā apmaldījies
ezītis, katra zemē krītošā lapiņa mūsu
tautu padara stiprāku. Un no šiem
daudzajiem mazumiņiem veidojas stipra,
krietna latviešu tauta, Latvijas valsts.
Nemaz nav jābūt lielai valstij, mēs tik
un tā varam būt stipri un izglītoti. Mums
ir svaigs gaiss, mums nav kara, mums
nav tornādo, mēs esam brīva valsts ar
savu valodu.
Protams, katrai valstij ir savas labās
un sliktās iezīmes. Reiz mans sociālo
zinību skolotājs stāstīja, ka pie viņa
pienācis kāds tūrists un jautājis: „Kāpēc
Latvijā ir tik slikti ceļi?” Viņš atbildējis:
„Lai, braucot pa Latviju, nevis visi sēdētu,
spēlētu spēlītes telefonā vai gulētu, bet
gan lai skatītos ārā pa logu.”
Katrs mūsu vectēvs un vecmāmiņa,
un vēl daudzi apkārtējie vai paziņas ir
pilnveidojuši mūsu latviešu tautu, un
to turpināsim arī mēs. Šis ir viens no
daudzajiem iemesliem, kāpēc mūsu
tauta ir tik stipra.
Katrs no mums ir paveicis kādu
labu darbu, kas mūsu tautu padara
stiprāku. Es, piemēram, ceturtās klases
ekskursijā palīdzēju kādai sieviņai
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aust sarkanbaltsarkano karogu, kas
2018. gada 18. novembrī Latvijas simt
gadē tiks uzvilkts augstajā karoga
mastā.
Es savai mīļajai Latvijai simtgadē
novēlu attīstīties un pilnveidoties tālāk,
jo Latvija nekad nebūs pilnībā pabeigta.
Paula Lea Luce,
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas
6.a klase

P

asaulē ir vairāk nekā septiņi miljardi
cilvēku. Tik daudz ļaužu, tik daudz
tautu. Tās izkaisītas kā zvaigznes
debesīs. Ne visām tautām ir valsts, kuru
saukt par savām mājām. Mēs, latvieši,
esam laimīgi, jo mums ir sava zeme,
savas mājas – Latvija.
Latvija ir skaista, maza valsts. Te
ikviens var justies pasargāts. Latvieši
jau izsenis ir godājuši Latvijas dabu,
smēlušies tajā spēku, dzīvesprieku un
gudrību. Latviešu dievību – Saules,
Pērkona, Mēness, Zemes, Jūras un Vēja
mātes – aizgādībā tiek pavadīts latvieša
mūžs.
Latviešiem ir savas unikālas, ne ar ko
nesalīdzināmas tradīcijas – tautas spēka
avots. Vasaras un ziemas saulgrieži,
kurus svinam kopā ar sev mīļajiem
cilvēkiem. Neaizmirstams notikums ir
Dziesmu un deju svētki, kas mūs vieno

kā tautu. Arī tautas tērpi latviešiem ir
vienotības simbols un spēka avots. Tā
ir mūsu mīlestība un patriotisms pret
Latviju. Mūsu valsts simboli – karogs,
himna un ģerbonis – ir kā atgādinājums,
atgādinājums par ērkšķiem klāto ceļu uz
brīvību un mieru, cilvēku laimi un latviešu
valodu kā vienīgo valsts valodu.
Latviešu valoda ir viena no skanī
gākajām valodām pasaulē. Tās saknes
rodamas jau pirms daudziem gadsimtiem.
Runāt latviešu valodā ir liels gods, tā mūs
padara stiprus un vieno, tā ir viena no
svarīgākajām tautas iezīmēm.
Latvietim ir spēcīgs raksturs, mēs,
lielākā tautas daļa, esam čakli un strādīgi.
Esam stipri, mūsu tautas vārds pasaulē
ir izskanējis, izskan un turpinās izskanēt.
Esam mērķtiecīgi un talantīgi sportā,
zinātnē un mākslā, un šie sasniegumi arī
ir mūsu tautas stiprinātāji.
Manu tautu dara stipru tās daba,
svētki un tradīcijas, valoda un simboli.
Bet kas gan tas viss būtu, ja nebūtu
cilvēka. Tautu dara stipru stiprs cilvēks,
kas svin svētkus, kopj tradīcijas, godā
simbolus un runā mātes valodā. Tik ilgi,
kamēr Latvijā dzīvos sirdī īsti latvieši, tik
ilgi mūsu tauta būs stipra.
Artis Pukinskis,
Ikšķiles vidusskolas
9.b klase

M

ums ir viszaļākie meži. Saules
stari apspīd spēcīgos dižozolus,
kā arī slaidās, garās un staltās
priedes. Rudās lapsas, staltie aļņi un
raibie dzeņi padara mežus bagātus.
Upes Latvijas paklājā mirdz kā
tūkstoš dimantu jostas, jo ūdens tajās ir
dzidrs un tīrs. Ezeri plešas gan Zemgales
līdzenumos, gan Vidzemes augstumos.
Salas tajos atgādina spožas mēteļa
pogas.
Rakstnieki un dzejnieki iedvesmu
rod manas Tēvzemes dabas krāšņumā
un dažādībā.
Tautasdziesmu virpulī visi griežas
dejā, dzied līdzi un klausās, cik tās
jautras, skanīgas un reizē pamācošas.
Karstās vasaras naktīs pie ugunskura
sēž ģimenes un draugi. Viņi stāsta viens
otram teikas un pasakas, kuru manas
Tēvzemes cilvēkiem ir simtiem.
Mūsu tautas vārdu pasaulē nes
brašie un stiprie sportisti, kuri nekad
nenogurst. Ne vienmēr viņiem ir labākie
treniņu apstākļi, bet sasniegumi mūs
visus dara stiprus. Un cilvēki – gudri,
veseli un zinoši – padara manu tautu
stipru.
Mēs katrs esam savas Tēvzemes
daļa, jo tikai mūsu dēļ šeit ir tik labi, mēs
ikviens padarām savu tautu stipru.
Rēzija Ābeļkalne,
Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolas 6.a klase
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Elīza Lakoviča, Bauskas Mākslas skolas 3. klase

K

as manu tautu dara stipru? Mūsu
tauta pārdzīvoja daudz ļauna un
laba un kļuva arvien spēcīgāka.
Mēs pārdzīvojām daudzus karus, te bija
daudzas varas, bija grūti laiki, bet mēs
esam. Bijām, esam un būsim.
Katru svētku laikā mēs sanākam kopā,
jo tikai kopā mēs esam spēcīgi. Tieši kopā
mēs aizdzinām no Rīgas Bermontu un viņa
armiju 1919. gadā. Kopā mēs sanācām
Vispārējos latviešu Dziesmu un deju
svētkos, un tagad tajos piedalās ļoti daudz
cilvēku no citām valstīm, tas viss mūs
saliedē un dara tautu stipru.
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Latvijas tauta ir ļoti draudzīga un stipra.
Un par tādiem mūs padara mūsu čaklums,
neatlaidība. Mēs nesēžam, rokas klēpī
salikuši, mēs mēģinām darīt. Katrs omītes
noadītais zeķu pāris vai zemnieka novāktā
raža, vai celtnieka kārtīgi uzceltā māja arī
padara manu tautu stipru.
Mūs vieno mīlestība pret savu zemi.
Stipra tauta ir gudri cilvēki. Tāpēc mēs
mācāmies, lai būtu izglītoti un varētu
savu tautu darīt stiprāku. Jo stiprs nozīmē
gudrību!
Vladimirs Stadņiks,
Rīgas 95.vidusskolas 7.d klase

Dziesmas spēks

R

eiz kādā latviešu ģimenē piedzima
maza meitenīte Laima. Viņa visu
laiku raudāja, un neviens viņu
nevarēja nomierināt. Kādu dienu ģimene
pastaigājās mežā un izdzirdēja lakstīgalu.
Mazā meitenīte pārstāja raudāt un
ieklausījās lakstīgalas dziesmā. Meitenīte
pat sāka dziedāt līdzi.
Mazā meitene auga, taču viņai visu
laiku prātā bija melodijas, un katru brīvo
brīdi viņa dziedāja. Kad meitene bija
priecīga, dziesmas bija priecīgas, kad
bēdīga, tad dziesmas bija bēdīgas.
Visam ciemam patika viņas dziesmas,
tāpēc cilvēki devās pie Laimas ciemos,
lai klausītos dziesmas. Tā sākās jauna
tradīcija. Drīz vien viss ciems sāka dziedāt
dziesmas. Un tā radās tautasdziesmas.
Sākās jauns dziesmu laikmets.
Dziedāja ciemos un pilsētās, un visā
valstī. Ar dziesmu saistījās viss cilvēka
mūžs. Tās bija šūpuļdziesmas, kuras
mātes dziedāja saviem bērniem. Tās bija
tautasdziesmas par dabu, kurās apdzied
skaisto Latviju – upes, ezerus, pļavas,
kokus, puķes, putnus un citus dzīvniekus.
Tās bija puišu, meitu dziesmas, kāzu
dziesmas, darba dziesmas, kas palīdzēja
strādāt.
Dziesma visā valstī ieguva arvien
lielāku spēku, tāpēc tai sāka rīkot
īpašus svētkus – Dziesmusvētkus. Tā
bija dziesmas lielā diena. Šiem svētkiem

latviešu tauta ar lielu aizrautību
gatavojās – apguva notis, mācījās
dziesmu vārdus, adīja zeķes, šuva
svārkus, auda lakatus un jostas, šuva
un izšuva kreklus, darināja pastalas,
kurpes un zābakus. Dziesmusvētku dienā
meitenes pina ziedu vainagus, un visi
dziedātāji posās un gatavojās lielajam
pasākumam.
Šī tradīcija Latvijā joprojām turpinās,
un Dziesmusvētki notiek ik pēc pieciem
gadiem. Man arī ir mīļi šie svētki,
jo dziesmā es rodu spēku, enerģiju.
Es izjūtu tos notikumus, kas attēloti
dziesmā. Tā kā man ļoti patīk dziedāt,
es labprāt piedalos šajos svētkos.
Vai varat iedomāties, kā skan
dziesma, kad to dzied tūkstoši, nevis
divdesmit vai trīsdesmit cilvēku, kad
dziesmā vienojas altu un soprānu,
tenoru, basu un baritonu balsis?! Tas
ir varens, vienojošs spēks, kas apņem
visu Dziesmusvētku estrādi, visu Latviju,
kad dziesmai pievienojas arī skatītāji un
klausītāji.
Tas ir dziesmas spēks, kas stiprina
un vieno visu latviešu tautu. Un tā ir
tikai dziesma, bet tik stipra un... skaista,
tāpēc dziedāsim latviešu tautasdziesmas,
lai latvju tauta būtu stipra un varena, un
tikpat vienota kā lielais svētku koris.
Dagne Tuče,
Maltas vidusskolas
8. klase
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Brīnumvalsts

S

ensenos laikos savā greznajā pilī
dzīvoja ķēniņš. Viņa vārds bija
Valdemārs. Ķēniņš bija jauns un
skaists. Viņš ļoti daudz lasīja un tā
izzināja pasauli. Taču pats nekad nebija
pārkāpis pils slieksni.
Te kādu dienu viņš ieraudzīja, ka
ezerā nolaidās viens gulbis. Viņš gāja uz
ezeru, apsēdās uz klints un sāka vērot
putnu. Gulbis paskatījās uz Valdemāru
un jautāja: „Kāpēc tu esi tik skumjš?”
Ķēniņš atbildēja: „Es esmu tik vientuļš,
gribētu redzēt, kā dzīvo citi cilvēki, kāda
ir pasaule.” Gulbis sacīja: „Sēdies man
mugurā, es parādīšu tev pasauli.”
Viņi lidoja virs tumšiem mežiem,
zaļām pļavām, ražīgām druvām un
plašām pilsētām. Ķēniņš redzēja, ka
uz zemes rosās cilvēki – viņi apstrādā
laukus, stāda dārzus, zvejo, dzied
dziesmas viņam saprotamā valodā. „Tā
taču ir mana valoda! Latviešu valoda!
Tātad šai tautai ir laimīga dzīve. Tātad
šī sabiedrība ir ļoti saliedēta. Kas tā
ir par valsti?” jautāja ķēniņš. „Tā ir
Latvija!” atbildēja gulbis. „Es esmu te
dzimis, tātad tā ir mana dzimtene, mana
Latvija! Cik skaista un bagāta zeme! Cik
draudzīga tauta!”
Kirills Bogdanovs,
Rīgas 96. vidusskolas
8.c klase
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K

as mūsu tautu padara tik stipru?
Latviešu tauta ir spēcīga, jo
mēs esam draudzīgi, saprotoši,
mīlestības pilni, iecietīgi, uzticīgi, un,
pats galvenais, mēs esam ļoti lepni.
Mūs padara stiprus un lepnus mūsu
dzidrās upes un ezeri, kas nomierina
visus ar savu dabīgo skaistumu gaišajā
pavasarī, maigajā un košajā vasarā
un pat zeltainajā rudenī. Ziemā tiem
pāri sedzas gaišs un ledains pārvalks,
pa virsu vēl uzbirst sniegpārsliņas kā
pūdercukurs uz kūkas.
Manu tautu dara stipru izturība un
spēks, kopā mēs esam ieguvuši savu
valsti un to sargāsim, mēs nevienam
nepadosimies. Ir neskaitāmas lietas, kas
padara latviešu tautu stipru un varenu,
bet ir vēl viens, vissvarīgākais iemesls,
un tā ir pati tauta, kas padara visu
labāku, pati latviešu tauta ir tā varenā
un spēcīgā. Tā pasargā no ļaunā un to
arī turpinās darīt.
Elīza Knikste,
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas
6.a klase

E

s ilgi domāju, kas manu tautu
stipru dara. Varbūt tā ir kopības
sajūta Lāčplēša dienā, noliekot
svecītes pie Rīgas pils mūra? Varbūt tās
ir kopkora skandētās dziesmas Dziesmu
un deju svētkos Mežaparka estrādē un

raitais deju solis Daugavas stadionā?
Bet varbūt tie ir Līgo svētki vai jautrība
Mārtiņdienā?
Tad es padomāju vēl un sapratu, ka
tad, ja Latvijā nebūtu stipru ģimeņu,
tad nebūtu ne varenās kopības sajūtas,
ne skaisto svētku, ne sakopto māju un
lauku.
Svētkos mani sapoš mamma un tētis.
Ik dienu es jūtu viņu mīlestību un gādību.
Mana māsa palīdz Latvijas bērniem kļūt
gudrākiem un paklausīgākiem, jo viņa ir
laba skolotāja un sociālā pedagoģe.
Kopā ar mammu es kopju dārzu un
audzēju puķes. Gan svētkos, gan ikdienā
tie grezno mūsu māju un pagalmu.
Galdā tiek celti pašu izaudzētie dārzeņi.
Kopīgas ēdienreizes saliedē ģimeni. Pie
galda var pārrunāt visu dienā piedzīvoto,
var atrisināt samilzušas problēmas, var
plānot lielus un mazus darbus.
Istabā vienmēr ir silti, bargās ziema
mūs nebaida, jo tētis sagādā malku.
Pie krāsns, omulīgi saritinājies, guļ
mūsu ģimenes mīlulis sunītis Fikī. Arī
viņš ir pārliecināts, ka dzīvo pasaulē
labākajā valstī un ģimenē.
Mēs visi kopā spēsim dzīvi Latvijā
padarīt drošu un skaistu.
Loreta Ozola,
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles
6. klase

M

anai tautai ir laimējies dzīvot
zemē, kurā nekad nav trūcis
saules gaismas, ūdens, auglīgas
zemes un zaļu mežu.
Varbūt kaut kur citur saule siltāka un
spīd ilgāk, bet vai mēs varam iedomāties
ko mīļāku par silto pavasara saulīti pēc
garās, tumšās ziemas un ko krāšņāku
par vasaras saullēktu rasainā pļavā?
Varbūt kaut kur ir dziļākas upes
un okeāns veļ augstākus viļņus, bet
vai mums ir kas lielāks un cēlāks par
Daugavas lokiem, par viļņiem Vidzemes
jūrmalā? Vai latvietim ir lielāki dārgumi
par dzimtās jūras krastā salasītu dzintaru
sauju?
Varbūt citur meži plašāki un veltēm
bagātāki, bet vai mums nekļūst vieglāk,
grūtā brīdī pieglaužoties pie dižā
ozola? Skanīgi putnu rīti mūs sveic jau
no mazām dienām. Mammu vārītie
ievārījumi un zāļu tējas, kas ārstē! Tēvu
un vectēvu gatavotās koka mēbeles
kalpo paaudzēm.
Varbūt kaut kur citur var ievākt
tonnām ogu un trīs labības ražas, bet vai
mums ir kas saldāks par pašu zemenēm,
smaržīgāks par āboliem rudenī?
Mana tauta, latvieši, būs stipri savā
zemē, kamēr vien sildīs Latvijas saule,
baros mūsu zeme un jūra! Tikmēr mana
tauta būs stipra!
Agnese Tarvida,
Friča Brīvzemnieka pamatskolas
6. klase
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Samanta Druka-Jaunzeme,
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 6. klase

I

k rītu, noskanot modinātājam un lēnām
atverot acis, es saprotu – ir iesākusies
jauna diena, kas dāvās skaistus,
neaizmirstamus brīžus. Un šajā brīdī
es pieķeru sevi pie domas, ka no mata
galiņiem līdz kāju papēžiem mani ieskauj
Latvijas smarža. Šī smarža raisa manī
apbrīnu un pārdomas. Kas radīja šo skaisto
zemi? Dievs radīja mūs, mēs radījām savu
zemi, mūsu senči, kas cīnījās, mūsu tauta,
kas saglabā tautiskās vērtības.
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Mana dzimtene – Latvija! [..] Mums te
ir mājas. Tā ir piederība savai tautai. Mana
valoda ir jāmācās vienmēr, ik dienu, to
nevar apgūt vienu reizi un uz visu mūžu. Ir
svarīgi arvien no jauna apzināties, ka būt
latvietei ir spēcīgs notikums, tā ir arī mana
iekšējā izvēle, kas attiecas uz visu dzīvi.
Mūsu zemē ir skaistākie lauki, kas dod
mums ražu. Skaistākie meži – tie dāvā
mums sēnes un ogas. Garākās upes un
dziļākie ezeri, tajos zivis mīt. Es brīnos

par debesīm Latvijā un jūru, kas šalc
pie mūsu kājām, un skaisto pilsētu, un
mūsu izveidotiem parkiem. Tas jāredz,
tas jājūt, tas jāizsapņo. Ja jūti to pašu,
vai zemi šo nemīlēt drīksti?
Mūsu tauta – mani brāļi un māsas,
kas ar lepnumu var sveicināt viens otru,
savā valodā un stāvot uz mūsu brīvās
zemes. Tā ir Tava un mana zeme, tas
mūs vieno un dara stiprus.
Es vēlreiz ieelpoju agro rīta smaržu,
laiks iet. Tev dzīvot mūžīgi, Latvija!
Samanta Druka-Jaunzeme,
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas
6.a klase

L

atvija pasaules kartē ir kā maza
puķīte. Maza, bet izturīga un
skaista. Mums ir viszaļākie meži,
viszilākie ezeri un visgaišākie cilvēki.
Neskatoties uz to, ka pasauli ietekmē
globālā sasilšana, Latvijas daba iepriecina
visos četros gadalaikos. Mums ir zelta
rudens, ko visi steidz aplūkot Siguldā.
Ir pavasaris ar urdzošiem strautiņiem
un sniegpulkstenīšu zvaniem. Ir ziedošā
vasara ar plašajiem labības laukiem. Ir
sniegotā ziema ar staltajiem sniegavīriem.
Dabas skaistums un spēks dara spēcīgu
manu tautu.

Manu Latviju dara stipru cilvēki.
Cilvēki ir dažādi: labsirdīgi, draudzīgi,
izpalīdzīgi. Ir arī skopi, dusmīgi ļaudis,
kas neprot dalīties.
Cilvēki dara stipru un atpazīstamu
Latviju ar saviem darbiem. Latviešu
zināmākie izgudrojumi pasaulē: Valsts
elektrotehniskajā fabrikā ražotais
„Minox” – miniatūrs fotoaparāts,
Mārupes uzņēmumā „JZ Microphones”
ražotais mikrofons, ko lieto pat Amerikas
slavenības. Labas zāles sirdij, piemēram,
mildronāts. Rīģipsis, ko izmanto māju
sienās. Koka pulkstenis. Skrejritenis
„Dip Dap”.
Latvija vienmēr izcēlusies ar augstiem
sasniegumiem sportā. Mūsdienās Latviju
popularizē Kristaps Porziņģis, tenisiste
Jeļena Ostapenko, izcilais bokseris Mairis
Briedis, skeletonisti brāļi Dukuri.
Latviju dara stipru tradīcijas,
piemēram, saulgriežu svinēšana, Dziesmu
un deju svētki. Ik pa laikam Latvijā
notiek amatnieku tirdziņi. Tas apliecina,
ka Latvijā ir daudz rokdarbnieku,
amatnieku, radošu cilvēku, kurus stiprus
dara sentēvu mantojums.
Manā Latvijā ir daudzveidīga,
brīnišķīga daba, gudri cilvēki un spēcīgas
tradīcijas. Es mīlu savu Latviju.
Gabriels Leo Žukovskis,
Slokas pamatskolas
5.a klase
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atviešu tauta vienmēr ir bijusi vienota
un stipra tauta, kura pierādījusi savu
spēku un varēšanu pastāvēt gadsimtu
garumā.
Kas padara manu tautu stipru? Tās ir
vērtības un tradīcijas, kuras vieno dažādus
cilvēkus. Latvijas tautai bijuši gūti laiki, kas
atnesa nemieru, sāpes, zaudējumus, bet
tautas mīlestība pret senčiem, Latvijas zemi,
tradīcijām, valodu deva spēkus cīņā par
brīvību, vienotību. Mēs varam mācēt runāt
simt valodās, bet ikvienam dzimtā valoda ir
viena, kurā mīt vērtības. Izmantojot savu
valodu, mēs rādām pasaulei, ka maza valsts
var darīt lielus darbus literatūrā, sportā un
arī politikā.
Mēs varam mīlēt savu valsti, darot tautu
stiprāku. Tautu vieno zeme. Mēs saprotam,
ka šajā zemē esam dzimuši, te ir apglabāti
mūsu senči. Žēl to Latvijas pilsoņu, kuri
atstājuši savu zemi, lai vairotu citas valsts
labklājību. Varbūt tā ir mazdūšība, padošanās,
lai neapgrūtinātu sevi ar saistībām – gribu
būt savas valsts patriots?
Tautu vieno svētki. Mēs, kas dzīvojam
Latvijā, varam lepoties ar to, ka mums ir
Dziesmu un deju svētki, mēs svinam valsts
svētkus, mūs iepriecina tautas tradīcijas.
Visvairāk mani iedvesmo Dziesmu un deju
svētki. Šo gara spēku nevar aprēķināt
skaitļos, to var sajust tikai klātesot – dziedot
un dejojot. [..]
Raimonds Eisaks,
Dagdas vidusskolas 8. klase

A

i, tu skaistā Latvija,
Kas tevi tik skaistu darināja?
Meži, upes darināja,
Meža māte palīdzēja.

Ai, tu skaistā Latvija,
Kas tevi stipru darināja?
Pati tauta, darināja,
Pašu zemīte palīdzēja.
Ai, tu skaistā Latvija,
Kādus vārdus tu zināji?
Labestība, godbijība,
Sliktus vārdus nezināju.
Ai, tu skaistā Latvija,
Kādus svētkus tu zināji?
Ziemassvētkus, Līgo svētkus,
Daudzus citus skaistus svētkus.
Ai, tu skaistā Latvija,
Kādus ziedus tu zināji?
Pienenītes, maijpuķītes,
Pļavu ziedus daudz zināju.
Ai, tu skaistā Latvija,
Kādus putnus tu zināji?
Cielaviņu, zvirbulīti,
Dziedātāju lakstīgalu.
Ai, tu skaistā Latvija,
Kādus bērnus tu zināji?
Čaklus, mīļus, draudzīgus–
Tādus bērnus vien zināju.
Melisa Žitkevičius,
Gulbenes sākumskolas
6.b klase
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M

ēs esam maza un sīksta tauta,
kam ir liela bagātība – tautas
tradīcijas. No senčiem esam
pārmantojuši dažādas gadskār tu
svinības – Ziemassvētkus, Lieldienas,
Jāņus u.c. Tikai no mums pašiem ir
atkarīgs, kā mēs šos svētkus svinēsim,
ievērosim un saglabāsim tradīcijas.
Ziemassvētki – laiks, kad diena
visīsākā un nakts visgarākā. Pēc
Ziemassvētkiem saulīte atgriežas un
dienas kļūst garākas. Šie ir visvairāk
gaidītie svētki. Nekādi nevar
iztikt bez eglītes, kas izgaismo
māju. Eglīte tiek pušķota ar
lentītēm, svecītēm, rotājumiem.
Svarīgas ir dāvanas, kas tiek
paliktas zem eglītes. Piparkūku
smarža pieder šiem svētkiem.
Ziemassvētki latviešiem ir auglības,
cerības un gaismas svētki.
Lieldienas ir pavasara saulgriežu
svētki. Lieldienu svinēšanas tradīcijas
veidojušās gadu simtos. Tās ir skaļas un
jautras. Tāpēc katram iespējams kaut ko
no tām paņemt sev: mēs krāsojam olas
ar sīpolu mizām un citām dabas veltēm,
bet zaķis noslēpj tās garšīgākās –
šokolādes olas bērniem. Šajā laikā mēs
šūpojamies, lai odi nekož un miegs nenāk.
Ar sagatavotajām olām kaujamies, kad
esi zaudējis – ola jāapēd, ieteicams ar
sāli, lai nemelotu.
Jāņus svin pašā vasaras vidū,
vasaras saulgriežos, kad visgarākajai
dienai seko visīsākā nakts. Meitas var

izpausties vainadziņu pīšanā. Saimnieces
sien sieru, saimnieki kurina ugunskurus.
Un galvenais – Jāņi ir īstā reize, kad var
izdziedāties. Vasaras saulgriežos jādodas
lasīt zāļu tējas un siet pirtsslotiņas – tās
veselībai būs vislabākās. Jāatceras arī
rasā muti nomazgāt, lai būtu smuka pēc
vaiga.
Es ļoti gribētu iemācīties svinēt
svētkus pēc senajām tradīcijām. Man nav
vecvecāku, kas varētu pamācīt, tāpēc
mēs ar mammu radām savas tradīcijas
un cenšamies turēt godā senās.
Tradīcijas – arī tās manu tautu ir
darījušas, dara un darīs stipru.
Bernadeta Balode,
Gulbenes sākumskolas
5.a klase

M

anai tautai pieder viss –
Gan zeme šī, gan debesis.
Tas manu tautu dara dzīvu
Un laimīgu, un brīvu.

Ja sirdīs prieks un cerība,
Tad bēdas tikai nieks.
Ja cerība un klāt vēl laime,
Tad mana tauta ir kā saime.
Ja tauta stipra, stipra es.
Mēs kopā uz šīs pasaules.
Ja tauta stipra, stipra es!
Mēs visi zem vienas saulītes!
Emīlija Matvejeva,
Pildas pamatskolas
9. klase
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E

s dzīvoju brīvā, skaistā un
draudzīgā valstī – Latvijā, kur mīt
daudz čaklu, izpalīdzīgu, gudru
un zinošu cilvēku. Latvieši ir Latvijas
pamatnācija, bet šeit dzīvo arī daudzu
citu tautību cilvēki, kuri Latviju sauc par
savu dzimteni. Manu tautu padara stipru
dziesmas. Dziesmas vieno mūs gan
ikdienā, gan svētku reizēs. Visnozīmīgākā
dziesma katram valsts iedzīvotājam
ir himna, tā ir Baumaņu Kārļa kopēja
lūgšana, kura vieno un dod spēku „Dievs,
svētī Latviju!”. Kad es dziedu līdzi, man
sirdī ienāk siltums un lepnums, bet
rokās sajūtams spēks. Himna radīta,
lai cilvēki sajustu spēku vienotībā un
piederību tautai. Ne velti kādu svarīgu
pasākumu sākumā visi klātesošie kopā
dzied himnu. Tas vieno visus. Himnu zina
katrs Latvijas iedzīvotājs: gan latvietis,
gan citas tautības cilvēks, gan nedrošs
pirmklasnieks, gan sirmgalvis.
Spēka un vienotības izjūtu mums dod
arī karogs. Kad mūsu valsts pārstāvji,
piemēram, sportisti uzvar, tiek pacelts
karogs, skan mūsu valsts himna. Svētkos
karogi iziet ielās. Tie mūs aicina, sauc,
aizved un sadodas rokās ar latviešu
tautu.
Mūsu himna un karogs ir unikāli. Mēs
visi esam dažādi, bet, dziedot himnu, kad
līdzās skan draugu, vecāku vai pavisam
svešu cilvēku balsis, mēs saplūstam ar
tām un tādos brīžos ar katru ķermeņa
šūniņu jūtam, ka esam daļa no savas

tautas. Bet tauta ir cilvēki, kas ik dienu,
ik brīdi dzīvo, strādā, padarot tautu un
Latviju arvien stiprāku. Latviešu tautu
dara stipru visu Latvijas tautu vienotība.
Šeit dzīvo un strādā mani vecāki,
brālis. Ar savu apzinīgo darbu viņi mūsu
valsti padara stiprāku, attīstītāku. Ko
es, skolniece, tev, Latvija, varu dot? Es
varu tikai sevi dot. Savu centību un spēju
nepadoties. Es negribu Latvijai dot vēl
vienu bezdarbnieku, tāpēc droši eju uz
savu mērķi. Kaut es vēl esmu tikai 9. klases
skolniece, es cenšos labi mācīties, piedalos
konkursos, olimpiādēs, lai nākotnē kļūtu
par profesori un mācītu jauno paaudzi
vai arī par zinātnieci, lai izgudrotu jaunas
zāles pret slimībām, kuras salauž cilvēku
dzīves, samazina Latvijas iedzīvotāju
skaitu. Manuprāt, mūsu laikmetā, kad
cilvēce apgūst Visumu, spēj nolaisties
jūras dzīlēs un izgudro robotus, nedrīkst
būt neārstējamu slimību. Manu tautu dara
stipru katrs cilvēks. [..]
Es ticu, ka varēšu izdarīt kaut
ko paliekošu savai Dzimtenei. Bet
vissvarīgākais, ko es varu dot Latvijai,
lai mana tauta ir stipra, esmu es pati,
dzīvojot tepat Latvijā, papildinot Latvijas
pilsoņu skaitu ar sevi. Manu tautu dara
stipru mērķtiecīgi cilvēki.
Manu tautu dara stipru laimīgi
cilvēki.
Katrīna Maceviča,
Dagdas vidusskolas
9.b klase
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atvija ir kā daudzbērnu ģimene.
Manuprāt, liela, draudzīga un stipra
ģimene. Lai vienmēr būtu miers un
saticība, ir jābūt noteikumiem, ko ievēro
visi ģimenes locekļi, vienlīdzīgi jāsadala
visi pienākumi, katram jārūpējas
par mājas tīrību un katra ģimenes
locekļa labsajūtu.
Tāpat arī valstī ir savi likumi,
kuri jāievēro katram šīs zemes
iedzīvotājam, savas tradīcijas, kas
apvieno mūs visus kopā, sava valoda,
kurā mēs runājam. Bet ne vienmēr viss
ir ideāli. Visi cilvēki ir atšķirīgi, viņiem ir
savi uzskati un pārliecība, savas domas
par tagad notiekošo un nākotni.
Mums jābūt progresīviem, radošiem
un daudzveidīgiem, jo jaunas idejas
un to īstenošana dzīvē parāda mūs kā
individualitātes, padara mūsu valsti
neatkārtojamu. Tomēr visiem jāsaprot,
ka šīs zemes attīstība un labklājība ir
atkarīga tikai no mums pašiem. Mēs ar
saviem darbiem virzām valsti uz priekšu
vai ar bezdarbību liekam tai stāvēt uz
vietas. Bet mēs visi saucamies – tauta.
Un pēc viena cilvēka teiktā vai viņa
darba spriež par visu tautu kopumā.
Man vienmēr ir nepatīkami dzirdēt, kad
par valsti runā sliktu, it īpaši tie, kam
nav ne jausmas, kā jābūt pareizi. Ir
labi runāt, kad skaties no malas, bet
kādreiz ir jāmēģina padarboties pašam
un pēc paveiktā darba spriest par
rezultātiem.

Manuprāt, galvenais noteikums, kas
jāievēro mums visiem, – jābūt kopā,
jādomā par to, ka mēs visi dzīvojam šeit
un tagad, un nākotne ir atkarīga tikai no
mums pašiem. Domas par valsts nākotni
un mūsu vietu tajā arī dara
mūs stiprus.
Anna Puškarjova,
Biķernieku
pamatskolas
9. klase

L

atvijas rokās ieliktas trīs zvaigznes:
brīvība, uzticība un saticība. Karogs
ar asinīm krāsots, kas izlietas par
mūsu brīvību. Daudzi gājuši aizsaulē,
un varbūt cīņas par brīvību turpinās arī
tur?
No teikām nākušais Lāčplēsis
jaundzimušajiem dod spēku. Tādu pašu
spēku reiz saņēma tie, kuru vārdos
šodien dēvējam Rīgas ielas.
Mūsu tautas senās zināšanas dod
mums gudrību un spēku. Mantojumā
esam saņēmuši valodu, kas mums ir
visdārgākais, jo kā gan citādi mēs visu
iemācītos un būtu stipri? Laima mums
devusi laimi, bet Māra palīdz ikdienas
darbos. Mūsu mantojums un gara
spēks dara mūs vēl stiprākus, kad to
apzināmies.
Dievs, svētī Latviju! Ak, svētī jel to!
Aleksa Kalinka,
Upsalas Valodu skolas
5. klase
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ēs esam kā putni – katram sava
ligzda, sava dzimtene, sava māja.
Daudzi no mums aizlido, ilgojas un
galu galā atgriežas.
Es jau trīspadsmit gadus esmu
nodzīvojusi Latvijā, bet nekad vēl neesmu
aizdomājusies par savu valsti. Ko man
nozīmē mana dzimtene, kas ir mans spēka
avots, un kā es izturos pret cilvēkiem,
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kas pamet savu valsti un dodas meklēt
laimi citur? [..] Katrā valstī ir savas gan
pozitīvās, gan negatīvās puses. Neviens
nekad nevarēs pateikt, kura valsts ir
labāka, kura sliktāka. Es mīlu Latviju tāpat
vien, jo tā ir vieta, kur es dzīvoju, mācos,
draudzējos. Es katrā zemē cenšos atrast
kaut ko labāku, kas nav pie mums, lai
vienmēr savā priekšā redzētu ideālu, pēc kā

ir jātiecas – vai tā būtu sakoptāka vide
vai attīstītāka ekonomika, vai siltākas
iedzīvotāju savstarpējās attiecības. Es
vienmēr cienīšu valsti, no kuras var
ņemt piemēru. Es uzskatu, ka visas
savas zināšanas es varētu likt lietā, lai
Latvija augtu un mainītos kopā ar mani,
lai tā kļūtu spēcīgāka un interesantāka
iedzīvotājiem.
Es nenosodu cilvēkus, kuri brauc
prom no savas dzimtenes, jo arī mans
vecākais brālis tagad mācās ārzemēs.
Ja cilvēks nejūtas vajadzīgs savā zemē,
viņš var meklēt laimīgo zemi citur. Katrs
no valsts, kurā viņš dzīvo, gaida, kaut
kādu atbalstu. Vienam ir ļoti svarīga
ekonomiskā stabilitāte, citam – dabas
tuvība, tīra vide vai bagāta kultūra un
reliģija. Mani vecāki par brāli, protams,
uztraucas, dod padomus, maksā par
mācībām, tāpēc viņš jūt ģimenes palīdzību.
Mani pārņem ļoti patīkama sajūta, kad
visi Latvijas iedzīvotāji vienojas svētkos.
Mēs dodamies laukā no savām mājām,
lai kopā ar citiem atcerētos nozīmīgus
notikumus Latvijas vēsturē un godinātu
cilvēkus, kuri piedalījās Brīvības cīņās.
Tādos mirkļos es varu sajust, kā gaisā
virmo patriotisma gars.
Man Latvija nozīmē zemi ar skaistu
dabu un garīgi stipriem cilvēkiem. Lai gan
Latvijā nav augstu kalnu vai tuksnešainu
stepju kā citās zemēs, es vienmēr
apbrīnošu tās dižozolus, Daugavu, mūsu
ziedu pilnās pļavas un priežu mežus. Šī

valsts mani ir izaudzinājusi, tā ir manu
atmiņu zeme. Es nedrīkstu aizmirst
savu dzimteni, kur mani mīl un vienmēr
gaida.
Sofija Verhoviča,
Daugavpils Krievu vidusskolas–liceja
7. klase

M

ēs varam lepoties ar mūsu valsts
prezidentiem – Jāni Čaksti, Kārli
Ulmani, Vairu Vīķi–Freibergu,
kuri ir devuši lielu ieguldījumu valsts
labā, kuri vienmēr bija kopā ar tautu un
darīja daudzas lietas.
Mūsu senči godā ir turējuši tautas
tradīcijas. Senie latvieši atzīmēja tādas
dienas kā Miķeļdienu, Mārtiņdienu,
Meteņus, Jurģa dienu, Lieldienas, Jāņus.
Mums, latviešiem, ir skaisti Dziesmu un
deju svētki, kuros tūkstošiem dalībnieku
dzied mūsu tautasdziesmas un dejo
tautas dejas. Arī es pats esmu piedalījies
Dziesmu un deju svētkos, izjutis vienotu,
stipru spēku.
Manuprāt, katram Latvijas iedzīvo
tājam ir jādod kaut kripatiņa labākai
Latvijas nākotnei, lai tā būtu stipra.
Katrs cilvēks var darīt šo valsti stiprāku,
ja vien viņš vēlas.
Es mīlu šo valsti, mīliet arī jūs!
Kristians Adijāns,
Bērzgales pamatskolas
7. klase
59

K

as gan ir tautas sīkstuma un spēka
avots? Varbūt Latvijas cilvēki glabā
kādu noslēpumu?
Vērojot savus vecvecākus, saprotu,
ka latvietim svarīgs savs stūrītis zemes.
Ar kādu mīlestību viņi iekopj dārzu, kurā
ir papilnam dārzeņu, ogu, augļu koku!
Viņi cenšas dzīvot saskaņā ar dabu,
tās likumiem. Priecājas par ziemu ar
baltu sniegu, zelta rudeni, silto vasaru,
vizbuļu pilnajiem uzkalniem pavasarī.
Ik gadalaiks nāk kā brīnums, kā jauna
darba cēliens.
Vēl man šķiet, spēks slēpjas ticībā.
Ticībā Dievam. Ticībā sev, saviem
spēkiem. Ticībā labā uzvarai pār ļauno.
Par to, cik stipra latviešu tautas ticība,
liecina daudzās baltās baznīcas. Arī
manā Aglonā.
Gudr ī ba... B ez senču sakņu
zināšanas, bez vieduma tauta būtu
nabadzīga. Ja zinu savas saknes, jūtos
spēcīgs. Man patīk raudzīties sveces
liesmā, domāt, domāt, domāt... Par
brīžiem, kas aizkustina, paliek atmiņā.
Tie ir Dziesmu un deju svētki. Nogurums
mijas ar prieku, ar vārdos neizsakāmu
sajūtu. Pakrūtē kņudina, kauns atzīties,
bet gribas raudāt. Ne jau grūtību un
slodzes dēļ, tas ir kaut kas īpašs, kā dēļ
gribas būt tur – kopā ar visiem.
Kad pasākumos skolas folkloras
ansamblis iziet publikas priekšā, smaidā
atplaukst klausītāju sejas. Prieks pilda
krūtis. Gribas un gribas dziedāt, dejot,
rotaļās iet.
60

Man šķiet, svarīga ir skaistuma
izjūta. Glīta, sakopta māja, pagalms.
Daudz puķu. Mamma saka, ka mēs jau
piedzimstam ar skaistuma izjūtu, ka tas
jau ielikts no Dieva.
Tātad Dievs, daba, darbs. Turpat
gudrība, skaistums, tikumība. Tas ir
mūsu mazās, bet sīkstās tautas spēks.
Arī es esmu šīs mazās un sīkstās
tautas daļa. Zinu – kamēr mēs ticēsim,
strādāsim no sirds un mīlēsim citus,
latviešu tauta pastāvēs.
Niks Kristiāns Karpovs,
Aglonas vidusskolas
5. klase

E

jot cauri pilsētas parkam, paceļu
ozolzīli. Tā ir tik maza! Brūna,
cieta čaula sargā spēku – asna
spēku. Dzīvības spēku. Es zinu, ka no
tāda mazumiņa var izaugt kaut kas liels
un spēcīgs. Latvijā aug vareni un stipri
ozoli. Koka spēks mudina mani domāt
pozitīvi. Es cienu Latviju un savu tautu.
Latvieši ir stipri.
Es plaukstā turu ozolzīli un domāju par
cilvēkiem. Mazam bērniņam piedzimstot,
mēs nezinām, kas no viņa izaugs. Varbūt
viņš kļūs par lielu Latvijas patriotu, taču,
iespējams, ka šis cilvēks pat nezinās
Latvijas himnu. Varbūt teiks vienu, bet
darīs citu. Varbūt būs kā ozols – spēku
ņems no dzimtās zemes, debesīs pletīs
žuburainos zarus, to ēnā spēku atgūt

varēs ikviens. Tik daudz varbūtību!
Domāju, ka Latvijā ir tādi cilvēki kā ozoli,
kuri uzticīgi kalpo savai valstij, mīl to,
nesalūst smagās ikdienas ritējumā.
Manā plaukstā kņud ozolzīles spēks.
Mēs varam palīdzēt cits citam. Varam
mācīties no savām un citu kļūdām, jo
tikai tā mēs visi kopā kļūsim par vienotu
un stipru tautu. Valsts svētkos sanākam
kopā, svecīšu liesmas met kūleņus mūsu
pirkstos, acīs un sirdīs. Tas ir burvīgi! Tā
mēs varam pierādīt sev un citām valstīm,
ka esam vienota un nesalaužama tauta.
Velku kājās savus gumijas zābakus,
rokās – darba cimdus, jo ir aprīlis,
mēnesis, kad latvieši pulcējas, lai
sakoptu savu zemi. Manuprāt, tas ir tik
jauki, ka visa valsts var saliedēti rūpēties
par mežu, ceļmalu, upju tīrību. Šķiet,
ka zeme, kurā mēs dzīvojam, vēlas,
lai tā būtu sakopta, tāpēc mēs rīkojam
talkas.
Es velku goda drānas un dziedu
korī. Es esmu lepna, ka aptuveni 43 000
dalībnieku rada skaistus, skanīgus un
aizkustinošus koncertus Dziesmu un deju
svētkos. Cilvēku mežs Lielajā estrādē.
Ozoli un liepas. Vīri un sievas, un bērni
pa vidu. Koru balsis ievibrē kosmosu,
deju soļi izzīmē vissenākos rakstu
rakstus, radot enerģiju, kas pārvēršas
tautas stiprumā.
Rudens vējos nosalušie pirksti cieši
sažņaudz ozolzīli. Tikai nepazaudēt!
Pasaule kļuvusi nemierīga. Ziņu diktore
šovakar atkal stāsta par dabas katastrofu,

nežēlīgu uzbrukumu, nopietnu zādzību.
Atkal, atkal, atkal... bailes piezogas...
dusmas... naids... Es zvanu māsai uz
Angliju un domāju labas domas. Neviens
negrib, lai notiktu kaut kas slikts. Māsa
mierina mani, es – māsu. Mums jāturas
kopā!
Mēs esam stipri. Nocirsto koku vietā
iestādīsim jaunus. Pēc gadiem tur zaļos
varens mežs. Maza, brūna ozolzīle sevī
slēpj lielu spēku, lai pārtaptu varenā
kokā, jo mēs esam skaista, talantīga,
draudzīga un stipra tauta.
Evelīna Katrīna Karņevska,
Dobeles Valsts ģimnāzijas
7. klase
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urzemes jūra,
Zemgales lauki,
Vidzemes kalni,
Latgales ezeri,
Siltās un zaļās vasaras,
Zelta rudens un lapkritis,
Balta ziema ar salu,
Plaukstošs un smaržīgs pavasaris,
Rudzu maize ar biezpienu,
Sārti āboli un zemeņu ogas,
Skanīgas dziesmas un jautras dejas,
Stipri cilvēki – mēs esam tauta:
Latviešu tauta.
Intars Punculis
Aglonas vidusskolas
5. klase
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Elīza Evelīna Pētersone, Trikātas pamatskola, 6. klase

T

autu stipru dara cilvēki. Tikai no
mums ir atkarīgs tautas spēks un
vienotība. Daudz cilvēku aizbrauc,
jo domā, ka citur ir labāk nekā Latvijā.
Jā, varbūt tā domā tie, kas nav Latvijas
patrioti, bet tie, kas savu valsti mīl,
vienmēr būs apmierināti ar to.
Latvijā ir daudz zināmu cilvēku, kas
spodrina Latvijas tēlu, piemēram, mūsu
dižie dzejnieki – Rainis un Aspazija, Dainu
tēvs Krišjānis Barons, un, protams, daudzi
citi arī mūsdienās nes Latvijas vārdu
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pasaulē ar saviem labajiem darbiem un
panākumiem – sportisti, mākslinieki,
politiķi. Es domāju, ka katrs cilvēks ar savu
godprātīgo darbu, uzticību savai zemei ir
savas valsts vērtība. Tas stiprina katra
paša pārliecību un stipru dara visu tautu.
Arī tradīcijas padara tautu stiprāku.
Visskaistākie, manuprāt, ir Līgo svētki.
Jāņos mēs sanākam kopā – draugi, ģimene
un kaimiņi, sienam sieru, lecam pāri
ugunskuram un pinam vainagus. Šī kopā
būšana saliedē ļaudis un stiprina tautu. Un

nevar nepieminēt Dziesmu svētkus, jo te
sastopas ne tikai dziedātāji un dejotāji,
bet parādās mūsu tautas stiprums un
vienotībā dziesmā, dejā, mīlestībā uz
savu zemi.
Tautu dara stipru arī viss pārdzīvotais,
piemēram, kari un nelaimes. Daudz
ienaidnieku ir gribējuši pakļaut latviešus.
Mēs vienmēr esam cīnījušies par savu
brīvību. Mūsu valsts pārcieta 1991.gada
janvāra Barikāžu laiku. Daudzi Latvijas
iedzīvotāji brauca uz Rīgu, lai aizsargātu
to. Un tas izdevās, jo tauta nepadevās un
cīnījās kopā. Pateicoties šiem cilvēkiem,
Latvija šodien spēj būt neatkarīga ar
savu valodu un savu tautu, ar savu
himnu, karogu un Brīvības pieminekli.
Mana Latvija ir maza, bet stipra. Es
mīlu savu valsti. [..]
Ieva Asupa,
Vecsaules pamatskolas
8.b klase
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eiz kādā aukstā dienā liepājnieks
Olivers gatavojās iet mājup no
skolas, bet pēkšņi skolas huligānu
bariņš sāka ņirgāties un aizvainot viņu.
Viņi grūstīja zēnu no vienas malas uz
otru, atņēma Olivera šalli, ko viņam bija
adījusi vecmāmiņa. Atņēma un saplēsa
to. Puisēns ievēroja, ka apkārt stāv
citi bērni, bet viņam neviens nepalīdz.
Olivera sirds bija salauzta gabaliņos.

Pārskrējis mājās, zēns sāka raudāt.
Klāt pienāca vecmāmiņa un jautāja, kas
esot noticis un kādēļ mazdēls raudot.
Olivers pastāstīja atgadījumu pēc mācību
dienas. Vecmāmiņa pasmaidīja un teica,
ka varot uzadīt vēl vienu šalli.
„Nav, kā tu domā. Neraudu, jo žēl
šalles. Kāpēc ir tik daudz neizpalīdzīgu
cilvēku?” mazais puisēns izmisīgi jautāja.
Vecmāmiņa aizveda Oliveru uz savu
istabu, un abi iesēdās šūpuļkrēslā. Savā
rāmajā balsī mīļome (kā arī tika saukta
vecmāmiņa) stāstīja par organizācijām,
kuras palīdz brīvprātīgi katru dienu
dažādās nelaimēs nonākušajiem.
„Cilvēki iet un ziedo, nes segas un
palīdz zvēriņiem, pastaigājoties ar tiem,”
apgalvoja vecmāmiņa. „Oliver, aizej arī
tu kādu reizi un padari labu darbiņu,
un kāds tajā dienā kļūs laimīgāks!”
ierosināja vecmāmiņa. „Tas, ka tev, Olīti,
nepalīdzēja, ir slikti, taču mana pārliecība
ir, ka lielākā daļa cilvēku izpalīdz viens
otram nelaimē, bēdās.”
Vecmāmiņa un mazdēls stundu
nosēdēja šūpuļkrēslā, runājot par citām
labām lietām – skaisto dabu, talantīgo
un dziesmoto latviešu tautu. Runāja par
visu, ko spēja tajā brīdī iedomāties.
Beigu beigās Olivers saprata, ka
nevajag daudz, lai darītu labu. Sev.
Citiem. Latvijai.
Sindija Eva Krūmiņa,
Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas
10. vidusskolas 6.b klase
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Himēna Dzene, Riebiņu vidusskolas 5. klase
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E

s dzīvoju Latvijā. Šī ir mana valsts
un mana dzimtene. Šeit ir viss,
ko es vēlos: zaļi meži, tīrs gaiss,
dzidrs ūdens un labi cilvēki.
Mana dzimtā valoda ir latviešu
valoda. Manuprāt, tā ir skanīgākā
valoda visā pasaulē. Latviešu valoda ir
pārdzīvojusi grūtus laikus, bet joprojām
dzīvo un plaukst, ja vien paši pratīsim to
nosargāt. Mūsu valoda ir valsts valoda,
kas dod spēku savai tautai. Lai
tā pastāvētu, ir jāievēro valodas
kultūra ikdienā un svētkos,
jāciena un jāmīl sava valoda.
Bez savas valodas tautai
ir vajadzīga brīvība. Latviešu
tauta neskaitāmās smagās cīņās
ir izcīnījusi savu neatkarību.
Vairākas reizes tuvākas un
tālākas kaimiņu valstis iekaroja mūsu
zemi, tomēr viņiem neizdevās to paturēt.
Tauta cieta lielus zaudējumus gadu
simteņu ilgajās cīņās, bet nepadevās.
Latvieši bija un ir stipri savā garā, lai
nosargātu savu zemi. Es esmu lepna būt
latviete. Man ir liels gods būt daļai no
tautas, tās vēstures un šodienas.
Tautu stipru dara arī tās kultūra.
Viss, ko cilvēki radījuši ar savu fizisko uz
garīgo darbu. Mums, Latvijas cilvēkiem,
ir ar ko lepoties! Mūsu dzejnieki,
rakstnieki, komponisti, sportisti un citu
nozaru darbinieki nes Latvijas vārdu
pasaulē. Arī es gribu būt viena no tiem
daudzajiem jauniešiem, kas savu tautu

dara stipru ar savu personību, darbu un
Tēvzemes mīlestību.
Lai arī mana tauta nav liela un zeme,
kur dzīvojam, neaizņem lielus plašumus,
tā ir mana Latvija, kas man un citiem
dod spēku. [..]
Lueta Siliņa,
Valmieras Pārgaujas sākumskolas
5.a klase

E

s domāju, ka labi
darbi manu tautu
dara stipru. Es vēl
mācos un neko dižu vēl
neesmu izdarījis savai zemei, bet bieži
daļu savas kabatas naudas es ielieku
kādā ziedojumu kastītē veikalos. Man
liekas, ka tā es varu palīdzēt tiem,
kuriem šobrīd klājas grūti. Ja tā darīs
daudzi cilvēki, tad nelaimē nonākušo
būs daudz mazāk. [..] Ja visi cilvēki darīs
viens otram labu un palīdzēs tiem, kam
neklājas viegli, tad tā būs stipra valsts
un pastāvēs vienmēr. Tikai kopā mēs
esam stipri!
Ralfs Eduards Pakalns,
Valmieras Pārgaujas sākumskolas
5.d klase
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Evita Bērtule, Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra 8. klase
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ija parasta rudens diena. Tumši
sarkanās lapas virpuļoja dejā, balts
zosu kāsis iezīmējās debesīs. Kā katru
nedēļu Jānis devās ciemos pie vectēva un
vecmāmiņas. Vectēvs sēdēja uz dīvāna un
skatījās televizoru. Zēns piesēdās blakus
vecajam vīram.
„Mamma teica, ka tu kāvies skolā?”
vecais vīrs vaicāja.
„Saša visu dienu apgalvoja, ka Latvija
ir slikta valsts, un cilvēki šeit ir visi stulbi,
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un, kad viņš kļūs pieaudzis, viņš pametīs šo
zemi, tāpēc es viņam iebakstīju, un sākās…
Viņš ir vainīgs!”
„Viņam noteikti nav taisnība, bet bija
vērts sākt? Vai tad spēks ir dūrē?”
„Bet tā ir viņa dzimtā zeme! Kā viņš tā
var teikt!” mazdēls pārtrauca vectēvu.
„Ne visi mīl mūsu valsti tāpat kā tu,
mans mazais patriot! Mums ir cilvēki, kas
pret to iebilst, nevajag nosodīt, tā ir cilvēku
izvēle. Bet tas padara mūs tikai spēcīgākus,

stiprākus. Kad tavs Saša aizbrauks,
esmu pārliecināts, ka viņš nožēlos, ka
nav kļuvis par daļiņu no mūsu draudzīgās
tautas ar jaukajiem cilvēkiem, ka nav
kļuvis par mazu gabaliņu no mūsu valsts,
viņš skums pēc brīnišķīgās, tīrās dabas!”
laipni smaidīdams, teica vectēvs.
„Es piekrītu, bet vēl...” mazdēls
nerimās.
„Tu esi daļa no mūsu tautas un mūsu
valsts, manu zēn!” vectēvs noglaudīja
zēna galvu. „Un tu to zini!”
Es patiešām domāju, ka mūsu cilvēki
ir spēcīgi un stipri, kad mēs esam kopā,
un tas būs mūžīgi.
Margarita Anufrijeva,
Jelgavas 2. pamatskolas 8. klase

L

atviju stipru dara stipri cilvēki,
kā, piemēram, mana vecmamma.
[..] Mana vecmamma 22 gadus no
1987. gada līdz 2009. gadam bija Blontu
pagasta priekšsēdētāja. Mājās viņai bija
saimniecība: dārzs, lopi, par kuriem viņa
rūpējās.
Vecmamma man pastāstīja, kas
notika laikā, kad Latvija bija Padomju
Savienības sastāvā. Astoņdesmito gadu
beigās cilvēku vidū nebija vienprātības:
vieni gribēja, lai Latvija atgūtu neatkarību,
bet otri vēlējās, lai Latvijā paliktu
padomju iekārta. Mana vecmamma bija

to cilvēku pusē, kuri gribēja, lai Latvija
atkal būtu neatkarīga. Mani ļoti saviļņo
vecmammas stāsts par to, kā Latvija
atguva neatkarību.
Kaut arī lielākā daļa cilvēku bija
laimīgi un lepni par Latvijas neatkarības
atjaunošanu, tomēr netrūka arī pretinieku
un pat tādu, kas atklāti nostājās
Interfrontes pusē. Pati vecmamma
strādāja tālāk līdz pat pensijai. Par
savu darbu viņa nekad nesūdzējās, uz
darbu gāja ar prieku. Vadīt pagastu
šādos apstākļos nebija viegli, reizēm pat
bīstami. [..]
Aizgājusi pensijā, vecmāmiņa
brīvprātīgi darbojās Sarkanajā Krustā,
organizēja Ludzas Diabēta biedrību, kuru
pēc tam vadīja un iesaistījās dažādos
Eiropas Savienības projektos. Es ļoti
cienu savu vecmāmiņu, viņa ir ļoti gudra,
apķērīga un ar lielu pieredzi. No viņas var
daudz ko pamācīties un uzzināt. Zinu,
viņa mani atbalstīs, pat tad, ja es pati
neesmu pārliecināta par sevi. Atbalsts
no viņas puses liek virzīties man tālāk.
Vecmāmiņa visiem iesaka darīt to, ko
vēlas un par ko sapņo, ticēt sev, dzīvot
dzīvi tā, kā gribas.
Tieši tādi stipri cilvēki kā mana
vecmāmiņa dara mūs tautu un valsti
stipru.
Amanda Pavlovska,
Ludzas pilsētas ģimnāzijas
7.b klase
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as manu tautu dara stipru?
Manuprāt, tie ir Latvijas nacionālie
simboli jeb zīmes, kas raksturo
Latviju un tās tautu. Oficiālie Latvijas
simboli ir valsts karogs, himna un
ģerbonis.
Mūsu karogs ir karmīnsarkanā krāsā
ar cēlu stāstu par tā rašanos. Latvijas
karoga baltā krāsa simbolizē taisnīgumu
un patiesumu cilvēkos, bet karmīnsarkanā
ataino pagātnē izlietās tautas asinis par
brīvību un neatkarību.
Tautas spēks un mīlestība ir valsts
himnā, ko ieliekam vārdos, kad to
dziedam. Himna ir kā tautas kopīgā
lūgšana, stāvot kājās. Manuprāt, skanot
tai, jebkurš no mums jūtas piederīgs šai
vietai un laikam, kurā dzīvojam.
Valst s atpazīstamības trešais
simbols – Latvijas valsts ģerbonis.
Manuprāt, tajā atainoti tautas vēstures
svarīgākie mirkļi. Visas latviešu tautas
vēstures mantojums.
Man gan šķiet, ka himna, karogs
un ģerbonis nav vēl nekas bez pašiem
cilvēkiem – tautas. Valstij svarīgos
mirkļos mēs varam sadoties rokās un
justies kā viens vesels. Pēc manām
domām, šie trīs Latvijas valstij svarīgie
simboli mūs vieno un dara stiprus kā
latviešu tautu.
Rūdolfs Aumeistars,
Valmieras Pārgaujas sākumskolas
6.c klase
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Koki un cilvēki

S

tāsts sākās sešas paaudzes tālā
pagātnē. Un tā Jaunajā Piebalgā
„Caunīšu” māju saimniece Liene
Spēlīte kopā ar vīru Jāni Spēlīti savas
mājas pagalmā iestādīja trīs kokus.
Par godu dēlam Jānim un abām Spēlīšu
meitām – Annai un Martai. Dēlam –
ozolu, lai aug varens, stiprs un izturīgs
kā pats dižais latvju ozols, bet meitām –
kļavus, kā tolaik Piebalgā sauca. (Jā,
kļavs laika gaitā arī Piebalgā ieguvis
sieviešu dzimti, un tagad zinām tikai
kļavas.) Lai meitas ir krāšņas kā kļavas
rudenī un dāsnas kā šie koki, pavasaros
dāvājot savu saldo dzīvības sulu.
Senie koki pagalmā auga un priecē
ja mazos, un katrs, arī paaugoties,
rūpējās par savējo, tomēr tagad,
21. gadsimtā, „Caunīšmāju” pagalmā
palicis ir tikai viens, – tā ir Annas kļava,
kas izturējusi gan vētras, gan arī abus
karus. Kāpēc tā?! Stāsta, ka Jāņa ozolā
esot iespēris zibens, un tas sācis kalst,
līdz sazāģējuši malkā, bet Martas kļava
vienkārši nolūzusi kādā aukstā ziemā.
Ko pieredzējuši šie koki, kā mainījās
visa dzīve ap tiem un arī paši cilvēki
„Caunīšu” mājās, to varu tikai nojaust,
bet ja koki prastu runāt?
Bērni, kuriem par godu tika iestādīts
māju lepnums – ozols un kļavas, sen jau
Aizsaules dārzos, bet Annas kļava vēl

aizvien glabā atmiņas no tiem laikiem,
kad zāle bija zaļāka, debesis dzidrākas
un saulīte spožāka.
Pēc 1949. gada izsūtīšanas kādu
laiku Spēlīšu dzimtas mājās neviens
nedzīvoja, jo pašiem saimniekiem bija
jāiepazīst aukstā Sibīrija. Tikai vecā
kļava visu vēroja un pieskatīja, gaidot,
kad kāds atgriezīsies un atkal pavasarī
ieurbs mizā, alkdams pēc saldās sulas.
Kādu dienu „Caunītēs” atgriezās
mana vecāmamma un vecaistēvs, Gunta
un Austris Bites. Guntas skatiens vispirms
apstājās pie vecās kļavas pagalma vidū,
par kuru bērnībā vecmāmiņa Anna tik
daudz bija stāstījusi, jo Sibīrijā kļavām
sulas neesot tik saldas un bērni nemaz
nezinot, kā spēlēties ar kļavu Buratīno
snīpīšiem. Jaunā ģimene negaidīja ne
Laimes lāci, ne citus pesteļus un paši
sakopa pagalmu, kur ilgus gadus neviens
nebija spēris kāju. Droši vien tāpēc, ka
mājas stāv tālu nomaļus no citām un
nedzird pat tuvākajos kaimiņos gaili
dziedam. Un tā Gunta un Austris sāka
dzīvot un saimniekot senajās dzimtas
mājās kā piebaldzēni, kas paši prot
darināt savu laimi. „Caunītēs” allažiņ
bija sausa egļu malka, ko maizi cept un
pirti kurināt. Vēlāk Bišu ģimenē pasaulē
nāca mana mamma Baiba, pēc tam arī
mans krusttēvs Agris. Lielajā kļavā tika
iekarinātas šūpoles, kurās mēs, bērni,
šūpojāmies, un vējš tur šūpo vēl tagad.

„Caunītēs” vienmēr dzīvojuši ļaudis,
kas darbu mīļo. Mēs abas ar māsu Lieni
zinām, ka pie vecāsmammas ir istabām
sienas gludas un baltas, krāsns gluda
un balta, sijas baltas, priežu dēļu grīda
tikpat spodra kā galds, un pie sienas
pulkstenis. Mēs vienmēr ciemakukulī
aizvedīsim kliņģeri – lielu, dzeltenu, bet
vecāmamma jau būs izslaukusi gotiņu
Gauju un mūs sagaidīs ar neparasti baltu
un garšīgu bukstiņputru. Tādu varenu
bukstiņu pat mūsu mamma neprot
izvārīt, lai kā viņa censtos! Un Caunīšu
šūpoles! Tās lielajā kļavā lido debesīs!
Kad mana māsa Liene šogad beidza
mākslas skolu, viņai bija jāizlemj, par ko
un kā taisīt diplomdarbu. Māsai ienāca
prātā doma saistīt diplomdarbu ar
mums tik tuvo, mīļo kļavu un vecajām
mājām – „Caunītēm”. Tā uzzinājusi
lielās „Caunīšu” kļavas pagātni un
noskaidrojusi mūsmāju vēsturi, māsa to
uzbūra mazliet nostalģiskā, bet patiesā
stāstā ar ilustrācijām, kas pārtapa
gleznās. Gleznās, kurās vecā „Caunīšu”
Annas kļava greznojas pie mājas visos
gadalaikos. Diplomdarbs guva ievērību,
bet cik ilgi vecais koks turēsies ar visām
saknēm dziļi dzimtajā zemītē, neviens vēl
nezina, domāju, pat pati kļava nenojauš.
[..]
Lāsma Slaidiņa,
Jaunpiebalgas vidusskolas
7. klase
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Liepājas Centra sākumskolas 2.d klase

L
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atgale – krāsainu lietu un vietu zeme.
Tur, kur uz robežas ir tilts, tur mūsu pašu Jēkabpils.
Tur, kur mūri kā ozolmuca, ir senā un vecā Ludza.
Tur, kur pie upes senlatvjiem bij pils, tur tagad greznā Daugavpils.
Tur, kur Pērkons sēž ar sudrabkalti, tur cienīgi stāv lepnie Balvi.
Tur, kur krāsas plūst kā lava, tur ir raibā Krāslava.
Varbūt, bet tikai varbūt Latgale nav ezeru zeme.
Varbūt, bet tikai varbūt tā ir krāsainu lietu un vietu zeme,
Jo varavīksne te mirdz īpaši –
Īpaši spoži un krāšņi.
Antra Toporkova,
Ciblas vidusskolas 6. klase

E

smu patiesi gandarīta un lepna par
saviem tautiešiem, kuri mūsu valsti
padara atpazīstamāku, spēcīgāku,
izceļot tās burvību un stiprumu citu
valstu acīs. Kopā būšana dažādos
valsts svētkos – Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienā, Lāčplēša dienā,
nozīmīgos un lielos pasākumos – Dziesmu
un deju svētkos. Tieši tur var redzēt, cik
draudzīga un vienota tauta mēs esam.
Šajos svētkos īpašu sajūtu ienes dziesma
„Saule, Pērkons, Daugava”. Tajā parādās
visas Latvijas burvība un krāšņums.
To klausoties un dziedot, ikvienam
mūsu tautietim sirdī iezogas trīsas un
lepnums.
Vēl mēs varam būt lepni un pateicīgi
par mūsu valsts labākajiem sportistiem.
Kā spilgtu piemēru šobrīd varam minēt
Mairi Briedi. Viņš pierādīja, ka mazā valstī
var būt spēcīgi, apņēmīgi un mērķtiecīgi
cilvēki. Viņu atbalstīja un līdzi juta visa
valsts. Latvijā ir daudzi talantīgi un
uzņēmīgi cilvēki dažādās jomās, kas mūs
dara lepnus.
Es lepojos ar savu valsti un tās
iedzīvotājiem, jo zinu cik izturīgi, stipri
un talantīgi ir latvieši. Kopā mēs varam
visu. Lepojos, ka varu dzīvot tik tīrā,
skaistā un mierīgā valstī.
Nesīsim Latvijas vārdu plašajā
pasaulē un darīsim to atpazīstamāku! Lai
ikviens pasaulē zina, ka esam latvieši,
spēcīga un spējīga valsts!
Samanta Šinkareviča,
Grobiņas sākumskolas 6. klase

Mana vecvecvecmāmiņa
Latvija

M

anai vecvecvecmāmiņai Latvijai ir
jau gandrīz 100 gadu. 1918. gadā
tā spēra savus pirmos solīšus.
Nemiera pilni bija tās pirmie dzīves
gadi. Bet tā izdzīvoja, sāka strauji augt
un attīstīties. Tā mācījās, vēroja citus,
bet arī attīstīja savus talantus, rādīja
plašajai pasaulei darbaspējas. Brīvā
laikā tai patika uzdziedāt un uzdejot.
Kad cēlās stipras vētras, viņa cīnījās pret
ļaunumu. Viņai vēlējās uzspiest svešu
gribu, valodu, tradīcijas, bet Latvijai
izdevās saglabāt savu būtību.
Latvijai ir četras meitas: Latgale,
Vidzeme, Kurzeme, Zemgale. Tās ir
līdzīgas, tomēr katrai no tām piemīt kaut
kas tikai tai raksturīgs. Arī tām ir savi
bērni, mazbērni. Viena no tiem esmu
es – Latgales meitene.
Latvija mīl savus bērnus un
mazbērnus. Viņa ada saviem bērniem
valodas šalli, darina mazus cimdiņus
dziesmiņām, zeķītes – pasakām. Viņa
apskauj visu ar savām siltām, maigām
rokām un dāvā tiem savu mīlestību.
Arī es jūtu tās pieskārienu, tas
dod man spēku un spēju ar mīlestību
raudzīties pasaulē.
Mazmazmazmeitiņa
Vlada Seimuškina,
Ciblas vidusskolas
8. klase
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A

data siena kaudzē, lapa rudens
vējos – tāds var šķist manas
tautas stiprums pasaulē. Kur
slēpjas tas, kur mitinās, kur mīt?
Sāku meklēt to pirms gadiem diviem,
kad man bija tikai divpadsmit. Godīgi
sakot, es to nemeklēju, tas atrada
mani – meiteni, kas to turēs godā. Bija
11. novembris – Lāčplēša diena. Nogurusi
un neizgulējusies – tā todien jutos. Pēc
mūzikas skolas steidzos uz Lāpu gājienu.
Nekad to nebiju darījusi un nezināju, kā
tas ir. Gājienam pievienojos pusceļā.
Krēslā liesmojošas ugunis un plīvojoši
karogi mani satrieca un pārvērta, un
es kļuvu par dzirksteli lāpā. Par karoga
ieelpu un izelpu. Cilvēki visi vienā lentē
slīdēja uz priekšu, un mana sirds traucās
līdz.
Galamērķi sasniedzām jau tumsā.
Gājiens bija savijies kamolā apkārt
piemineklim. Sāka skanēt mūzika.
Dziesma pēc dziesmas. Cik lieliski
vārdi! Vai es tos kādreiz biju dzirdējusi?
Nezinu. Aizvēru acis un klausījos. Balsis
viļņojās un šūpojās lāpu gaismā. Es
izdzīvoju katru domu, zilbi, katru vārdu.
Tie skanēja tik dzīvi! Atvēru acis un lāpu
gaismā redzēju desmitiem apgarotu seju,
redzēju aizkustinājuma asaras un sajutu
krūtīs ieplūstam siltu vilni. Dziesma
saviļņoja un pacēla mani spārnos. Un
es sapratu, kāpēc „Daugav’s abas malas
mūžam nesadalās” un Kurzeme, Vidzeme
un Latgale patiešām ir mūsu!
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Es biju dabūjusi burvju ieročus, gluži
kā Sprīdītis pasaku lugā. Mana dziesma.
Mana valoda. Mana ticība. Esmu
pārliecināta, ka tās ir ne vien manas, bet
arī manas tautas vērtības.
Un droši varu teikt – tautas stiprums
nav zudis.
Madara Māsāne,
Jaunsilavas pamatskolas
8. klase

L

atviešiem vienmēr būs sava valoda,
un to neviens nevar mums atņemt,
jo mēs par to esam cīnījušies ilgus
gadus un mēs par to mūžīgi turpināsim
rūpēties un cīnīties.
Man ir liels gods būt latvietei, bet vēl
lielāks, zinot, ka es protu runāt latviski.
Latviešu valoda padara mūs īpašus,
salīdzinot ar citām valstīm. Latviešiem
ir bagāta valoda, kas vieno tautu un
atgādina, kāpēc mums tā vispār ir un
kāpēc tā ir tik svarīga.
Latvieši ir cīnījušies par savu valodu
jau kopš seniem laikiem. Latviešiem
valodu vairākas reizes mēģināja apslāpēt
un pazudināt, bet tas neizdevās. Tas
parāda, cik ļoti latvieši rūpējās par savu
valodu un cik tā ir svarīga viņiem, un
cik lepni viņi ir par to. Latviešu valodai
ir liela vēsture, kas parāda, cik cītīgi
latvieši ir strādājuši, lai būtu liela, stipra,
vienota tauta. Tad, kad Bībele bija

tulkota latviešu valodā un kad grāmatas
sāka rakstīt latviski, latvieši redzēja, ka
viņiem bija iespēja veidot stipru tautu un
to saglabāt uz mūžiem.
Ir ļoti svarīgi zināt savu valodu un
mācīt to tālāk citiem cilvēkiem, īpaši, ja
nedzīvo Latvijā. Ja nav citas lietas, kas
padara tautu varenu, valoda vienmēr
būs ar mums latviešiem. Ir svarīgi to
lietot visu laiku, jo tā var ātri pazust.
Ja nav valodas, nav arī tautas. Sargājiet
savu tautu, sargājiet savu valodu tīru un
svētu! Runājiet latviski! Tas ir ļoti viegls
darbiņš, ko katrs latvietis var izdarīt.
Elizabete Grigalinoviča-Leja,
Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas
8. klase

K

as manu tautu dara stipru? Kas to
rada un ceļ? Liek tai iemirdzēties
spožākajos toņos, ieskanēties
dzestrākajās skaņās, uzplīvot debesīs un
nolūkoties uz sevi ar lepnumu sirdī? Kas
liek tai pastāvēt un būt stiprai? Būt sev.
Būt Latvijai.
Mēs, latvieši, esam savas tautas
dvēseles, savas tautas radītāji. Bez
mums Latvija nebūtu nekas. Jo tieši
mēs esam tās enerģija, kas dod tai spēju
pastāvēt. Ar cēlu sirdi gājuši, darījuši
un pārstāvējuši Latviju. Cīnījušies par
to un nekad nepadevušies. Tā ir mūsu
tauta, kas to ir mīlējusi un mīl joprojām
nesavtīgi. Mūsu zemi. Mūsu mājas. Tās

ir sajūtas, kas vārdos nav pasakāmas,
sajūtas, kas ievelk sevī un aiztur.
Latvija. Tā ir mūsu tautas vislielākais
dārgums. Dārgums, kas ir mūžīgi
jānosargā, kas ir jāievīsta kā trausls
porcelāna gabaliņš, kurš saglabājies
paaudžu paaudzēm. Tik dārgs un
svēts. Tāpat kā mūsu tauta, par kuru
rūpējas ikviens tās tautietis. Lai gan
šobrīd vairākumam latviešu šādi vārdi
varētu raisīt pārdomas, jo daudzi atstāj
savas tēva mājas un laimi meklē tālu
svešumā, citās zemēs. Dārgie latvieši,
kur jūs esat? Kā jūs spējat pamest šo
pašu dvēselēm radīto zemi? Ak, mīļā
tauta! Nepadosimies pie mazākajiem
šķēršļiem! Latvijai vēl tikai augt un augt,
un tieši mēs esam tie, kas tai var dot
šo iespēju. Kas var iet, darīt un radīt.
Manu tautu stipru dara mūsu apņēmība,
mūsu spars un degsme rīkoties. Vēlme
augt un attīstīties. Raudzīties nākotnē
ar drosmi un pacietību, ieguldot sevi
un savu darbu, lai Latvija taptu arvien
labāka. Vienīgi dažreiz pārdomāju, kur
gan ir šie cēlie latvieši. Pat ja mājās, pat
ja šeit, bet vai viņi ir Latviju savās sirdīs
nosargājuši?
Mana tauta. Mana Latvija. Vārdos
neizteikt, cik ļoti esi man tuva un
svarīga. Vai es spētu dzīvot, ja reiz tevi
zaudētu?
Šarlote Lorija Nagle,
Kārsavas vidusskolas
9. klase
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Emīlija Jeršova, Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 3. klase

M

ūsu Latvijas daba ir burvīga un
līdzinās pasakai, kur tek sudrabaini
dzidrs avotiņš un zāle rasā spīd kā
piebārstīta ar dimantiņiem. Tik skaista un
sakopta daba kā Latvijā nav nekur citur.
Cik pateicīgai man jābūt tiem, kuri
padarīja Latviju brīvu un drošu! Cik
pateicīgai man jābūt tiem, kuri padarīja
Latviju par manu zemi, manām mājām un
sirdi!
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Latvijas tauta ir tik stipra un nelokāma
kā dzelzs. Vēl stiprāku to dara ikviens
no mums, kurš ar lepnumu dzīvo Latvijā
un dara savu ikdienas darbu ar rūpību
un mīlestību – skolotāji, ārsti, policisti,
pārdevēji, sētnieki, mūziķi, šoferi, māmiņas,
pensionāri un visi citi.
Mēs, Latvijas iedzīvotāji, darām tautu
stipru un vienotu, piedaloties ikvienā
pasākumā, kas svarīgs Latvijai. Tikai

no mūsu attieksmes un domāšanas ir
atkarīga Latvijas nākotne un tautas
vienotība. Mūsu valsti un iedzīvotājus
raksturo patriotisms, mēs svinam mūsu
tautai ļoti nozīmīgos svētkus – Lāčplēša
dienu, Latvijas dzimšanas dienu un
citus svētkus. Godinot savu valsti, mēs
dziedam himnu „Dievs, svētī Latviju!”,
to zina ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš
savā sirdī jūtas patriots. Piespraužot pie
apģērba sarkanbaltsarkano lentīti, mēs
radām sajūtu, ka esam liela, spēcīga
un vienota valsts. Arī mūsu ģimenē
izveidojusies šī tradīcija – katru gadu likt
pie sirds lentīti, iedegt svecīti, apmeklēt
svētku koncertus par godu Latvijai.
Valoda ir katras valsts svarīgākā
vērtība, tā mūs padara īpašus citu tautu
vidū. Mēs, latvieši, esam atbildīgi par
savas valodas turpmāko nākotni. Tauta
ir dzīva tik ilgi, kamēr dzīva ir tās valoda.
Ja zūd valoda, zūd arī pati tauta. Mūsu
uzdevums ir to stiprināt un cienīt.
Visiem kopā apvienojoties, mēs
padarām Latviju vēl vienotāku. Es zinu,
ka Latvijā dzīvo drosmīgi un stipri cilvēki,
kas vienmēr sargās savu dzimteni.
Es Latvijai novēlu mieru un saticību
saglabāt mūžīgi mūžos.
Ance Skalže,
Grobiņas sākumskola
6. klase

P

averies apkārt! Vai jūti saviļņojumu,
kad redzi Latvijas mežus, pļavas,
laukus un tās tautiešus šeit
dzīvojam? Es to izjūtu ik dienu, ik
mirkli, ik sekundi. Viss, kas ir pašreiz
šeit un tagad, ir mūsu visu vienīgā un
neatkārtojamā Latvija, manas un arī
tavas dzimtās mājas. Cilvēki, sava
zeme, tradīcijas un tās neatkārtojamība.
Kas vēl latvietim Latvijā ir vajadzīgs?
Latvija. Tā ir mana valsts. Dzimtene.
Lepnums. Ir grūti izteikt tās izjūtas, kas
manī valda. Tā ir saviļņojoša sajūta, kas
pārņem visus, izdzirdot vārdu – Latvija.
Katra latvieša asinīs plūst mīlestība pret
tuvajiem, mīļajiem un tiem, kuriem ir
nepieciešama palīdzība. Un tikai tas mūs
visus dara stiprus, vienotus un īsteni
patiesus. Es vēlos būt piederīga un arī
noderīga savai valstij, jo man rūp tas,
kas notiek ar manu tautu.
Mūsu valsts simboli stiprina gan tautu,
gan pašu valsti. Sarkanbaltsarkanais
karogs, ģerbonis, himna. Vai tu sajūti to
pacilājošo un svinīgo sajūtu, kas saista
tevi ar tavu valsti?
Latvijas ne tik vieglā pastāvēšanas
vēsture ir stiprinājusi gan tautu, gan
valsti kopumā. Tāpēc es vēlētos atgādināt
visiem latviešiem, ka mēs esam stipri
un esam daļa no stipras valsts. Tikai
mēs ar savu mīlestību un neizsīkstošo
cīņas sparu spēsim saglabāt Latviju uz
mūžiem.
Signija Voite,
Kārsavas vidusskolas 9. klase
75

M

ēs, lat vieši, esam brīva,
neatkarīga tauta. Mūs saista kas
lielāks par asinssaitēm: mūsu
sadoto roku spēks, izturība, izlieto asiņu
svētums un asaru sūrsme. Tās ir dārgas
saites. Tās veido mūs par vienotu
veselumu – tautu.
Kas mani dara stipru? Tā ir
ticība, ka mūsu tauta sasparosies,
kļūs optimistiskāka un lielāka. Ka
klusās pilsētas un tukšie ciemati atkal
uzņems ļaudis ar svētkiem un ikdienu,
ar sirmgalvju stāstiem un bērnu
draiskuļošanos. Mūsu tauta neiznīks,
kamēr vien būsim mēs – es, mans brālis,
mani radi un skolasbiedri, mēs – jaunie,
kas stāsies aizejošo paaudžu vietā. Ja
tautu dēli un tautu meitas laidīsies lapās,
ja bēgsim prom pēc pirmās neveiksmes,
no mums nepaliks nekas, vien cigarešu
izsmēķi un kapu pieminekļi. Šis scenārijs
redzams daudzviet pasaulē, kad ļaudis
nepūlas uzlabot dzīvi savā zemē, bet
laužas uz citurieni, kur vieglāk.
Kristiāna Zvirbule,
Jaunsilavas pamatskolas
8. klase

E

jot cauri laternu izgaismotām
pilsētas ielām, nevar nepamanīt
pāri koku galotnēm un ēku
pelēkajiem jumtiem plīvojošo karogu.
Asins sarkans – ar balto cerību svītru
pa vidu. Pie mēteļa sirds pusē ar zelta
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kniepadatiņu piesprausts tāds pats –
mazāks izmērā, ne būtībā. Šis ir parasts
darbadienas vakars. Pelēkā, drūmā
rudens stunda, kad saule jau paslēpusies
aiz līnijas, kas spītīgi zemi no debesīm
šķir. Bet šķiet, ka spulgums no ielas
lielajiem metāla stabiem nav vienīgā
gaisma. Apkārt valda vienots mirdzums,
kas savij dvēseles, māsu – ar karā
aizjājušo bāleliņu, latvieti ar latvieti.
Vēsture mūsu tautu ir vedusi pa
līkumotiem, grumbuļainiem ceļiem,
nelīdzenām taciņām, pāri aizaugušām un
grūti izbrienamām pļavām un gravām.
Mēs kaut kur ceļa vidū aizķērāmies,
paklupām, kritām. Bet mācējām
piecelties. Palīdzot viens otram, sniedzot
roku citam latvietim, mēs turpinājām
un vēl joprojām ejam likteņa lemtās
gaitas.
Latvietis ir čaklais darītājs, kam
savs arods rada neviltotu prieku, dabas
bērns, kas rīta rasā basām kājām
skrien sauli sveikt, tradīciju mīlošs
cilvēks, kurš pie Jāņu nakts kvēlojošās
uguns gaida rītausmu, teātra mīļotājs,
kas ik piektdienas vakaru steidz uz
jaunāko izrādi. Latvietis ir dejotājs, kas
zaļumballēs polku griež, dziedātājs, kas,
sanākot kopā ar citiem, korī dziesmu
pārvērš brīnumā, patriots, kas mīl un
ciena savu tautu, zemi un valsti.
Mums visiem ir kopīgas saknes –
stipras kā ozola zari, ko rotā lapu
un zīļu vainags, viena Tēvzeme ar

visskaistākajiem pakalniem, ziedošā
kajām pļavām, zilākajiem ezeriem,
baltāko jūru. Viena valoda, kura kā
Lielvārdes josta sasien mūs kopā –
neatšķetināmā mezglā.
Sanākot kopā, mēs esam spēks.
Nepārvarams, nepieveicams, neuzva
rams. Kā tūkstoš balsu dziesma, kas
skanīgi plūst pāri Mežaparka estrādei,
līdz apskauj visu Tēvzemi. Kā dejotāju
raitais solis, kas aicina līdzi. Kā svecītes,
kas ar savu mazo liesmiņu ik Lāčplēša
dienu pulcējas pie sirmajiem pils mūriem,
silto istabu logos un mūsu sirdī, veidojot
kopīgu spozmi un veselumu. Mūs vieno
lepnums par savu zemi. Apziņa, ka esam.
Latvija. Latvieši.
Elīna Krastiņa,
Ogres 1. vidusskolas
9.b klase

E

smu atšķirīga no visiem pārējiem.
Jūs noteikti arī. Mēs visi. Mums
nepieder naftas krājumi, mūsu
valstī neatrodas grandiozais Eifeļtornis.
Tās ir lietas, kas vieno un dara stipras
citas tautas.
Es zinu, kas dara stiprus mūs. Zinu,
ka mēs stāvētu plecu pie pleca, lai
sargātu cits citu un šo – mums mīļo –
zemi. Plecu pie pleca, dziedot valsts
himnu. Un paceļot karogus augstu virs
galvām. Katru gadu mēs novembra

dienās aizdedzam tūkstošiem lāpu, kas
kā zvēru actiņas iemirdzas mūsu sirdīs.
Stiprus mūs dara Latvijas skaistums.
Mūsu zemenes ir sarkanākas par rozēm,
tauriņi – kā bērnu izkrāsoti. Tikai Latvijā
rudens lapām ir zelta maliņas. Sniegs
šeit spīd kā prieks mūsu acīs. Un, ja
Latvijas gulbji nogultos rudzupuķu pļavā,
jūs nevarētu atšķirt debesis no zemes.
Stiprus mūs dara apziņa, ka esam
cits citam. Atšķirīgi, bet vienoti. Latvieši
vienmēr būs stipra tauta. Es tam ticu.
Daniela Džeina Skutele,
Ogres 1. vidusskolas
9.b klase

Spēks

M

anu tautu stipru dara
Saules atspulgs ezerā,
Stārķu pāris tīrumā,
Zivju gārnis upmalā.

Manu tautu stipru dara
Tautasdziesmu kamoliņš,
Jaunu meitu vainadziņš,
Staltais puišu augumiņš.
Manu tautu stipru dara
Stipri vīri armijā,
Gudri ļaudis Saeimā
Un es – mazais ķipariņš.
Agnis Rubenis,
Kusas pamatskolas
5. klase
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Anastasija Jankovska, Jelgavas 6. vidusskolas 11. klase

M

ēs varam lepoties ar mūsu Tēvzemi
Latviju. Katrs no mums var
pilnveidot, atjaunot un pārveidot
mūsu dzimto zemi. Amerikas Savienoto
Valstu prezidents Džordžs Kenedijs reiz
rakstīja: „Nevaicā, ko tava dzimtene var
izdarīt tevis labā, pavaicā, ko tu vari izdarīt
savas dzimtenes labā!”
[..] Es vēlos pieminēt savu vectētiņu
Voldemāru, kas piedalījās „Baltijas ceļā”
un kopā ar vairāk nekā diviem miljoniem
latviešu, igauņu un lietuviešu veidoja rokās
sadevušos cilvēku ķēdi caur Lietuvu, Latviju
un Igauniju. Tas nebija velti darīts. Šī zīme
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parādīja to, cik latviešiem, lietuviešiem un
igauņiem bija svarīgas Baltijas valstis, kas
pēc diviem gadiem tika otrreiz pasludinātas
par neatkarīgām valstīm. Mūsu senči, kas
izcīnīja Latvijai neatkarību, var tikt saukti
par Latvijas varoņiem un upuriem, galu
galā tie upurēja sevi mūsu Tēvzemes dēļ.
L at vieši ir izgudrojuši pasaulē
populāru atrakciju – atrašanos bezsvara
stāvoklī, kur cilvēkam pūš pretī stiprs
vējš, tādā veidā atrodoties gaisā. Nevar
nepieminēt šokolādes un konfekšu firmu
„Púre Chocolate”, kuras preces tiek
importētas ne tikai uz Eiropu, bet arī visu

pasauli. Pat amerikāņi atzīst to par īstu
delikatesi! No izturīgiem un kvalitatīviem
kokmateriāliem tiek radītas mēbeles un
bērnu skrejriteņi, ko eksportē uz tālām
zemēm. Pasaulē pieprasīts ir arī tepat,
Bauskā, tapušais sūkalu pulveris. Tā
sastāvā esošās vielas palīdz sportistiem
ātrāk izaudzēt muskuļus. Vislielākais
gandarījums man ir par tiem cilvēkiem,
kas rada izcilas lietas, ko iepazīst cilvēki
plašajā pasaulē.
Kamēr mums, latviešiem, stipras būs
saknes šajā zemē, kamēr brīvi te skanēs
skanīgā latviešu valoda, cieņā būs
latviešu tradīcijas, kamēr radoša doma
iemiesosies kādā īpašā izgudrojumā, kas
pamazām iekaro slavu plašajā pasaulē,
tikmēr mūsu zeme būs zaļa un spēcīga.
Dāvids Burmostrovs,
Bauskas pilsētas pamatskolas
8.a klase

L

atvija ir unikāla pasaules vieta, un
tās pamatiedzīvotāji – latvieši –
radoši, neatlaidīgi un labsirdīgi
cilvēki. Kas ir to lepnuma avots? Kas
padarījuši tos par stipru un sīkstu
tautu? Man atbilde – dziesma, cilvēki un
tradīcijas.
Viens no manas tautas dārgumiem
saistās ar vārdu „dziesma”: tautas
dziesma, šūpļa dziesma, spēka dziesma,
Dziesmu svētki. Tieši Dziesmu svētkos

pirmo reizi izskanēja tagadējā Latvijas
himna, kas sākotnēji saucās „Dievs,
svētī Baltiju!”. Dziesma, kas piešķīla
drosmi, vienoja tautu un deva tai spēku.
Dziesmas ritms uzturēja stipru tautas
garu, palīdzēja pārvarēt grūtus posta un
nemiera laikus.
Pār mūsu tautu ir savilkušies dažādi
mākoņi, un tās vēsturē ir bijuši skumji
laika posmi, kad izturībai bijusi liela
nozīme. Ne gausties un žēloties, bet
nest dzīves smagumu, izturēt nekurnot
un smaidīt. Smaidīt par spīti. Maldināt
pretinieku. Izšķirošos brīžos latvieši
varējuši būt ļoti vienoti un izpalīdzīgi.
Tas manāms gan kara laikā, gan barikāžu
laikā, kad vīri cīnījās par savu valsti un
sievas atbalstīja brīvības cīnītājus un
aizstāvjus, nesot siltu ēdienu un tēju.
Īpašais tautas spēks meklējams arī
viedajās zinībās: Līgo vakarā plūktajā
zāļu pušķī, avota ūdens spēkā Lieldienās,
ķekatnieku un budēļu gaitās ziemas
saulgriežos. Tradīciju spēks, noturība,
pārmantošana, nodošana no paaudzes uz
paaudzi – lūk, spēka avots un stipruma
cēlonis.
Maza, bet stipra ir Latvijas tauta.
Bez latviešiem nebūtu Latvijas – zemes,
kas padara mūs stiprus un atbildīgus ik
brīdi.
Kristers Straupenieks,
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas
9.a klase
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Lerika Freimane, Jelgavas 6. vidusskolas 6. klase
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J

au no agras bērnības vecāki ar
savu piemēru mani mācīja mīlēt
savu Dzimteni, zināt un cienīt tās
kultūru un kopt tradīcijas, lai es būtu
lepna par to, ka esmu piedzimusi tieši
šeit – Latvijā. Mūsu valsts būs tikpat
stipra, drosmīga un neatkarīga kā tās
cilvēki. Ikviens Latvijas iedzīvotājs var
palīdzēt mūsu valstij augt un attīstīties.
Katrs to dara citādi, bet kopā mēs
veidojam milzīgu ģimeni, kurā katrs ir
spējīgs vairot savu un līdz ar to savas
valsts spēku.
Viens no mūsu spēka avotiem ir
Latvju zemes vēsture. Kad šonedēļ
skolā skatījāmies Viestura Kairiša filmu
„Melānijas hronika”, pārdomāju, cik
mēs esam izlepuši, dažbrīd uzskatot, ka
mums kā trūkst. Mums jāsmeļas spēks
no tādiem cilvēkiem kā Melānija, ko sūrie
apstākļi nesalauza. Un tādu cilvēku nav
maz, kas necilvēciskos apstākļos palika
par cilvēkiem, nezaudēja ticību savai
un Latvijas nākotnei. Mēs nedrīkstam
būt paaudze, kas pārraus šīs svarīgās
informācijas nodošanu tālāk, mums nav
tiesību to aizmirst, jo nākotni var veidot,
tikai zinot pagātni!
Nāku no pilsētas, kas laikmetu
griežos neskaitāmas reizes ir mainījusi
saimniekus, tādēļ Daugavpils ir kļuvusi
par daudznacionālu pilsētu. Manuprāt,
tas ir mūsu pilsētas lielākais ieguvums, jo
katra tautība ienes savu kolorītu pilsētas
dzīvē un pasākumos. Mēs bagātināmies
cits no cita. Krāšņie latviešu, poļu,

krievu, baltkrievu, ukraiņu, vāciešu,
ebreju tautastērpi, dziesmas un dejas
dod enerģijas lādiņu pārvarēt dažādas
ikdienas dzīves nebūšanas. Jau kopš
1. klases dejoju tautas deju kolektīvā
„Kukulečka” izcilās poļu tautības
horeogrāfes Žannas Stankevičas vadībā.
Esam piedalījušies neskaitāmos festivālos
un koncertos daudzās Latvijas un Polijas
pilsētās un ciematiņos. Polijā mūs uzņem
kā Latvijas daļiņu, bet Latvijā kopjam
poļu tradīcijas. Lūk, kur ir mans spēks –
divu tautu kultūru apvienojumā. [..]
Jebkurš, kas godprātīgi pilda savus
pienākumus, dara Latviju stiprāku,
neskatoties uz ādas krāsu un dzimto
valodu. Skolēns, kas apzinīgi mācās,
pieaugušais, kas atbildīgi veic viņam
uzticēto, vairo mūsu valsts labklājību.
Bet mūs visus apvieno skanīgā un dzidrā
latviešu valoda. Tajā mēs sazināmies,
iegūstam izglītību, pieņemam valstij
svarīgus lēmumus. Ikviens no mums ir
daļiņa no mūsu tautas, ikviens no mums
ir tās tagadne un nākotne.
Mēs visi vēlamies gaišu Latvijas
nākotni. Ir vajadzīgs tikai liels gribasspēks
un mērķis. Es zinu noteikti, ka Latvijas
tautai būs pa spēkam pārvarēt visas
grūtības un uzplaukt kā krāšņam ziedam
Eiropas valstu pušķī. Ticēsim saviem
spēkiem.
Božena Rakicka,
J. Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzijas 8. klase
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Aleksandrs Viktorovs, Grafikas darbnīca un mākslas studija „Galerijā „Centrs””, 10 gadi
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M

anu tautu dara stipru tās
trad īcijas, cilvēki, stipras
ģimenes, svētki, valoda un
dziesmas. Es gribu pastāstīt par trim
spēka avotiem: Latvijas cilvēkiem,
svētkiem un dziesmu.
Latvijā ir daudz talantīgu cilvēku, kas
nes mūsu valsts vārdu pasaulē. Tie ir
talantīgi sportisti, dziedātāji, mākslinieki,
dejotāji un citi. Tā kā man tuvāks ir sports,
tad priecājos par daudzu sportistu –
M. Štromberga, M. Brieža, L. Ikaunieces
un K. Porziņģa – sasniegumiem ārpus
Latvijas. 2008. gadā M. Štrombergs
kļuva par Eiropas, pasaules un olimpisko
čempionu. Tas ir ievērojams sasniegums
Latvijas sportā, jo visus trīs titulus vienā
sezonā nav izdevies iegūt vēl
nevienam Latvijas sportistam.
Pašreiz ļoti populārs un slavens
ir liepājnieks K. Porziņģis. Viņš
ar smagu un cītīgu darbu ir
panācis to, ka viņu pazīst ne
tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Ar
katru gadu viņš pierāda sevi arvien labāk
un labāk. Par viņu cīnās vairākas NBA
komandas. Tik stipri ir mūsu latvieši!
Vispārējie latviešu Dziesmu un deju
svētki ir spilgtākais notikums un lielākie
svētki „zemē, kas dzied”. Desmitiem
tūkstošu cilvēku reizi piecos gados
satiekas, lai dziedātu un dejotu, un šo
uzstāšanos skatās un klausās ļaudis
visā valstī, kā arī pasaulē. Šī tradīcija
ir sākusies 1873. gadā, kad notika

Pirmie latviešu dziedāšanas svētki. Tā
ir fantastiska sajūta, kad Mežaparkā
skan apvienotais Latvijas koris. Dzirdot
koru izpildījumā dziesmu „Saule,
Pērkons, Daugava”, pār mani pārskrien
saviļņojuma skudriņas. Tūkstošbalsīgā
dziesmu svētku kora pamatā ir katra
dziedātāja smagais darbs.
Liela bagātība ir mūsu tautas
dziesmas, kurās apdziedāts mūsu
spēks, stiprums un vara. Pats sākums
meklējams Barona tēva vāktajās un
sakopotajās dainās.
Latviešu dziedātās dziesmas izskan
arī pasaulē. Mūsu komponista M. Brauna
dziesma „Saule, Pērkons, Daugava”
ir kļuvusi par Katalonijas patriotisku
dziesmu. Latviešu dziesmās ir
spēks! Mēs svētkos satiekamies,
kopīgi dziedam un tad var sajust
mūsu tautas vienotību un
stiprumu. Mēs esam kā viens
vesels.
Visi šie spēka avoti padara
tautu stiprāku. Mūsu cilvēki parāda,
ka ar smagu un neatlaidīgu darbu var
iegūt lielus panākumus. Mēs vienojamies
kopīgās dziesmās lielajos dziedāšanas
svētkos un iegūstam enerģiju un spēku,
lai turpinātu dzīvot un strādāt. Mūsu
tauta ir stipra un būs!
Katrina Trankale,
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas
9.d klase
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K

as veido stipru latvieti? Bērzs,
ozols un kļavas koksne. Acis viņam
ir no dzintara, un asaras ir jūras
dvesma. Rokām ir laukakmens spēks un
purva sakņu sīkstums, bet prāts ir pilns
ar idejām kā bišu strops ar bitēm. Bet
tur, dziļi iekšā, tur, krūtīs, mums katram
pukst Latvija.
Kas manu valsti padara drošu, stabilu,
konkurētspējīgu? Kas tai dod spēku? Vai
tikai Eiropas struktūrfondi? Valsts ir kas
vairāk par robežām un simboliku. Tā
patiesībā ir pati tauta, jo bez cilvēkiem,
bez trešajiem tēvadēliem, kas mīl šo
zili zaļo Baltijas jūras piekrasti, kopj un
sargā savu sirmo, bet skaisto un skanīgo
latviešu valodu, nebūtu arī Latvijas, pie
mājām neplīvotu sarkanbaltsarkanais
karogs.
Kamēr citas valstis lepojas, atrāda
savus muskuļus un nereti ķīvējas ar
citām tautām, latvieši šķietami kautrīgi
noraugās visā no malas. Varbūt ik
pa laikam pastaipās un nodungo
kādu meldiņu, jo galu galā esam taču
mākslinieku un sportistu tauta, bet nekad
neuzrota piedurknes un nebļaustās pa
visu pasauli: „Palūk, cik mēs vareni!” Nē,
mūsu tautas spēks ir mūsos pašos.
Neskaitāmas reizes esam pierādījuši,
ka pat brīdī, kad šķietami debesis plīst
pušu un asiņo, rokās sadevušies, spējam
nosargāt brīvību. Cik tā šķita salda,
kad, 20.gadsimta rītausmai pienākot,
mēs nodibinājām neatkarīgu valsti!
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Neviens taču nezināja, ka atlavīsies
nakts un kopā ar to satumsīs arī Latvija
un tās tauta. Neviens nenojauta, ka
cilvēki zaudēs dzīvību, mantību un cits
citu. Latvija bija gandrīz nokautēta.
Gandrīz. To pie samaņas saglabāja no
senčiem mantotais sīkstums un ticības
dzirkstele viņu sirdīs. Ticība savai tautai,
savai valodai un darbam. Tie ir mūsu
„muskuļi”. Latvieši neceļ ar tiem mantas,
bet gan dabū sevi atpakaļ uz kājām pēc
kārtējā kritiena. Mēs atkal un atkal, un
atkal esam izlauzušies cauri tai bīstami
„draudzīgajai” tumsai, ko rada svešas
varas ēna.
Mūsu griba un gars ir spēcīgāks par
miesu. Un tas mūs dara stiprus.
Dāvis Skreivers,
Jaunsilavas pamatskolas
8. klase

S

avai zemei es varu dot savu
mīlestību. Ar to es varu palīdzēt
Latvijai – lai tā būtu ekoloģiski
tīra, kļūtu vēl skaistāka gan izskatā,
gan dvēselē. Savukārt Latvija var dot
man savu mīlestību, pajumti, drošību.
Es dzīvoju šeit un dzīvošu līdz pat savai
pēdējai stundiņai.
Es kļūstu stiprāka, kad atceros, ka
Latvijā ir tādi cilvēki kā Kristaps Porziņģis,
Māris Štrombergs un brāļi Dukuri. Arī es
cenšos kļūt par čempioni. Es katru dienu

sešas stundas trenējos sporta dejošanā.
Man nav grūti, jo esmu jau pieradusi.
Mūsu mazajā zemītē ir daudz mežu.
Man patīk tur pastaigāties. Es droši varu
teikt, ka elpoju kopā ar Latviju.
Es domāju, ka Latvijai vajag ekoloģiski
palīdzēt. Es varu palīdzēt Latvijai un to
daru, kā vien māku.
Runāšu un domāšu dabiski. Lasīšu
filozofiski. Rakstīšu ar iedvesmu. Tepat
vien būšu.
Oļesja Slastjone,
Rīgas 34. vidusskolas
8.c klase

U

z šīs zemes pirmos soļus spēra arī
mans tēvs un vectēvs. Tāpat arī
visi pārējie, kuri pa šiem ceļiem
staigāja ar sirdsdziļu piederības izjūtu,
kuri zem sarkanbaltsarkanā stāvēja ar
brīnumainu lepnumu. Kuri atstāja kaut
ko no sevis Latvijai. Pagājušajā gadā
ar māsu izveidojām dzimtas koku.
Kopā 195 vārdi, 195 dzīves stāsti, kas
sasaucas arī ar lielo, raibo Latvijas
stāstu un tā posmiem. 195 zari, kas
izriet no latviešu saknēm. Pirms tam
nezināju, cik rakstainas un interesantas
ir manas ģimenes dzimtas. Tagad
saprotu – ir jāpēta un jāizzina šīs
lietas, jo ir vērts. Manas saknes mani
dara stipru.

Cauri gadsimtiem vijas tautas
dziesma, pļavas zāļu vainags, karstais
ugunskurs vēsajā naktī, dziesmas, dejas
un pat štovēto kāpostu smarža, zirņi,
speķis un rupjmaizīte. Mūsdienās aiz
mums stāv milzīga vēstures siena, un, par
spīti asiņainajiem un grūtajiem gadiem,
tur ir arī skaistie un latviskie laiki, kuru
paražas, ticējumus, rotaļas un tradīcijas
zinām un atceramies vēl šodien. Kamēr
mūsos būs šī vēlme un rūpes to saglabāt,
šis mazais, bet kvēlais dzinējs, kuru sauc
par patriotismu, tikmēr mēs pastāvēsim
kā maza, bet tajā pat laikā milzumliela
tauta, kurai pietiek ar šiem sešdesmit
četriem tūkstošiem un pieciem simtiem
kvadrātkilometru, ar nepilnajiem diviem
miljoniem savējo, un ne tikai pietiek, bet
ir arī, ar ko lepoties.
Stiprums, stiprs, stipra – tie ir vārdi,
kas vislabāk raksturo mūs, latviešus,
un mūsu Latviju. Mēs, smilšu čupiņa
milzīgā caurvējā, turamies kopā kā liels
laukakmens un neizšķīstam. Jāatzīst, ka,
ja arī kāds no mums ļaujas caurvējam
un aizpūšas uz kādu citu pasaules malu,
latvieša saknes viņam neizraut. Tomēr
labāk Tēvzemē, jo visur citur esam
putekļi, bet Latvijā – dārgakmeņi. Tev
mūžam dzīvot, Latvija!
Grēta Marija Grebže,
Privātās pamatskolas
“Gaismas tilts 97”
8. klase
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Elīza Stella Štraumane, Bauskas Valsts ģimnāzijas 10. klase

T

autas stiprums slēpjas katrā no
mums, t.i., Latvijas cilvēkos. Latvijas
valsts tika dibināta cilvēku cerībās.
Līdz pat šai dienai, visus šos 99 gadus,
mūsu valsts ir pastāvējusi. Cilvēki Latviju
nav aizmirsuši, pazaudējuši, lai arī kādas
varas pakļautībā mūsu tauta ir bijusi.
Mēs esam tikai divi miljoni, taču mums
ir izdevies saglabāt savu valsti, valodu,
svētkus, rakstību. Latvijā dzīvojošie cilvēki
spodrina mūsu valsts tēlu pasaulē.
Jau agrā bērnībā es iepazinu grāmatu
ilustratores Margaritas Stārastes labsirdību
un mīlestību izstarojošos zīmējumus. Katru
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vakaru kopā ar mammu šķirstījām bērnu
grāmatas un priecājāmies par skaistajām
ilustrācijām, kas at tēloja L at vijas
neatkārtojamo dabu – bērzu birzis, zilos
ezerus, smaidīgus dzīvniekus un cilvēkus.
Manuprāt, Margaritas Stārastes stiprums ir
viņas dzīvespriecīgie un mīļuma pilnie tēli,
kas jau no mazotnes bērnos raisa pozitīvas
emocijas, veidojot pozitīvi noskaņotu,
stipru paaudzi. Ne velti arī ārzemēs
dzīvojošās latviešu ģimenes tur goda
vietā bagātīgi ilustrētās bērnu grāmatas,
jo ar zīmējumiem jūtama cieša saikne ar
Latviju.

Mūsu mazajā Latvijā ir daudzi gan
garīgi, gan fiziski spēcīgi cilvēki. Viens
no Latvijas jauniešu iedvesmas avotiem
ir basketbolists Kristaps Porziņģis. Viņš
ar savu mērķtiecību un neatlaidīgo
darbu ir, manuprāt, paveicis brīnumu.
Man agrāk patika florbols, bet pēc
Kristapa sasniegumiem esmu pievērsies
basketbolam. Domāju, ka tāds neesmu
vienīgais, kuru ir pārliecinājis Kristapa
veiksmes stāsts tālajā Amerikā. Līdz ar
to brīvajā laikā kopā ar klasesbiedriem
spēlējam tieši basketbolu. Mēs arī
gribam būt ne tikai garīgi, bet arī fiziski
stipri cilvēki.
Savu nākotni es redzu Latvijā –
tuvāku vai tālāku, bet tomēr tepat
Tēvzemē. Varat mani saukt par naivu,
bet dziļi sirdī vienmēr ceru – kādu dienu
Latvijā viss plauks un zels, cilvēki no
ārzemēm brauks laimi meklēt Latvijā,
nevis latvieši – ārzemēs, un es varēšu
dienās stāstīt saviem bērniem, ka nav
labākas valsts par Latviju.
Rihards Reķis,
Tukuma 2. pamatskolas
8. klase

D

ieva zīme, Māras krusts un Ūsiņš
dod spēku vīriešiem, sievietēm,
ģimenēm un visai Latvijai.
Senās lat vie šu trad īcijas ir
saglabājušās līdz mūsdienām. Daudzi
svin Līgo svētkus, neaizdomājoties par

saulgriežu dziļo jēgu un nozīmi. Šie svētki
domāti, lai godinātu sauli un piesaistītu
spēku un enerģiju. Arī Dziesmu un deju
svētki ir mūsu tautas tradīcija, kas
vieno, piešķir kopības sajūtu un stiprina
mūsu tautu. Manu tautu dara stipru
ģimenes vērtības. Mēs atceramies savus
vecvecākus un vecvecvecākus. Mēs kopā
svinam Ziemassvētkus un dzimšanas
dienas. Pat tad, kad atrodamies tālu
no mājām, mūsu dzimta ir tas, ko mēs
nekad neaizmirstam. Tas mūsu tautu
dara stipru. Bet kas vēl?
Mani, vidzemnieci, dara stipru
pastaigas gar Daugavu un gardas
smalkmaizītes Vecrīgas kafejnīcās. Manu
mammu, latgalieti, dara stipru pirtiņa zila
ezera malā, Jāņu zāļu plūkšana un dobju
ravēšana vecmāmiņas dārzā. Manu tēti,
zemgalieti, dara stipru katrs grauds,
kas ir izaudzēts Zemgales plašajos
laukos, samalts un ielikts ar mīlestību
izceptajā rudzu maizes klaipiņā. Viņu arī
uzlādē Tērvetes skaisto zirgu vērošana.
Mūsu ģimenes draugus, kurzemniekus,
uzmundrina jūras viļņu spēks un kaiju
klaigāšana.
Mūsu mazajā Latvijā katrs atradīs
to, kas tieši viņu dara stipru. Kādam
tā ir valoda, kādam tā ir amatniecība,
kādam – vecmāmiņas pankūkas.
Mēs esam stipri, jo mēs esam
dažādi.
Anna Muļica,
Briseles II Eiropas skolas
6. klase
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V

islielākā tautas vērtība ir tās
iedzīvotāji – cilvēki, kuri iedvesmo
un dara labus darbus. Tik daudz
stāstu ir dzirdēti par to, kā cilvēki visos
laikos viens otram ir palīdzējuši gan
priekos, gan bēdās. Tikai ārzemnieki
apgalvo, ka Latvijā dzīvo cilvēki, kuri pat
nevar veltīt smaidu iebraucējiem, bet es
tam nepiekrītu, jo latvieši ir piesardzīga
tauta, kura izgājusi cauri daudziem
sāpīgiem pārdzīvojumiem tālā pagātnē,
tāpēc baidās no visa svešā. Pēdējos
gados televizorā pārraida labdarības
akciju un koncertu „Eņģeļi pār Latviju”,
kurā var redzēt, cik spēcīgi un labsirdīgi
ir latvieši, kuri ziedo naudu slimiem
bērniem un nelaimē nonākušajiem. Es
domāju, ka tas arī ir lielākais pierādījums
tam, ka latvieši spēj darīt savu tautu
stipru. Katru gadu Ziemassvētkos vai
Jaunajā gadā tiek pārraidīts raidījums
„Latvijas lepnums”, kura skatīšanās
laikā atliek tikai brīnīties par to, cik
daudz drosmīgu cilvēku ir mūsu vidū.
Kā piemēru var minēt kādu zēnu, kurš,
daudz nedomājot, ziemas laikā devās uz
ledus, lai no aukstā ūdens izglābtu vīrieti,
kurš sauca palīgā. Acīmredzot zēns
nedomāja par sevi tajā mirklī, viņš bija
gana drosmīgs un nenobijās, nedomāja
par sekām, jo ieslēdzās cilvēcības balss,
un tas ir raksturīgs vairumam latviešu.
Man ir patiess prieks un lepnums par to,
ka mēs, latvieši, esam stipri un cilvēcīgi.
Asaras acīs saskrien, ja dzirdu kādu

stāstu, ka citiem latviešiem klājas grūti,
bet ne vienmēr mūsu spēkos ir viņiem
palīdzēt.
Mūsu sapņi ir dažādi – tie ir gan
mazi, gan lieli, bet mums visiem tie ir,
un tieši sapņi palīdz mums nepadoties
un virzīties uz priekšu. Saviem sapņiem
ir jātic. Ja mēs paši tiem neticēsim,
kurš gan cits ticēs un tos realizēs? Mans
sapnis kādudien ir kļūt par prezidentu,
ja ne par Valsts prezidentu, tad vismaz
par pilsētas mēru, jo manī ir daudz
tādu īpašību, kādām būtu jāpiemīt
labam prezidentam – esmu drosmīgs,
patstāvīgs, gudrs, atbildīgs, man ir
cēla sirds un esmu motivēts mainīt
pašreizējo situāciju, kura neapmierina
daudzus latviešus. Protams, man būtu
nepieciešama palīdzība, bet esmu
komunikabls un spēju sadarboties
ar citiem – man līdzīgi domājošiem
cilvēkiem. Es zinu, ka kādreiz mans
sapnis piepildīsies, jo es tam ticu. Es
gribu darīt Latviju labāku un laimīgāku.
Cerība – tā jau ir ticība saviem
spēkiem un ticība valsts nākotnei. Daudzi
ir atmetuši ar roku domai, ka Latvijā
kaut kas varētu mainīties, jo interneta
vide ir piesārņota ar negatīvu pieredzi
un viltus ziņām. Kamēr mēs ticēsim
labajam, kamēr ticēsim savai tautai,
tikmēr tā pastāvēs.
Mikus Gustavs Kūliņš,
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas
6. klase
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V

aloda – tā neapšaubāmi ir galvenā
vērtība, kas tautu dara ļoti stipru
un saliedētu. Latviešu valoda,
manuprāt, ir ļoti skaista un skanīga
valoda. Šajā valodā, salīdzinot ar citām
valodām, runā diezgan maz cilvēku, taču
es ceru, ka nākotnē vairāk cilvēku runās
latviski. Es esmu optimistiski noskaņota,
un pati jūtos lepna, ka runāju latviski.
„Skaista mana tēvu zeme pār visām
zemītēm,” tā skan latviešu tautas
dziesma. Vai ir tik skaista? Un kā vēl!
Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga. Tūristu
visvairāk apmeklētā vieta Rīgā. Vecrīga
noteikti ir bagāta ar to, ka šajā teritorijā
ir tik daudz skaistu un vecu ēku. Doma
baznīca ir tikai kripatiņa no Vecrīgas
burvībām. Vecrīga mani valdzina vienmēr,
kad esmu Rīgā. Taču savs skaistums
un šarms ir ikvienai Latvijas pilsētai.
Atbrauciet pie manis uz Jēkabpili, un
es jūs izvadāšu pa pilsētas lūša pēdām.
Kopā ar lūsi mēs jums parādīsim daudz
skaista un interesanta!
Es zinu, ka visvairāk Latviju stipru
darām mēs paši. Ar savām vērtībām,
attieksmi un darbiem. Es ceru, ka
katram Latvijas iedzīvotājam labo
darbu būs krietni vairāk nekā slikto, un
mūsu valsts, valoda un tautas vērtības
pastāvēs vēl ilgi, ilgi. Lai dzīvo mana,
tava, mūsu Latvija!
Dace Bērziņa,
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
7.b klase

L

atvju tautu padarīt stiprāku varam
tikai mēs paši. Cilvēki, kas neciena
savu valsti, neciena arī latvju tautu.
Cilvēki reizēm pat nesaprot, cik ļoti mums
jābūt pateicīgiem tiem, kas karoja par
brīvu Latviju, jo tie bija drosmīgi cilvēki,
kas bija gatavi ziedoties. Manā sirdī
vienmēr būs Latvija. Es esmu tik lepna
par savu valsti, jo mēs esam tie, kuri
te dzīvo. Mums ir jārūpējas par tuviem
cilvēkiem, arī par tiem, kam dzīvē nav tik
daudz laimes, nav paveicies, invalīdiem,
slimniekiem, vientuļiem cilvēkiem un
bērniem, kas dzīvo bērnu namos. Mēs
nedrīkstam rūpēties tikai par sevi, mums
ir arī jāpalīdz citiem! Ir jābūt vienotiem!
Daudzi brauc prom uz ārvalstīm, un
Latvijas iedzīvotāju skaits pamazām
samazinās, tie cilvēki gluži kā Sprīdītis
iet pasaulē laimi meklēt, bet – kā jau visi
zinām – nav labākas vietas par mājām.
Jurgita Jančenko,
Zaķumuižas pamatskolas 7. klase
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L

atvija ir maza, bet sīksta valsts.
Tās spēks rodas no cilvēkiem.
Latvieši jau izsenis ir bijuši zemnieku
tauta, dziedātāju un dejotāju tauta.
Lielais tautasdziesmu krājums un Dainu
skapis ir vērtība, kas glabā latviešu
valodu no paaudzes paaudzē.
Nekas nav stiprāks pasaulē par
Latvijas rudzu maizi. Tā ir spēka avots
ikvienam, kas dara smagu darbu. Tās
garoza ir cieta kā latvieša patriotisms,
un tās vidus ir tikpat mīksts un silts kā
mātes rokas, kas audzina Latvijā bērnus.
Latvijas spēks ir vecmāmiņu adītajos
cimdos un tautas tērpos. Latvijas
spēks ir sarkanbaltsarkanā krāsa, kas
simbolizē asinis un gaismu. Karogs ir
svētku simbols, ko ar lielu pārliecību
katrs latvietis valsts nozīmīgajās dienās
paceļ mastā.
Dievs, svētī Latviju!
Eduards Stabiņš,
Gulbīša pamatskolas
1. klase

M

anu tautu stipru dara, protams,
latviešu valoda, tā mūs visus
saliedē. Arī Latvijas iedzīvotāji
dara Latviju stipru. Manuprāt, viena no
vissvarīgākajām tradīcijām ir Dziesmu
un deju svētki. Šo tradīciju latvieši ļoti
sargā, lai tā neizzustu, jo šādi svētki
notiek reti kurā valstī. Protams, arī
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es tajos esmu piedalījusies. Dejojot
Daugavas stadionā, pārņem lieliskas
un neaprakstāmas sajūtas. Latviešus
stiprus dara arī burvīgās tautasdziesmas
un tradīcijas. Dziesmu latviešiem ir ļoti
daudz. Mēs tās dziedam gandrīz visur,
vai tas būtu svētkos vai arī bēdās, tās
mūs saliedē un dara stiprus. Man šķiet,
ka latvieši varbūt nav tā pati draudzīgākā
tauta salīdzinājumā ar citām, bet mēs
visi esam čakli, stipri un saliedēti. Es
lepojos, ka esmu latviete un mana
ģimene dzīvo Latvijā.
Dārta Praula,
Mazsalacas vidusskolas 6. klase

Latvijas vainags

S

agaidu vilni, laižos peldus un ļauju
tam sevi nest uz krastu, tad jūtos
stipra. Es paļaujos, ka vilnis mani
nesīs uz karstu un neraus atpakaļ
dzelmē. Es nebaidos. Man patīk jūra,
kad tā mutuļo.
Jūru stipru dara saskaņa. Kad viļņi
ceļas uz augšu, arī smiltis iet līdzi. Kad
ūdens ir rāms, arī priedes stāv kā stabi.
Jūra ir Latvijas vainags. Stiprs ir tas,
kas turas kopā, kā zeme turas pie jūras,
kā vainags turas pie galvas, kā puķīte
pie puķītes turas vainagā.
Manas vasaras aizrit pie jūras. Es
pazīstu jūras krastu. Tieši pazīšana ir tā,

kas dod stiprumu. Tā ļauj atklāt jauno,
jūtoties droši. Zirga mugurā traukties gar
jūru un just vēju sejā – tā ir varenības
sajūta. Tikai tā var apstādināt laiku, tā
to var izprast un skriet tam līdzi.
Man spilgti atmiņā palicis, kā kopā
ar brālēnu rudens brīvlaikā braucām gar
jūru ar riteņiem. Jūra piederēja tikai
mums, ūdens bija dzidrs kā spoguļa
stikls. Mūs toreiz apspīdēja rudenim
netipiski koša saule, un debesis bija kā ar
otu un krāsām uzgleznotas. Kāpas rotāja
krāsainas koku lapas. Tā ir maģija, tā
ir Latvijas bagātība. Tas ir vainags, kas
rotā Latviju.
Latvija esam mēs. Ja mēs esam
harmonijā, Latvija ir stipra. Mums ir
jāsargā skaistais, spēcīgais. Stiprs ir tas,
kurš nenicina sevi. Mīlēsim savu zemi!
Elīna Agneta Lamberte,
Iļģuciema vidusskolas
8.b klase

M

ana tautība ir jaukta. Mammas
radinieki ir baltkrievi, bet tēta
radinieki ir krievi un latvieši. Es
biju ekskursijā Maskavā, kur sapratu,
ka mana dzimtene ir Latvija, jo man ļoti
gribējās atgriezties mājās.
Krievija ir interesanta, jo tai ir bagāta
kultūra un daudz interesantu vietu. Tur
es sapratu, ka man ir tuva krievu valoda
un kultūra, bet manas mājas ir Latvijā.

Es vairāk jūtos kā latviešu tautas daļiņa,
tāpēc domāju, kas manu tautu dara
stipru. Tautu stipru dara tās cilvēki. Es
mīlu savu dzimteni.
Marija Korotkova,
Jelgavas 6. vidusskolas
7.b klase

Te viss ir mūsu

T

e viss ir mans –
senču mantojums un
viņu mītās takas,
tā veldze, ko smelt no gudrības akas,
gaiss, zeme un zilās debesis tās –
sirds mana svešam nekad to neatstās.
Te viss ir tavs –
zaļi meži, purva ciņi, ziedošas pļavas –
tās visas tik mīļas, visas ir tavas,
krastu skauj šalcošā Baltijas jūra,
tā zina, cik senatne bijusi sūra.
Te viss ir mūsu –
Latvijas vēsture, šīs dienas rīts,
brīvības karogs, mūsu tautas izcīnīts.
Ir tagad Vidzeme Kurzemei māsa,
ir Zemgale, Latgale,
sietas Lielvārdes jostā un vienotā krāsā.
Te viss ir mūsu.
Krista Leite,
Rīgas Imantas vidusskolas
12. klase
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L

atvija – tik svēts vārds! Ikreiz
to izrunājot, kaut tikai klusītēm,
man pārskrien tirpas pār muguru.
Kad dzirdu šo vārdu, mani pārņem
neizskaidrojamas izjūtas – lepnums
un mīlestība, ka nāku no šīs zemes.
Latviešiem ir raksti un zīmes, kuras liek
tautai just spēku. Tās ir cieši saistītas ar
dažādām dievībām. Priekšmeta rotājums
ar raksta zīmēm daudzreiz pasargā
no visa ļaunā, piemēram, zalktis nes
gudrību, zinātkāri, izveicību, asu prātu
un atjautību. Es pati zalktīti uzzīmēju uz
savas burtnīcas, lai tas man palīdzētu
mācībās.
Es mīlu Latvijas dabu, mūsu Baltijas
jūru, jo es taču dzīvoju Liepājā – vēju
pilsētā. Es vienmēr dzīvošu Latvijā
un, kad izaugšu, strādāšu godīgi, un
palīdzēšu cilvēkiem, lai mana tauta būtu
vēl stiprāka.
Adriana Visocka,
Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas
6.b klase

T

ikai kopā sanākot, mēs dibinājām
savu valsti, un, tikai kopā cīnoties,
mēs to atjaunojām. Mūsu kultūra
un tradīcijas turpinās, jo cilvēki kopīgi
svin Dziesmu svētkus. Tātad vienotība ir
latviešu spēks, kas mums ļāva pastāvēt
un ļauj to turpināt.
Nozīmīgs spēka avots latviešu tautai ir
arī dziesma. Tā ir bijusi blakus visos laikos
un ir joprojām. Pirmie Vispārīgie dziesmu

svētki 1873. gadā vairoja tautas nacionālo
pašapziņu, kas savukārt pavēra ceļu uz
Latvijas neatkarību 1918. gadā, bet Trešā
atmoda pat tika nodēvēta par Dziesmoto
revolūciju, jo lielajos protesta mītiņos
cilvēki dziedāja nozīmīgas dziesmas,
tādējādi parādot tautas garīgo vienotību.
Savukārt mūsdienās dziesma apvieno
tūkstošiem latviešu un saglabā mūsu
kultūru un tradīcijas ar Dziesmu svētku
palīdzību. Tādējādi dziesma ir latviešu
tautas nācijas pašapziņas cēlēja, tautas
saliedētāja un kultūras saglabātāja.
Tomēr vislielākais latviešu spēks slēpjas
pašā latviešu tautā. Latvijas izaugsmi un
lepnumu veicina ne tikai sportisti, mūziķi
un uzņēmēji, kas Latvijas vārdu iznes
pasaulē, bet arī visi tie latvieši, kas mīl
savu Tēvzemi un kas vēlas tajā dzīvot un
strādāt, kopt latviešu tradīcijas un tās
nodot nākamajām paaudzēm. Arī dižgars
Andrejs Eglītis reiz teicis: „Kur mīt tas
spēks, kas pacels mūs? Vai nezināt? Tie
esat jūs!” Tas liecina, ka latviešu tautas
spēku veido visi patriotiskie latvieši.
Latviju spēcīgu dara daudzas lietas,
taču visa centrā ir cilvēks – dziesmu
dzied cilvēks, un arī tautu veido cilvēks.
Tātad patiesais latviešu tautas spēks ir
cilvēkos, kas dzīvo Latvijā, uztur latviešu
tradīcijas un kultūru un vienkārši mīl savu
dzimteni – Latviju.
Laura Veigule,
Rīgas Teikas vidusskolas
11.b klase
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M

ūsu uzdevums šodien ir saglabāt
un sargāt valodu tādā veidā, kā tā
atnāca pie mums. Mūsu tautā ir
ļoti daudz izcilu rakstnieku un dzejnieku,
kā, piemēram, Rūdolfs Blaumanis, Kārlis
Skalbe, Aleksandrs Čaks. Šo rakstnieku
darbos ir redzama latviešu valoda visā
savā attīstībā un krāšņumā.
Mūsu valstī cilvēki var brīvi pārvaldīt
trīs un pat vairāk valodas. Katra valoda
bagātina cilvēka personību, palīdz uzzināt
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vairāk par tautu, tās tradīcijām un tās
vēsturi. Citās valstīs ir pretēja situācija
valodas ziņā. Situācija Latvijā norāda
uz izglītības līmeni mūsu reģionā un arī
uz to, ka mēs esam intelektuāli attīstīti
cilvēki. Turklāt Latvija ir multikulturāla
valsts. Bez latviešiem kā pamattautas
Latvijā arī dzīvo un attīstās citas tautas.
Katra no tautām papildina un bagātina
viena otru, katrs cilvēks kā savas tautas
pārstāvis ienes kaut ko jaunu kultūrā.

Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem ir jāmācās
un jāpārvalda valsts valoda, kā arī ir
jāciena valsts un jāievēro tās likumi.
Lai mūsu tauta būtu stipra, cilvēkiem
ir jāsargā savs nacionālais īpašums, proti,
daba: meži, ezeri, upes, parki. Latvijas
iedzīvotāji ļoti rūpējas, lai saglabātu
savu valsti tīru un sakoptu. Viņi cenšas
sekot tam, lai daba būtu aizsargāta, lai
nekas tai nekaitētu un paši cilvēki to
neiznīcinātu. Visi zina, ka Latvija ir ļoti
zaļa zeme. Lielāku tās teritorijas daļu
aizņem meži. Pēdējos gados ekoloģijas
situācija ir stipri mainījusies uz labo
pusi.
Es uzskatu, ka Latvijas kultūra
patiešām ir daudzveidīga un ir
pietiekami labi attīstīta. Kad
cilvēki pastaigājas pa mūsu
skaisto galvaspilsētu, viņi var
baudīt arhitektūras daudzveidību
dažādos stilos. Rīgā ir sastopams
gan jūgendstils, gan modernisms
un postmodernisms, gan baroka
stils, rokoko, ir arī gan viduslaiku,
gan arī koka apbūves. Tieši tas man
ļoti patīk, staigājot pa Rīgas ielām un
baudot iepriekšējo laikmetu pēdas. Rīgas
vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO
pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
Tas ir viens no mūsu tautas izcilajiem
sasniegumiem. Arhitektūras krāšņumu
var manīt ne tikai galvaspilsētā, bet arī
citās pilsētās.
Daudzi cilvēki uzskata, ka veiksmīgai

valstij ir jābūt lielai teritorijai, attīstītai
ekonomikai un stipriem militāriem
spēkiem. Es domāju, ka noteikt valsts
panākumus tikai pēc šiem rādītājiem
nav gluži pareizi. Valsti padara stipru
tieši tās cilvēki, idejas, domas, mērķi un
sasniegumi, un tas, ka līdz ar to notiek
būtiskas izmaiņas vietās, kur viņi dzīvo,
strādā vai mācās. Es lepojas ar to, ka mana
dzimtene ir Latvija. Es dzīvoju šeit jau
astoņpadsmit gadus kopš dzimšanas, un
man nav vēlmes mainīt savu dzīvesvietu
pret citu. Man patīk dzīvot Latvijā, jo
šeit cilvēki ir mierīgi, pieklājīgi, nosvērti
un labestīgi pret citiem. Mūsu ielas ir
tīras un sakoptas, salīdzinot ar citām
valstīm. Cilvēkiem nav
baiļu sajūtas, dzīvojot
Latvijā. Protams, katrā
valstī ir savas problēmas,
un mūsu valstī tās arī
pastāv. Bet, neskatoties
uz to, mums, latviešiem,
ir jāpaliek stipriem,
un, ja mēs palīdzēsim
attīstīt mūsu brīnišķīgo valsti Latviju arī
turpmāk, tad mums kopīgiem spēkiem
viss izdosies. Tad mūsu valsts turpinās
plaukt, vairos savu spēku un stiprinās
savas tautas garu.
Alīna Artemjeva,
Rīgas 60. vidusskolas
12. klase
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Patrīcija Mediņa, Bauskas Valsts ģimnāzijas 7. klase
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A

r kādu savtību un neatlaidību
gadu simteņos mana tauta tika
pazemota, vajāta, iztrenkāta,
nostrādināta, apzagta, atšķaidīta,
vārdzināta. Bet mēs esam šeit.
Neizskausti. Neiznīcināti. Pat ar
pašreizējo demogrāfisko situāciju,
ar augstajiem mirstības, zemajiem
dzimstības un nodarbinātības līmeņiem,
pat ar veselu pašreizējo iedzīvotāju
skaitu kaut kur pasaulē mēs vēl esam.
Skan jau banāli, bet mēle velk pār lūpām
vārdus izdzīvošanas instinkts. Tas mūs
glābj un glābj kā tautu. Dažās sekundēs
ar faktiem pierādāms tas, ka Latvijas
teritorijā dzīvojošās tautas vienmēr
bijušas ķildās un nīgrās nesaskaņās, kas
arī ļāvis šo teritoriju tik viegli pakļaut.
Taču jābūt kādai saistvielai, neredzamai,
nejūtamai stīgai, kas savelk tautu kopā
brīžos, kad ir grūti. Brīžos, kad jāaizstāv
savas saknes.
Svētki ir laiks, kad ir uzradies
beidzot gana nopietns iemesls, lai būtu
kopā. Ar savu kaķi, ar ģimeni, ar savu
hipsteru bandu, ar darba kolektīvu, ar
citiem īpatņiem, kuru sestās pakāpes
vecmammas noteikti pazina viena otru.
Tas ir sirsnīgi, jauki un mājīgi – redzēt
ielās simtiem cilvēku, kuri apzinās sevi
par latviešiem, rūpējas par Latviju
un kuru aizsākums bija blakus manai
spurgaliņai uz lielās tautas saknes.
Netrūkst cilvēku, kas prot šādos svinīgos
mirkļos pacelt tautu uz saviļņojuma viļņa

un liek mums noticēt – jā, ir! Ir ticība
nākotnei, ir spēks un vēlme tai dzīvot, to
veidot, lai atstātu saviem bērniem.
Paula Biseniece,
Rīgas Teikas vidusskolas
11.b klase

L

atvju tautas spēka un stipruma
recepte:

1. Sastāvdaļas:
- pamatā liekam mūsu zemīti;
- virsū liekam kārtīgu devu
vēstures;
- pārlejam ar tradīcijām;
- klāt pievienojam vienu šķipsniņu
spītības un lepnības;
- apberam ar riktīgu devu
mīlestības.
2. Pagatavošana:
- visu samaisām ar Latvijas novadu
valodām un dialektiem;
- mērcējam lietū;
- pažāvējam vējā;
- sagaidām kādu saules stariņu.
3. Lietošana: lietot priekos, bēdās un
visos godos.
Kate Elizabete Grinberga,
Profesionālās izglītības
kompetences centra
“Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”
1. kurss
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V

ēja elpu un
lietus mākoņa pieskārienus
Izjūt katrs sejas
kvadrātcentimetrs,
Ko nenosedz cepure, mētelis, šalle.
Pirmā novembra diena, rudens.
Luksofors, ātri soļi, gandrīz pazaudēts
cimds,
Bet paldies laipnajam latvietim hūtē,
Kurš man pasniedza no kabatas
izbēgušo dūraini
Ar draudzīgu smaidu uz lūpām.
Latvieši nemaz nav tik drūmi,
Kā par mums runā.
Pēc septiņām minūtēm
Kājas silda vecmammas adītās vilnas
zeķes,
Sirdi silda atmiņas.
Šķirstu foto albumu,
Kuru rotā karmīnsarkanas maliņas.
Vienā pavecā fotogrāfijā
Trīs Mārtiņbērni smejas,
Skaitīdami tautasdziesmas,
Apmaiņā pret „Rudzupuķēm” un
„Sarkanajām magonēm”.
Tās konfektes vienmēr ir bijušas
visgardākās!
Jau nākamajā mirklī
Manā acu priekšā ir siltais jūnija vakars
Un gaisā virmojošā lauku burvība.
Jāņu siers, ugunskurs, ritmiskas dejas
Un laimes pilnas sejas,
Bet saule kā kvēlojoša ogle gozējas pie
debess malas.
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Elpu aizrauj Latvijas daba.
Viņa katru gadu greznojas četros
dažādos tērpos,
Jūtos kā dzīvojot īstā pasakā:
Kad laukā pa logu veros –
Vienā mirklī koku lapas krāsojas,
Bet neilgi pēc tam pirmās sniegpārslas
uz palodzes nosēžas.
Es varu stundām ilgi par dzimteni
prātot,
Gremdēties atmiņās,
Jaunas atmiņas radīt...
Liene Ratniece,
Rūjienas vidusskolas
11. klase

S

irds, kas kvēli pukst un nenogurstoši
skrien pār gleznainajiem Latvijas
laukiem kā neiejāts savvaļas zirgs.
Tā spārnota auļo līdzi vējam egļu galotnēs
un zied kā uguns sārtā magone vasaras
pļavā. Tā priecīgi palecas, dziedot mūsu
valsts himnu, un top karsta, atceroties
drošsirdīgos kareivjus, kas cīnījās par
mūsu valsti.
Gars, kas ir neuzvarams, bezbailīgs
un cēls. Kas prot mīlēt, jautāt un dot.
Kas ir mierīgs un vieds kā zeme, bet
kā debess zvaigžņots un augsts. Kas
lepojas par šīs zemes spēku un auglību
un ir gatavs celt zobenu un vairogu, lai
aizstāvētu savus mīļos.

Asinis, kas vārās un kvēlo mūsu
dzīslās, kas piešķir spēku karsti mīlēt,
dziļi just. Tās mutuļo kā strauja,
nevaldāma upe, laužot sev ceļu starp
akmeņiem un klintīm. Dod spēku cīnīties
un spiest roku.
Asaras, kas pestī dvēseli un veldzē
sirdi, kur izaug laimes un cerību zilie
neaizmirstuļu ziedi. Dzidrais un šķīstais
dvēseles eliksīrs, ko rada dziļas sāpes,
mokošas ciešanas un nevaldāmā laime.
Ella Šarigina,
Rēzeknes 5. vidusskolas
12. klase

M

ēs ticam savai tautai un vienotībai,
sev un saviem spēkiem un arī
tam, ka mēs varam darīt un veikt
kaut ko skaistu, labu un latvisku.
Mēs esam stipri, jo patiešām ticam
savai tautai, spējai būt vienotiem.
Vienoti – tautas atmodas un Barikāžu
laikā, kad visvairāk tas ir nepieciešams.
Ar savu vienotību tika atklātas spējas,
vēlmes un tas, ka latviešu tauta ir
stipra. Manuprāt, manas tautas būtība –
uzvarēt, zaudēt – un atkal uzvarēt, un
neapstāties pie sasniegtā. Mēs mīlam
savu zemi – Latviju un tautu, kas tajā
dzīvo. I. Ziedonis ir teicis: „Latvija ir
brīnumskaista zeme, bet skaistajam
ir jāpalīdz parādīties.” Mūsu tautas

kultūra, mūsu dziesmas un dejas ir īstas,
tautiskas, mūsu tautas koda un nozīmes
pilnas, kuras atspoguļo mūs, mūsu
vēsturi. Tās veido kopības, vienkāršības
un miera sajūtu, kura arī padara mūs
patiešām stiprus.
Manuprāt, manu tautu stipru dara
ticība sev un saviem spēkiem. Mums ir
neizsīkstošs gribasspēks un apņēmība.
Mēs darām, ko varam. Latvieši pilnveido
sevi, piešķir savai zemei papildu nozīmi,
padara to svarīgāku. Tā nav parasta zeme,
tā ir ar mūsu spēkiem pilnveidota zeme,
kura pārtop par mūsu valsti – Latviju,
kurā jau ir ietvertas mūsu jūtas un darbi.
Mana tauta dzīvo pēc Raiņa teiktā: „Ņem
visu, kā tas ir, un padari visu, kā tu gribi.”
Mēs ar savu ticību un saviem spēkiem
varam visu mainīt, veidot, darīt. Latvieši
nekautrējas, izmanto savus spēkus un
līdzekļus, jo „uzdrīkstēties ir skaisti”
(Z. Mauriņa). Mēs darām savu darbu,
pildām savus pienākumus, uzticamies
sev un savai valstij. Mēs kā tauta esam
spējīgi uz daudz ko vairāk, tieši tāpēc
nekad neapstājamies un turpinām ticēt.
Latvieši ir stipri, jo no visas sirds
tic, ka ir spējīgi darīt un veidot kaut ko
skaistu, labu un latvisku. Jānis Rokpelnis:
„Nesāc no nulles, sāc no sevis.”
Marina Šaško,
Olaines 2. vidusskolas
12. klase
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K

as patiesībā mūs vieno? Manuprāt,
tās ir mūsu tradīcijas, katra
latvieša ģimene un mīlestība pret
savu zemi.
Visīpašākie man šķiet kapusvētki,
iespējams, tāpēc, ka mana ģimene ir
atbildīga par kapusvētku norisi. Mana
vecmāmiņa Barbara parasti dziedāja
psalmus un arī citus aicināja to
darīt. Reizēm es tos dziedu. Kad viņa
savārga, mana mamma uzņēmās šos
pienākumus. Man parasti ir ļoti atbildīgs
pienākums – jāpieskata paši mazākie un
jāvēro, lai viņi piedalītos misē. Citiem ir
jāved baznīckungs uz kapiem, jāpalīdz
sagatavot mielasts, jāsagatavo psalmu
grāmatiņas. Kapusvētki ir manas dzimtas
apzināšanās tradīcija.
Pavisam nesen es biju devītajā klasē
un, kā jau visi, kārtoju eksāmenus.
Kad klāt bija pats grūtākais – vēstures
eksāmens, likās, ka nav iespējams visu
iemācīties, jo smadzenēs vienkārši
nepietiktu vietas. Vakarā pirms lielās
dienas vecāki, cik vien spēdami, palīdzēja
man mācīties un stāstīja stāstus par mūsu
dzimto māju pagātni un arī interesantus
faktus par vēstures lietām, ko skolā es
nevarētu uzzināt. Tā notiek, ka reizēm,
nemaz negaidot, palīdzība pati atnāk tik
pēkšņi un negaidīti. Tas ir patiesi jauki,
mīļi un patīkami, jo es saprotu, ka mani
mīl.
Vecmāmiņa man reiz vēstīja, kā
rūpējās par savu zemi. Kad viņa uzzināja,
ka padomju laikos mūsu lielo un skaisto
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ābeļdārzu grib iznīcināt, lai tur uztaisītu
lielceļu uz pilsētu, Barbara uzreiz rīkojās.
Naktī vecmāmiņa pārlika mietiņus, kas
bija domāti, lai iezīmētu ceļu un papildus
iestādīja mazas liepiņas. Lūk, tā viņa
nosargāja visiem mīļo ābeļdārzu. Tas
ir piedzīvojis vairākas manas ģimenes
paaudzes, tāpēc dārzam ir liela vērtība.
Dzimtenes mīlestība rodas no mūsu
darbiem, kurus mēs no visas sirds
dāvinām citiem.
Elizabete Groce,
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas
10. klase

Saruna ar seno latvi

S

enais latvi, es pašlaik eju pa taku,
kuru tu reiz mini. Vai tu te spēku
radi?
Ik gaisa šķipsniņa te mundru dara,
un sūnu paklājs ceļ pretī zvaigznēm.
Mellenāji un brūklenāji sasēduši kā mazas
baroka princesītes, kuru kleitiņas izšūtas
ar neskaitāmām pērlītēm. Koku stumbri
kalsni augšup slejas, saknes peklē, līdz
pat kodolam, iedzinuši; šķiet, ka trausli
šie bāleliņi, taču Zemi kopā tur. Un tie
vai acīmredzami aug, un reiz tie lūkosies
no augšas uz pasaules debesskrāpjiem.
Ik čiekurs, ik skuja, ik ozola lapa māca
ieraudzīt skaisto sev apkārt.
Soļi speras paši, bez nekādas
piepūles, taka nekad nebeidzas. Nav
nekādas nozīmes, vai eju pa vidu vai
gar pašu ceļa malu. Tāpat vien, vai

izplestām rokām cauri skrienu, ļaujot
vējam aptekalēt ik pirkstu.
Veros tālumā, kur mežs ar debesīm
satiekas un vieglā dejā iegriežas. Koku
galotnes izcakojušas mežu smalkāk par
visdārgākajām mežģīnēm, bet debesis
man sauc, ka esmu spējīgs lidot. Kalsnie
stumbri nu vij pamatīgu deķi, kur
zvaigznēm katru nakti sabirt.
Ak, senais latvi, tā es eju pa tavu
mežu un jaunāks kļūstu. Te dzīvojot, es
nekad nenovecošu; vai varbūt atpakaļ
sākumā nokļūšu?
Silvija Mītniece,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
12. klase

L

atvija ir kā spoža saule debesīs,
kura caur bieziem dūnu mākoņiem
ir pavērusi savu sirdi uz saviem
tautiešiem. Es Latvijā dzīvoju kopš
savas piedzimšanas, tātad manas
saknes ir šajā zemē, precīzāk – Latgalē.
Jau kopš agras bērnības man vienmēr
licies, ka Latvija ir pati burvīgākā vieta
uz pasaules, jo te dzīvo mana tauta. Jā,
tā ir maza, skaista valsts ar skanīgām
dziesmām, tumšiem mežiem, laipniem
un izpalīdzīgiem cilvēkiem, pasaulē
slavenām personībām, skaistām, staltām
meitenēm kā liepām un spēcīgiem
puišiem kā ozoliem. Tā ir mana zeme –
Latvija, te ir mana tauta – latvieši!
Es bieži domāju par savu tautas daļu,
kura dzīvo un strādā kādā svešā zemē.

Latviešu tauta ir izkaisīta pasaulē... Vai
viņi jūt līdz savai tautai te – Latvijā? Vai
palīdzētu nosargāt Latviju, ja tas būtu
nepieciešams? [..]
Stipras tautas pamats ir darbs.
Es domāju, ka, neatkarībā no tā, vai
mūsu tautieši dzīvo ārzemēs vai savā
zemē, viss, ko dari, ir jādara pareizi,
turklāt – ar pirmo reizi. Attieksmē pret
darbu izpaužas latviešu tautas tikums un
strādīgums. Tikai tam, kas strādā, palīdz
Dievs. Darbs ir latviešu dvēseles pamats,
kas palīdz piepildīt izvirzītos mērķus un
izsapņotos sapņus.
Nenoliedzami, stipras tautas pamatā
ir ģimene, stipra ģimene, Latgalē –
saime. Bez saules nebūtu gaismas, un
bez ģimenes nebūtu nākotnes. Ģimene
sākas no diviem mīlošiem cilvēkiem.
Pirmie bērni ģimenē ir kā pirmās
sniegpulkstenītes pavasarī, kuri ar savu
skaistumu, stiprumu un mīlestību sasilda
savas mīlošās ģimenes ligzdu. Ātri vien
bērni sāk izlidot no šīs ģimenes ligzdas,
lai satiktu, iemīlētos un veidotu nākotni.
Ģimene – tā ir mūsu valsts nākotne.
Latvija ir manas tautas mājas.
Paldies Dievam, ka mana tauta bija, ir
un, ceru, būs stipra. Iedvesmosim viens
otru! Mēs esam garīgi stipra tauta. Lai
ar siltiem saules stariem sākas katra
latvieša darbadienas rīts!
Sanija Kokoreviča,
Malnavas koledžas
3. kurss
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Viktorija Zubova, Bauskas Valsts ģimnāzija

K

atrai tautai ir tiesības uz savu
valsti vai vismaz zemi, kur tai ir
pašnoteikšanās tiesības un iespēja
kopt savu kultūru. Centieni iegūt savu
valsti joprojām ir aktuāli, piemēram,
kurdiem Tuvajos Austrumos un katalāņiem
Spānijā. Latviešiem šajā situācijā ir bijusi
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iespēja nokļūt pat divas reizes. Gan
aptuveni pirms 100, gan pirms 30 gadiem
latvieši panāca to, lai Latvijas teritorijā
valdītu paši, nevis viņu likteni noteiktu
kāds cits. Krievi, poļi, vācieši, zviedri,
dāņi – šķiet, ka visiem gribējies latviešus
asimilēt savā nācijā. Taču tieši stūrgalvība,

neatlaidība ir spējušas mūs vienot un
padarīt stiprus.
Lai arī pēdējās brīvības cīņas –
Barikāžu laiks, „Baltijas ceļš” – notika
pirms gandrīz 30 gadiem, ir svarīgi,
lai paaudze, kas dzimusi un augusi
brīvā Latvijā, zinātu, kādēļ mums jābūt
vienotiem. Ir sabiedrības daļa, kas
uzskata, ka novembra aktivitātes ir lieka
ārišķība, taču man tās ļoti patīk. Es ar
lielu prieku un pacilātību dodos Lāpu
gājienā, kad mēs varam sapulcēties kopā
ar vienu mērķi. Manuprāt, pietrūkst vien
dziesmu, bet to jau arī var
izdarīt un vienoties kopīgā
balsī. Es domāju, ka īpašā
tumši sarkanā un baltā krāsa
ir ļoti skaista. Es ar lepnumu
pie sirds lieku karoga lentīti,
nēsāju šalli, ko tante uzadīja,
tajā iekļaujot latvju rakstus.
Es gan vēlētos, lai cilvēki to
neuzskatītu tikai par novembra aktivitāti.
Mēs varam būt patrioti visu gadu! Tādēļ
domāju, ka ir svarīgi to audzināt bērnos,
lai ar laiku nepazūd patriotiskā identitāte,
lai arī pēc 10 un 100 gadiem notiktu Lāpu
gājiens un cilvēki godinātu mūsu krāsas
un simboliku.
Tikpat svarīgi ir saglabāt tradīcijas. Lai
arī īpaši jaunatnes vidū bieži var dzirdēt,
ka tās ir novecojušas, es domāju, ka, tieši
svinot svētkus un ievērojot paražas, var
atslēgties no ikdienas un saturīgi pavadīt
laiku. Ir taču interesanti svinēt Jāņu

vakaru pie ugunskura, kopā ar draugiem
ēdot mielastu, dziedot dziesmas un
tukšojot kādu alus kausu. Lieldienās var
vārīt olas sīpolu mizās, uzzīmēt latvju
rakstus un izdomāt pašam savus. Manā
ģimenē svarīgākie svētki tiek atzīmēti,
cenšoties ievērot tradīcijas, tādēļ gan
es, gan brālis un māsas esam iemācīti
cienīt savas tautas kultūru. Mūsu skolā
tiek atzīmēti arī svētki, kuriem nav īpašu
brīvo dienu – Miķeļi, Mārtiņi, Pelnu diena
un citi. Arī svētku svinēšana dara mūs
stiprus.
Ir tik daudz momentu, kas
dod spēku latvju tautai. Tas
ir jāizmanto, nevis jāvaimanā,
ka viss ir slikti, un jāgaida kāds
mistiskais varonis un vadonis,
kas nu vērsīs visu par labu.
Nelīdzēs nekāds laimes lācis,
to saprata arī sūnciemiešu
zēni, paši ķērās pie darba
un arī citus iesaistīja. Mūsu īpatnības ir
unikālas, un, manuprāt, stipras tautas
pamatā ir gudra un spēcīga, patriotiski
noskaņota jaunatne. Lai arī nākotnē mēs
būtu stipri, šīs iezīmes jāaudzina jau no
mazotnes, un tas ir jādara galvenokārt
ģimenei.
Mikus Krišs Novads,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
12. klase
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Anģelina Urbanoviča, Daugavpils 9. vidusskolas 2. klase

K

atru gadu 11. novembrī cilvēki pulcē
jas Rīgā, krastmalā, lai kopā pieminētu
kritušos strēlniekus. Diemžēl man
nav izdevies tur būt, bet domāju, ka sajūtas
ir lieliskas un saviļņojošas. Manuprāt,
tas palīdz cilvēkiem kļūt stiprākiem un
vienotākiem, liek būt lepniem, ka esam
latvieši. 1989. gada 23. augustā Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas izveidotais „Baltijas
ceļš” 600 kilometru garumā parādīja cilvēku
vienotību un vēlēšanos būt brīviem. Kaut
arī tagad mēs spētu būt tik vienoti un
patriotiski kā toreiz!
Katru gadu decembrī televīzijā tiek
translēts raidījums „Latvijas lepnums”, kurā
godina cilvēkus, kas rīkojušies cēli, izdarījuši
varoņdarbus un devuši pajumti bāreņiem.
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2016. gadā nominācijā „Sargeņģelis”
balvu ieguva Valentīna Stabulniece, kas
četrpadsmit gadu laikā savā aizbildniecībā
pieņēmusi 44 bez vecāku aprūpes palikušus
bērnus. Mēs apbrīnojam šos cilvēkus, kas
sniedz citiem sirsnību un draudzīgu plecu.
Cilvēki iedvesmojas stāstos un kļūst morāli
stipri.
Nekur citur nav dzidrāku ezeru kā
Latgalē. Piemēram, Laukezers, kurš atrodas
tuvu pie Jēkabpils, ir dzidrākais ezers visā
Latvijā. Arī Čertoka ezers, kurš atrodas
Aglonā, dod spēku un iedvesmu cilvēkam.
Mēdz teikt, ka šim ezeram piemīt maģisks
spēks. Kad cilvēks ir bēdīgs un noguris,
vislabāk doties kādā pārgājienā un sajust
dabas smaržu.

Protams, tās nav visas vērtības, ir
arī Vispārējie latviešu Dziesmu un deju
svētki, atceres dienas, 18. novembris,
gaidu un jaunsargu organizācijas, kas
māca mums mīlēt un cienīt Latviju. Lai
kādas būtu katra cilvēka domas par šīm
vērtībām, sevī jāstiprina apziņa: esmu
latvietis, mīlu šo zemi, Latvijas tauta
ir vienota un stipra. Ja tā domās katrs
Latvijas iedzīvotājs, Latvija pārvarēs pat
vissmagākos brīžus.
Antra Bruņeniece,
Vaboles vidusskolas
12. klase

M

ūsu senči šeit jau dzīvo vairākus
tūkstošus gadu, bet tikai samērā
nesenā vēsturē mēs sākām
apzināties, kas mēs esam un ko mēs
gribam. Jaunlatvieši – šī tautas kustība bija
tā, kas apzinājās mūsu galvenās vērtības,
kas tautai deva spēku. Pateicoties tās
aktīvai darbībai, mēs varam runāt savā
dzimtajā valodā, dziedāt savas dziesmas,
zināt savu patieso vēsturi un kopt savu
nacionālo kultūru.
Mūsu kultūra ir apbrīnas vērta! Uz
zemes ir maz tautu, kurām, vergojot
ilgus gadus svešu zemju jūgā, ir izdevies
saglabāt gan tradīcijas, valodu, gan
senču gudrību. Mūsu tradicionālā kultūra
ir spējusi izdzīvot līdz mūsdienām un
kļuvusi par Dziesmu un deju svētku
iedvesmotāju, saulgriežu svētku un

folkloras kustības kodolu. Starptautiskais
folkloras festivāls „Baltica”, kurā piedalās
visas Baltijas valstis, ir spilgts piemērs
tautas mākslas spēkam un dzīvotspējai.
Tieši šinī festivālā 1988. gadā Cēsīs pēc
daudziem okupācijas gadiem tika pacelts
sarkanbaltsarkanais karogs.
Protams, galvenā vērtība, mūsu tautas
zelts, ir cilvēki. Ar apbrīnu varu pieminēt
gaišos Pirmās atmodas darbiniekus –
Krišjāni Baronu, Ati Kronvaldu, Krišjāni
Valdemāru un Andreju Pumpuru – un
citus latviešu inteliģences pārstāvjus,
kuri apzinājās, kas mēs esam un kādas
ir mūsu vērtības. Tieši jaunlatvieši
sāka mūsu tautas glābšanu un valodas,
kultūras un vēstures saglabāšanu.
Man šodien ir iespēja dzīvot brīvā
valstī un paust pateicību tiem cilvēkiem,
kas ne tikai spēja fiziski aizstāvēt savu
valsti, bet arī ar prātu izveidot to par
kultūras un ekonomiski stabilu valsti.
Mēs varam pateikties mūsu senčiem,
ka gēnos saglabājās viņu spītīgums,
izturība, radošums un domu spēks, kas
bija būtiskas īpašības tautas veidošanā
un stiprināšanā. Mūsu tauta spēj padarīt
neticamas lietas reālas, piemēram,
izveidot savu valsti, lai gan neviens cits
tam negribēja noticēt.
Es lepojos, ka varu sevi saukt par
latvieti un savas mājas par Latviju!
Krišjānis Ķekars,
Kalnciema vidusskolas
12. klase
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anā logā šovakar ielikta svecīte.
Kad biju pavisam maza, man
patika, kā deg sveces liesmiņa. Vēl
aizvien patīk. Katru gadu, kad novembrī ar
vecmāmiņu gāju pie Brīvības pieminekļa,
visskaistākās man šķita svecītes, kuras
tobrīd jau liesmoja tumšajā vakarā. Es
nespēju novērst acis. Kāpēc tās tur dega?
Toreiz man vēl īsti nebija skaidrs, tomēr
pat tad es sajutu – šīs svecītes kaut kā
vienoja un stiprināja ikkatru, kas tās
uzlūkoja. Manis noliktā liesmiņa bija viena
no daudzām, tātad – lai izprastu kopumu,
jādomā par sevi pašu – kas mani dara
stipru.
Par savām dzimtajām mājām es uzskatu
mājas, kurās dzīvo mana vecmāmiņa un
vectētiņš. Esmu tur pavadījusi lielāko
daļu bērnības un zinu – man mīļākas
vietas nav. Mums katram taču ir vieta,
kur mīt mūsu sirds. Kaut arī tagad retāk
aizbraucu pie vecmāmiņas, tur mīt mana
dvēsele, tas ir mans spēka avots, un es
zinu, ka vienmēr varēšu tur ierasties un
teikt – esmu mājās! Kad aukstos ziemas
vakaros veru vaļā viņas mājas durvis,
man pretī vienmēr nāk siltums un gaisma,
mīļums un drošības izjūta. Tur es sajūtos
stipra, un man šķiet, ka nekas uz pasaules
nespēs mani ievainot.
Un vēl man ir jādomā par to, ka esmu
dabas bērns. Ja es apbrauktu apkārt visai
zemeslodei, tik un tā domātu, ka Latvijas
dabas ainava ir visskaistākā. Šī daba ir
daļa no manis, un es esmu daļa no tās!
Atceros, kā vasarā stāvēju ar basām
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kājām jūras krastā, ūdens viļņojoties
skāra manas pēdas, es dziļi ieelpoju,
un likās, ka gaiss ieplūst ne tikai manās
plaušās, bet visā ķermenī, ikkatrā šūnā
un jebkurā no visiem maniem zemapziņas
līmeņiem. Tas nebija parasts gaiss, tas
bija spēks. Tāpat kā Latvijas saule, kas
mums, latviešiem, ir neizsmeļams spēka
avots.
Dažreiz es jūtos slikti, dažreiz – skumji,
un tādās reizēs varu smelties spēku no
skaistās Latvijas dabas, apciemot manas
mīļās mājas, lai atkal justos spēcīgi,
atviegloti un rastu sevī sajūtu, ka viss
būs labi. Svecītes deg arī citu māju logos,
mana ir viena no daudzām.
Beāte Bilkeviča,
Iecavas vidusskolas 10. klase

M

ums, latviešiem, par savu tautu
jāpateicas mūsu karavīriem,
valstsvīriem, kuri neatlaidīgi
cīnījās un darbojās, lai veidotos neatkarīga
Latvija. Latvieši, tāpat kā pirms 100
gadiem, arī tagad ir savas valsts patrioti.
Esmu lepna, ka par savu dzimteni un
mājām varu saukt to pašu zemi, kuru
pirms nepilniem 100 gadiem dibināja
Kārlis Ulmanis un Gustavs Zemgals,
ticēdami Latvijai. Jābūt lepniem par mūsu
varoņiem, kuri mira kauju laukā, jo vēl
neviens nav izcīnījis brīvību bez asinīm.
Mūsu sarežģītā vēsture padara mūs
stiprus, jo tas ir pierādījums vienmēr
kvēlojošai ticībai un idejai par brīvību.

Katrai valstij ir savi spēka avoti.
Latviešu zelta fonds slēpjas dejā,
mūzikā, etnosā, literatūrā, mākslā un
cilvēkos. Tie ir atslēgas vārdi uz gudru
un stipru kultūras tautu. Manai tautai ir
iespēja dejot vienā solī ar vairāk nekā
36 000 dejotāju un dziedāt vienā mēlē
ar 15 000 dziedātāju. Latviešu Dziesmu
un deju svētki ir grandiozs un latviešiem
nozīmīgs pasākums, kurā vēlreiz varam
pārliecināties par tautas spēku, kas
veidojies, briedis, audzis gadsimtu gaitā.
Ir brīnišķīgi sajust skudriņas skrienam,
kad lielais kopkoris Mežaparka estrādē
dzied Raiņa un M. Brauna „Saule, Pērkons,
Daugava”, tad, balsīm, domām, sirdīm
saplūstot kopā, patiešām jūt latviešu
viedo garu un lepno, jūtīgo dvēseli.
Latvieti, palūkojies apkārt! Paskaties,
cik skaista un bagāta ir mūsu zeme!
Vasarās varam peldēt paši savā jūras līcī,
rudeņos – ķert saules zaķus zeltainajās
lapās, ziemās – pikoties un aizmest
sniegu aiz apkakles, pavasaros – ieelpot
un sajust plaukstošos ābeļziedus. Aicinu
pieglausties ozolam, jo tas, kā zināms, ir
spēka simbols, dzert tikko lasītu liepziedu
tēju ar medu, iet uz mežu ciemos pie
zvēriem, iegulties sūnās vai ziedošā
āboliņa laukā un dzirdēt bites sanam. Te
arī tauta uzņem spēku, gūst iedvesmu un
stipra top dabā.
Zane Maksīne Cunska,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
11. klase
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eiz kāds mazs cilvēciņš manu
pavisam drūmo dienu padarīja
daudz krāsaināku un saulaināku.
Sataustīju savā, var teikt, jau lielajā,
pieaugušajā plaukstā mazo, silto
krustdēliņa plaukstiņu un jutos vēl
stiprāka. Viņa neapturamie, īstie smiekli
lika man smieties vēl skaļāk. Viņa
stiprajā, siltajā apskāvienā jutos tik
omulīgi, ka tajā vēlos būt mūžīgi. Bērni
ir tie, kas manu tautu padara stipru. [..]
Ģimene ir ļoti nozīmīga manā dzīvē, jo
tieši tā man dod nepieciešamo atbalstu.
Ar motivāciju spēju padarīt katru iecerēto
darbu, jūtos kādam svarīga. Vienīgi ar
ģimeni spēju skatīties uz pagātni un
smaidīt, skatīties uz nākotni un sapņot,
skatīties uz augšu un atcerēties visu
labo, skatīties uz leju un apdomāt savas
kļūdas. Ģimenes kopīgi pavadītie vakari
vienmēr man būs paši nozīmīgākie.
Mūsu labie darbi – ekoloģiskās akcijas,
talkas, ziedojumi dzīvnieku patversmēm,
atbalsts bērnu klīnikām un labdarības
pasākumi padara aktīvāku, saliedētāku
un stiprāku tautu. Skolas talkas vieno
klasi un skolotājus, vienmēr mēs esam
gandarīti par padarīto.
Vienmēr blakus man ir draugi, kas
atbalstīs un palīdzēs katrā smagā brīdī.
Draugu radošie padomi, izpalīdzība un
kopā būšana mani padara vēl stiprāku un
drosmīgāku. Vēlos, lai katram cilvēkam
būtu savs īstais draugs, uz kuru var
paļauties.
Lāsma Repeļe,
Aglonas vidusskolas 8. klase
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sot citu valstu varā, latviešos
dzima pārdabisks spēks un
griba cīnīties par savas valsts
brīvību, ko 1918. gada 18. novembrī
Tautas Padome panāca. Tagadējai
paaudzei jāpiemin Latvijas varoņi, lai to
paveiktais darbs valsts labā tiktu godāts
uz mūžu mūžiem. Mans pienākums ir
pieminēt Latvijas vēsturi un atcerēties
tos, kas krita par manu zemi, lai
tagad un nākotnē nepieļautu pagātnes
notikumus. Pacelt karogu pie mājas
valsts svētkos un ar godu slavināt
Latvijas simbolus – ģerboni,
karogu, himnu – ir mazākais, ko
es varu darīt. Dzīvot savā valstī
un būt tās pilsonei ir nerakstīts
solījums Latvijas priekšā, kuru
esmu devusi saviem senčiem, kas
izcīnīja brīvību, vēl neapzinoties,
ka eksistēšu. Jaunsardzes devīze
„Augsim Latvijai!” ir mans moto, kuru,
ceru, skandinās arī mani bērni!
Pie mums nav lielu naftas krājumu,
dimantu raktuvju, zelta ieleju, bet par
vienu esmu droša. Kultūra, ko nes mana
tauta, nav izmērāma kādā vērtībā.
Nozīmīgs notikums latviešiem ir Dziesmu
un deju svētki. Tajā brīdī latviešiem sirds
sit vienā ritmā un neviens nespēj stāvēt
pretī tādam kodolierocim kā latviešu
dziesma! Dziesmu un deju svētki ir
grandiozākais notikums Latvijā. Ar deju
soli esmu pazīstama ilgi, mans mērķis
ir nonākt uz lielākās latviešu skatuves –

Mežaparka Lielās estrādes, kur vienā
ritmā dzīvo visa Latvija. Būt daļai no
kultūras ir fantastiski, jo tikai tur var
vairākas dvēseles apvienoties vienā
veselā un uz mirkli dzīvot vienu dzīvi.
„Par latviešu kā vienīgo valsts valodu!”
šis sauklis skaļi skanēja 2012. gadā, kad
Latvijā bija referendums par otro valsts
valodu – šie vārdi spēcīgi aužas kopā ar
latvieti no gadsimta gadsimtā, pārciešot
gan pārvācošanu, gan rusifikāciju,
tāpat citu valodu ietekmi uz latviešu
valodu. Spēt izteikt savas
vēlmes, nostāju un gribu
visskaidrāk spēju latviešu
valodā, savas tautas
valodā. Manas tautas
valoda ir kā spēcīga
identitātes zīme, kas rada
savu īpašo šarmu, skanīgo
spēku, kas vieno. Pat aizbraucot plašajā
pasaulē, dzirdot kādu runājam latviešu
mēlē, mani pavada apziņa, ka blakus ir
savējie. Es neesmu viena. Valoda veido
radniecīgās saites starp cilvēkiem, tā
vieno latviešus, lai kādi šķēršļi stātos
ceļā, komunikācija vienmēr būs dzīva,
un valoda tai dod vislielāko jaudu.
Es esmu latviete un varu droši
apgalvot, ka mums, latviešiem, galvenā
ir sapratne. [..]
Karīna Makrjakova,
Aglonas vidusskolas
12. klase
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espēju būt un pastāvēt kā tautai ir
devuši mūsu senči. Šīs asaru upes
un kaujā kritušo asiņu peļķes ir
redzējuši vecie ozoli un piemājas lielie
un drūmie laukakmeņi. Latviešu tautas
pagātne ir spēcīgs pamats manām
kājām, un šis pamats mani dara stipru,
dara stipru visu manu tautu.
Tikai mēs paši varam vairot savu
spēku. Kopjot tradīcijas, nezaudējot
atmiņas par vēsturi un lolojot sapņus
par nākotni. Spēks slēpjas mazumā.
Manuprāt, man ir paveicies, ka dzīvoju
Latvijā. Tā ir maza, bet spēka pilna, jo
daudz vieglāk ir sajust vienotības sajūtu
ar tautiešiem. Lielas valsts robežas ir
daudz sarežģītāk aptvert. Ir sarežģītāk
sajust tautas garu, bet Latvijā viss
sarežģītais pārtop vienkāršos sīkumos,
kuri pavairo dvēseles siltumu un dod
manai tautai un man spēku. Tīrie lauki,
kuri nav apbūvēti ar augstiem
debesskrāpjiem, mazo putnu
čivināšana, viņu skanīgās
dziesmas pie manas mājas
logiem, baltā migla vēlos
rudens rītos, kas kā balts
palags aptin visu apkārtni. Tās
visas ir brīnumainas lietas,
bez kurām nav iedomājama
mana Latvija.
Mani padara stipru nebeidzamā
mīlestība. Mīlestība pret tautu, pret
ģimeni, pret visiem līdzcilvēkiem.
Manuprāt, tieši latviešu tauta ir

visiecietīgākā un saprotošākā, jo pati ir
pārdzīvojusi ne mazums bēdu, grūtību
un sāpju. Man ir paveicies piedzimt tad,
kad es varu vēl pabūt kopā ar tiem, kas
ir izcīnījuši brīvību un mierīgas debesis
virs manas dzimtenes – Latvijas. Ar
katru nākošo paaudzi satikt šos cilvēkus
būs arvien sarežģītāk, jo paaudžu maiņa
ir dzīves likumsakarība. Tikai no mums
ir atkarīgs, cik labi par pagātni zinās
nākotnes paaudze. Un tikai mēs varam
raisīt šīs spēcīgās jūtas pret savu zemi
un tautu.
Manas mīļākās literatūras stundas
vienmēr ir bijušas tās, kurās skandējām
mūsu tautasdziesmas.
„Bur man buri, skaud man skauģi,
Nevar mani nomaitāt.
Dieviņš vija dzelžu sētu
Apkārt manu augumiņu.”
Es jūtos stipra un
pasargāta, jo man līdzās ir
stipra, dzīves ugunīs rūdīta
tauta. Kopā ar to jūtu spēku
un lepnumu. Zinu, ka ar
savu turpmāko dzīvi spēšu
nosargāt Latviju un stiprināt
to.
Inga Jajus,
Bauskas 2. vidusskolas
12.b klase
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ēsture ir mūsu, latviešu, stāsts. To
varētu salīdzināt ar dzimtas albumu,
kurš tiek nodots no paaudzes
paaudzē, sargāts un nemitīgi papildināts.
Tajā ir dzimtas leģendas, pierakstīti tēvu
stāsti un māšu padomi. Tur ir vecvectēva
ciešanas karā, vecmāmiņas lolotais pūrs un
tēva stādītais ozols. Tā ir dzimtas vērtība,
kas tagad pieder mums. Šis ir mūsu laiks,
kurā esam atbildīgi vēstures, dzimtas un
sevis paša priekšā. Kad trūkst padoma,
acis ieslīd albumā, tajā ir spēks.
114

1888. gads. 3 gadu desmiti līdz Latvijai.
Andrejs Pumpurs. Trešo Dziedāšanas
svētku laikā Andrejs Pumpurs latviešiem
dāvā „Lāčplēsi” – teiksmām apvīto stāstu
par varoni un varonību. Tas šķiet kā
atgādinājums latviešiem apzināties savu
spēku, iedvesmoties no savas tautas
garamantām, celt augšā savu Burtnieku
pili – Latviju. Darbs top, Andrejam
Pumpuram esot armijā svešumā un uz
Tēvzemi raugoties no attāluma, iespējams,
skaidrāk saredzot – par sevi, par tautu,

par brīvību, par kultūru ir jācīnās. Un
Lāčplēsis tiek veidots kā varonis, kurā
ielikta ļoti spēcīga misijas apziņa.
1905. gads. Revolūcija, nemieri, bailes
un nedrošība. Rainis. Pēc 13 gadiem sevi
pieteiks jauna valsts, bet pagaidām ideja
par Latviju pavīd tikai literatūrā, mākslā
un dažu pārdrošu sapņotāju apziņā. Jaunā
spožumā parādās Lāčplēsis, Laimdota un
Spīdola – varoņi, kuros autors iekodējis
savu un visas tautas vērtību atslēgu. Bijis
nepieciešams garīgs spēks, lai
svešumā sadzirdētu dzimteni.
Rainis raksta: „Neviens nevar
iedomāties, ka lepnā Spīdola
radusies netīrā viesnīcas
istabiņā.” Pati daile, spožums,
drosme un uz attīstību vērsts
garīgais spēks rodas vēl neziņā,
vienīgi Raiņa spēcīgajā apziņā. Par spīti
laikam dzimst Spīdola, vēlāk – Latvija, un
tā vien šķiet, ka katrā latvietī ir daļa no
Latvijas, daļa no Spīdolas spīta: „Mainies
ir tu uz augšu!”
1988. gads. Rokoperas „Lāčplēsis”
pirmizrāde. Māra Zālīte. Lāčplēsis
ir augšāmcēlies, tas atkal atgriežas
pie latviešiem. Zīmīgi, latvju varonis
atgriežas neilgi pirms atmodas. Lāčplēsis
kļūst par tās simbolu, tas vieno latviešus,
un šķiet, ka mēs meklējam ceļu atpakaļ
pie vērtībām, citam pie cita, pie Latvijas.
Īstenībā cīnāmies ar Tumšo bruņinieku,
sevī mītošo, tā ir spēle ar sevi, savām
izjūtām, savu spēku un vērtībām.
Kas cīnās mūsos? Kas uzvarēs? Māra

Zālīte dzird savu Tēvzemi, viņa dzird
tās kliedzienus, raudas un smieklus.
Pašsaprotami, Lāčplēsis ir viņas atbalss.
„Viņš savu Tēvzemi dzird, es saku. Jūt
katru kustību, ik elpas vilcienu.” Spēja
sadzirdēt un drosme noticēt – mēs varam
no jauna celt savu Burtnieku pili, no jauna
mācīties dzirdēt, redzēt un just.
Literatūras caur vītais gadsimts
ļāvis paraudzīties uz mums, latviešiem,
pastarpināti, šķietami netieši, bet
īs te nī b ā
–
vis atk lāt āk.
Grāmatā ir kaut kas dzīvs,
šķiet – tā elpo. Tajā mājo mūsu
vēsture, mūsu stāsts. Laiki
mainās, bet ar nelielu laika
intervālu, dažreiz lielāku, mēs
atgriežamies pie tiem pašiem
jautājumiem, risinām tās pašas
problēmas un saprotam – nekas jau nav
mainījies. Neatlaidīgi ceļam Burtnieku –
Gaismas pili, spītīgi cīnāmies ar Tumšo
bruņinieku un meklējam atbildes uz
mūžīgi svarīgajiem jautājumiem. Kas
mēs esam? Kur smeļamies spēku? Ko
atstāsim nākamajām paaudzēm? Gribu
ticēt, ka esam vērtību nācija, kurai vēl
joprojām nozīmīga ir gan literatūra,
gan māksla. Tā spēcina un bagātina
satikšanās brīžos – brīžos, kad tiekamies
ar Lāčplēsi, ar Spīdolu, ar citiem... Tās
ir vērtības, kas tiek nodotas paaudžu
paaudzēm un ir latviešu pamats.
Vaira Anna Vectirāne,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
11. klase
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ūsu tautai ir ļoti interesanta
kultūra un senas tradīcijas.
Manuprāt, tieši tautas tradīcijas
mūs ļoti vieno un savā ziņā arī piešķir
tautai spēku. Latviešu tradicionālie
svētki – Jāņi, Mārtiņdiena, Miķeļi – ir
tautai ļoti nozīmīgi, tie raksturo latviešu
tautu un tās vērtības. No mūsu senčiem
pārņemtās tradīcijas, kuras joprojām
piekopjam gan ikdienā, gan svētkos,
dara tautu un tās garu stipru. Daudz
nozīmīgas tradīcijas ir iekļautas arī
Latvijas Kultūras kanonā. Kultūras
kanons ir pašu izcilāko un ievērojamāko
mākslas darbu un kultūras vērtību
kopums. Tajā iekļautas tautas vērtības
septiņās kategorijās – arhitektūrā un
dizainā, kino, literatūrā, mūzikā, skatuves
mākslā, tautas tradīcijās un vizuālajā
mākslā. Mūsu kultūra ir jāsaglabā un
jāciena, jo tieši tā mūsu tautai piešķir
daudz vairāk spēka.
Valoda ir katras tautas atpazīstamības
simbols, tā ir kā krāšņs ģerbonis, kurš
atšķir vienu tautu no otras. Mums
latviešu valoda ir bijusi arī kā neatkarības
simbols, jo Latvijas okupācijas laikā tā
zaudēja valsts valodas statusu. Mūsu
valodā runājošo cilvēku skaits ir aptuveni
2 miljoni, un runātāju skaits turpina
samazināties, tāpēc, manuprāt, jācenšas
saglabāt viens no tautas spēka avotiem –
mūsu unikālā latviešu valoda.
Vislielākā nozīme ir katram latvietim,
tautas patriotam, kurš mīl savu zemi un
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tautu. Kopā mēs veidojam ļoti stipru valsti
un tautu, kura par spīti visām grūtībām
uztur savu garu. Senāki vēstures notikumi,
piemēram, okupācijas gadi un kara laiks,
ir ļoti satuvinājuši mūsu tautu un darījuši
to stiprāku. 1989. gada 23. augustā notika
akcija „Baltijas ceļš”, kurā trīs Baltijas
valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas –
iedzīvotāji sadevās rokās, lai miermīlīgā
veidā protestētu un pievērstu pasaules
uzmanību vēstures faktiem, no kuriem
cietušas Baltijas valstis.
Manuprāt, mūsu tauta ir gan garīgi,
gan fiziski ļoti stipra. Par tautas spēku
rūpējamies mēs paši, mūsu piekoptās
senās tradīcijas, vide, kurā dzīvojam, un
valoda, kurā runājam. Saņemoties mēs
spējam izdarīt ļoti daudz, vajag tikai
riskēt.
Elīza Puriņa,
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
11. klase

L

atvijas teritorija vienmēr ir bijusi
citām tautām iekārojama, jo tajā
ir maigs klimats un tā atrodas pie
Baltijas jūras, kas kalpo par galveno
iegūtās naftas transporta ceļu Krievijai
un tai piesaistītajām valstīm. Bet mēs
vienmēr esam cīnījušies par savu
Tēvzemi. Latviešu karavīri vienmēr
uzskatīti par varonīgiem, to pierāda

fakts, ka, atrodoties stiprā mazākumā,
letiņi uzvarēja mēnešiem ilgušās Latvijas
cīņas pret Bermonta-Avalova karaspēku.
Mūsu tautu mēģināja sadalīt un izpostīt.
Otrā pasaules kara laikā un arī pēckara
gados rīkoja deportācijas un no Latvijas
izveda tūkstošiem iedzīvotāju. Tāpat daļa
devās labprātīgā trimdā uz rietumiem ar
cerību pēc dažiem gadiem atgriezties
savā Tēvzemē, bet tas nepiepildījās, jo
sapni īstenot izdevās tikai 20. gadsimta
nogalē. Tomēr tautieši, kuri bija
izkaisīti pa visu plašo pasauli, saglabāja
latviskumu un nepadevās. Šie notikumi
ir stiprinājuši mūsu tautu un pierādījuši
visai pasaulei, ka tautiešu turēšanos pie
saknēm un mājas mums nespēs atņemt
neviens.
L at viešiem ir plašs kultūras
mantojums. Sākot ar tautasdziesmām,
sakāmvārdiem, paražām un beidzot ar
lieliskiem rakstniekiem, māksliniekiem
un mūziķiem. Šīs ir tikai dažas no lietām,
kuras spēj mūsu tautu apvienot,
tādējādi to stiprinot. Manuprāt,
viens no svarīgākajiem kultūras
mantojumiem ir Dainu skapis, kur
glabājas latviešu tautasd ziesmas,
kuras apkopojis Krišjānis Barons.
Latviešu tauta ir dziedāt āju tauta,
tāpēc visā pasaulē tā ir pazīstama un
ievērojama ar Dziesmu un deju svētkiem.
Šajos svētkos apvienojas cilvēki no visas
Latvijas teritorijas un sabrauc visi tie,
kuri dzīvo ārzemēs.

Patriotisms ‒ tā ir beznosacījumu
mīlestība uz savu valsti un gatavība
pašaizliedzīgi darboties tās labā. Viens
cilvēks, protams, nevar ļoti ietekmēt
savas valsts attīstību, bet, visi kopā
saliedējoties, mēs to varam. To pierāda
Trešās atmodas notikumi ‒ barikādes
un akcija „Baltijas ceļš”. Barikāžu
laikā cilvēki no visas Latvijas brauca
celt barikādes un apsargāt vietas,
kuras apdraudēja OMON specvienības
un PSRS karaspēks. „Baltijas ceļš”
tika izveidots, lai pievērstu pasaules
uzmanību vēsturiskajiem faktiem, no
kuriem cietušas Baltijas valstis. Šīs
akcijas laikā rokās sadevās apmēram
2 miljoni cilvēku, savienojot Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas galvaspilsētas. Tas
arī pierāda, ka latvieši spēj rast kopīgu
valodu ne tikai savā starpā, bet arī ar
citām tautām.
Mums vienmēr jāatceras, ka tautu
stipru darām tieši mēs ‒ iedzīvotāji. Mums
jāmīl un jāsargā sava
T ē v ze m e,
mums
jābūt
vie notie m,
jākopj mūsu valoda
un jācildina gara
mantas bagātība.
Latviešu tauta bija,
ir un būs stipra!
Kristiāns Dāvids Kurpnieks,
Druvas vidusskolas
10. klase
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Sanija Poplavska, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, 11 gadi
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P

alīdzēšana citiem ļauj tautai
apvienoties un padarīt to stiprāku.
Palīdzēšana draugiem, ģimenei,
kaimiņiem, kādam dzīvniekam vai kam
citam par tīru „paldies” ir visjaukākais,
ko kāds var darīt. Vai nav jauki ieiet
kādā dzīvnieku patversmē un izvest
pastaigā mūsu četrkājainos draugus,
vai arī Ziemassvētku laikā aiziet uz veco
ļaužu pansionātu un uzdāvināt kādu
paštaisītu piparkūku? Manuprāt, ir!
Brīnišķīgie Latvijas Dziesmu un deju
svētki, uz kuriem sapulcējas vairāki
tūkstoši dejotāju un dziedātāju. Visi
vienojas kopīgās dziesmās un dejā. Bet
vispār latvietis jau no seniem laikiem
visu savu dzīvi pavada kopā ar dziesmu.
Dziesmas „Bēdu manu lielu bēdu”, „Ai,
jel manu vieglu prātu”, „Div’ pļaviņas
es nopļāvu” u.c. tiek dziedātas daudz.
Bet jebkura dziesma, jebkura grāmata,
jebkurš mūsu pateiktais teikums sastāv
no vārda. Vārdam ir liela nozīme. Tikai
viens vienīgs vārds var mainīt daudz
ko. Man patīk mūsu Latvijas himnas
vārdi „Dievs, svētī Latviju!”. Katrreiz,
to dziedot, jūti – tu dod spēku Latvijai,
un Latvija dod spēku mums. Tajos ir
bezgala daudz jēgas, taču ar vārdiem to
nevar izteikt. Tie vienkārši ir jāsaprot un
jāsajūt. Vai arī, kad visiem zināmajam
L at vijas skeletonistam Mar tinam
Dukuram treneris pirms brauciena
pasaka: „Aiziet, sarauj!” Ar tiem tiek
pateikts viss, kas sportistam vajadzīgs.

Viņš atceras trenera ieteikumus treniņu
laikā, kā jāpārvar nespēks un nedrošība,
sadzijušo traumu sāpes. Šo vārdu spēks
pāriet arī ārpus TV ekrāna – uz mani.
Es neesmu skeletoniste, esmu parasta
meitene, bet arī man šie vārdi ir svarīgi.
Es jūtu līdzi Martinam un zinu, viņa spēks
ir arī mans spēks.
Arī es padaru tautu stiprāku. Bet vai
es to daru, īpaši domājot par to? Drīzāk
tas notiek automātiski, jo vecāki jau no
pašas bērnības ir mācījuši tikai labu, un
darbs, kas izrādījies tautu vienojošs,
man liekas pašsaprotams.
Darbība, ar kuru es varu padarīt
savu tautu stipru, ir savu ideju
popularizēšana. Taču nevis savā vai
vecāku cilvēku vecumu grupās, bet
tieši tādiem bērniem, kas ir jaunāki par
mani. Varbūt iedrošināt kādas idejas
realizēšanā vai arī pastāstīt, kas ir labs
un slikts. Manuprāt, es orientējos tādās
lietās, kaut gan visiem taču acīmredzams
ir labais un ļaunais.
Katrs no mums ir Latvijas nākotnes
daļiņa, kura ir svarīga. Būsim labi viens
pret otru, būsim optimisti, bet reizē
arī reālisti! Dalīsimies savās idejās,
pieredzē un domās ar draugiem, radiem
un kaimiņiem! Palīdzēsim viens otram un
dzīvosim saticībā!
Agnese Veikšina,
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
10.b klase
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M

ana Latvija kā maza maizes
kripatiņa uz lielā pasaules galda
guļ daudziem nemaz nezināma
un neredzēta. Tur aug un plaukst mana
tauta. Mazā, bet tik ļoti spēcīgā tauta.
Kas tādā mazā tautā gan tik spēcīgs var
būt? Un kā vispār kas mazs var spēcīgs
būt?
Kas manu tautu stipru dara? Es Jums
atklāšu – tie ir koki!
Manas Latvijas zelts ir koki – staltie
un vienlaicīgi – tikpat greizie. Koki mežā,
pie jūras un cilvēkā katrā. Mēs esam
ieskauti mežu biezokņos melnos, kur gaiss
svaigāks par tikko ceptu maizi, kur putni
dzied visskaļāk un skaidrāk, kur zemē guļ
zaļš sūnu mākonis, dūnu mīksts.
Staltās priedes jūras kāpās kā sargi
pret augstiem niknas jūras viļņiem un
senajiem vikingiem.
Skuju un sveķu smarža viļņo
kilometriem tālu.
Mūsu senči jau izsenis stādījuši un
lolojuši kokus. Bērzu, ozolu, kadiķu un
dzimtas kokus. Cilvēkā katrā pa kokam.
Manā tautā ir spēcīgi vīri kā ozoli un
meitas – daiļas, ar reibinoši saldu smaržu
kā liepām vasaras sākumā. Latvju, tāpat
kā koku, spēks slēpjas vienotā, vēja
radītā dziesmā un lapu virpuļu dejā.
Mēs stāvam stipri un dzenam saknes
Latvijas zemē, radot stipru pamatu mūsu
jaunaudzei. Mēs stāvam vienoti – ar
Lielvārdes spēka jostu apjozti. Tas dara
mūs stiprus un Latviju lielu.
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Mēs esam spēcīgi un citādi nevaram
būt. Ja zaudēsim spēku, zaudēsim arī
mīļo Latviju. Kāds mūsu mazo maizes
kripatiņu ar kailu roku no lielā pasaules
galda noslaucīs.
Esi stiprs – dzen savas saknes dziļāk
Latvijas zemītē, kop savu galotni! Iestādi
koku, sargājot un mīlot savu tautu un
latvju zemīti!
Sintija Neimane,
Misas vidusskolas 12. klase

Í

odien mani pārņem neizprotama,
taču ļoti silta sajūta, kad, stabili
stāvēdama uz šīs zemes, runāju par
Latviju.
Kādēļ? Laikam biezo mežu un
straujo upju dēļ. Laikam spēcīgā vēja
un saldo jūras viļņu čukstu dēļ. To ilgu
laiku nespēju ieraudzīt un novērtēt visā
tā dailē un burvībā, jo pilsētā tas bieži
vien aizmirstas, bet tieši dabai piemīt
pats lielākais spēks, kura robežas nav
aptveramas. Neviens cilvēks nekad nav
spējis uzvarēt divcīņā ar stihijām, tieši
tādēļ mēs izvēlamies stāvēt cieši blakus
tām, nevis pret tām. Mēs sanākam kopā
un dodamies lāpu izgaismotā ceļā. Un
tajā brīdī galamērķis mums nav svarīgs,
svarīga ir tā sajūta, kura rodas, kad esam
vienoti. Tā sajūta, kura rodas, kad uguns
ir mums blakus, it kā sargātu.
Šī zeme, ko turam savās saujās, ir
tā pati, ko turēja savās saujās karavīri,

kad cīnījās par savu Tēvzemi. Viņi cīnījās
par manu un tavu nākotni. Viņi cīnījās par
savu tautu, un tagad mēs godinām viņus
ik reizi, kad izdziedam tautasdziesmu
vārdus, ik reizi, kad izdejojam tautas
deju soļus. Un tajā brīdī, kad sanākam
kopā, sadodamies rokās un vienojamies
dziesmā vai dejā, mēs atdzīvinām savu
zemi, mēs atdzīvinām tās spēku, un, paši
to nemaz nenojauzdami, mēs atdzīvinām
latviešu garu, kas līdz šim ir nepacietīgi
gaidījis, kad spēs augšāmcelties.
Mūsu senči ir krituši, gulējuši savās
un citu latviešu asinīs, tad cēlušies caur
sāpēm un mokām un turpinājuši cīnīties.
Un tikai tāpēc mēs šobrīd elpojam, un tikai
tāpēc mēs šobrīd spējam Latviju saukt
par mājām. Tās ir mājas, kurās sabrauc
visa ģimene Ziemassvētkos. Tās ir mājas,
kurās agri no rīta ciemojas Lieldienu
zaķis un slēpj olas, lai bērniem, no rīta
pamostoties, iedegtos acis no sajūsmas.
Tās ir mājas, kurās Jāņu vakarā galdā
tiek celts pašu gatavots siers un alus.
Šie it kā mazie mirkļi no mūsu dzīves,
kurus dēvējam par tradīcijām, ir tas, kas
dara mūs spēcīgus. Tas vieno līdz tādiem
plašumiem, ka ģimene vairs nav tikai
asinis. Ģimene ir tauta, un tajos brīžos
mēs vienojamies vienā veselā.
Lai cik tālu mēs dotos, lai cik tālu mēs
bēgtu, mēs esam latvieši, un Latvija ir
mūsu mājas.
Kristiāna Vilcāne,
Ogres tehnikuma 3. kurss

V

ārds –
Zvaigžņu audeklā ieausts.
Te
Ar
Te
Ar

aiziet
pēdējo skatienu, glāstu,
pārnāk
pirmo elpu, smaidu;

Soli nedrošo
Uzsākt dzīves ceļu
līkumoto.
Ar vārdu rītu sākt,
Ar lūgsnu nakts mierā iet,
Smelties spēku savā zemē,
Līdz ar kokiem augt.
Senču stāstus atmiņā glabāt
Saviem bērniem,
Liepziedu tējas garaini iemīlēt.
Brīvību just,
Nosargāt.
Vārdam varu dot.
Ziedēt pļavās,
Tauriņa maigajam pieskārienam būt.
Kļūt piederīgam
Savam vārdam,
Savai ģimenei
Un savai tautai.
Elīza Poiša,
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
10.a klase
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Estere Miķe, Tukuma 2. vidusskolas 2. klase



ēdes vājais posms nav tālu jāmeklē –
iemesls sadrumstalotībai ir atrodams
pašu latviešu nostiprinātajā nedrošī
bas izjūtā par sevi. Bet kā tad mēs katrs
kļūsim par vienu no elementiem, vienu
sistemātisko vienību, bez kuras darbība
nevar būt pabeigta? Kā pārvarēsim miesas
uzaudzēto vairogu, lai nokļūtu līdz dzīvības
un radīšanas pulsam? Kā palaidīsim vaļīgāk
cieši sažņaugtās drošības jostas un ļausim
zemapziņai elpot? Rīkojoties.
Ģimene ir pamatne un galvenais
ievadsolis dzīvē. Cilvēka iekšējam kodolam
jābūt stipras un mīlošas ģimenes, nevis
vientuļu ietvju izaudzinātam. Jau bērnībā
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iemācītā vērtību izpratne būs kā rādītājs
un drošs ceļvedis tālākajā pašsaglabāšanās
ceļā. Nācijas stabilitāte ir atkarīga no šī
pirmā slāņa, pirmā distances skrējiena
iegūtajiem rezultātiem. Jo sākumā taču
esam bez pildījuma un tukšām rokām. Tieši
vecāki mums iedod ceļasomu, kurai atrast
saturu, pirmo ieganstu censties un ieguldīt
pūles sevis pilnveidošanā. Vēl aizvien esam
tapšanas stadijā.
Par spīti sarežģījumiem, nepilnībām,
smagām nopūtām un dažbrīd nolaistām
rokām es ticu savai tautai. Jo tā ir mana
atgriešanās vieta, prologs mistiskajai un
līdz galam neizprotamajai grāmatai, ar

kuras lappusēm man vēl nāksies cīnīties.
Bet es zinu, ka to spēšu. Jo esmu cēlusies
no latviešiem, kuri pārvar grūtības un,
pat ja kādreiz šķiet, ka apstājas neziņā,
tomēr tiek līdz problēmas cēlonim. Ir
tikai jāsaņemas un jānostājas pretī
pašiem sev. Tas mums jādara kopā.
Ieva Lukaža,
Druvas vidusskolas
11. klase

Tautas stiprums un spēks –
dzimtā zeme

S

aule, kāpjot augstāk debesu jumā,
apmirdz zaļo mežu galotnes, atspīd
Latgales zilajos ezeros un Daugavas
rāmajā plūdumā. Tā iemet staru kūli
Daugavpils cietokšņa logos, kur Marka
Rotko Mākslas centrā var apskatīt
pasaules slavu guvušā mākslinieka
gleznas. Ritot tālāk, saule pakavējas virs
Latgales kultūras centra. Pa stariņam
atmirdz keramiķu veidoto māla trauku
un svečturu glazūrās.
Zeltītā saulstaru vainagā atmirdz
Aglonas torņi. Balta kā eņģelis pakalnā
stāv Aglonas bazilika, kurp katru gadu
plūst svētceļnieku straumes, lai varētu
vienoties kopīgās lūgšanās: par sevi,
par mūsu tautu un zemi, par mieru visā
pasaulē un sauli debesīs.
Diena jau pusē, un saule mīļām staru
rokām uzspodrina zvaigznes Brīvības
piemineklim mūsu valsts pašā sirdī – Rīgā.

Un saules stari liek košāk iemirdzēties
tautumeitu zīļu vaiņagiem Mežaparka
estrādē un Daugavas stadionā, kur
tauta pulcējusies uz Dziesmu un deju
svētkiem. Ņirb koši meitu brunči, suitu
sievu villaines un vīru zābaki. Tauta
savus svētkus svin!
Saules ceļš šķērso plašo Zemgales
līdzenumu, kur kā divas lielas pērles
mirdz Rundāles un Jelgavas atdzimušās
pilis. Senākajām viduslaiku pilīm liktenis
nav bijis labvēlīgs, no tām atlikušas vien
drupas. Staigājot pa Dobeles pilsdrupām,
nemanot iztaisnojas pleci un lepnāk
paceļas galva, jo akmenī iecirstie vārdi
vēsta par to, ka zemgaļi atstāja šo vietu
brīvi un nepakļauti.
Saulei, lēni dodoties uz rietu, vēl
jāapmīļo Kurzemes daiļavas: Saldus,
Sabile, Talsi, Kuldīga. Saldū jānoklausās
dziesma par Saules māsu – Saldus
sauli, – Kuldīgā jāuzšķiļ varavīksne
Ventas rumbā. Un tad jau var lēni ritēt
pāri „Lielajam dzintaram” Liepājā, ievīties
kāda kuģa mastos un izbraukt tālu mūsu
Baltijas jūrā. Tālāk, aizvien tālāk, līdz
pēdējie saules stari nozūd aiz apvāršņa.
Sīks punktiņš pasaules kartē.
Latvija.
Mana varenā zeme.
Mana stiprā tauta.
Kristīne Bērziņa,
Druvas vidusskolas
12. klase
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Kārlis Jurkāns, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas 2. klase

I

r saulaina rudens sestdiena, un ļaudis
straumēm dodas prom no pilsētas. Kāds
iekrāvis bagāžniekā saliekamo grilu, cits
kapļus, grābekļus un tikko nopirktus darba
cimdus. Viņi visi stāvēs sastrēgumā pirms
Juglas, braucot no centra puses, un tikai ap
pusdienlaiku nokļūs vasarnīcā vai, labākajā
gadījumā, pie vecmāmiņas laukos. Tad
turpmāko diennakti līdz svētdienas pusdienai
atkusīs viņu prāti, piesūksies ar dzestro,
par ziemu vēstošo vēju, svaigi skaldītas
priežu malkas un tikko ceptas drupačmaizes
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smaržu, kamēr rokas steigs knosīties ap
dārzā novācamo ražu, slaucīs bērnu sārtos,
vēsos degunteļus, ko, skraidot pa lauku,
tie jau paspējuši nosaldēt, un mežā griezīs
egļu zarus rožu apsegšanai. Vakarā bērni
stāstīs vecvecākiem par skolu, dažādām
ķibelēm un spilgtiem ikdienības notikumiem,
kamēr māju sildīs simtgadīgā krāsns un pie
pavarda šūpuļdziesmu vasarai murrās kaķis.
Nākamajā dienā visi negribīgi šķirsies, jau
pie apvāršņa spīdošās darba nedēļas jūtīs
cits citam vēlot veselību un spēku.

Tā pati zeltainā, gaismas pielietā
diena, un cilvēki gūzmām staigā gar
jūras malu. Viļņu monotonā kustība
nomierina sakarsušos un iedzīvina prieku
nogurušajos. Ir apkārt spriņģojošas
meitenes un puikas, kuri par varītēm
cenšas neiekāpt ūdenī, atrodoties
izaicinoši tuvu tam, kā arī vecāki, kuri
jau sen padevušies sekot mazo rakaru
nepārtraukti mainīgajai kustībai, ir
pārīši, kas sapņaini veras rudenīgajā
saulē, un draugu bariņi, pārsvarā
meitenes, kas uzņem bildes, turot
rokās sauli, vai dzer tēju no lielām
l īdzpaņemt ām termokr ūzēm,
pulkstenī paskatoties tikai tāpēc,
lai nenokavētu vilcienu no Dubultu vai
Vecāķu stacijas. Laiks rit klusumā, ja arī
kāds ieslēgtu mūziku, nevarētu dzirdēt,
jo jūras šalkoņa pārmāktu to. Vakarā
šie ļaudis dosies uz teātri un apbrīnos
Vaidelotes vai varbūt Kaupēna traģisko
likteni, lasīs kritiku, bet nākamsestdien
tiksies ar kādu paziņu, lai apspriestu
redzēto un sajusto. Piepildīti kultūras
iespaidiem, viņi ar sparu dosies uz
darbu un skolu piepildīt tālāk katrs savus
mērķus.
Braucot iekšā Rīgā no Juglas puses,
laukos dzīvojošie lūkosies uz garajām
rindām, kurās viņiem nav jāstāv, un
vēlreiz iekšēji priecāsies par dzīvesvietu
ārpus pastāvīgā jūkļa un nemiera. Viņu
ceļi ved uz Mākslas muzeju pie tautas
lielmeistariem, Arsenālu pie mūsdienu

māksliniekiem vai uz kādu tobrīd aktuālu
apskates mērķi, kas sajūsminājis kāda
cita latvieša veidotajā blogā vai žurnāla
kultūras slejā. Pēcāk tiks ieturētas
ģimeniskas pusdienas mīlīgā Vecrīgas
restorānā vai ostmalā, tad ieskriets
iepirkšanās centrā, bez steigas veikalos
sapirkti Rīgas labumi un ceļots atpakaļ uz
dzimto nostūri. Sevī attīstījuši citu, ārpus
lielās pilsētas neiegūstamu
šķautni, arī viņi, tikpat
mundri un dzīvesprieka
pilni, pirmdienas rītā
metīsies notikumu virpulī,
turpinot šo dzīves ritējuma
loku.
Latvijas bagātība slēpjas iespēju
klāstā, kurš kā lauku zupas katls
nepārtraukti mutuļo, saņemot tikpat,
cik atdodot. Viena cilvēka darbs ir otra
izklaide, trešā mājas ir ceturtā darbavieta,
tikai šī pastāvīgā mijiedarbība veido
stipru un laimīgu cilvēku, tautu. Mūsu
valsts vēsturē spilgti izdalāmi piemēri,
kad redzams tautas kā vienota veseluma
spēks, jo, kad strēlnieki, revolucionāri vai
„Baltijas ceļa” dalībnieki sastājās kopā,
tieši tad notika brīnumi. Ir jāvar dot, ja
grib ņemt, jo bez atgriezeniskās saites
šis mehānisms izjuktu, tādēļ latvietim
jāapzinās sava nozīme, savs spēks un
spēja ietekmēt, mainīt. [..]
Trīne Žagare,
Cēsu Valsts ģimnāzijas
11.b klase
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atvija – septiņi burti, trīs zilbes,
viens vienīgs vārds, taču izsaka
tik daudz. Latvija – tie ir mani
pirmie bērnības soļi, pirmā skolas diena,
pirmā mīlestība, uzticami draugi, vārdos
neizsakāms prieks, skumjākās sāpes,
apburošas smaržas, jaunas domas un vēl
tūkstošiem citu lietu. Mana dzimtene –
tā ir zeme, kurā es dzīvoju un ar kuru
lepojos. Man apkārt ir tūkstošiem
cilvēku. Katrs no viņiem ir citāds, tomēr
visi kopā viņi veido vienu veselu un dara
mūsu tautu stipru.
Ne katrs cilvēks ir spējīgs savā
ģimenē pieņemt kādu svešu bērnu,
mīlēt un lolot to no visas sirds. Latvijā ir
daudzas audžuģimenes, kas bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam bērnam
nodrošina aprūpi. Kārļa Skalbes pasakā
„Sarkanā puķe” pamesto meiteni, kurai
ir līkas kājas, neviens nemīl, tomēr tad
kaut kur starp šiem tūkstošiem cilvēku
uzrodas kāds, kuram meitenīte rūp. Šis
cilvēks mīl meiteni kā savu bērnu. Tā tas
notiek arī dzīvē. Ir cilvēki, kuriem rūp citu
sāpe, un viņi labprāt velta tiem savu laiku
un uzmanību. Pati dzīvoju audžuģimenē,
tāpēc augstu vērtēju šādus cilvēkus un
būšu visu mūžu viņiem pateicīga par to,
ka viņi man sniedz savu mīlestību un
pieņem mani savā saticīgajā ģimenē.
Labdarības akcija „Eņģeļi pār Latviju”,
manuprāt, ir viena no Latvijas lielākajām un
sirsnīgākajām kampaņām. Šīs kampaņas
organizatori ir labas gribas cilvēki. Viņi
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palīdz savākt naudas ziedojumus smagi
slimiem bērniem, kuriem nepieciešama
nopietna medicīniska palīdzība. Šīs
labdarības akcijas organizatori mūsu
tautu dara stipru, jo liek cilvēkiem
aizdomāties, ka mēs visi esam viena liela
ģimene, tāpēc mums jābūt vienotiem un
jāatbalsta citam citu smagās situācijās.
Skauti un gaidas – Latvijas spēks.
[..] Šobrīd Latvijā ir ap 730 aktīvu skautu
un gaidu, kas cītīgi darbojas savās
vienībās. Skauti un gaidas iestājas šajā
organizācijā, ne tikai dodot solījumu pie
Latvijas valsts karoga, bet arī apsolot
un cenšoties kļūt par savas valsts
aizstāvjiem, patriotiem un cīnītājiem.
Skautu un gaidu organizācija dara Latviju
stiprāku, jo cilvēki, kas tajā darbojas,
vēlas aizstāvēt un cīnīties par savu valsti.
Arī es darbojos šajā organizācijā, tāpēc
esmu ļoti lepna, ka spēšu darīt stipru
savu tautu un zemi.
Latvija kartē ir maziņa, to knapi
var pamanīt, tomēr tā ir īpaša zeme
ar labestīgu un spēcīgu tautu. Latvija
ir mīlestības zeme. Latviju dara stipru
cilvēku vienotība, labās domas, spēks
un mīlestība pret savu zemi. Par savu
Latviju, kas deg manā sirdī, es cīnīšos, jo
lepojos ar to, ka esmu latviete. Lepojos
ar to, ka Latvijā ir tik daudz labu un
dāsnu cilvēku. Es zinu, ka visi kopā mēs
spēsim izveidot stipru mūsu valsti.
Paula Gintere,
Vaboles vidusskolas 10. klase

Ì

imene ir tā, kura audzina bērnu
par savas dzimtenes patriotu,
par cilvēku, kurš ir latvietis ar
visām sirds asinīm. Arī manējā. Mans
tētis un mamma saimnieko savā lauku
saimniecībā „Ūdri”, kura vairākkārt
saņēmusi dažādus apbalvojumus valsts
mērogā. Viņi ir ne vien paraugs mums,
trim meitām, kuras visas ieguvušas labu
izglītību, un savu dzīvi nevar iedomāties
bez Latvijas, bet ir arī mīlēti un cienīti
savā pagastā un pazīstami arī valstī.
Mani vecāki nodrošina ar darbu pagasta
iedzīvotājus, un arī mēs, visas trīs
māsas, pirmās darba iemaņas esam
ieguvušas šeit. Es šovasar izmēģināju
savas prasmes grāmatvedībā, esmu
darījusi arī ko citu, bet vienmēr mani
dzīvē pavadīs tēta teiktais, ka jebkurš
darbiņš ir jāizdara kārtīgi. Es lepojos
ar saviem vecākiem un ceru, ka mani
vecāki var lepoties arī ar mani, jo visus
12 skolas gadus mana vidējā atzīme
nav bijusi zemāka par 9. Mani stiprina
doma, ka, ja es kādreiz pakritīšu, mani
piecels mana ģimene. Ja es nezināšu, ko
tālāk darīt, mani uz pareizā ceļa uzvedīs
ģimene. Ģimenes siltums ir tas, kas mūs
dara stiprus, jo vairāk šādu ģimeņu būs,
jo stiprāki mēs kļūsim.
Arī visai pasaulei esam pierādījuši,
uz ko esam spējīgi, piemēram, spējam
selekcionēt dažādas gladiolu šķirnes,
izgudrot zāles pret vēzi un vēl, un vēl.
Izglītoti cilvēki ir mūsu nākotne un

valsts stiprais balsts. Piedaloties valsts
bioloģijas olimpiādēs, arī es pamazām
bruģēju ceļu uz savu nākotnes profesiju
un ceru būt noderīga savai Latvijai, kā
arī jau jaunā kvalitātē turpināt vecāku
iesākto.
Sports vieno ne tikai skatītājus,
bet arī sportistus pašus, pretinieki
ārpus spēlēm ir draugi, bet komandas
biedri – labākie draugi. Limbažu
volejbola komandas sauklis ir „Mana
komanda, mans zelts” – šajā komandā
spēlēju arī es. Es lepojos ar mūsējā,
limbažnieka, Jāņa Jansona panākumiem
bobslejā, priecājos par mūsu airētāju
sasniegumiem, esmu lepna, ka latvieti
Kristapu Porziņģi pazīst visā plašajā
pasaulē. Katrs ir izjutis skudriņas, kad
skan Latvijas himna, apliecinot, ka mazo
Latviju atkal kāds ir izcēlis saulītē.
Mēs esam stipri, mēs esam
vienoti – un ne tikai 4. maija, 11. vai
18. novembra svētkos, kad pie apģērba
kā piederības zīmi spraužam sarkanbaltā
karodziņa lentīti, skatāmies salūta
puķēs vai iededzam sveces spēka
zīmju ornamentos – nē, tādi mēs esam
un būsim vienmēr, kamēr būs stiprās
ģimenes, kurās izaugs labi speciālisti,
sportisti, mākslinieki, bet, galvenais,
Latvijas patrioti.
Undīne Kreitūze,
Limbažu 3. vidusskolas
12.a klase
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atvju tauta jau izsenis bijusi maza
tauta, bet, neskatoties uz to,
mēs esam izcīnījuši savai valstij
neatkarību un brīvību ar gribēšanu
un kopdarbu. Arī tad, kad bijām citu
pakļautībā, latvju tauta slepus spēja
saglabāt mūsu vērtīgās tradīcijas,
paražas un galvenokārt mūsu unikālo
latviešu valodu. Tas ir apbrīnojami, kā
mēs līdz šai dienai par savu oficiālo
valodu varam saukt latviešu, nevis vācu
vai krievu. Mūsu valoda ir viena no mūsu
lielākajām vērtībām, tai ir ļoti bagātīgs
vārdu krājums un skaista izruna. Ir
svarīgi to mācēt un lietot ikdienā, bet
mūsdienās cilvēki bieži latviešu valodas
vārdus nomaina uz citu valodu vārdiem,
lieto nepareizus saīsinājumus, slengu un
bezvērtīgus sarunvalodas vārdus, kas
ļoti piesārņo latviešu valodu. Ar laiku
tiek aizmirsti senvārdi, tie tiek aizvietoti
ar svešvārdiem, jo tā ir vieglāk, bet,
manuprāt, tas ir ļoti nepareizi. Valoda ir
ļoti liela daļa no mūsu tautas identitātes,
bez tās mēs nebūtu tik stipri un vienoti.
Es pati arī dažreiz sarunvalodā lietoju
citzemju valodas vārdus, jo domāju, ka
tā ir vieglāk paust savu domu, kaut gan
patiesībā latviešu valodā šim vārdam
ir pat vairāki sinonīmi, tāpēc vienmēr
apņemos lietot tīru latviešu valodu un tā
darīt iesaku arī citiem.
Vislielāko latvju tautas vienotības
izstaroto siltumu es jūtu brīžos, kad
jāatbalsta savējie. Šādos brīžos cilvēki
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aizmirst savstarpējās nesaskaņas. To
var redzēt, piemēram, hokeja spēlēs.
Visi jūsmo par latviešu komandu, visus
vieno viens mērķis – savējo uzvara. Viens
no lielākajiem vienotību veicinošajiem
pasākumiem ir latviešu Dziesmu un deju
svētki. Šie svētki ir pārpildīti ar prieku,
dziesmām, vienotību un lepnumu par
mūsu tautas vēsturi, tautasdziesmām,
tautastērpiem un tradīcijām. Dziesmu un
deju svētki ir vieni no maniem mīļākajiem
svētkiem, jo tajos ikviens ir gaidīts un
uzņemts. Tajos visi ir vienojušies kopīgai
dziesmai – gan prezidents, gan cilvēki
pie televizoru ekrāniem. Es ceru, ka šie
svētki saglabāsies vēl ilgi, jo tā ir viena
no latvju vērtīgākajām tradīcijām, un es
vēlos, lai mani bērni un mazbērni nākotnē
varētu izjust šo vienotības un piederības
sajūtu, dziedot kopā ar tūkstošiem
cilvēku Mežaparka Lielajā estrādē.
Es esmu lepna stāstīt citu zemju
cilvēkiem par to, cik zaļa ir mūsu zāle,
zilas debesis, krāsainas Latvijas pļavas,
cik karsts ir Jāņu ugunskurs, un to, cik
skaistas ir Dziesmu svētku noslēguma
dziesmas, un ar to jālepojas ikvienam
latvietim visur pasaulē. Svarīgi mīlēt
savu tautu un zemi un, galvenais, –
nebaidīties to izrādīt.
Karīna Kalniņa,
Madonas Valsts ģimnāzijas
9. klase

M

ūsu vecāku un vecvecāku sirdīs
ir atmiņas par deportācijām, kad
no mūsu dzimtenes tika izsūtīti
vairāk nekā 57 000 cilvēki. Ik gadu
25. martā un 14. jūnijā mēs sanākam
kopā, lai atcerētos un pieminētu
deportācijās izsūtītos un bojā gājušos.
Mūsu tautas ciešanas ir atstājušas ne
tikai sāpju pēdas, bet arī pārliecību, ka
tautas spēks ir vienotībā. Tāpēc nesenā
pagātnē Barikāžu laiks Latvijā pierādīja,
cik spēcīga un vienota var būt mūsu
tauta nozīmīgos un smagos brīžos.
Latvijas iedzīvotāji būvēja barikādes un
bija nomodā par savas valsts neatkarību.
Riskējot ar dzīvību, tie sargāja Rīgu no
OMON iebrukuma. Mēs esam pateicīgi
barikāžu dalībniekiem par to, ka Latvija
ir brīva, tāpēc ik gadu 20. janvārī
pieminam mūsu varoņus.
Dziesmu un deju svētki, kas ir
iekļauti UNESCO mantojuma sarakstā,
ir ne tikai notikums, bet arī spēka
avots latviešiem gan Latvijā, gan visā
pasaulē. Kopīgās dziesmās un dejās
vienojas vairāki tūkstoši dalībnieku no
visas Latvijas un diasporas kolektīviem,
lai kopā izdziedātu tautā iemīļotas
dziesmas un izdejotu mūsu tautas dejas.
Liela bagātība ir mūsu tautastērpi, kas
ir krāsām, rakstiem un rotām bagāti.
Ģimenēs, kas godā tur latviskumu, tie
vēl šodien ir saglabājušies kā goda tērpi
latviešu tautas svētkos un tiek nodoti
no paaudzes paaudzē. Arī manai dzimtai

pieder vecmāmiņas ģērbts tautastērps.
Kad es uzvelku tautas tērpu, dejojot
kolektīvā „Aisma” vai dziedot folkloras
kopā „Kanči”, tad dzied un dejo ne
tikai ķermenis, bet arī dvēsele. Tautas
tērpam piemīt kas maģisks, vārdos
neizsakāms.
Īpaša gudrība un spēks skan
latviešu tautasdziesmās, kuras savācis
un sistematizējis Dainu tēvs – Krišjānis
Barons. Tautasdziesmas ir kā tikumu
kodekss, jo godāts tiek čaklums, labestība,
cieņa pret vecākiem, ģimeniskums,
varonība, mīlestība pret zemi un dabu,
kas ir aktuāli arī mūsdienās.
Mēs esam līdzcietīga tauta. Ik gadu
mēs apvienojam spēkus labdarības akcijā
„Eņģeļi pār Latviju”, lai ziedotu naudu
bērniem ar īpašām vajadzībām. Dodot
citam, mēs kļūstam bagātāki paši, tāpēc
mums ir daudz cilvēku, kuri nesavtīgi
ziedo sevi citu labā. Par to liecina arī
ikgadējā pasākuma „Latvijas lepnums”
gada balvas pasniegšanas ceremonija.
Tikai patiesi stiprs cilvēks spēj rīkoties
varonīgi, nesavtīgi. Skatoties uz šiem
pašaizliedzīgajiem cilvēkiem, apbrīnojot
tos, ikviens no mums kļūst garā stiprāks,
labestīgāks, cilvēcīgāks.
Elīza Skrupska,
Vaboles vidusskolas
10. klase
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Nikola Šikova, Bauskas pamatskolas 3. klase
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ana tauta ir kā koks, kas spēcīgās
vētrās daudz cietis, tomēr nemitīgi
atrod spēkus un zaļo. Vienotība
ir tā saknes. Bez saliedētības nebūtu
mūsu – latviešu, kas 21. gadsimtā brīvi
runā savā dzimtajā valodā, kopj tradīcijas
un talantus, kurus apbrīno visā plašajā
pasaulē.
Patriotisms ir manas tautas koka
stumbrs. Tas stalti notur mūsu sapņus
dzīvus. Latvietis visos laikos ir gatavs
iet un aizstāvēt savu dzimteni. Vēstures
stundā lasījām par latviešu strēlniekiem –
tēvijas sargātājiem – kuri negāja cīņā,
lai upurētos. Viņi gāja pēc uzvaras un
brīvas, neatkarīgas dzimtenes. Arī manā
dzimtajā pilsētā Valmierā tika izveidots
strēlnieku bataljons. Ejot pa Valmieras
ielām, es iedomājos simtiem latviešu,
kas ar kaujas saucieniem uz lūpām un
sarkanbaltsarkaniem ziedu rotājumiem
pie krūts devās cīņā. Šie vīrieši pierādīja,
ka centība un saliedētība spēj mainīt
nākotni.
Mana nozīmīgākā un visvairāk gaidītā
kultūras tradīcija ir Dziesmu un deju
svētki. Būdama to dalībniece, es iztēlojos
pirmos dziedāšanas svētkus Rīgā, kad
cilvēki no attālām Latvijas nomalēm
brauca dienām ilgi, lai būtu daļa no viena
vesela. Mūsdienās svētki pulcē tūkstošiem
dejas un dziesmas mīlētāju. Es priecājos,
ka dažādas folkloras trupas kļūst aizvien
populārākas, jo mūsu spēks ir tautas
tradīcijās. Dziesmā mēs kopīgi pārvaram
grūtības, atceramies aizgājējus un
svinam svētkus. Dziesma ir spēcīgāka par

jebkuru zobenu un lodi, jo tā garīgi vieno.
Kamēr sadziedāšanās un sadejošanās
prieks būs daļa no mūsu ikdienas, tikmēr
nekas nespēs mums sagādāt grūtības un
raizes.
Lepnums ir mana tautas koka
galotne. Katru gadu tā plaukst un
zied aizvien krāšņāk, jo mums kļūst
arvien vairāk cilvēku, ar kuriem varam
lepoties. Latviešos ir Lāčplēša spēks
un entuziasms. To visvairāk es redzu
sportistos. Lai gan neesmu sasniegusi
pasaules mēroga uzvaras, esmu daļa
no sportistu kopienas, kas ar lepnumu
pārstāv savu dzimteni. Ikviena uzvarētāja
sejā ir redzams gods, kad virs pjedestāla
paceļas savas valsts karogs, jo tieši tur
sākās sapnis. Latvieši, būdami cilvēki
ar plašu sirdi, gadsimtiem ilgi ir kopuši
un rūpējušies par mūsu zemes darba
tikumu. Arī ar šiem cilvēkiem mēs varam
lepoties. Manā novadā strādā Grasbergu
ģimene – cilvēki, kas nodarbojas ar to,
ko mīl no paaudzes paaudzē. Šī ģimene
pelna iztiku, kopjot un mīlot mūsu plašos
un bagātos Latvijas laukus.
Ikkatrs latvietis ir mana tautas koka
lapa. Mēs spēsim izdzīvot tikai tad, ja
saknes būs spēcīgas un stumbrs stingrs.
Mūsu pienākums ir mīlēt un cienīt savu
zemi, iemācīt to darīt arī nākamajām
paaudzēm, lai mūsu tautas koks katru
rītu no jauna varētu iedegties rīta saules
krāšņajos staros un izgaismot mūsu
vērtības un spēku.
Diāna Baltiņa,
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10. klase
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Z

eme, kurā es dzīvoju, ir manu
senču darbā iekopta. Darbs, kura
grūtums ir dziesmās izdziedāts,
arodi, kas cilvēkus stiprinājuši. Lai zeltu
zeltaini rudzu lauki, lai varētu cept brūnu
rudzu maizi. Maizi, kuru galdā cels un
saimi pabaros, maizi, ko lakatā sies, kad
tāls ceļš ir priekšā.
Mūs daudzus stiprina Brīvības
piemineklis. Neaprakstāma bija sajūta,
kad stāvēju 11. novembrī goda sardzē
pie valsts karoga pilsētā. Ar īpašu
saviļņojumu gaidu 18. novembra svētku
gājienu Rīgā, kad soļošu Jaunsardzes
rindās.
Cik mūsu valsts tomēr ir skaista, cik
tā ir sakopta! Cik gudri cilvēki, mūsu
nākotne šeit aug! Es nespēju iedomāties
dzīvi bez saviem vecvecākiem. Man
tiešām ļoti ir paveicies. Kas gan būtu katra
bērna bērnība bez apciemojuma laukos?
Lielās kartupeļu talkas, kad sanāk visa
ģimene. Svecīšu vakari. Ziemassvētki.
Šie ir vieni no daudzajiem iemesliem,
kādēļ mūsu senči izdzīvoja. Es redzēju
viņu acis iemirdzamies, kad pavēstīju, –
18. novembrī es soļošu gājienā Rīgā.
Vai mēs kādreiz savā steigā esam
apstājušies ceļa malā un pavērojuši,
cik mūsu daba ir krāšņa un cik ļoti tā
atšķiras no citām valstīm? Kaut kas īpašs
ir Latvijas dabā, patiess un nesabojāts.
Gaidīsim Latvijas lielo jubileju skaisti,
bez sarūgtinājuma par neiegūto, vēl
nesasniegto! Celsim galdā vecmāmiņas
cepto maizi un klāsim balto galdautu!
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Visi kopā – vecvecāki, vecāki, brālis un
māsa. Un solīsim – nekur projām mēs
nedosimies no savas Latvijas!
Marta Dzelzskalēja-Kalēja,
Alūksnes novada vidusskolas
11.a klase

N

ekur citur nav iespējams svinēt
tādus vasaras saulgriežus jeb
Jāņus, Dziesmu un deju svētkus kā
Latvijā. Reizēm ikdienas steigā šķiet, ka
esam aizmirsuši cits citu, un tieši tāpēc
tik būtiski ir atcerēties un būt kopā, tas
mūs vieno un dara stiprus. Svinot Jāņus
kopā ar ģimeni, es jūtos ļoti mīlēta un
gandarīta par to, ka manā ģimenē tie
netiek aizmirsti, bet gan svinēti pēc
sentēvu tradīcijām: izslaucīta klēts un
izkaisīta ar ozola un pīlādžu lapām, siets
Jāņu siers, sarūpētas smaržīgās Jāņu
zāles un meijas, pīti vainagi, iekārtota
vieta Jāņugunij, kas tiks iedegta, saulei
norietot, lai nepār trūktu gaismas
pavediens. Šos svētkus raksturo vārdi –
Dievs, Daba, Darbs, Saule. Ap Jāņu
laiku mēs svinam arī tautas vienotības
svētkus – Dziesmu un deju svētkus, kad
kopkorī vienojas kā koristi, tā skatītāji,
kad latvju rakstus vij dejotāji, kad tiek
atklātas vairāku gadu garumā ieguldītās
pūles.
Jau no agras bērnības vecmāmiņa
un mamma mācīja man darba tikumu un
neatlaidību, kas vēl joprojām raksturo
mūs. Čakla, apņēmīga, drosmīga dzimta

ir tautas bagātība. Stipras ģimenes ir
tautas pastāvēšanas pamats. [..]
Citi noniecina Latviju par to, ka esam
ļoti maza un ne tik bagāta valsts. Bet, lai
iemācītos tautas gudrību un novērtētu
dabas un cilvēka veidoto skaistumu,
nauda nav nepieciešama. Katrs novads
saglabā tam raksturīgo mantojumu.
Latgale – zilo ezeru zeme. Nekur citur
pasaulē nav tik skaistu dabas skatu, kā
šeit! Vidzemē man pietiek ar Gaiziņu,
un nav vajadzīgs Everests, lai aptvertu
dabas skaistumu. Zemgalē tik krāšņi
zied rudzu, rapšu un kartupeļu tīrumi.
Manas mājas ir Kurzemē, un šeit ir daudz
skaistu un bagātu mežu un jūras krasts,
kas dod spēku un mūs norūda.
Mana stiprā tauta. Kopā ar
vecmāmiņu cepot Kurzemē tik iecienītos
sklandraušus, es domāju par tautas
gudrību, ko atklāj latviešu pasakas,
tautasdziesmas, par čaklumu, kas
ieguldīts dzimtas veidošanā, par drosmi
cīnīties, lai pastāvētu.
Anete Anna Savicka,
Dundagas vidusskolas
11. klase

K

atrs notikums, kas ir bijis, vieno
mūs, dara stiprus. Zināšanas, ko
esam mantojuši no iepriekšējām
paaudzēm, nav zudušas. Tradīcijas,
kas ir raksturīgas manai tautai, mūs
stiprina. Jāņi, Mārtiņi, Ziemassvētki,
Lieldienas – latviešu saulgriežu svētki

ar tiem raksturīgajiem ticējumiem un
tradīcijām. Saulgriežos skan tautas
dziesmas, kas ir dārgas jebkuram
latvietim. Arī Latvijas simboli latvietim
ir īpaši. Mūs dara stiprus Latvijas
karogs, kas plīvo ikkatra sirdī. Tas ir
vēstures liecinieks. Es nevaru pie tā
stāvēt, nebūdama stipra. Pie karoga
mana tauta ir spēkpilna, dziedot valsts
himnu un lūdzot pēc svētības. Latvijas
simboli ir piedzīvojuši tikpat daudz, cik
zeme, uz kuras stāvam. Tā sevī glabā
īpašus mirkļus. Mīlestība pret valsti ir
arī mīlestība pret dabu.
Paskatoties ārā pa logu, es zinu –
esmu Latvijā. Tik apbrīnojama daba ir
tikai mājās. Dabā mēs smeļam spēku
darbam un iedvesmai. Tik skaista
ainava ir tikai manā dzimtenē. Ir iespēja
vērot un sajust gadalaiku maiņu, un
apzināties, ka esmu brīvībā. Meži man
stāsta piedzīvoto un atbalsta brīžos, kad
kļūst grūti. Gaiss, kas ir tik spirgts un
vārdiem grūti aprakstāms, mani dara
stipru. Viss, kas man ir palīdzējis izaugt,
ir brīnišķīgs. Vējamāte rotaļājas ar
maniem matiem. Zemesmāte laimē liek
priecāties. Manai zemei nav dižu kalnu,
bet man tos nevajag. Ir pārredzamība
un drošības sajūta. Katrs solis, ko speru
uz savas zemes, mani stiprina. Apkārtne
man dod spēku doties uz priekšu, godināt
savu valsti.
Rasa Ivanova,
Dundagas vidusskolas
12. klase
133

Kristīne Oļhovika, Jelgavas 2. internātpamatskolas 7. klase

T

autas stiprums slēpjas katrā no
mums.
[..] Savu nākotni es redzu Latvijā,
tuvāku vai tālāku, bet tomēr tepat –
Tēvzemē. Varat mani saukt par naivu, bet
dziļi sirdī vienmēr ceru – kādu dienu Latvijā
viss plauks un zels, cilvēki no ārzemēm
brauks laimi meklēt Latvijā, nevis latvieši
ārzemēs, un arī spēsim padarīt savu tautu
labāku un spēcīgāku. Es varēšu stāstīt
saviem bērniem, ka nav labākas valsts par
Latviju.
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Šobrīd jau esmu sapratusi, ka es vēlos
palīdzēt cilvēkiem, kuriem jācieš sāpes,
kuri ir nokļuvuši kaut kādās nepatikšanās
savas muļķības vai neapdomības dēļ, tāpēc
nākotnē gribētu kļūt vai nu par medicīnas
māsu vai sociālo darbinieku. Viss būs
atkarīgs no tā, kā es izpratīšu bioloģiju
un ķīmiju. Protams, es centīšos strādāt
arī individuāli. Mani iepriecina arī tas, ka
klasē mācās nopietni jaunieši, kuri jau
tagad apzinās, ka pret nākotni ir jāizturas
nopietni, neizniekojot savus spēkus sīkumos
un izklaidēs.

Katra jauna cilvēka balsts ir ģimene
un īsti draugi. Man ir paveicies ar
tuviniekiem, jo viņi saprot, ka cilvēka
dzīves pamats ir savstarpējas rūpes un
nopietna attieksme pret darbu. Es jūtos
droša savas ikdienas gaitās, jo zinu,
ka man blakus ir spēcīgais tēva plecs,
gādīgās mātes rokas un saprotošās
vecākās māsas acis. Šie cilvēki ir un
būs manā dzīvē galvenie, kuru teiktajā
es vienmēr ieklausīšos, bet galīgo
lēmumu pieņemšu tomēr pati. Arī ar
draugiem man ir palaimējies, jo viņi nav
tukšu salmu kūlēji, bet gan meklētāji
un dažādu interesantu un attīstošu
nodarbību dalībnieki. Satiekoties ar tiem,
sirdī ielīst patiess prieks un pārliecība,
ka viņi nākotnē noteikti kļūs par mūsu
valsts veidotājiem.
Uzskatu, ka tautu padara stipru tas,
ka mēs visi dzīvojam vienā valstī un katrs
esam atbildīgi par to, kas mēs esam un
ko mēs darām.
Ērika Galvāne,
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas
10. klase

Latvietis nav viens

L

atvietis ir individuālists – pats tiks
galā, jo ir patstāvīgs! Tomēr pašos
skarbākajos, tautai nozīmīgākajos
mirkļos esam kopā, jo tie ir brīži, kad
latvietis vairs nespēj būt viens. [..]
Tieši mazie ikdienas darbi, konflikti
un uzvaras vieno mūsu nāciju – arī

diendienā jāveido stipra un gudra tauta.
Jāstiprina Latvija, kas spējīga domāt ne
tikai par ikdienišķām vajadzībām, bet arī
kopējām vērtībām un mantojumu, kurš
no senčiem gūstams un nākamajām
paaudzēm lolojams. Protams, katrs
pats izvēlas, kam uzticēties – saviem
tuvajiem vai augstākajai sabiedrībai.
Manuprāt, vispirms jāatbalsta savi mīļie
viņu veiksmēs un neveiksmēs, veidojot
vienotas ģimenes, kuras izprot arī citus.
Šādi latvieši – dzīvesgudri, sirsnīgi,
atklāti – veido mūsdienu Latvijas
sabiedrību, kas cildina arī iepriekšējo
paaudžu vērtības. Ir īpaši aktuāli
spodrināt senlaiku, daudzu gadsimtu
senus dārgumus – dziedāt dziesmas,
dejot, celt godā rudzu maizi, pētīt gleznas
un izlasīt rakstu darbus. Latvijā ir radītas
gara pērles, kas atmirdz arī mūsdienās.
Tās ir pērles, kas vieno latviešus visā
pasaulē – folklora, māksla un zinātne.
Vēstures un mākslas līkloči ir spējīgi
vienot visu latviešu tautu, vienlaikus
atklājot dažādas nezināmas nianses.
Jā, latvietis ir vienpatis – jaunu,
nedzirdētu ideju pilns dārgums plašajā
pasaulē, kuru vajadzētu saklausīt.
Tomēr – vai latvietis ir viens? Pavisam
noteikti nē, jo plašajā septiņu miljardu
pasaulē ir vēl gandrīz divi miljoni tādu
kā viņš – nācija, kas vienota svētkos un
arī bēdās.
Ilva Viļuma,
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
12. klase
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K

as ir mana tauta? Kas ir mana
valsts? Tauta ir stipri cilvēki,
kuri dzīvo un veido savu valsti.
[..] Varbūt es neesmu savā dzīvē tiktāl
izaugusi kā karavīrs vai kāds Kurzemes
hercogs, bet esmu daļa no Latvijas sirds,
kas jūt sevī latviešu izdzīvotās emocijas.
Kas nav dzimis šajā zemē, tam jāzina,
kādi cilvēki izcīnīja šo valsti un kādus
panākumus tie guvuši.
Visas pilsētas, novadi, ciemi – to
ir tik daudz, un tie ir tik dažādi. Katra
šīs zemes ar ozollapām rotātu kroni
apdzīvotā vieta ir unikāla Latvijas
reljefā. Tur auguši īpaši koki, un ar
tiem kopā arī īpaši cilvēki. Man sirdī
atvēlēta vieta Alsungai. Mazs novads
netālu no jūras, bet ar tādu spēku! Pats
suits, uzlicis saktu, jostu, dziedādams
burdonu, šo ,,mazo” vietu padara īpašu,
it kā iedegdams kopējo gaismu pasaules
apdzīvotajām zemēm. Latvieši ir cilvēki,
kas staigā pa vēstures taku, atstājot tajā
savu dzīves pēdu nospiedumus.
Man ir paveicies, ka esmu dzimusi
šajā paradīzē, laime būt latvietei. Un tieši
šobrīd, pat sēžot skolas solā, es ar prieku
elpoju Latvijas gaisu, jo tas šeit ir īpašs.
Es vēlos, lai, mainoties pasaulei, Latvija
nemainās. Novēlu vienmēr izdzīvot cauri
sāpēm un lielai laimei. Ir lepnums būt
starp stipriem latviešiem. [..]
Katrīne Bikse,
Ventspils 4. vidusskolas
8.b klase
136

Mūsu Latvija

L

atvija ir mūsu māja un vieta, kur
mēs attīstāmies un augam. Latvija ir
mūsu draugs un ģimene, kas palīdz
mums grūtos brīžos un bēdās. Tā ir mūsu
Dzimtene un mājas pavarda vieta.
Mūsu zemi un tautu jau no seniem
laikiem paši cilvēki dara stipru. Viņi
to apliecina ar saviem darbiem un
centieniem. Jo vairāk Dzimtene tiek
mīlēta un cienīta, jo stiprāka tā kļūst.
Latvieši vienmēr bija cīnītāju tauta.
Vēlme būt neatkarīgiem un brīviem deva
drosmi cīnīties par savu zemi. Ar smagām
cīņām un lieliem zaudējumiem mūsu
senči spēja panākt to, lai mēs šodien
dzīvotu brīvā un neatkarīgā Latvijā. Ja
viņiem būtu bijis viss vienalga, mēs līdz
šim brīdim būtu vergi kādas citas valsts
pakļautībā. Tieši mīlestība uz savu zemi
ļāva īstenot ilgos sapņus par brīvību un
neatkarību.
Uzskatu, ka ne tikai jāmīl sava zeme
un tauta, bet arī jāsakopj tā, jācenšas
pielikt visiem savi spēki, lai vairotu tās
slavu un panāktu tās izaugsmi citu tautu
vidū. Manuprāt, ir jāmīl sava ģimene un
jāciena tā, jo no šīs mīlestības rodas arī
tautas mīlestība, tāpēc katram jāpūlas
būt labākam, atbildīgākam, fiziski un
garīgi spēcīgam, jo tikai stipri cilvēki
veido stipru valsti.
Vitālijs Golubka,
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas
6. klase

P

irms desmit gadiem mēs ar ģimeni
atbraucām uz Beļģiju, valsti, kas
sākumā likās tik sveša, bet kur
tagad jūtos kā mājās. Man bija seši
gadi, es biju beigusi bērnudārzu Latvijā,
atbraukusi uz Briseli tieši laikā, lai
sāktu mācīties pirmajā klasē. Maniem
vecākiem bija grūti izvēlēties skolu, viņi
gribēja, lai es turpinu mācīties latviešu
valodu, lai man nepazūd šī prasme. Un
tā es esmu tikusi šeit, desmit gadus
vēlāk vēl joprojām mācoties to. Kaut
arī pārējie priekšmeti visi ir angliski
un angļu valodā es varu brīvi runāt, es
nevaru iedomāties, kā mana dzīve būtu
izvērtusies bez latviešu valodas.
Latviešu valoda liekas tik maza un
neievērojama, salīdzinot ar citām, jo
tā ir tik atšķirīga. Varbūt tieši tāpēc
latviešu kultūra ir tik unikāla un īpaša.
Latviešu valoda, kas sakņojas sanskritā
ar indoeiropiešu pagātni, ir viena no
senākajām Eiropas valodām, kurai ir
kopīga saikne tikai ar lietuviešu valodu.
Un kaut arī šī valoda ir tik sīka, salīdzinot
ar visu valodas koku, tā ir izdzīvojusi
visus šķēršļus.
Kad karstajā Latvijas vasaras vakarā
es nometnē sēžu pie ugunskura un dziedu
tautas dziesmas, ko mana māte kādreiz
man ir dziedājusi, es zinu, ka nevienam
citam nevaru izskaidrot šo siltumu un
saikni, ko es jūtu ar Latviju tajā brīdī.
Un, jo vairāk cilvēkiem ir šo emociju, jo
stiprāka kļūst mūsu tauta.

Piederēt pie tautas nenozīmē tikai
dzīvot tajā valstī vai runāt to valodu.
Tas nozīmē lasīt, dziedāt, dejot,
svinēt – saskatīt tautas kultūras nozīmi
un vēsturi. Tas ir kaut kas tāds, ko
pārraksta no paaudzes uz paaudzē, ko
māca saviem bērniem no dzimšanas.
Tas mūsu tautu dara stipru. Kamēr vēl ir
cilvēki, kas turpina šīs tradīcijas un lasa
bērniem tautas pasakas un dzied viņiem
dziesmas, tauta mūžīgi var uzplaukt un
kļūt spēcīga.
Nadīna Sedē (Sedee),
Briseles II Eiropas skola
16 gadi

M

ūsu valsts svinēs savu simtgadi,
un man, 17 gadu vecam puisim,
ir pilnīgi skaidrs, ka tautas
stiprums ir mums apkārt: pagātnē,
tagadnē. Būs nākotnē. Tā tauta, kas
var dzīvot, to saprotot, ir tā stiprākā,
izturīgākā. Ja man kāds prasīs, kur ir
latviešu spēks, es atbildēšu: „Brauc tur,
aiz zīmes „Rīga”, aiz sakopta meža, kur
pļāvās vēl zied pīpenes un pavasaros
mežā dzeguze kūkodama skaita gadus.
Skaita Latvijai, skaita manai tautai.
Brauc tur, kur cilvēki ir vissirsnīgākie,
kur koki ir visdzīvākie, tur, kur necilā
pauguriņā atdusas latvieši – cīnītāji
visdrosmīgākie. Tur, kur manas mājas –
uz Latviju. Uz mana spēka avotu.”
Leons Stankevičs,
Rīgas 34. vidusskolas 11.b klase
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L

atvija man ir kā draugs, mazdrusciņ
noslēpumains, bet īpašs, uzticams,
dažreiz – kaitinošs, tomēr tā ir
mūsu – zelta Latvija. Šajā zemē ir tik daudz
skaista un apbrīnojama: daudzveidīgā
daba un burvīgie gadalaiki, smagā, tautas
izdzīvotā pagātne, cilvēki un vēl daudz
kas cits. Protams, daudzās pasaules
vietās ir neredzēts skaistums, taču, pēc
manām domām, Latvija ir visskaistākā, jo
šeit dzīvo stipra un gudra tauta.
Brīnos par mūžīgajām Daugavas
krācēm. Sveicinu Gaiziņkalnu, kurš nes
mūsu tautas gadsimtu pieredzi. Priecājos
par brīvajiem putniem, kas lido virs sirmās
Baltijas jūras.
Dziļās sniega kupenas uz senu baznīcu
jumtiem un ziemīgi dzidrais gaiss, ko
elpojam, ir tik pierasts, bet, iespējams,
tikai pie mums tas ir tāds. Jautrie strautiņi
pavasaros, kas sudrabo spožās saules
staros. Košie Jāņu vainagi un bezgalīgās
nakts dejas, un zelta lapu ugunskuri
rudeņos. Tas viss izdaiļo Latviju, kuras
kontūra kartē man šķiet kā sudraba zivs,
un to rotā neparastas zvīņas – lielas
un mazas pilsētas: gan mūziķu pilsēta
Liepāja, gan vēsturiskās Cēsis ar seno
pili, gan mana pilsēta Madona, kurai tikai
90 gadu, gan sirmā Rīga, kura pēc 800
gadiem vēl nav gatava.
Katra paaudze pieliek roku, lai mūsu
Latvija kļūtu labāka, un arī es kopā ar
saviem vienaudžiem to darīšu. Mēs
turpināsim iepriekšējo paaudžu ceļu, un
tas darīs mūs stiprākus.
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Viens no mūsu tautas stipruma
balstiem ir armija. Valsts svētkos mēs
visi ar lepnumu vērojam, cik braši soļo
karavīri. Tas vairo pārliecību, ka esam
drošībā, un arī drošības sajūta dara tautu
stipru. Zinu, ka daudzi domā – valsts
aizsardzībai tiek tērēts pārāk daudz, ka
to varētu izmantot citiem mērķiem, bet
es atbalstu domu, ka mūsdienās drošībai
jābūt pirmajā vietā, jo saprotu, cik katram
svarīgi sajust tās stipro roku.
[..] Mani sāpina mūsu tautas
pārdzīvotās ciešanas pagātnē. Cik grūti
bijis brīvības cīņu dalībniekiem! Starp
viņiem taču bija arī mana vecuma jaunieši.
Pazemojums un izmisums, kas tika
piedzīvots kara un pēckara gados: gan
šausminošajās deportācijās un Sibīrijas
spaidu darbos, gan trimdā aizbraukušo
cīņā par izdzīvošanu un sapņiem par
dzimteni. Arī padomju okupācijas laikā,
gaidot rindā pēc maizes, baidoties paust
savas domas un apslāpējot ilgas pēc
brīvības, skolu mācību grāmatās lasot
svešas valsts sludinātu patiesību.
Mūsu sportisti padarījuši Latviju
atpazīstamu, jo sasnieguši lielus mērķus
un augstus rezultātus. Kad olimpisko
spēļu arēnā atskan Latvijas himna, es sevī
sajūtu lepnuma vilni un neviltotu prieku,
kā arī cerību, ka tas atkārtosies.
Arī mūzikā ir mūsu spēks. Daudzi
operas solisti ir nepārspējami savā talantā,
un to viņi apliecina uz pasaules skatuvēm.
Latvijas kori ir vieni no labākajiem un
bieži vien – paši labākie. Kāds lepnums

pārņem, to dzirdot! Mūzika ir viena no
tām ciešajām saitēm, kas latviešus satur
kopā. To apliecina Dziesmusvētki, par
kuriem katram no mums sirdī ir lepnums,
bet ārzemniekiem – pārsteigums un
apbrīna. Tie ir īpašie sasniegumi, bet
katrs Latvijas cilvēks dod ieguldījumu
valstij ar savu ikdienas darbu.
Vienkārši cilvēki, kā, piemēram,
mani vecāki, kaimiņi, pārdevējs pie
kases, autobusa šoferis, pastnieks un
tūkstošiem citu. Mēs visi kopā darām
Latviju stipru. Ikvienam no mums ir savs
stāsts. Kāds varbūt izglābis citam dzīvību,
cits pabarojis mazus, pamestus kaķīšus,
vēl kāds – uzrakstījis grāmatu. Katrs no
mums ir kāda maza daļiņa Latvijas spēka.
Maza, tomēr nozīmīga. Mēs esam viens
vesels kā stāstu grāmata, kur katram
sava lappuse. Ja kāds no stāstiem ir
īsāks, tad nākamais piepilda lappusi
pilnu. Neviena lapaspuse nedrīkst palikt
tukša. Jo biezāka grāmata, jo lielāks
spēks.
Visas kļūdas un neveiksmes stiprina
un māca mūs, un tajā pašā laikā stiprina
Latviju, jo Latvija esam mēs. Manuprāt,
Latvija spēj mums dot ne tikai labu ražu
vai ziemas priekus, bet arī izturību dzīves
grūtākajās situācijās, māca izbaudīt
katru brīdi un nepadoties.
Mūsu Latvija ir tikai mūsu, tā pieder
katram no mums, kas dzīvo šajā zemē
un to no sirds mīl. Vai kāds mums
uzdrošināsies to atņemt? Vai mēs paši
spēsim to nesamainīt pret spožiem

dārgakmeņiem? Es ticu, ka spēsim, jo
mēs esam stipri.
Katrīna Baltā,
Praulienas pamatskolas 8. klase

M

anas tautas saknes ir meklējamas
tālā senatnē, un par to liecina
daudzas pilis un pilskalni, kur
agrāk dzīvojuši mūsu senči, kuri ticējuši
saviem dabas dieviem. No tiem laikiem
ir arī veidojusies latviešu tauta un tās
tradīcijas. Mūsu valsts var lepoties ar
ievērojamiem cilvēkiem, piemēram, ar
Raimondu Paulu, kurš radījis latviešu
estrādes mūziku un palīdzējis izaugt
daudziem mūziķiem. Latviešu tautai ir
rakstnieki, kuri palīdzēja atjaunot valsts
neatkarību, piemēram, Māra Zālīte, kuras
dzeja bija cīņā saucēja un cīnītāja par
latviešu valodas tīrību. Mēs esam bagāti
ar saviem sportistu sasniegumiem.
Latviešu tauta ir bagāta ar gadskārtu
un valsts svētku svinēšanas tradīcijām.
Īpaši šogad, kad 18. novembrī tauta
sagaidīs valsts dzimšanas dienu. Šie
svētki apvienos cilvēkus visā Latvijā
vienotā veselumā, bet 11. novembrī tauta
pulcēsies Rīgā, Daugavas krastmalā, kur
pie Rīgas pils sienas tiks aizdedzinātas
svecītes, bet citās pilsētās tauta dosies
gājienos, lai godinātu kritušos. Es mīlu
un lepojos ar savu tīro, skaisto valsti un
ar savu tautu, jo tajā ir daudz iespēju, un
tāpēc mūsu tauta ir patiešām stipra.
Aļina Ribakova,
Ventspils 6. vidusskolas 12. klase
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R

akstnieks E. Virza ir teicis: „Valstīm
visstiprākos pamatus liek ne tik
daudz stipras armijas, cik tautas
iekšējā kultūra.” Nozīmīga un, manuprāt,
ļoti patiesa atziņa. Mūsdienu sabiedrība
pārlieku daudz uzmanības koncentrē uz
materiālo un taustāmo, kas, protams,
arīdzan ir svarīgi, bet daudzkār t
nepiedomā par acīm neredzamā, bet ar
dvēseli un būtību sajūtamā nozīmību.
Manuprāt, mēs, latvieši, noteikti varam
lepoties ar mūsu kultūru – mākslu,
mūziku, arhitektūru, teātri un kino,
literatūru, valodu un tautas tradīcijām.
Tā kā esmu Ērgļu Mākslas un mūzikas
skolas absolvente, jau kopš mazotnes
iepazīst u brīnišķīgo skaņu pasauli un
turpinu to darīt arī joprojām. Mani un,
bez šaubām, daudzus apbur latviešu
komponistu radītie skaņdarbi. Cik gan
latvieši ir laimīga tauta, ja mūsu vidū
ir dzīvojuši un dzīvo izcili komponisti –
J. Vītols, E. Dārziņš, A. Jurjāns, R. Pauls,
P. Vasks, M. Brauns un daudzi citi.
Ne velti mūzika tiek dēvēta par visas
cilvēces universālo un kopīgo valodu.
Ir apbrīnojami, ja cilvēks spēj ar skaņu
palīdzību paust savas dvēseles noskaņu
un jūtas, vienlaicīgi radot kaut ko tādu,
kam ir nozīme visas tautas sirdī. Šādi
īpašie skaņdarbi, kuri man liek just
lepnumu, savdabīgu, latvisku strāvojumu,
ir vairāki – gan „Gaismas pils”, kuras
vārdos iekodēta latviešu tautas apziņa un
liktenis, gan „Melanholiskais valsis” ar
skaisti smeldzīgo melodiju, gan patriotiskā
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„Manai dzimtenei”. Vai tas, ka, dziedot
„Saule, Pērkons, Daugava”, ir jūtamas
satraukuma un pacilājuma skudriņas
skrienam pa kauliem, nav rādītājs tautas
vienotībai un kopībai? Viennozīmīgi ir, jo
tajā brīdī mēs esam viens veselums ar
kopīgu apziņu, piederības sajūtu.
Ja mūzikā šīs saites varam ar skaņu
palīdzību gan uztvert, gan saklausīt,
tad latviešu literatūrā var par tām
lasīt. Ikkatrā latviešu radītajā literārajā
darbā ir atspoguļota daļiņa no mūsu
tautas dzīves, būtības, dvēseles. Man kā
aizrautīgai lasītājai ir interesanti mēģināt
pa gabaliņam atklāt un izzināt šo latviešu
literatūras mozaīku, kurā pagaidām
visspilgtāk atspoguļojas mani iemīļotākie
darbi – I. Ziedoņa „Krāsainās pasakas”,
M. Zālītes dzeja un lugas, kā arī rakstnieces
L. Šmites „Rainītis” un „Liedaga bērni”.
Pašlaik sabiedrībā notiek diskusijas par
latviešu literatūru; ir uzskats, ka tā ir
samērā drūma un negatīva, tādējādi
nelāgi ietekmējot lasītāju veselību, bet,
pēc manām domām, tā vienkārši ir reāla.
Latvieši nav nekāda mākoņstūmēju tauta,
bezrūpīga un nevērīga, bet gan skarbos
apstākļos norūdīta un spēcīga. Tautas
vēsturē ir pieredzēts ne mazums grūtību un
problēmu – gan ikdienišķu, gan vispārēju –,
par kurām arī autori izvēlējušies rakstīt.
Tādi darbi ir A. Grīna „Dvēseļu putenis”,
R. Blaumaņa noveles, E. Veidenbauma
dzeja utt. Ir jārunā, jālasa un jāzina par
grūtībām, lai patiesi spētu novērtēt miera,
laimes un prieka mirkļus dzīvē. Bērnībā

šīs izjūtas manī radīja M. Stārastes
brīnišķīgās pasakas ar skaistajām
ilustrācijām, A. Brigaderes „Sprīdītis” un
K. Skalbes „Kaķīša dzirnavas”. Joprojām
ar īpašu siltumu un mīļumu atminos, kā
kopā ar mammu lasīju visus iepriekš
minētos darbus. Atceros, cik ļoti biju
sajūsmināta par tādu pasaku varoņu kā
Tinces, Kraukšķīša, Dižmeža iemītnieku un
Zīļuka ilustrācijām, kuras man toreiz bija
kā paši vērtīgākie mākslas darbi. Savukārt
skolas laikā, lasot gan par Sprīdīša, gan
Kaķīša gaitām, pirmoreiz izjutu jau
skaudrāku jūtu motīvus – pārdzīvojumus
par netaisnībām un negodīgumu, ko
piedzīvoja darbu varoņi. Šie stāsti iedvesa
domu, ka pasaule vienlaikus var būt gan
skaista un elpu aizraujoša, gan biedējoša
un sāpju pilna, kur ir arī nelaimes un
posts. Bet pats svarīgākais, ko laikā gaitā
ar lasīšanas palīdzību sapratu, – par spīti
visam notiekošajam, varoņi vienmēr tiek
pāri grūtībām, pārvar šķēršļus, jo melnā
svītra dzīvē nekad nav bezgalīga, tai
vienmēr pienāk beigas.
Mēs esam stipri, jo ir pārdzīvotas
daudzas grūtības, kas norūdījušas latviešu
raksturu. Šīs grūtības ir bijušas par
pamatu kultūras veidošanās procesam.
Un tikai paši latvieši spēj šo kultūru
izprast, novērtēt un izdzīvot ar visām
ķermeņa šūnām, jo skaidri izjūt piederību
un saikni ar savu tautu. Var apgalvot, ka
kultūra ir mūsu spēka un stiprinājuma
avots, kas veldzē mūs tajos brīžos, kad
jūtamies garā vāji un nespēcīgi, lai pēc

tam ar jaunu elpu turpinātu pilnveidoties,
uzkrātu zināšanas un veidotu savu dzīvi
pilnīgu.
Undīne Saleniece,
Madonas Valsts ģimnāzijas 11.a klase

M

ēs, latvju tauta, esam vienoti
ar Tēvzemes vēsturi, kas mūs
padarījusi spēcīgākus. Šī pagātne,
lai arī cik sirdi plosoša tā būtu, nav
mums atņēmusi it neko – joprojām ir
saglabājušās tradīcijas un svētki, ko
labprāt svinam, kā arī mūsu, latviešu,
galvenā vērtība – darba tikums, nav zudis.
Jā, mūsu senčiem nav bijis viegli, taču viņi
mums ir pierādījuši, ka mūsu tēvu zemē
nav nekā neuzveicama un nepaveicama.
Tie ir sējuši mūsos spēka graudus, kas
palīdz mūsu valsts vārdu celt pasaulē.
Caur visām grūtībām, asarām un
asinīm, kas lijušas, mums ir saglabājies
pats svarīgākais tautas pamats un balsts –
mūsu folklora, kultūra un tradīcijas. Mūsu
senči, pat būdami svešumā, dziedāja
tautasdziesmas, atminoties Latviju. Mums
ir tautas tērpi, tautas dejas un tautas
dziesmas. Latviešiem ir teikas, pasakas.
Mums ir Rainis un Aspazija, Plūdonis un
Maija Tabaka, Vija Artmane un Guna
Zariņa un vēl, un vēl, un vēl.
Mana tauta ies, kritīs, bet celsies un
ies no jauna ar vēl lielāku spēku kā līdz
šim. Padoties un būt maziem, vājiem – tas
nudien nav par manu tautu.
Katrīna Artemjeva,
Bauskas Valsts ģimnāzijas 12.b klase
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Adriana Koļago, Bauskas Mākslas skolas 3. klase
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I

r pats vasaras dienas vidus – zenītā
mirdz saule, liedama zeltaini spožu
gaismu pār pļavām, pakalniem,
mežiem, zilganajā debesjumā reizumis
aizslīd kāds balts, pūkains mākonis,
viegls vējš rotaļājas ar smilgu galvām.
Kļavas un liepas tveicīgajā gaisā dveš
reibinošu smaržu, tās viegli purina
zaļās lapas, tēlojot klīrīgas pilsētas
jaunkundzes. Saules apspīdētajā pļavā
dziedādamas un līksmi sasaukdamās
vairākas meitenes pin vainagus.
Viena to veido baltu, baltu – tikai no
margrietiņām –, otra ir atradusi dažas
magones un iepinusi tās kā sārtas
ogas, trešā griež smilgas – dažas
sasien glītos kūlīšos, dažas iepin
vainagā, veidojot starainu disku.
Pļavas malā vīd saimniecības –
kārtīga baļķu māja, veclaicīga
rija un mūrētu laukakmeņu kūts.
Visus māju stūru rotā svaigi cirstas
bērzu meijas, sasprausti ziedu pušķīši.
Visa saime gatavojas svētkiem – Jāņiem.
Visu gadu gaidīta, gada garākā diena
atnāk līksma, saules pielieta, reibinošām
smaržām un brīnišķīgiem vainagiem
rotāta. Vīri no šķūņa ved sausu malku,
jo Jāņu naktī pagales nedrīkst taupīt,
un veido prāvu ugunskuru. Pagalma
vidū sievas un meitas klāj galdu. Tas
apsegts ar pašaustu lina galdautu – tas
ir mantojums no vecāsmātes laikiem.
Galda vidū gozējas apaļš siera ritulis,
kurā kā mazas zivtiņas peld ķimeņu
sēklas. Blakus stāv stikla bļoda, tajā

brūnus vēderus spīdina pīrāgi, bet blakus
zaļu kleitiņu izrāda rabarberu maize.
Rotātā māla bļodā šķēlēs sagriezts
šķelmīgi smaida rupjmaizes kukulis.
Tam blakus kanna un vairāki māla biķeri
gaida svētku dzērienu. Kausi ir jo sevišķi
skaisti – simetriskiem rakstiem, skaisti
apdedzināti. Kad vakara krēsla pamazām
pārklāj pļavu un lēnām miglas pirksti lien
gar meža malu, kalnā iedegas ugunskurs.
Tas izgaismo apkārtni, draudzīgi sprakšķ
un, mezdams dzirksteles augstu gaisā,
spītē tumsai. Gada īsākā nakts vieno
katru latvieti – cilvēki dodas ciemos
cits pie cita, sien sieru un cep
pīrāgus, pin vainagus, cērt
meijas un plūc Jāņu zāles. Ar
reibinošu smaržu Jāņu dienas
pļava liegi savažo latviešu
tautu un ļauj izbaudīt dabas
burvību. Latgales keramikas
skaistie raksti un dūmakainās krāsas
raisa interesi un modina aizrautīgu vēlmi
izzināt savā zemē veidoto – tas mūs
norūda, jo ļauj iepazīties ar cilvēkiem,
kurus nebiedē laika griežu radītās
grūtības, naudas spaidi un reizumis
bezcerība.
Pēc vasaras siltā spožuma seko
rudens – krāšņs un daiļš kā latvju
tautastērps, veltēm bagāts kā čaklas
meitas pūralāde. Vēsās naktis un salnas
rīti ar spēcīgiem krāsas triepieniem
grezno liepas un bērzus, ozolus un kļavas.
Mazas, necilas mājeles, kas apaugušas
vīnstīgām, rudenī iegūst sārtu kroni. Kurš
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gan nav rudenī braucis pār Lorupes tiltu
un staigājis pa Gleznotājkalnu? Latviešu
tautā tādu cilvēku neatrast. Rudens
krāsas Siguldā ir vienotājspēks visiem
latviešiem, simtiem zelta toņos mirdz
lapas, sārtiem punktiem izraibināta visa
Gaujas senleja. Plūst mašīnu straumes,
lai priecātos par lapu krāšņumu. Savus
brūnos ūdeņus Gauja klusi nes uz jūru,
taču reizumis klusajā dzelmē uzmutuļo
kāds atvars – tās ir upes dusmas par
pudelēm, mašīnu riepām, iepirkumu
maisiem, kas nožēlojami peld ūdenī.
Arī zemgaļi grib priecāties par lapu
krāšņumu, bet ne vienmēr izdodas
aizbraukt līdz Siguldai. Netālu no
Bauskas ir mazs ciematiņš, Mežotne,
kurā slejas baroka laika pils. Barona
stādīts, pie tās pieguļ senlaicīgs mežs.
Tajā dobji šalc ozoli platiem zariem,
masīvas egles stiepjas debesīs, kļavas
purina lapas. Rudeņos mežs pārvēršas
talantīga gleznotāja krāsu paletē – ozoli
un liepas sacenšas par dzeltenāko toni,
bet kļavas mirdzina sārtās lapas kā retas
pērles. Mežotnes pils un Sigulda vieno
latviešus rudens laikā, ļaujot priecēt acis
un sirdi ar skaistumu, ko atminēties arī
ziemas salā.
Aiz Mežotnes pils sākas plašie
Zemgales tīrumi. Gluži kā jūra viļņo
pēdējie vēl nenopļautie labības lauki,
tvanīgu smaržu izgaro tikko uzartā
zeme, dažviet izdīguši pirmie ziemāji.
Zemgale izsenis saukta par maizes klēti,
tās spēks ir graudos, kurus maļ miltos.
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Tos pēcāk iejauc mīklā un uz lizes liek
apaļus kukulīšus – mūsu dienišķo maizi.
Ar saules saldumu pielieti un ūdens
lāsēm veldzēti, šie plašie lauki dod ražu
visai Latvijai, liekot katram padomāt
par savas zemes dāsnajām delnām un
gādīgo sirdi.
Pašā rudens nogalē n ovembrī –
latvieši atzīmē Latvijas Neatkarības
proklamēšanas gadadienu. Pie namu
sienām tiek izkārti sarkanbaltsarkani
karogi, kas novembra miglā nereti ir
pievilguši, bet dienā savukārt spirgts vējš
tos plivina; pie mēteļa atlokiem ļaudis
piesprauž Latvijas karoga lentīti vai
valsts kontūras nozīmīti. Simtiem iedegtu
lāpu atmirdz Vecrīgas namu logos, kad
latvieši iet Lāpu gājienā. Tas ir pacilājošs
brīdis – just tautas spēku un vienotību,
vēlmi turēties vienkopus un mīlēt savu
zemi. Valsts svētki vieno latviešu tautu,
tas ir mirklis, lai gremdētos apcerē par
sen pagājušiem laikiem, kuru sekas
jūtamas vēl aizvien, par kareivjiem,
kas lējuši savas asinis, lai mūsu tauta
savas valsts svētkus aizvadītu Brīvības
pieminekļa pakājē, nevis tumšās istabās,
kur spīguļo blāva lampa un čukstot
atskan Latvijas vārds; šie svētki stiprina
mūsu patriotisma dzirksteli un tās vāro
liesmu iesveļ ugunīgā lāpā.
Ziemas spelgoņa mūsu zemē atnāk
decembrī. Aiz loga virpuļo sniega pārslas,
sals kož vaigos, bet istabā sprakšķēdams
deg kamīns, izstarojot maigu gaismu
un glāsmainu siltumu. Latviešu tautu

stiprina gadu mijas svētki – tas ir laiks,
kad ģimene var pabūt kopā, dalīties
aizvadītā gada priekos un bēdās, pieņemt
jaunus lēmumus un izvēles. Katrā mājā
un katrā istabā svētku vakarā mirdz
sveču liesmas, vienojot cilvēku sirdis un
pildot tās ar klusu prieku. Uz galdiem
kūp kāpostu bļoda rakstainiem sāniem,
brūnus vēderus spīdina rauši, bet
taukšķēti zirņi bola savas brūnās acis
ēdāju virzienā.
Pēc Ziemassvētku un gadu mijas
aizvadīšanas seko divi auksti ziemas
mēneši – sērsnu laiks, kad visa daba
sastingusi sala ciešajā tvērienā. Ziemā
latvieši pievēršas dažādiem rokdarbiem –
ada zeķes un cimdus, veidojot raibus
rakstus un savam novadam raksturīgus
krāsu akcentus, pin klūgu grozus, kas
vasarā kalpos, lai no meža pārnestu
svaigas ogas.
Svaigs un spirgts kā vēja pūsma nāk
pavasaris – sen gaidīts kā mīļš draugs
pēc garās ziemas valgiem. Visos stūros
pavasaris plaucē pumpurus un raisa lapas,
diedzē asnus un briedina ziedus. Gaiss ir
pilns dažādām smaržām – tik svaigām un
patīkamām. Laukos kūst sniegs, atsedzot
zaļos ziemāju asnus, brūnā zeme smaržo
un reibina zemniekus un pilsētniekus.
Mums, latviešiem, pavasaris ir brīdis,
kad visa daba mostas, un spēcina mūs
kā fiziski, tā garīgi – ar dabas mošanos
stiprinās mūsu spēks un ar gaišajām
krāsām un viegluma sajūta mudina mūs
pievērsties jauniem darbiem.

Dvēseles bagātība veido stipru un
gudru latviešu tautu, tāpēc pie citām
vērtībām varu minēt estētiskās un
kultūras, mākslas pasaules relikvijas. Jau
gadu desmitiem mūsu tautā veidojušies
un savu talantu pauduši vērīgi rakstnieki
un jūtīgi dzejnieki, skatuves un estrādes
mākslinieki, talantīgi gleznotāji un
meistarīgi grafiķi. Dzejas karaļpāris –
Rainis un Aspazija – radījuši izcilus dzejas
darbus, kas atbalso tautas uzskatus un
dvēseles valodu. Jānis Jaunsudrabiņš
atspoguļojis lauku pasauli, savukārt Māra
Zālīte ar lugām ataino dzīves skarbumu
un patiesumu. Aktieru vidū atrodami
desmitiem spilgtu talantu, starp kuriem
jo īpaši vēlos izcelt Viju Artmani un
Lilitu Bērziņu, kas uz skatuves uzbūra
dzīves līkločus. Arīdzan jāmin Eduards
Pāvuls, Uldis Pūcītis, Harijs Liepiņš, kas
uz skatuves radīja latviešu vīrieša tēlu,
uzbūra dzīves patiesumu un rādīja, kā
izdzīvot smagus likteņa pavērsienus.
Mūsu kultūra un daba ir spēks, kas
vieno latviešus un stiprina to cerības un
patriotisma dzirksteli. Šo darbu vēlos
beigt ar Raiņa vārdiem: „Daba dod
mums par velti tikai laiku: viss cits mums
jāiegūst ar pūlēm. Laiks – lētākais, tomēr
dārgākais, jo caur to mēs dabūjam visu.”
Šie vārdi parāda to, ka manas tautas
spēks slēpjas prasmē pārvaldīt laiku un
tā ritējumu dabā un savā dzīvē.
Linda Lielbriede,
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas
12. klase
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Ksenija Šapolovska, Aizkraukles novada vidusskolas 12. klase
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T

ik karsta jūlija diena vēl neesot
bijusi. Tveice nemaz neļāva
atpūsties no nogurdinošā mēģinā
juma. Un tomēr visapkārt bija smaidīgas
un priecīgas sejas. Kāds no dejotājiem
bija apgūlies ēnainā zālē, kāds sarunājās
ar biedriem, vēl kāds stiepa kāju
muskuļus, demonstrējot lokanību. Es
baudīju enerģisko gaisotni un izdzīvoju
līdzi katram no šiem cilvēkiem.
Ai, cik grūti gāja, lai šeit nokļūtu.
Nekad nebiju tas prasmīgākais un
veiklākais bērns. Tik daudz šķēršļu nācās
pārvarēt. [..]
Es nepratu aizsiet pastalas līdz
šim brīdim. Mēģinājumos tās vienmēr
kļuva pārāk brīvas un nepiekļāvās pēdai
pilnībā, traucējot dejot. Šodien, šķiet,
man izdevās. Rietošās saules stari
izlauzās caur drūmajiem mākoņiem.
Skatītāji cēlās kājās un aplaudēja skaļāk
par koncerta mūziku. Ovācijas nenorima
vēl vairākas minūtes. Visu šo laiku
mēs elsojām un centāmies atgūt elpu,
laimīgi saskatoties. Pateicoties savam
gribasspēkam un pacietībai, mums
izdevās. Mēs bijām godam nodejojuši
koncertu. Bija kaut kas, kam dejošanas
laikā nepievērsu uzmanību, bet nupat
atcerējos. Paskatījos lejup, uz savām
kājām, un pasmaidīju. Pastalas joprojām
bija aizsietas un cieši klāt.
Ksenija Šapolovska,
Aizkraukles novada vidusskolas
12. klase

E

s domāju, ka mūsu tauta ir kā māja.
Ja ceļ māju, tad ir jābūt stipriem
pamatiem. Mans vectēvs saka, ka
pamati ir tā latvju tautas daļa, kura ir
cīnījusies par brīvu Latviju. Cīnītāju
vairs nav, bet latvju tauta ir stipra un
varena. Nama sienas esam mēs paši. [..]
Es domāju, ka manu tautu stipru dara
mūsu ģimenes, skola un visi cilvēki, kuri
mīl Latviju. Sveicu Tevi, Latvija!
Rēzija Jakute,
Liepājas Centra sākumskolas 2.d klase

U

z pasaules dzīvo tik daudz cilvēku!
Tiem ir dažādas valodas, dažādas
ādas krāsas, atšķirīga vide, kādā
dzīvo, un dažādas paražas! Tieši tāpēc
katra tauta ir ar kaut ko īpaša un savā
starpā vienota. Mana tauta ir latvieši.
Mēs dzīvojam zemē, kur cilvēki ir strādīgi.
Viņi apkopj zemes un laukus. Arī mans
tētis to dara. Viņš sēj graudus un tos
novāc. Viņš brauc mežā un pieprot daudz
citus darbus. Mans opis un ome, kuru es
saucu par emiņu, apkopj lopus. [..] Mana
mamma stāda puķes, dažādus dārzeņus,
audzē ogas un augļus, lai mūsu ģimenei
būtu pārtika. Es cenšos palīdzēt gan
tētim, gan mammai viņu darbos, gan arī
opim un emiņai. [..] Manu tautu stipru
dara katra ģimene, tāpēc, jo vairāk lielu,
draudzīgu un strādīgu ģimeņu, jo tauta
stiprāka un labāka būs.
Kristers Tobiass,
Taurupes pamatskolas
Mazozolu filiāles 3. klase
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M

anu tautu stipru dara tās
lauku esence – zemnieki. Mīļie
pilsētnieki, parocieties vien savās
atmiņās, savās saknēs, savos senčos!
Pilnīgi noteikti ikviens no jums tur atradīs
savu senci – zemnieku, kurš ar savu
neatlaidīgo darbu, raupjām rokām, bet
lepni paceltu galvu un spītīgu skatienu ir
droši stājies pretī visiem likteņa vējiem.
Gluži kā pērn, kad daudzos Latvijas
novados tika izsludināta ārkār tas
situācija lauksaimniecībā. Zemniecība
Latvijā ir tā tautsaimniecības nozare,
kura visvairāk un vistiešāk ir atkarīga no
laika apstākļiem. Bieži ir gadījies dzirdēt:
„Tiem zemniekiem nekad nav labi. Te
lietus par daudz, te saule par karstu, te
rudens par īsu, un ziema par dziļu.”
Pagājušais gads zemniekus nav
lutinājis – daudzus tīrumus klāja dziļas
un plašas ūdens lāmas. Kvieši un rudzi,
kuriem ar smagu šalkoņu bija jābirst
arodos, stāvēja, bēdīgi pelēkās galvas
nodūruši, un sērīgi lūkojās savos atspulgos
peļķēs. Kombains, lai cik tas jaudīgs,
šos graudus nekūla. Arī Latvijas rapšu
lauki izvagoti melnām, dziļām kombainu
riepu risēm. Vietām kults, vietām ne.
Vasarā, kad visiem tika jautāts „Vai tu
jau nofotografējies rapsī?”, daudz bija
gribētāju pagozēties dzeltenajos rapša
ziedos. Un nu dzeltenais skaistums kļuvis
brūns un nepievilcīgs. Kādu rītu, kad
apnicīgais lietus no debesīm gāzās jau
neskaitāmo dienu, paveroties uz savu
kartupeļu lauku, redzēju pārsteidzošu
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skatu – pārplūdušajā tīrumā peld un
meklē barību gulbju ģimene. Divi vecie,
baltie, cēlie putni un viens pelēks jaunulis
laimīgi slīdēja un nira barības meklējumos
pa milzīgo peļķi, kas pamazām sāka
līdzināties nelielam ezeram. Kas
vienam zaudējums, citam ieguvums!
Bet zemnieka peļņa izbirusi zemē,
nogrimusi dubļos un noslīkusi plašajos,
plūdu pārklātajos laukos, nenesdama
cerēto labumu. Tomēr, lai cik grūti un
smagi mums klājas, ikviens sakož zobus,
savelk jostu, pārskata esošos līgumus
un saņemas jaunam darba cēlienam.
Vasaras plūdu laikā optimistiskie
Latgales zemnieki steidza izmantot
vienreizējo un unikālo (bet nepatīkamo)
iespēju nopeldēties pārplūdušajos kviešu
laukos vai izmēģināja savas spējas
tramplīnlēkšanā no applūdušajiem un
pelēt sākušajiem siena rituļiem. Pienākot
rudenim un skopajai saulei apkaltējot
pārmitros Latvijas laukus, sausākajos
arumos ar cerību atkal bira sēklas
Latvijas simtgades ražai.
Īsts un stiprs latvju zemnieks
pateiks, ka skuju koku lietaskoki ir
cērtami vecā mēnesī, bet lapu koki –
jaunā, un kūtsmēslus uz lauka vajag
izvest un apart vecā mēnesī, jo tad
tie labāk satrūd. Īsta latvju saimniece
ar sastrādātām, stiprām rokām, bet
laipnu skatienu, pamācīs savu meitu, ka
cukurzirņus vajag sēt jaunā mēnesī, jo
tad tie nav tārpaini un ātri nepāraug.
Arī cūku bēres ir jāprot sarīkot: cūku

bērē vecā mēnesī, bet vepri – jaunā,
savukārt pilnā mēnesī drīkst bērēt gan
cūku, gan vepri. Tad gaļa ir garšīgāka
un gatavojot „nesaraujas”. Mūsmājās
šo noteikumu strikti ievēro – ja pareizā
mēness fāze ir garām, tad ģimenē gaļas
patēriņš jāsamazina. Šādu ticējumu ir
daudz, un tie visi ir jāievēro, lai darbi
lauku saimniecībā sekmētos un saimei
būtu spēks un laba iztikšana. Pilsētnieki
laika gaitā šīs prasmes ir zaudējuši un
atmetuši kā nevajadzīgas, gluži kā čūska
nomet veco, apnikušo ādu, lai tiktu pie
jauna un mirdzoša ietērpa.
Tieši lauku iedzīvotāji ir tie,
kas gadsimtiem cauri nes latviskās
tradīcijas, iesaistot tajās jauno paaudzi
un raugoties, lai latviskā dzīvesziņa tiktu
nodota no paaudzes uz paaudzi, no tēva
dēlam, no mātes meitai. Plaši veras māju
durvis, lai mīļi uzņemtu savējos – pasaulē
aizklīdušos, bet vienmēr mājās gaidītos.
Cauri gadsimtiem deg Līgo ugunskuri
un veļas dzelteni Jāņu sieri, ripo raibas
Lieldienu olas, maigi pie vaiga glaužas
pelēcīgas Pūpolsvētdienas pūpolu aitiņas,
reibinoši smaržo zaļas Vasarsvētku
meijas, mirguļo Ziemassvētku eglīte
un gadatirgus dienās pret debesīm
augstu slejas umurkumurs. Apbrīnojamu
spēku dod Dziesmusvētku „Gaismas
pils”, neaprakstāmu vienotību rodam
labdarības maratonos, vareni jūtamies
sportā, skandējot: „Un ja Dievs dos mums
uzvarēt!”. Bez laucinieku atbalsta un
klātbūtnes nav iedomājami Barikāžu laika

atceres gadadienu ugunskuri janvāros.
Varam sajūsmināties par latviešiem,
igauņiem un lietuviešiem, kuri spēja
vienoties, lai 1989. gada 23. augustā
izveidotu cilvēku ķēdi, kas caurvija visas
trīs Baltijas valstis. Cik gan cimdu un
zeķu pāru ir jānoada jaunajai līgavai, lai
godam izietu pie vīra; cik daudz ticējumu
jāievēro jaunajiem vecākiem, lai mazulis
augtu vesels.

Estere Jurjeva, Grafikas darbnīca un
mākslas studija „Galerijā „Centrs””, 9 gadi

Lūk, manas latviešu tautas spēka
formula – cilvēki, darbs, valoda,
tradīcijas, patriotisms, cīņasspars un
vienotība. Tas manu tautu dara stipru!
Reinis Eiduks,
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
12. klase
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Ì

Ģimenes spēks

imenē mēs esam vienpadsmit
cilvēki. Man ir četras māsas, pieci
brāļi un māmiņa. Esmu priecīga, ka
man ir tāda liela ģimene. Man ir jāpalīdz
ģimenei. Es rūpējos par mazo brāli
Iļju un skolā palīdzu brālim Larionam.
Brāļiem lasu grāmatiņas, zīmējam un
spēlējamies. Vecākais brālis Normunds ir
bokseris. Viņš māca brāļus sportot. Jānis
par mums visiem vienmēr uztraucas un
rūpējas. Igors ir palaidnis, viņš bieži
neklausa mammu. Vecākās māsas ar
mums vairs nedzīvo. Viņām ir sava
ģimene. Viktorija ir Anglijā. Viņa strādā
par auklīti. Mēs esam kā viens liels,
skaists koks, kuru kopā satur māmiņa ar
savām stiprajām saknēm un pacietību.
Mēs ar Larionu mācāmies mūzikas
skolā un bieži pietrallinām visu dzīvokli.
Mamma par katru priecājas. Es zinu, ja
kaut kas neizdodas, brāļi un māsas man
vienmēr palīdzēs.
Es vēlos kļūt par frizieri. Man patīk
frizēt māsas un draudzenes. Skatos, kā
citiem taisa matus māsa Viktorija. Viņa
solīja, kad atbrauks, iemācīs man jaunas
frizūras. Kad apgūšu šo profesiju, pirmo
safrizēšu māmiņu, jo es viņu ļoti mīlu.
Mamma man māca, ka visu var sasniegt,
ja ļoti to vēlas. Ar savu darbu nopelnīšu
naudu un gādāšu par ģimeni.
Ģimene man ir devusi mīlošu sirdi
un labu dvēseli. Es nevaru noskatīties,
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ja kādam ir slikti. Es noteikti dodos
palīgā. Mēs ģimenē viens otru pieskatām
un palīdzam viens otram. Dažreiz mēs
sakaujamies, bet tad izlīgstam un
dzīvojam mīļi. Skolā vecāki puikas aiztika
manu klasesbiedru. Es baidījos, bet gāju
viņu aizstāvēt. Man gribas arī skolotāju
aizstāvēt, kad citi bērni viņu neklausa.
Kā viņi nesaprot, ka skolotāja dara
mums labu. Man gribas izplest rokas kā
spārnus un visus sargāt.
Domāju, ka svarīgākais dzīvē ir laba
sirds un mīlestība. Ļoti vēlos, lai visi
uz Zemes būtu laimīgi. Es gribu dzīvot,
palīdzot citiem. Tas dara mani laimīgu.
Es redzu, ka māmiņai neklājas viegli, bet
viņa nežēlojas. Es ieskatos viņas acīs un
saprotu – viss būs labi.
Oksana Petrova,
Aglonas internātvidusskolas
4. klase

M

an patīk, kā rudenī dzeltē lapas.
[..] Es brienu pa čaukstošajām
lapām un esmu laimīga. Kaut ārā
bieži līst lietus un lapas trenkā vējš, ir
ļoti skaisti. Mēs ar draugiem spēlējamies
lapās. Viens otru ierokam lapās, tad
biedējam, lecam augšā. Ja kāda lapa
iekrīt peļķē, tā ilgi klejo no viena krasta
uz otru, kamēr vējš par to aizmirst.
Lapas var būt arī noderīgas, jo ar tām var
rotāties, taisīt kompozīcijas. Klasē mēs
no žāvētām lapām līmējām dzīvnieciņus.

Es sataisīju veselu ežu saimi, kas
gatavojas doties ziemas miegā.
Rudens ir mans mīļākais gadalaiks,
jo rudenī ir mana dzimšanas diena.
Tad māja smaržo īpaši, jo mēs cepam
pīrāgus. Īpaša pīrāgu diena ir pirms
Miķeļdienas. Skolā par godu šiem
svētkiem notiek tirdziņš, kad var pārdot
pašdarinātas lietas un gardumus.
Pa virtuvi rosāmies mēs visas trīs –
vecmāmiņa, mamma un es. Es no
viņām mācos, jo ļoti vēlos kļūt par
pavāri. Es protu pagatavot dažādus
salātus, maizītes. Ir interesanti citus
pārsteigt ar dažādiem gardumiem. Es
gribu kļūt slavena un izdomāt dažādas
jaunas receptes. Visi brauks ciemos, lai
pagaršotu manus garšīgos ēdienus.
Viena no manām mīļākajām vietām
Aglonā ir Karaļa kalns. Ejot no Karaļa
kalna kājām gar Egles ezeru, var vērot,
kā ezerā spoguļojas Aglonas bazilikas
baltie torņi. Augustā Aglonu apmeklē
ļoti daudz cilvēku. Man visvairāk patīk
14. augusta vakars, kad cilvēki ar
svecītēm rokā lūdz Dievu. Kad svētki
beidzas, cilvēki izklīst. Tie aizved uz
savām mājām saņemto svētību. Uz
baziliku ikdienā es dodos diezgan bieži,
jo mācos svētdienas skolā. Katru reizi,
paceļot acis pret cēlajiem torņiem,
saprotu, cik daudz man ir dots. [..]
Džeina Zukule,
Aglonas internātvidusskolas
4. klase

Mana Latvija

E

s skrienu uz jūru
Pa oļiem tuvāk un tuvāk,
Pretī viļņiem un kaijām
Arvien tuvāk un tuvāk.
Tā aicina mani bez vārdiem
Pretī rožainam, zeltainam saulrietam.
Es tik skrienu,
Līdz es sasniedzu to.
Un es jūtu – tā ir MANA jūra.

Es skrienu uz mežu, uz pļavu
Pretī ziediem rotātai dabai
Un lapotiem kokiem
Arvien tuvāk un tuvāk.
Mani aicina dzeltenos ziedos dūcošās bites
Un uz meldriem sēdošās spāres.
Es tik skrienu,
Līdz sasniedzu vizbuļu klajumu,
Un es domāju – tā ir MANA zeme.
Valoda ir mana tauta un mana vēsture.
Manā valodā Latvijas bērzi šalc,
Un rudeņos dzērves kliedz.
Manā valodā jūras viļņi čukst.
Mana valoda mūžam nezudīs.
Tā ir MANA valoda – skaista kā rīta rasa.
Un tā ir MANA dzimtene – vieta,
kur gaisma būs VIENMĒR!
Kristīne Kozuliņa,
Salas vidusskolas
7.b klase
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I

Latvijas zemei
k skatā, ko raidu
Uz debesu jumu,
Jaušu svētīgu solījumu
Latvijas zemei.

Ik vārdā, ko lūgšanā
Savam Debesu tēvam čukstu,
Jūtu drošāku sirdspukstu
Latvijas zemei.
Ik krusta zīmē,
Ko metu no rītiem,
Redzu drošu nākotni
Latvijas zemei.
Ik skaņā, ko dzirdu
Baznīcas zvanos,
Jūtu spēku dzīslās manās
Latvijas zemei.
Ik smaidā, ko sastopu,
Izejot ielās,
Redzu laimīgu tautu
Latvijas zemei.
Ik reiz, kad himnā
„Dievs, svētī Latviju!” lūdzam,
Mēs ceram, ka debesu vārtus
mēs veram
Latvijas zemei.
Latvijas zeme,
Tu vari būt droša –
Dievs un tava tauta
Darīs tevi košu!
Evija Vagale,
Krāslavas pamatskolas
6.b klase
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K

as manu tautu dara stipru?
Tā mana ģimene,
kas mani izauklēja ņipru.

Pār pagalmu nāk mamma, čakla tā kā skudra.
Prot segas viņa aust un arī ļoti gudra.
Ir vecmāmiņai darba pilnas rokas,
Jo kūtī vistas, govis, darbi viņai ātri sokas.
Rūc traktors, vectēvs zemi ars,
un tētis iesēs graudus,
Lai rudenī var novākt rudzus, kviešus, auzas.
Tā saticīgi ģimene pa sētu rosās,
Būs bietes jāravē, un māsa darbam pošas.
Un es pa vidu, katru dienu,
Šurpu turpu, darbus veicot, skrienu
Te teliņš jāpabaro, kaķīt’s mazais jāaprauga
Man puķes jāuzmana, kā tās šogad auga.
Jau vakars klāt un silta maize kūp uz galda,
Ir kopā ģimene, un mīlestība valda.
Ieva Stikāne,
Jersikas pamatskolas 3. klase

K

ad es piedzimu, mana ģimene
iestādīja ozolu. Kāpēc ne liepu? Esmu
meitene. Mamma un tētis gribēja, lai
esmu stipra. Tā viņš aug kopā ar mani.
Mēs ar mammu bieži staigājam pie
ozola spēlēties, smelties viņa spēku. Kad
man skumji, es arī eju pie ozola un izstāstu
savas bēdas. Viņš klusē, viņš nevienam
nepastāsta. Man kļūst vieglāk. Kad pie manis
atnāk draugi, pētām mazo pasauli ap koku.
Tur ir daudz dažādu sīku radību – skudras,

kukainīši, vaboles... Es pat nezinu, kā
viņus visus sauc. Vai ozolam ir tik daudz
spēka, ko dot viņiem? Bet varbūt tieši
otrādi – viņi dod spēku ozolam?
Kas padara stipru manu tautu?
Varbūt ozoli, kuru Latvijā ir tik daudz?
Varbūt smaržīgās liepas ar bišu sanoņu?
Varbūt mana ģimene? Varbūt es arī? Es
tikai vēl mazliet pakrāšu spēku no ozola,
vēl dažus gadus, un varbūt tad arī spēšu
darīt savu tautu stipru.
Anastasija Pizāne,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
4.a klase

M

azs zemes pleķītis lielajā
pasaulē – tā ir mana zeme, mana
Latvija. Kaut esam neliela daļa
no lielā Visuma, esam stipri, vareni un
lepni par to, kas mums ir.
Mēs varam lepoties ar mūsu
rakstniekiem, dzejniekiem, kuri Latvijas
vārdam liek skanēt ne tikai savā zemē, bet
tālu aiz tās robežām. Latviešu literārās
pasakas, stāsti, romāni, dzejoļi tulkoti
daudzās valodās. Mēs varam lepoties ar
Krišjāni Baronu, Ansi Lerhi-Puškaiti, jo
tāda folkloras bagātība ir tikai mums,
latviešiem. Mums ir savs Dainu skapis,
sava Gaismas pils.
Mēs lepojamies ar mūsu sportistiem.
Viņi ar saviem sasniegumiem ir
pierādījuši, ka, kaut arī esam nepilni
divi miljoni iedzīvotāju, tomēr spējam

sevi pierādīt. Spējam citiem parādīt, cik
stipri un vareni esam.
Mums ir skaistākie meži, košākās
pļavas un lauki, skaistākās upes un
dzidrākie ezeri.
Mums ir cilvēki, kuri ikdienā rūpējas
par mums, par mūsu drošību. Tie ir mūsu
skolotāji, ārsti, policisti, robežsargi,
ugunsdzēsēji. Mums ir sava armija, kura
neļaus svešiniekiem ienākt mūsu zemē.
Mums ir jaunā paaudze, jaunsargi, kuri
mācās būt savas zemes, savas tautas
aizstāvji.
Es lepojos ar sevi, savu skolu, savu
pilsētu, savu zemi – Latviju. Un tas viss
kopā Latviju dara stipru.
Renārs Vagulis,
Gulbenes sākumskolas
6.b klase

E

jot pa ielu, es redzu daudz cilvēku.
Daži no tiem ir priecīgi, citi bēdīgi.
Daži vispār kā roboti neko sev
apkārt neredz. Ja es viņiem pateiktu
labdien un uzsmaidītu, vai viņu diena
kļūtu labāka? Es domāju, ka jā!
Labs vārds un smaids padara
mūsu tautu stipru. Kļūsim labāki un
apskatīsimies apkārt! Varbūt tur ir kāds,
kuram vajag tik to labo vārdu un smaidu.
Dzīvosim tā, lai katru dienu iepriecinātu
kādu cilvēku sev līdzās!
Estere Līcīte,
Taurupes pamatskolas
2. klase
153

Elīna Zvejniece, Rīgas 3. speciālās pamatskolas 7. klase
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E

s savu tautu uzskatu par stipru.
Kas ir šis spēks?
Latviešu spēks ir ticība sev
un citiem. Tā nav parasta ticība, tā ir
fenomenāla, prātam neaptverama ticība.
Latvieši ir maza tauta, bet manai tautai
ir liela drosme. Mēs ticam, ka mūsu
hokejisti uzvarēs par spīti daudzajiem
zaudējumiem, un tas ir gadījies visiem.
Ikviens, kas piedalījies kādā konkursā,
zina, ka tā ir. [..]
Mēs ticējām, ka mēs būsim
neatkarīgi par spīti tam, ka mūsu
ienaidnieks bija 100, nē, 1000 reižu
lielāks nekā mēs. Mēs ticam savai
sirdij, kad prāts saka: „Padodies”, bet
sirds: „Ej uz priekšu!” Latvietis ceļas
un iet tālāk, un sirdsbalsij var ticēt, jo
latvieša sirds ir daudz ko pārdzīvojusi,
taču tās spēka avots ir sirdsskaidrība.
Tā pārdzīvojusi visu iespējamo
emociju spektru. Latvieši teic: „Kas
nenogalina – dara stipru.” Tāpēc latvieši
ir stipri. To redzam, atskatoties Latvijas
vēsturiskajos notikumos. Mēs esam
sisti un glaudīti, iekaroti un atkaroti,
taču ne vienā vēstures punktā mēs
neesam salauzti.
Latviešu spēks nav armijā vai dūrē,
mūsu spēks ir ļoti dziļi sirdī. Es laikam
vēl īsti neprotu pateikt, kas tieši dod
šo spēku latvietim, bet pieļauju, ka tas
katram nāk pirmām kārtām no ģimenes,
kurā nav norūpējušies vienīgi par paša
labumu, kur priecājas tikai par saviem

sasniegumiem un kāro pārticīgu dzīvi
svešās zemēs, bet gan tēva mājas
sīkstumā, kurā valda godīga cilvēka
morāle, kura arī vienos un stipru darīs
mūsu tautu. [..]
Armands Vagalis,
Krāslavas pamatskolas
7.a klase

L

atvija ir valsts, kurā mēs dzīvojam,
valsts, kuru mēs kopjam un kuras
labā strādājam un dzīvojam.
Latvija ir mūsu motivācija, un mēs esam
latvieši.
Katrs īsts latvietis māk par sevi
pastāvēt. Un jaunā paaudze ir jāmāca,
lai izaugtu par kārtīgiem latviešiem, tā
ir Latvijas nākotne, viņi pastāvēs par
sevi un neļaus Latviju noniecināt, un, ja
kārtības nebūs, tad viņi to ieviesīs, jo
viņi ir nākotne.
Latviešiem jābūt patriotiem, lai varētu
pastāvēt par savu valsti. Katrs latvietis
ir savā ziņā īpašs, bet kopā mēs esam
vienota valsts. Latvijai ir spēcīga armija,
kurā latvieši tiek apmācīti, un mēs varam
uz viņiem paļauties, jo viņi ir gatavi
pasargāt Latviju no ienaidniekiem.
Svarīgākā lieta, kas piemīt mūsu
valsts iedzīvotājiem, ir ticība. Ticība sev
un citiem, kas padara valsti labāku. [..]
Rauls Vīksna,
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
9. klase
155

E

s mīlu Latviju. Mīlu zelta rudeni
un mīlu atkusni pavasarī. Mīlu
saulainās dienas vasarā un salu
ziemā, taču visvairāk es mīlu cilvēkus
sev apkārt – draugus, ko satieku skolā,
skolotājus, kuri mani izglīto, savu ģimeni,
ar ko esmu kopā katru dienu un pat
veikalu pārdevējus, kuri vienkārši uzlabo
dienu pasmaidot.
Man patīk sajust to brīnišķīgo kopības
sajūtu, ka neesmu viena, bet gan drošībā,
kopā ar daudz citiem cilvēkiem.
Vienotību vislabāk izjūtu Dziesmu un
deju svētkos, pati tajos esmu piedalījusies
divreiz, sajūta ir neatkārtojama. Kas
var būt varenāk par to, ka vairāk nekā
18 000 cilvēku kopīgi dzied dziesmas, kas
tuvas latviešu tautai. Taču nav jāgaida
nākamie Dziesmu un deju svētki, lai
atkal izjustu šo burvību. Mēs to varam
sajust arī ikdienā un dažādos godos –
Līgo svētkos, Ziemassvētkos, Tēva un
Mātes dienā, Lieldienās un vēl daudz
citos svētkos, kur tiek iedzīvinātas senās
latviešu tautas tradīcijas un saliedētas
ģimenes, jo tauta var būt stipra tikai
tad, ja mēs būsim stipri un mīloši savās
ģimenēs.
Vēl neatņemami un nozīmīgi svētki
ir Latvijas valsts Proklamēšanas diena,
kad mēs visi kopā kā vienota tauta
piespraužam sarkanbaltsarkano lentīti
un svinam mūsu valsts svētkus savās
ģimenēs, darbā, skolā vai dažādos svētku
pasākumos. Jau kopš bērnības kopā ar
savas pilsētas iedzīvotājiem 11. novembrī
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dodos Lāpu gājienā, kas noslēdzas ar
svētbrīdi Latviešu strēlnieku piemiņas
vietā. Vienmēr ir sirdī neatkārtojamas
izjūtas, kad nolieku svecīti par godu
kritušajiem karavīriem viņu piemiņai.
Kas var būt labāk par to, kā doties
visiem kopējā gājienā, dziedot latviešu
patriotiskās dziesmas un nesot plīvojošu
valsts karogu.
Šie notikumi manu tautu, neapš au
bāmi, dara stipru un vienotu, galvenokārt
tie ir saistīti ar mūsu tautas cīņu pilno
vēsturi. Lepojos, ka esmu piedzimusi
Latvijā, esmu lepna par sevi un savu tautu
un saprotu, ka mūsu tautas stiprums arī
šodien ir mūsu pašu rokās. Cik stipri
būsim mēs paši, tik stipra būs tauta!
Kristiāna Legzdiņa,
Ikšķiles vidusskolas
9.b klase

S

maids ir viss, kas nepieciešams, lai
cilvēks izskatītos priecīgs. Asaras ir
viss, kas nepieciešams, lai teiktu,
ka cilvēks ir skumīgs, bēdīgs, vīlies vai
noraizējies. Lai pateiktu, ka esi spēcīgs, ar
izskatu vien nepietiks. Spēku, manuprāt,
simbolizē un atklāj divas cilvēciskās
puses – fiziskā un garīgā. Spēcīgs var
būt viens cilvēks, cilvēku grupa, bet vai
spēcīga var būt arī visa tauta? Spēks ir
kā ozola stumbrs, bet zari, lapas, saknes
padara to par vienu veselumu. Lapas
ir kā cilvēki, kas mūsu valsti – vareno
ozola stumbru – stipru dara. Saknes –

tās ir mantojums, sensenās paražas un
svētki, daba, atšķirīgā kultūra.
[..] Latvieši, lai aizstāvētu tautu un
pastāvētu par savām tiesībām, ir pieda
lījušies cīņās gan 1., gan 2. pasaules karā,
sapni par Latviju nav zaudējuši padomju
laikā. Un arī mūsdienās sapni par Latviju
nepieciešams uzturēt spēkā. Vai tās būtu
olimpiskās spēles, kur brāļi Šici bronzu
gūst vai M. Dukurs sudraba medaļu
saņem, vai tā ir tālā Ziemeļamerika, kur
mūsu pašu K. Porziņģis un Z. Girgensons
Latvijas vārdam skanēt liek, vai
M. Briedis, kurš pārliecinoši apgalvo:
„Mans dopings ir mana tauta.” Vai tā
būtu māksla un mūzika, kur V. Purvītis
gleznojis ne tikai ainavas, bet arī latviešu
dvēseli, kur E. Garančas skanīgā balss
vai M. Jansona talants, vai A. Hermaņa
radošais, nemierpilnais gars mudina
lepoties ar Latvijas vārdu.
Šo cilvēku ir patiesi daudz. Un
visi, darot no sirds savu darbu, rada
mūsu tautu stipru, atšķirīgu, spilgtu,
iedvesmojot un motivējot arī citus un
liekot noticēt savam spēkam.
Senais svētku gājums, kur Ziemas
svētkos pīrāgu smaržu jūtam, Lieldienās
seju rasā mazgājam, Jāņuguns liesmai
pāri lecam, sajūtam dabu, mierīgu un
maģisku gaisu rudens veļu un aizsaules
laikā – arī tas mūs vieno. Tradīcijas, kuras
godājam, ticējumi, kurus ievērojam,
mīklas, kuras minam, dziesmas, kuras
kopā dziedam, mīlam un izdejojam – tā
ir mūsu spēka folklora, kultūra un tautas

gudrības avots. Tieši ar šo savu pasaules
redzējumu, kur vienuviet saplūst darbs
un dabas skaistums, mūsdienu kultūra
un senā folklora, latvieši atšķiras no
citām tautām. Tas dara mūs stiprus kā
tautu, kā lielu komandu, kā vienu lielu
saimi – latviešu saimi.
Kad vien vēlos, varu doties uz operu un
veldzēties mūzikas pasaulē. Varu doties
uz teātri, atklāt noslēpumus, izdzīvot
stāstus, just līdzi un ticēt pasakām. Varu
apbrīnot dabu, tā ir tik atšķirīga katrā
gadalaikā, jo varu sajust rūgto rudens
lapu smaržu, izjust sniegpārslas glāstu
degungalā, ieraudzīt visu zaļojam, redzēt
pumpurus atklājam savu patieso seju,
varu vasarā skraidīt pa pļavu siltā lietus
laikā, lasīt jāņuzāles un pīt vainagus vai
vienkārši izbaudīt burvību, kas virmo
ikkatrā saulainā rītā, dienā vai vakarā.
[..]
Ik dienu saprotu, ka sirsnīgs smaids,
ko dāvina man kāds draugs vai svešinieks,
darbi, ko paveicam, svētki, kurus svinam,
mūsu tradīcijas, kopīgā pagātne, tagadne
un nākotne ir Latvijas spēka saknes. Šīs
saknes veido pati Latvijas tauta, kas
pierāda, ka ikviens var sasniegt savu
mērķi, uzvarēt kaujā vai vienkārši būt, jo,
tikai esot mums pašiem, mēs atklājam un
sargājam to īsto „es”. Tieši to spēcīgo un
svarīgo „es”, kas veido Latvijas tautu –
Latvijas saknes.
Līva Ašmane,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
8. klase
157

Evelīna Jonāne, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, 10 gadi
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T

ikai mīlot mūsu zemi, mūsu tautu,
padarām to stiprāku.
Mūsdienās ļoti daudz mēs uztrau
camies par to, ka neesam visi īsti latvieši.
Tikai tāpēc, ka daudzi no mums ir
cittautieši. Protams, mēs izturamies pret
viņiem citādi, bet, ja viņi runā latviski un
ievēro mūsu tradīcijas, un paši piedalās
tradīcijās, tad vairs nav svarīgi, vai ir
īsts latvietis vai nav. Mēs esam vienota
valsts, viena liela ģimene, ir jāmācās
pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir.
Agrāk, kad latvieši meklēja patvērumu
citās valstīs, arī viņus pieņēma. Esam
saprotoši pret cittautiešiem.
Mana tauta stiprāka kļūst, palīdzot
cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.
Bet visvairāk tautu stipru padara
sportistu, mūziķu, aktieru sasniegumi,
jo tikai ar viņu palīdzību mazā valsts tiek
pamanīta – arī citviet pasaulē. Lepojamies
ar paveikto. 18. novembrī visi būsim
vienota ģimene. Kopā svinēsim Latvijas
dzimšanas dienu. Tikai būdami vienoti,
spēsim padarīt mūsu tautu stiprāku.
Katrīna Karlita Bramane,
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas
9.b klase

L

atvieši ir piedzīvojuši gan labus, gan
sliktus laikus. Tie mūs nav padarījuši
vājākus, bet gan stiprākus. Latvieši
ir pasaulei parādījuši, ka nav obligāti
jākaro ar ieročiem, tankiem. Karot var arī
ar dziesmām, pacietību un kopā būšanu.

Daudzi tautieši tika izsūtīti, spīdzināti,
taču viņi bija stipri un nepadevās. Daži ir
Latvijā atgriezušies, arī man zināmi. Viņi
pierādīja, ka neatlaidība un mērķtiecība
dara brīnumus.
Mūsdienās latviešus var satikt ārzemēs,
pat ļoti daudz. Cilvēki pamet Latviju, jo
domā, ka tur būs labāk. Iespējams, ka tā
arī ir, taču viņiem pietrūkst savas zemes,
kultūras un tradīciju.
Man ļoti daudz radinieku dzīvo
ārzemēs – Īrijā, tai skaitā arī mans tētis.
Arī es pati dzīvoju Īrijā
četrus gadus, taču es
ar mammu atbraucu
atpakaļ uz Latviju.
Man pietrūka latviešu
valodas un latviešu
draugu.
Daudzi latvieši mūsdienās grib, lai par
darbu maksātu vairāk, un atrod vieglāku
ceļu – aizbraukt. Protams, algas nav
atbilstošas, salīdzinot ar cenām. Latvieši,
kas aizbrauc, nav tik stipri kā tie, kas
turpina dzīvot Latvijā. Paši stiprākie
latvieši ir tie, kas nebaidās no darba, ir
pacietīgi un pateicīgi par to, kas ir.
Lai ko sasniegtu, ir jābūt neatlaidīgam,
saprotošam un ar stipru mugurkaulu. [..]
Nevajag vainot Latviju, ka tā ir slikta,
nav tik laba kā citas valstis. Pie tā nav
vainīga pati Latvija, bet gan iedzīvotāji.
Es lepojos ar stiprajiem latviešiem!
Džuljeta Tetere,
Grundzāles pamatskolas
8. klase
159
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L

atviešus stiprus dara valoda. Tieši
mūsu senči to radīja, iesākot tās
ilgo un grūto ceļu līdz mūsdienām.
Latviešu skanīgā un tēlainā valoda kā
balta lapa gadsimtu garumā piepildījās
ar jauniem vārdiem un jaunu jēgu,
līdz lapa kļuva arvien pilnīgāka. Katru
gadu tā bagātinājās un attīstījās, topot
aktuālāka un skaistāka kā plaukstoša
roze saules staros.
Latviešu tautu stipru dara arī
vēsture. Latvija un tās iedzīvotāji izgāja
ilgu un sarežģītu ceļu cauri kariem un
mieru, cauri draudzībai un ienaidam,
cauri labestībai un ļaunumam. Katrs
iepriekšējais notikums deva elpu
nākamajam, un tā – līdz šim laikam.
Vēstures gaitā veidojās valoda, kultūra,
literatūra.
Latvijas daba dod mums īpašu
iedvesmu. Skaistie ezeri, zaļie meži,
ziedošās pļavas, briestošās druvas – tas
viss ir manā Dzimtenē un vilina pie sevis
ar savu noslēpumainību un košumu. Gan
lietū, gan saulē, gan vētrā, gan mierā –
daba ir skaista un neatkārtojama. Daba
kā mūza mudinājusi tautu radīt svētkus,
ticējumus, tautasdziesmas, paražas,
iedvesmojusi ar savu burvību rakstniekus
un dzejniekus.
Esmu dzimis Latvijā, un tās gars,
kultūra, daba stiprina arī mani. Es zinu,
ka mazās valstis arī var būt varenas,
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prot cīnīties par savu brīvību, zemi un
savām interesēm. Es uzskatu, ka tautas
stipruma avots ir pati tauta, tās darbi
un griba.
Ņikita Šaļtis,
Dagdas vidusskolas 8. klase

Manas tautas spēks

L

atvieši ir ļoti stipra nācija, jo mēs
protam padarīt tautu vienotu ar
mūsu emocijām, mūziku, cilvēku
darbu un panākumiem. Mēs varam
lepoties ar cilvēkiem, kuri Latvijas vārdu
iznesuši ārpus tās robežām. Dziesmas,
tradīcijas un svētki, gudri, talantīgi
cilvēki – tās ir vērtības, kas latviešu
tautu padara stipru.
Mūzika katra latvieša dzīvē vienmēr
ir bijusi svarīga garīgās kultūras vērtība
jau kopš seniem laikiem, kad mūsu
senči dažādus nozīmīgus dzīves svētkus
pavadīja ar dziesmām un dejām. Ik
reizi, kad Dziesmu svētkos vienojamies
kādā kopīgā dziesmā, piemēram, „Saule,
Pērkons, Daugava”, manī raisās pozitīvas
emocijas un sirds stīgas ietrīsas aizvien
vairāk, jo izjūtu šo vienotības spēku un
Lāčplēša sīkstumu. Dziesma latvietim
vienmēr ir palīdzējusi arī grūtos brīžos.
Kādreiz karavīri visām karu ugunīm devās
cauri ar dziesmas palīdzību. Dziesmu un
deju svētki, kas latviešiem ir kultūras
mantojums, liek sajusties mūsu tautai
īpašai un atšķirīgai no citām.

Dzīvojot līdzi latviešu tradīcijām
un svētkiem, var just stipru saikni un
piederību Latvijai. Kad izdzirdu sociālos
tīklos par latviešu panākumiem, esmu
sajūsmināta un priecīga, jo esmu latviete
tāpat kā viņi.
Latviete… Es lepojos ar to. Un zinu –
esmu un būšu stipra.
Krista Sokolovska,
Druvas vidusskolas
12. klase

L

atvieši ir zemnieku tauta, tāpēc visa
dzīve saistīta ar dabas ritējumu.
Tiek svinēti saulgrieži: Lieldienas,
Jāņi, Miķeļi un Ziemassvētki. Katriem
saulgriežiem ir savas tradīcijas un
rituāli. Tie ir brīži, kad latvietis atpūšas,
priecājas pēc labi padarīta darba cēliena.
Tie ir brīži, kad saka paldies augstākiem
spēkiem par svētību un smeļ spēkus
jaunam darba cēlienam.
Latvijas valstij ir sava vēsture,
un tā jāzina ikvienam latvietim. Zinot
pagātni, mēs varam veidot nākotni.
11. novembris – Lāčplēša diena. Patriotisku
jūtu vadīti, mēs dodamies Lāpu gājienā
uz karavīru piemiņas vietām, pie skolas
novietojam svecītes skaistos rakstos,
dziedam tautasdziesmas, esam vienoti
domās un darbos. 18. novembris –
Latvijas Republikas Proklamēšanas
gadadiena. Latvijas dzimšanas dienu

katrs svin pēc savām vēlmēm un
iespējām – gan apmeklējot koncertus,
gan vērojot svētku parādi. Kāds svin šos
svētkus ģimenes lokā. Kopīgi skaitām
Latvijai gadus, un nu jau pavisam drīz
būs simtgades jubileja. 4. maijs – Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas
diena. Tā ir vēl viena iespēja kopā sēsties
pie balti klāta galda un pieminēt senčus.
Manuprāt, tie ir brīži, kuri veido mūs par
stipriem latviešiem.
Mūsu sākums ir mūsu ģimenes, kurās
vecāki, vecvecāki stāsta par dzimteni.
Arī skola, skolotāji iegulda daudz darba,
lai mēs kļūtu zinoši. Zināšanas veicina
patriotiskas jūtas, tomēr katrs pats
izvēlas, vai vēlas to visu apgūt. Svarīgi,
ka iegūtās vērtības mēs izmantojam,
strādājot Latvijas labā. Es esmu Latvijas
patriote, apgūstu zināšanas par savu
tēvu zemi gan ģimenē, gan skolā. Gribu
izaugt par stipru latvieti un iegūtās
zināšanas izmantot Latvijas labā.
Kas manu tautu dara stipru? Domāju,
ka to stipru dara izglītoti cilvēki, kuriem
ir zināšanas par Latvijas pagātni,
ieinteresētība par tagadni un nākotni.
Es novēlu Latvijai stiprus, izglītotus un
dzīvesgudrus latviešus. Ja Latvija mums
būs svarīga, tad arī mēs Latvijai būsim
svarīgi.
Paulīna Jansone,
Valmiera Viestura vidusskolas
5.b klase
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Daniela Blūmfelde, Grafikas darbnīca un mākslas studija „Galerijā „Centrs””, 7 gadi
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T

uvojas novembris, un mana zeme
tērpjas pelēkos toņos. Un klusi
pelēkos novakaros mani urda
domas par manu tautu, zemi, par mani
šajā zemē.
Kas ir tas, kas palīdz mums, pieceļ
mūs un dod mums spēku pat visgrūtākajā
brīdī?
Varbūt tā ir Latvijas daba? Latvijas
dižie ozoli, kuri dod vīriešiem lāču spēku
un vīrišķību, lai sargātu un apgādātu savus
mīļos. Latvijas brīnumainās liepas, kuras
sievietēm dod apbrīnojamu skaistumu
un sievišķību. Varbūt Latvijas upes,
kuras jau gadsimtiem ilgi remdē latviešu
slāpes ar dzidro ūdeni un baro
ar gardajām zivīm. Varbūt tā
ir rīta rasa smaragdzaļā pļavā,
kas dod mundrumu, palīdz
sakopot domas.
Bet varbūt manu tautu
stipru dara tās pagātne? Tas,
ka Latvija ir neatkarīga valsts
un saglabājusi savu dabu un
kultūru gandrīz simts gadus.
Vai sarkanbaltsarkanais karogs devis
spēku cīnīties par Latvijas brīvību? Cik
daudz latviešu atdevuši sev dārgāko –
savu dzīvību, lai Latvija pastāvētu cauri
laikiem! Šajā karogā noteikti ir ieaustas
visas tautas mokas un ciešanas, bēdas un
cerības, mātes mīlestība un varoņdarbi,
cildenums un svētums.
Ir apbrīnojami, ka tāda teritoriāli
neliela valsts kā Latvija ir spējusi

spēkoties ar lielvalstīm, noturēt un atgūt
savu brīvību.
Varbūt manu tautu stipru dara ticība
sev, savai varēšanai? Jo, ja ir ticība sev,
tad tu vari izdarīt brīnumlietas. Ar ticību
var gāzt lielus kalnus.
Varbūt tomēr tā ir jaunatne, kas
manu tautu stipru dara. Jaunatne –
paaudze, kuras rokās ir visa Latvijas
nākotne. Visas Latvijas cerības gulstas
uz jaunatnes pleciem – tās mērķtiecībā,
izturībā, spējā atšķirt labo no ļaunā un
spējā cīnīties ar ļaunumu.
Latvijas tautai ir nepieciešams stiprs
balsts kā mājai pamati. Lai neviena
vētra to nespētu sagraut,
lai nevienam no mums
nebūtu jābaidās par
nākotni, lai mēs varam
dzīvot, priecāties, mācīties
un sasniegt savus dzīves
mērķus, lai mēs varētu
būt laimīgi.
Un cauri pelēkajai
novembra miglai es dzirdu
gaiši un spēcīgi skanam Raiņa balsi:
„Gūt var ņemot, gūt var dodot. Dodot
gūtais – neatņemams.”
Un saprotu – šajos pamatos arī man
jāiemūrē savs spēks.
Roberts Rancāns,
Sākumskolas “Taurenītis”
6. klase

163

1

915. gadā tika izveidoti latviešu
strēlnieku bataljoni. Lai arī kādos
vēstures viļņos latviešu strēlnieki tika
ierauti vēlāk, tomēr viņi bija galvenais
iemesls, kādēļ varēja izveidoties brīva
valsts – Latvija. Es lepojos un mani dara
stipru tas, ka mans vecvectēvs Alfrēds
Kramerovskis bija Cēsu bataljona
sakarnieks. Lai gan viņš strēlniekos
nebija ilgi, tomēr arī viņš sniedza savu
atbalstu mūsu valsts veidošanā. Es
esmu drošs, ka neesmu vienīgais, kas
var lepoties ar kādu savu radinieku,
kurš ir bijis strēlnieks. Šis lepnums dara
mūs stiprākus, jo mēs zinām – katrs
no viņiem bija drosmīgs, vajadzīgs, lai
iegūtu brīvību.
Brīvība, ko mūsu priekšteči bija
sasnieguši ar savu drosmi un asinīm, ilgi
nenoturējās, jo 1939. gadā sākās Otrais
pasaules karš un Latvija jau 1940. gadā
atkal nonāca citas valsts apspiestībā.
Liela daļa latviešu 1944. gadā bija spiesti
doties bēgļu gaitās. Arī daļa manas
ģimenes devās bēgļu gaitās uz Ameriku,
bet es lepojos ar to, ka viņi atgriezās,
kaut varēja to izdarīt tikai tad, kad pēc
ilgu gadu padomju varas kundzības
mēs atkal droši varējām saukt sevi par
latviešiem. Tas, ka mēs esam pārcietuši
piespiedu bēgšanu, rāda, ka mūsu tauta
tik aug un aug savā varenībā un spēkā.
1941. un 1949. gadā tika deportēti
vairāk nekā 57 000 Latvijas iedzīvotāju.
Viens no viņiem bija arī mans vectēvs.
Viņš man stāstīja, ka Sibīrijā nokļuva
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vieni no visstiprākajiem latviešiem.
Iemesls, kādēļ viņš tā teica, ir tas, ka
viņi visi ir turējušies kopā, ievērojuši
un kopuši latviešu tradīcijas. Tas mūs
ir padarījis stiprus, tādēļ arī daudzi
spēja pārciest smagos Sibīrijas gadus.
Tāpat kā pēc bēgļu gaitām 20. gadsimta
deviņdesmitajos gados no Rietumu
pasaules, tā arī piecdesmito gadu beigās
no Austrumiem atgriezās daudzi, bet tie,
kuri neatgriezās, tiks mūžīgi pieminēti.
Mēs esam bijuši daudzus gadus
verdzināti, visādi nīcināti, tomēr mēs
tagad esam latvieši Latvijā. Stiprāki kā vēl
nekad, jo mēs atceramies un pieminam
mūsu varoņus un smeļamies spēku no
viņu veiktajiem darbiem. Šie visi minētie
notikumi ir darījuši mūs stiprākus. Pats
galvenais ir neaizmirst, kāda ir mūsu
vēsture, un nepārstāt rakstīt par to, lai
mēs vienmēr būtu spēcīga tauta plašajā
pasaulē.
Valters Sipāns,
Madonas pilsētas vidusskolas 10. klase

V

ienīgi stiprā, par sevi un savu
nākotni drošā ģimenē izaugs
spēcīgs un pārliecināts cilvēks.
Pirmo priekšstatu par dzīves vērtībām
bērns iemācās no saviem vecākiem.
Vērojot vecāku attieksmi un klausoties
izteiktajos viedokļos, bērns iemācās
mīlēt vai, tieši otrādi, nemīlēt savu
tautu. Ļoti svarīgi ir stāstīt jaunajai
paaudzei Latvijas vēsturi. Ir svarīgi

stāstīt, kā vecvectēvs bija gatavs ziedot
savu dzīvību, lai Latvija taptu neatkarīga
un brīva valsts. Šie jaunie cilvēki, kurus
vecāki audzina, ir Latvijas nākotne.
Uz viņu pleciem balstīsies turpmākais
Latvijas liktenis. Mani vecāki jau kopš
bērnības ir mācījuši cienīt dzimteni.
Es katru gadu, tuvojoties Latvijas
Neatkarības proklamēšanas dienai, sev
pie krūtīm spraužu Latvijas karoga
lentīti, lai parādītu to, ka esmu savas
tautas patriote un ka es nekaunos to
visiem publiski parādīt.
Latvijā nav cilvēka, kurš spētu
noskatīties uz grūtībās nonākušo,
tam nepalīdzot. Līdzpārdzīvojums – šī
īpašība vieno ikvienu no mums. Mēs
nekautrējamies atzīt, ka esam līdzjūtīgi,
varam pat raudāt par citu nelaimi,
tieši tas parāda, cik stipri patiesībā
esam un varam kļūt. Man un manai
ģimenei nav vienaldzīgs nelaimē
nonākošo cilvēku liktenis, tāpēc ik
gadu piedalāmies labdarības akcijā
„Eņģeļi pār Latviju”, ziedojot naudu
slimo bērnu ārstēšanai.
Viens no spilgtākajiem latviešu
kultūras pasākumiem ir Dziesmu un
deju svētki. Šajos svētkos latvieši
vienojas kopīgai dziesmai un dejai,
raisot ļoti emocionālas izjūtas. Es
šajos svētkos, piedaloties un esot
uz skatuves kopā ar tik daudz
cilvēkiem, jutos tā, it kā mūsu
tauta būtu spējīga uz pilnīgi visu.

Man visu koncerta laiku ātri sitās sirds,
manās acīs sariesās asaras, es jutos ļoti
laimīga un saviļņota. Bez Dziesmu un
deju svētkiem Latvijas tautas stiprumu
varam redzēt valsts svētkos un atceres
dienās. Neaprakstāmas izjūtas rodas,
kad 11. novembra vakarā plecu pie pleca
vairāki simti cilvēku ar lāpām dodas uz
Brīvības pieminekli, pieminot 1919. gada
Brīvības cīņās kritušos senčus. Mana
tauta ir stipra, jo tā nav vienaldzīga.
Mūsu vērtību saknes ir meklējamas dziļā
pagātnē, un mana tauta vienmēr būs
pateicīga saviem senčiem par tik vienotu
un stipru valsti kā Latvija. [..]
Nora Jurjaka,
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
11. klase

Artis Jansons, Gaismas internātpamatskolas 7. klase
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L

atvijas lielākā vērtība ir bērni, katrs
cilvēks šeit ir svarīgs. Priecājos,
ka pēc TV raidījuma „Aizliegtais
paņēmiens” sabiedrība domā, kā
uzlabot bērnu dzīvi valsts sociālās
aprūpes centros. Nākamā vērtība ir
algots darbs vai uzņēmējdarbība, jo tas
dod ienākumus, ar ko var nodrošināt
ģimeni. Bet visnozīmīgākā vērtība,
manuprāt, ir kultūras mantojums, ko
veido sportisti, rakstnieki, mūziķi un citu
mākslu pārstāvji. Es lepojos ar mūsu
tautiešu sasniegumiem pasaulē un zinu,
ka tie iedvesmo un liek noticēt saviem
spēkiem. [..]
Tautu dara stipru cilvēcīgums un
iejūtīgums, jo mēs esam ļoti izpalīdzīgi
pret tiem, kas ir nonākuši nelaimē.
Kad kāds publiski lūdz ziedot naudu
operācijai, nauda parasti tiek savākta
diezgan ātri, kas ir ļoti jauki.
Manu tautu dara stipru vienotība,
to ļoti labi var izjust Latvijai nozīmīgos
datumos: 4. maijā – Latvijas Republikas
Neatkarības at jaunošanas dienā,
18. novembrī – Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienā un Lāčplēša
dienā – 11. novembrī –, kad bezgala
daudz cilvēku noliek svecītes brīvības
cīnītāju piemiņai.
Mūsu tauta ir stipra, jo mūsu mazā
valsts pēdējos 27 gadus ir neatkarīga
no citām lielvarām un šogad svinēs
savas pastāvēšanas simtgadi. Bet tie
latvieši, kas dažādu iemeslu dēļ ir
aizbraukuši, manuprāt, nav izmantojuši
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visus iespējamos tautas spēka avotus.
Ļoti ceru, ka pienāks laiks un viņi tomēr
atgriezīsies Latvijā, jo sapratīs, ka
vienotība ir patiess tautas spēks.
Laura Novicka,
Iecavas vidusskolas
10.b klase

M

ēs, savas zemes tautieši, esam
cīnījušies par brīvību Ziemas
svētku kaujās, 2. pasaules
kara laikā, tālajā Sibīrijā, kur izsūtīja
mūsu brāļus, māsas, sievas, vīrus uz
svešu, aukstu zemi, tur pat kvēlojošais
ugunskurs nesildīja tik stipri, kā jūtas
pret savu dzimteni, savu Latviju. 1991.
gada janvārī, izdzirdējuši tautieša Daiņa
Īvāna palīgā saucienu rīta radio, metām
savus darbus pie malas un braucām uz
galvaspilsētu, jo jutām, ka šobrīd esam
vairāk nepieciešami kā jebkad, ticējām –
brīva Latvija būs.
Visskaistākais notikums vēsturē,
manuprāt, bija „Baltijas ceļš” 1989. gada
23. augustā, kad 3 tautas – Igaunija,
Latvija, Lietuva – vēlējās kļūt par
neatkarīgām, pilntiesīgām valstīm. Tolaik
2 miljoni Baltijas tautas iedzīvotāju
vienojās dzīvajā ķēdē, kas gāja cauri
3 valstu galvaspilsētām. Arī mana
mamma 1989. gada 23. augustā bija
viena no tiem daudzajiem cilvēkiem, kas
stāvēja garajā, dzīvajā ķēdē. Tas bija ļoti
skaists notikums!

Atguvuši neatkarību, mēs esam
kļuvuši patstāvīgāki, vairāk vienoti un
patriotiski kā vēl nekad iepriekš, jo nu
mums ir sava zeme, par ko es, nešauboties
ne mirkli, nepieciešamības gadījumā
būtu gatavs cīnīties. Ir pagājuši jau
gandrīz 100 gadu, kad tolaik, 1918. gada
18. novembrī, Latvijas Nacionālajā teātrī
dibinājām savu neatkarīgo Latviju.
Mūsdienās mūs vieno dziesma, deja,
sports. Mums ir pašiem savi Dziesmu un
deju svētki jau kopš tālā 1873. gada. Mēs,
latvieši, neesam ne raķešu zinātnieki,
neesam arī kosmonauti, bet, kad
domājam par savējo atbalstīšanu, mēs
neskatāmies uz rezultātu, mēs sanākam
kopā un darām to no visas sirds. [..]
Es savās mājās jūtos droši, piederīgi
un galvenais – kā mājās. Nākotni šeit
redzu gaišām domām, zinu, reiz arī šeit
būs tā vieta, uz kurieni cilvēki brauks,
nevis no kuras dosies projām. Latviju
redzu kā iespēju zemi. Ja latvietis grib,
viņš var pat stikla kalnā uzkāpt.
Vēstures atmiņu kalnā man palīdz
kāpt mani vecāki, vecvecāki, kuri
joprojām sīksti turas pie latviskajām
zemes kopšanas tradīcijām Ilzenē. Mēs
kopā darām stipru Latviju. Manu tautu.
Elvis Pētersons,
Alūksnes novada vidusskolas
11.a klase

B

raucot cauri pilsētai, var pamanīt
izgreznotas laternas ar Latvijas
karogiem, vairākās vietās ir
novietoti stendi ar latvju rakstiem.
Tas viss liecina, ka tuvojas Latvijas
dzimšanas diena. Man ļoti patīk, ka
novembrī daudzi cilvēki pie apģērba
piesprauž Latvijas karoga piespraudes.
Arī mūsu ģimenē visi to dara.
Latvijas dzimšanas dienai par godu
notiek dažādi koncerti. Ļoti skaists katru
gadu ir salūts. Uz šo pasākumu pulcējas
ļoti daudz cilvēku. Mūsu ģimenē ir
tradīcija šajā vakarā no svecītēm izlikt
kādu latviešu rakstu zīmi. Ļoti bieži tā
ir jumīša zīme, kas mums visiem liekas
īpaši skaista.
Manuprāt, latviešu tautu stipru dara
tautasdziesmas un teikas, kopīgi svinēti
latviešu tautas tradicionālie svētki. Ļoti
daudz tautiešu sapulcējas Dziesmu
svētkos, kad visi kopā dzied latviešu
tautasdziesmas un dejo. Arī mani vecāki
un māsa ir piedalījušies šajos svētkos.
Mani mīļākie svētki ir Jāņi. Šajā vakarā
mēs pinam vainagus, lasām ārstniecības
augus, sienam pirtsslotas. Mamma ar
māsu vienmēr sien Jāņu sieru. Tas īpaši
garšīgs, kad ir silts! Jāņu naktī mēs
tiekamies ar draugiem un paziņām, visu
nakti dziedam Līgo dziesmas, kurinām
ugunskuru, vēlāk lecam tam pāri.
Mūsu ģimene katru gadu rīko arī
radu salidojumu. Jumīšu dzimtā parasti
satiekas apmēram 60 radinieku. Mēs
kopā braucam kādā ekskursijā pa Latviju,
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uz ugunskura vārām zupu, spēlējam
dažādas spēles. Nakti pavadām teltīs.
Tas ir ļoti interesants pasākums, un kopā
būšana visus dara stiprus.
Latvieši vienmēr bijuši strādīgi, tādēļ
tos stiprus dara arī kopīgi padarīts darbs.
Katru gadu visā Latvijā tiek rīkotas
apkārtnes sakopšanas talkas. Tad katrs
dara mazu, bet svarīgu darbu, un tādējādi
Latvija kļūst tīrāka un skaistāka.
Madars Jumītis,
Jelgavas 1. internātpamatskolas –
attīstības centra 6. klase

E

s esmu aplī – līdzīgā kā Ziemas
svētku, Adventes, Jāņu ozollapu un
pļavu puķu vainags. Ar Lielvārdes
jostu apjoztā Latvijā un ļaužu tūkstošu
stipro rokasspiedienu apskautajā
„Baltijas ceļa” aplī. Manai Latvijai
noslēgsies viens liels aplis – simtgade.
Es esmu miljonā daļiņa
šī apļa vidū, tāpēc arī es
jūtos stipra.
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Mēs esam, bijām un paliksim stipra
tauta, jo mums ir sava valsts, sava valoda
un mērķi, kurus vēlamies sasniegt. Tautai
vienmēr ir vajadzīgi savi līderi, savi
gaismas nesēji. Drosmīgie latviešu puiši,
kuri savas galvas nolika, cīnoties dažādās
frontes pusēs, bet par vienu ideju – par
brīvu Latviju. Esmu lepna par to, ka šis
vēsturiskais pavediens nav pārrauts,
jo, vērojot ikgadējo Nacionālo bruņoto
spēku parādi Daugavas krastmalā, jūtos
droša par savu valsti.
Mans un manas paaudzes izaicinā
jums – būt Latvijas turpinātājai, visur un
vienmēr iestāties par Latviju. Būt vienai
no tām, kas ar savu centību, tieksmi
uz zināšanām, sapni par savu nākamo
ārstes profesiju iepīs stipru, skaistu
un krāsainu pavedienu Latvijas lielajā
vainagā.
Valērija Roškova,
Rīgas 34. vidusskolas
12.b klase

Jānis Lagzdiņš, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra 8. klase
169

