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P

riekšvārds

Valsts valodas aģentūra Eiropas Valodu dienās 2008
rīkoja konkursu Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem.
1.–4.klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Ai, tēvu
zemīte, tavu jaukumiņu”, savukārt 5.–12. klašu skolēni –
literāro darbu konkursā „Mana valoda ir mans gods”.
Šis krājums ir skolu jaunatnes veltījums Latvijai
90. dzimšanas dienā, tā ir atzīšanās cieņā, pateicībā un
mīlestībā savai Tēvzemei – Latvijai. Krājumā Jūs varat lasīt
skolēnu labāko literāro darbu fragmentus un iepazīties ar
izteiksmīgākajiem iesūtītajiem zīmējumiem.
„Mūsu dzimtā valoda – latviešu valoda – ir vienmēr bijusi
cieši blakus citām – vācu, krievu, ukraiņu, angļu, poļu,
lietuviešu – valodām, vienmēr apdraudēta, bet izdzīvojusi,
jo mīlēta un nīsta, nicināta un godā celta, lietota un aizliegta,
taču vienmēr tautas dvēseles daļa. Reizēm sāp pakalpībā
saliektās muguras, bet mūsu tauta, ja nevar runāt, tad
dzied, un valoda skan. Un tad brīnumā ieklausās pasaule.
Neatņems neviens mums mūsu dvēseli. Pat izkaisītu Īrijā,
Anglijā, Spānijā...
Mēs ieklausāmies savās sirdsbalsīs, kas mums katram ir
sava dzimtā valoda,”– šos vārdus teikuši Valkas ģimnāzijas
12. klases skolēni, kuriem pievienojas arī Valsts valodas
aģentūra, veltot šo krājumu skaistākajai un dārgākajai tautas
gara vērtībai – latviešu valodai.
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Elvitas Krakopes zīm., 3. klase, Upītes pamatskola
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E

smu Tava neredzamā cepure, Tavas
netaustāmās drānas, kas pastāsta
par tevi vairāk nekā viss acij
redzamais krāšņums vai neglītums. Esmu
visi Tavi izčukstētie, izkliegtie, izraudātie,
izsmietie vai ar vienaldzību izrunātie vārdi.
Arī nepateiktie. Tie vēl jo vairāk. Esmu
Tava valoda. Esmu grāmata, kas pildīta ar
vārdu virknēm. Esmu daļa no Tevis, Tavas
pašcieņas, Tava goda.
Tu teiksi, ka neesi atbildīga par to, kādos
riņķu riņķos Tava mēle raisās, kādus vārdus
veļ, taču tā nav. Esmu valoda, kas nāk no
Tavas dvēseles dziļumiem, tādēļ vistiešākajā
mērā saplūstu ar domu gaitu un veidoju
Tavu iedomāto lietu attēlojumu.
Es dažreiz mēdzu iztēloties, ka Tu,
mana veidotāja un radītāja, esi savdabīga
māksliniece. Es esmu krāsas Tavās rokās –
Tu mērc otu manī un velc līnijas uz dzīves
audekla. Es līkumoju pa audekla grumbām
un rievām, padarot tās asākas vai arī
nodzēšot pavisam.
Šķiet, Tev labi padodas, Tu ņem manas
vārdu krāsas pa druskai, triep uz audekla
pārdomāti. Tev izdodas ar manas kalpošanas
spēkiem atveidot visneiedomājamākās
ainas, prieku. Bieži Tu ar manu palīdzību
virknē labus vārdus saviem apkārtējiem,
Tie aizskar viņu sirdis un prātus. Tieši tādēļ
es jūtos kā Tava lepnuma, goda nesēja.
Caur mani Tu atklāj sevi.
Es zinu, ka esmu Tavs spēks. Ar mani
Tu vari darīt brīnumu lietas. Tikpat labi Tu
vari iet milzu pūļa priekšā un melst niekus.
Tikai tad es nespēšu saņemt Tavu spēku un
raidīt to citiem. Taču Tu mani vari izmantot,
uzrakstot patiesu grāmatu, kas iedvesmos
ļaudis būt stipriem, mīlošiem, liks tiem darīt
labus darbus. Un, ja tāds būs Tavs mērķis,

es Tev palīdzēšu, jo mans uzdevums ir nest
Tavu gara spēku pasaulē.
Un visbeidzot, mana saimniece, Tu esi
latviete. Tavi tēvi, vectēvi un vēl tālāki
senči bija latvieši. Tava valoda ir latviešu
valoda. Ja Tu cieni un mīli savu Radītāju
debesīs un savus vecākus uz zemes, Tavs
pienākumus ir būt godprātīgai pret mani,
ar cieņu laist vārdus pār lūpām, jo es esmu
kā nenodzēšams zīmogs, kas parāda Tavu
piederību Latvijai.

Tu esi to domu nēsātāja, kuras vārdos
ietērpju es. Mans prieks būt Tavai valodai!
Latviešu valodai. Kop un veido mani ar
mīlestību! Esmu mirklis starp Tavu domu
un darbu. Es esmu Tavs spēks un tieši tādēļ
Tavs vislielākais gods.
Ilze Mileiko
11. klase
Ciblas vidusskola
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Santas Zundas zīm., 4. klase, Rēzeknes 3. vidusskola
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V

iņš ir mans vārds, un mana pasaule skan
manā valodā, kurā dzied viņi, kurā sapņi
saskrienas viens ar otru un kurā pasakas
bērnībā izstāstītas. Manā valodā man izdziedāja
šūpuļdziesmas, manā valodā man iesita un manā
valodā mani cēla padebešos. Manā valodā es
rakstīju viņam vēstules un zināju, ka viņš sapratīs,
jo tā ir mūsu, ne jau tikai mana vai viņa, vai vēl
kāda, tā ir latviešu valoda. Tautas, kas nesaliecas,
kad tai sit, kas nemirst, kad to indē, kas dzen ārā
svešos. Tā ir mūsu valoda, kurā mēs pieklusinām
balsi, un tā klusiņām, uz pašiem pirkstu galiņiem
pasakām pašu svarīgāko.
Uzlikt garumzīmes uz īstajiem burtiem un
noticēt, ka viss ir pareizajās vietās, ka pasaulē ir
tēvs un māte, un vakaros mēs jūtam, kā latviešu
valodā skan nopūta no viņu sastrādātajām
dvēselēm. Latvieši runā caur darbu un caur
mīlestību, caur uzticību un pateicību. Un es gribu
neaizmirst savu godu, es gribu paturēt sev, izkopt
un vēlāk pacelt debesīs un dziedāt tam savā
valodā. Mans gods ir mana iekšējā valoda, kurā
es cienu sevi un apkārtējos. Ir grūti pacelt galvu
un izkliegt savu valodu starp iebraucējiem, ir grūti
aizgriezt muguru pret tiem, kuri rāda ar pirkstu
un smejas, bet, paliekot par smējēju, cilvēks
iesit mātes stāstītajām pasakām un dziedātajām
šūpuļdziesmām. Un tad vairs nav goda, vairs nav
valodas, vairs nav sevis.
Un tikai valodā mēs varam viens otram pateikt –
palīdzi. Un pats galvenais – mēs zināsim, ka viņš
sapratīs. Ar godu jāsaka tos vārdus, kas sirdī
graužas uz āru, ar godu un savā dzimtajā mātes
valodā, un jāpateicas Dievam un pustoņos jāizdzied
mīlestība. Nav nekā svarīgāka par mīlestību, kurā
valoda skan sirdī un kurā gods ar valodu pateikt
vajadzīgo.
Vineta Trimalniece
10. klase
Rēzeknes 5. vidusskola

P

ats pirmais vārds ir tas, kas neatstāj mūs
vienus nekad. Tas ir vārds, kas pirmais
nāk prātā, kad ir ļoti skumji un arī tad,
kad gribas dalīties priekā. Šo vārdu var pateikt
jebkurā valodā, taču man tas vismīļākais šķiet
tieši manā. Iespējams tāpēc, ka šajā valodā
mammīte runāja ar mani tad, kad ierados šajā
pasaulē un kad citi par mani vēl nezināja. Un arī,
kad es augu lielāka, radot viņai sāpes, dažkārt
sāpinot viņu pavisam apzināti, kaut netīši.
Tomēr viņas valoda nekad nav mani kauninājusi,
nosodījusi vai sodījusi. Tā mani mācīja, bet ne ar
skaļiem, dusmīgiem vārdiem, drīzāk saprotošiem,
mīlas pilniem vārdiem. Māte mācīja, dodot
padomu. Tas vienmēr bija viens un tas pats –
pacelt galvu, doties uz priekšu un pieņemt pašai
savus lēmumus. Viņa man uzticējās, tāpēc esmu
iemācījusies runāt brīvi un patiesi.

Mana dzimtā valoda ir bagāta, tā prot nolikt
līdz ar zemi un pacelt debesīs. Tajā ir tik daudz
mīlestības, ka reizēs, kad mēle niez pateikt kaut
ko bezgala riebīgu, mēs veram vaļā kādas citas
sarunvalodas vārdu krājumu un meklējam tur.
Iespējams, ka tādā veidā mūsu valoda cenšas
mūs pasargāt, lieku reizi labāk paklusējot, palaist
dusmas prom un atvēlēt vietu tiem vārdiem, kuri
ir radīti, lai atvainotos, piedotu un mīlētu.
Klinta Lapuha
12. klase
Ogres 1. vidusskola
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Ievas Ziemeles zīm., 4. klase, Embūtes pamatskola
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E

s savu valodu godāju kā laukos ceptu rudzu maizi un svēteli
uz skolas jumta, jo es izjūtu atbildību par savu senču
gadsimtiem kopto, saudzēto dārgumu. Ja mani priekšgājēji
savu valodu ir iznesuši cauri gadsimtiem kā sveci rokā, ar plaukstu
cenšoties to nosargāt no vējiem, vai es drīkstu nekopt, atstāt
novārtā vai kājām mīdīt?
Latviešu valoda ir kā dzijas pavediens, kurš vieno latviešus un
stiepjas ne tikai Latvijas robežās, bet arī ārpus tām. Ir neizsakāmi
patīkami, atrodoties ārzemēs, dzirdēt latviešu valodu. Tā skan kā
mūzika, kas sasilda dvēseli, bet tajā pašā laikā pastiprina ilgas
pēc mājām – Dzimtenes. Ja reiz atradīšos otrā pasaules malā, es
zināšu, ka ir tāda valsts Latvija, kur dzīvo mana tauta, kur ļaudis
runā manā valodā. Šī apziņa dos spēku un piederības izjūtu.
Ilze Ozola
8. klase
Druvienas pamatskola

Valoda...
Tu esi kā sīks, bet stiprs pavediens,
Kas saista latviešus kopā.
Valoda...
Tu esi dzīva,
Kamēr Tevī rit mūsu asinis.
Valoda...
Tevi mums neviens nevar atņemt,
Tikai mēs paši pazaudēt!
Valoda...
Viens vienīgs vārds,
Bet tik nozīmīgs
Man,
Tev,
Mums!

M

ana valoda ir mana vizītkarte. Runāt raiti, lietojot paša
bagātīgi izveidoto vārdu krājumu, nozīmē sniegt patiesi
brīnišķīgu dāvanu dzimtajai valodai. Latviešu valoda ir
skaista valoda, to bagātināt un kopt ir mans gods, un atzīstu, ka
patiesu baudu un prieku tās runātājam vai klausītājam sniegs
valodas tīrība un bagātība. Ticu, ka, bagātinot un attīstot savu
valodu, es kļūšu labāks, cienījamāks citu cilvēku acīs. Ar lepnumu
varu izrunāt katru jauniegūtu, vēl nezināmu vārdu. Uzskatu, ka
manu valodu nespēj ietekmēt ne svešvalodas, ne pārņemti vārdi.
Latviešu valoda ir nemirstīga, un tā kā plaukstošs zieds turpinās
attīstīties.
Valoda ir mana vislielākā bagātība, kuru atņemt nespēj
neviens, izņemot mani pašu. Kā īstens latvietis jūtos lepns, ka
man latviešu valoda tika dāvāta kā dzimtā. Tas, ka šīs valodas
laimīgo runātāju ir maz, padara to cildenāku un godājamāku. Bez
savas valodas es zaudētu pats sevi, savu būtību un tiesības būt
cilvēkam ar cieņu un godu.
Jānis Lakševics
11. klase
Talsu Valsts ģimnāzija
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Reiņa Villeruša zīm., 2. klase, Ikšķiles vidusskola
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M

ana valoda ir mana brīvība. Iespēja pārvērst savas domas vārdos un tapt sadzirdētai. Tiesības
paust savu viedokli un pieķeršanos. Valoda ir mans patvērums, jo es zinu, ka pat elpoju latviski.
Drošības sajūta, kas rodas, runājot latviešu valodā, ir nenovērtējama.
Mī-les-tī-ba! Vai esat kādreiz domājuši, cik skaisti skan šis vārds un cik dažādi to var pateikt?
Gan steidzīgi un cieti, gluži kā garām skrienot, gan lēni un izjusti, maigi izrunājot ik zilbi. Tāpat ir arī
attieksmē pret valodu vispār. Var to piesārņot, noniecināt un nenovērtēt, bet var arī mīlēt.
Laura Lapiņa
12. klase
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

M

ana valoda ir skaista kā vecmāmiņas adītie cimdi – ar
raibumiem, musturiem, dubultām kārtām, pilna siltuma.
Nav vēl citas tādas valodas, kurā es varu pateikt tik daudz,
tik krāsaini un skaisti. Es nemānos, ņemu savu valodu aiz rokas un
vedu it visur sev līdzi. Man patīk, kā tā skan un rotā mājās uz mūrīša,
uz ielas un arī tālu, tālu svešumā.
Inita Šalkovska
12. klase
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

J

ā, tas tikums, tas ļauj kļūt tīriem kā visa sākums, taču tad gaiss sāk trīsēt, un šīs trīsas kā
dabas dzīvības vadi izsprāgst no tevis un pasaka visu par visu, par ikvienu un jebko, kas dzīvs un
miris, kas dvēselē un acīs. Tam jānāk, tam jānāk laukā. Un tieši tādam, kāds tas ir. Valodai. Mēs
mācāmies to tāpat kā reiz aizmirsto klusēšanu. Bet šoreiz tas drebošais brīnums ir jāiemīl, kā klusuma
pretmets, bez kura mūsu acu skati paliktu tikai mirklī, un nekad mēs tā – no citas puses – neieraudzītu
to iekšieni, kurā pulsē dažādas stīgas. Tas būtu liels noslēpums, kuru redzētu vienīgi pasakās, kas
ievilktas smiltīs. Bet mēs zinām, ka spējam kliegt, un vajag mums to – pēc tik ilgas klusēšanas. Un
tie daži, kuri vēl mācās šīszemes spoguļus greznot, zina, ka kļūs par mājām, ka vienīgais veids uz šīs
pasaules ir vārdos parādīt, ka pasakas ir īstas.
Undīne Arāja
10. klase
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

R

ažota Latvijā. Šāda frāze ir redzama portālā draugiem.lv zem manas bildes. Daudzi ir jautājuši –
kāpēc tu to uzrakstīji? Jo lepojos, ka esmu dzimusi Latvijā, jo lepojos, ka esmu latviete. Jo lepojos,
ka runāju latviski.
Andra Čudare
11. klase
Kaunatas vidusskola
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Andreja Mežāra zīm., 3. klase, Rēzeknes Katoļu vidusskola
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V

iens no svarīgākajiem sekmīgas un pareizas valodas lietošanas priekšnoteikumiem
ir agrā bērnībā vecāku ieaudzinātās vērtības, kā tikums, cieņa pret valsti un vietu,
kurā dzīvo, atbildības sajūta, vēlēšanās pilnveidoties, būt nemitīgā attīstībā.

Vālodzes dziesma kaut kādā ziņā līdzinās valodai, tā atklāj valodas bagātību un
skanīgumu, tajā pašā laikā liekot apjaust, ka valodas izteiksmes veidu ir daudz vairāk
nekā mūzikā oktāvu.
Es lepojos, ka Latvijā dzīvojošās minoritātes uzskata, ka ir vērts iemācīties latviešu
valodu, ka tā viņiem kļūst svēta. Latviešu valodai ir nākotne!
Anna Zemblicka
12. klase
Krāslavas Valsts ģimnāzija

M

ēs katrs esam Dieva svētīts, katrs ar
savu vārdu, dzīves uzvedumu un valodu.
Tas ir mūsu skaistums, tā ir mūsu lielākā
bagātība – valoda.
Mārcis Hunčaks
9. klase
Birzgales pamatskola

S

kaļš kliedziens! Pasaulē ir nācis jauns cilvēks. Tā viņš paziņo visai pasaulei, ka ir
sācies viņa laiks. Vēlāk mazulis dudina savā valodā, atsaucoties uz vecāku balsi.
Viņš apgūst dzimto valodu – sava tēva un mātes valodu. Pirmie vārdi liek pamatus
dzimtajai valodai, kurā cilvēks domās pat tad, kad apgūs desmit jaunas valodas.
Mana valoda asociējas ar lakstīgalas pogošanu, ar bērzu šalkām, ar bišu sanoņu
tēva dravā. Reizēm mana valoda ir skaļa kā pērkona dārdiens, reizēm trausla kā tikko
uzplaucis neaizmirstules zieds. Manas valodas stiprās saknes ieaugušas Baltijas sirdī.
Mana valoda runā caur mani, tevi un visiem mums, kuri sauc latviešu valodu par dzimto
valodu.
Daiga Krilova
8. klase
Dagdas vidusskola
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Unigundas Meijeres zīm., 2. klase, Zaķumuižas pamatskola
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U

n tad man iekšēji rodas sava veida neizpratne par Latvijā ilgstoši dzīvojošiem ļaudīm. Kāpēc ir arī
tādi, kas neiemācās valsts valodu, un, ja iemācās, kāpēc negrib valsts valodā runāt?

Ar visu pozitīvo un negatīvo, kas ir Latvijā, es mīlu savu valodu un ceru, ka latvieši un Latvijas
valdība arī turpmāk rūpēsies par mūsu valodas drošību un nākotni.
Inga Baltiņa
9. klase
Gulbenes vidusskola

M

ūsu tautasdziesmas novērtē arī citu tautu cilvēki, jo viņi brauc
tās klausīties, kad ir Dziesmu svētki. Tie ir svētki, kad tiek
daudzināta latviešu valoda, un tad visi latvieši ir lepni par
savu valodu.
Ojārs Meldrs
5. klase
Gaviezes pamatskola

E

s izeju ārā un apsēžos uz savas mājas krilcītēm. Tieši iepretim uz dzeltenas madaras sēž raibs
kā pati dzīve taurenis. Viņa krāšņajos spārnos ir rakstīts BRĪVĪBA. Pieceļos un dodos pastaigā.
Kad tieku pie mājas stūra, man garām paskrien vējš, iečukstot ausī VASARA. Nolemju šajā
saulainajā dienā doties uz kalna pļavu meža malā, kur bieži var sastapt stirniņas. Lēnītēm ejot pa
traktoru izdangāto ceļu, es dzirdu, kā zāles stiebri, rīvējoties viens pret otru, noslēpumaini man saka
DZIMTENE. Tikusi kalnā, ieraugu brīnumainu skatu ar lielo un mazo zaķēnu kopīgām rotaļām, kuru
acīs mirdz vārds ĢIMENE. Pļavas vidū ir uzkalniņš, kurā saauguši manas Dzimtenes baltie bērzi. To
saknēs savas mājas ir atradusi lapsu ģimene. Tuvojoties alas ieejai, lapsēnu pēdās varu lasīt vārdu
MĀJAS. Netraucēju lapsas un dodos tālāk. Nokāpju kalna piekājē, kur lēnām tek strauts. Pieliecos pie
tā, lai veldzei smeltu sauju tā dzidruma, un saklausu vārdu MŪŽĪBA. Pieceļos kājās, paraugos tālāk. Kā
brīnums tepat strauta otrā pusē pa briksnāju aizbrien trīs stirniņas, bet viņu soļos vārds, kas slēpjas
katrā latvietī – SPĒKS. Mežmalā izbiedētu putnu bariņš zilajās debesīs uznes – DZĪVE.
Lai ietu kur iedama, visapkārt skan mana dzimtā latviešu valoda. Un es sev, savai mājai, savai
dzīvei, kura vēl tikai dzīvojama, čukstu: VALODA. MANA DZIMTĀ VALODA. GODĀ CEĻAMA. PASAULĒ
NESAMA. MĪLAMA.
Sindija Kļaviņa
8. klase
Litenes pamatskola
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M

ana valoda ir mans gods... Jā, it īpaši
es to apzinos šeit – Latgalē, tālajā
pierobežas pagastā – Ķepova, jo
visbiežāk es dzirdu skanam krievu valodu.
Mācēt dzimto valodu – nozīmē piederēt savai
mātei, savai tautai, izprast mūsu literatūru,
mūsu tautas dvēseli, mūsu zemes sāpes un
prieku. Kā bites mūsu dravās piepilda ar
medu šūnu pa šūniņai, tā es vārds pa vārdam
spodrinu latviešu valodu. Mana sūtība pašlaik
ir augstu turēt savā pagastā latviešu valodas
godu, jo mana valoda ir mans gods.
Oskars Trapiks
9. klase
Asūnes pamatskola

I

r pienācis brīdis – atveriet Dainu skapi!
Un latviskie vārdi, Barontēva glāstīti un
izauklēti, kas ilgi skapī gulējuši, ceļas
spārnos un pa daudzkrāsu varavīksnes
metu izgaismo Latviju. Tie iestaro tūkstošos
grāmatu, kurās tautasdziesmas kā vārdu pērles
nes latvisko dzīvesziņu simbolos un alegorijās.
Tie uzdzirkstī, izskanot dzejās un dziesmās.
Ir situācijas, kad vārdus meklējam tik rūpīgi
un uzmanīgi kā dzintara graudus jūras krastā,
kas viļņu glāstos sakrājuši zemes spēku un
saules enerģiju. Bet kas dod spēku dzīvot
vārdiem? Tie atnāk pie katra, kas redzīgām
acīm veras pasaulē un dāsnu sirdi dāvā tos
ne tikai savējiem, bet izziņas alkstošajiem.
Ja vien cilvēkam ir interese, tad viņš pats
bagātajā vārdu krājumā saredz informāciju,
ko dēstīt savās domās un darbos.
Elēna Hāne
9. klase
Rencēnu pamatskola

S

asnieg sniegs latviskās kupenās, domām
nesalst, domām ir labi, jo tās ir izdomātas
dzimtenes valodā. Es baznīcā lūdzu Dievu
savā valodā, kapsētā dedzu sveces savā valodā,
lai atcerētos tos, kas arī runāja manā valodā.
Vienā balsī vītero putni pavasaros, un bērza
zaros iemestās šūpoles līgojas tajā pašā skaņā –
latviski. Ar margrietiņu vainadziņu galvā tautu
meita izloka vienu „Līgo!”, tas aiztrauc pāri rudzu
laukam, kas šalc tik viegli un pazīstami.
Sēžu uz lieveņa pie durvīm. Silts vakars lien
ārā no pelēkā meža. Ja es dzertu siltu pienu, tad
šis vakars dziedātu man latvisku šūpuļdziesmu.
Dūmakaina migla krīt man uz pleciem ar klusiem
čukstiem: „Redzi, cik liels ir viss, kas šeit ir? Cik
mūžīgs ir tas, kas Tev pieder? Kas vienmēr būs
Tavs, kas Tevi sildīs. Dzirdi? Klausies! Cik milzīga
upe – valoda, šalc pār Tavu zemi, Tavām lūpām
un ausīm... Valoda...”
Un šalc bērzi latvisko stāstu tālāk. Es varu būt
lepna – es drīkstu turpināt iesākto, es varu tīt
dzijas kamoliņu tālāk. Es varu būt liela – esmu
kopā ar latviešu valodu, un valoda ir liela. Man
jābūt stiprai – es esmu kopā ar latviešu valodu,
jo tai vajag mūsu spēku.
Linda Landsmane
12. klase
Vārkavas vidusskola
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T

āpat kā jebkurai valodai, arī latviešu valodai ir sava pagātne, tagadne un nākotne.
Tāpat kā cilvēks, tā spēj augt un attīstīties.

Kopš agras bērnības bērnam ir jāiemāca, ka valoda ir veids, kā cilvēks pasniedz pats
sevi. Tīra un skaista valoda rada arī labu priekšstatu par Tevi. Valoda ir kā māte, kas
pasargā un saudzē.
Laura Davidenko
10. klase
Vecumnieku vidusskola

E

s uzskatu, ka latviešu valoda mani dara lepnu un
pārliecinātu par sevi. Es zinu, ka šī valoda man ir kā
mantojums, kas iedots, jau piedzimstot. Mantojums
no latviešu tautas... Tāpēc es esmu lepns par sevi un savu
valodu, kas mani dara individuālu, jo es šo mantojumu
varu un spēju izmainīt un pilnveidot tā, lai varētu lepoties,
ka esmu latvietis.
Uldis Čunčulis
10. klase
Vecumnieku vidusskola

B

ez valodas sabiedrībā nav iedomājama cilvēka virzība un attīstība. Manā dzīvē tā
ir kā garīgās dzīves pamats, kā paaudžu vienotāja, kā ikvienas tautas kultūras
sastāvdaļa.

Latviešu valodai pastāvēt un ziedēt ir iespējams visā pasaulē, bet īstā un vienīgā
vieta ir te pie Aiviekstes, pie Daugavas, pie Gaujas un Ventas. Dzimtā valoda ir dziļi,
dziļi manī iekšā – neatkārtojama, neaizvietojama, vienīgā. Tā ir pie manis atnākusi ar
pirmo kliedzienu, ar šūpuļdziesmu.
Valoda ir jākopj tāpat kā dārzs, kuru nevar aizaudzēt ar nezālēm. Tā ir jāsaudzē kā
vislielākais dārgums. Tā ir jāmīl kā sava ģimene. Tā ir jāciena kā visa dzīvā daba, kuru
nedrīkst piemēslot ar atkritumiem. Par to ir jārūpējas, jo mana valoda ir mans gods un
lepnums, un manas mazās Latvijas svētums, kas ir pārmantota no paaudzes paaudzē.
Tā bija un būs tāpat kā saule debesīs, kā dziesma, kā tīra ūdens lāse avotā.
Evita Dubrovska
8. klase
Lazdonas pamatskola
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V

arbūt tas izklausās jocīgi un nepieņemami,
bet, jo vairāk žargona vārdus tu lieto, jo
„krutāks” tu esi. Vismaz tāds uzskats valda.
Nu tad jāpadomā: „Vai man svarīgāk ir nosargāt
savu valodu, vai iederēties kompānijā, kuru tu
pēc gadiem būsi aizmirsis?” Tādēļ es novēlu
visiem dzīvot ar mazu cerību stariņu, kurš nekad
nenodzistu. Sargāt to! Un ik reizes, pirms runāt,
padomāt, kādus vārdus mēs ņemam mutē. Dzīvot
ar ticību, ka valoda būs mūžīga, ka vienmēr būs
cilvēki, kas to sargās.
Inga Gredzena
9. klase
Liepenes pamatskola

E

s sapņoju, ka esmu paradīzē... tad pamodos
un sapratu, ka tiešām tur esmu. Es esmu
savā paradīzē ar savu valodu un ar savām
domām, sapņiem, cerībām un skatu nākotnē.
Te, Latvijā, ir mana paradīze un paradīzes putnu
balsis – mana valoda.
Līva Strazdiņa
10. klase
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

V

ārdam ir milzīgs spēks! No viena vārda
cilvēks spēj uzziedēt vai paveikt kaut ko
pārdabiski labu! Tā ir laime – dienu no
dienas dzirdēt jaukus vārdus. Laime ir tas prieks,
ko radām paši! Bet vēl lielāks prieks ir tad, ja šie
vārdi ir teikti tavā valodā!
Vai tu atceries, kad teici pirmo vārdu? Un
atbildēt tu nespēj, jo tas bija tik sen, ka atcerēties
nav iespējami! Mēs neizvēlamies sev valodu,
tāpat kā neizvēlamies sev tēti un māmiņu! Nav
iespējams nedz aizmirst, nedz izdzēst to!
Maija Guževa
11. klase
Aglonas vidusskola

M

anā sirdī latviešu valoda atrodas dimanta
kalnā un laistās baltā spožumā. Diemžēl
šī pasaka nav īstenojama reālajā dzīvē.
Mana dzimtā valoda tiek aplipināta ar nejaukām
slimībām un cenšas atveseļoties. Vienīgās zāles
esam mēs – latvieši.
Internets ir tas briesmonis, kurš savus nagus
dziļi iecērt valodas krūtīs.
Katrā vārdā slēpjas milzīgs spēks. Par cilvēku
ļoti daudz ir iespējams pastāstīt, vien dzirdot, kā
viņš runā. Ar vārdiem iespējams gan sagraut, gan
uzmundrināt. Pret savu dzimto valodu, kas mani
pavada visu mūžu, izturos ar lielu bijību, cieņu un
godu. Katrs no mums var iejusties varoņa ādā,
runājot skaistā, patīkamā, tīrā latviešu valodā.
Kaspars Silavs
12. klase
Neretas vidusskola

M

ana valoda ir tik dažāda, tik krāsaina
kā varavīksne. Tā nav sastingusi un
vienveidīga. Katrā Latvijas novadā
runasveids ir atšķirīgs, nekādi nevar sajaukt
kurzemnieku ar sēli vai vidzemnieku. Valodai
ir sava vēsture, savas tautasdziesmas, kas ir
raksturīgas tikai mums. Un kur nu vēl neskaitāmās
pasakas, nostāsti, teikas... Mani tikai apbēdina
tas, ka daudzi cittautieši neuzskata par vajadzīgu
mācīties latviešu valodu un vēl aizrāda, ja ar
viņiem runā latviski.
Liene Vasariņa
10. klase
Neretas vidusskola
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B

et kāpēc mēs – latvieši, vairs nevaram katrs
pie savas dzīves durvīm ar lieliem burtiem,
bez jebkādiem aizspriedumiem pielikt –
„Latvietis”. Laikam jau vainīgs modernais –
21. gadsimts.
Latviešu valoda ir dzidra kā avots un skanīga
kā cīruļa dziesma pavasarī. Lai mīlētu un godātu
savu valodu, tā ir pamatīgi jāiepazīst, bet iepazīt
savu valodu mēs varam caur savu senču gara
darbiem – literāro mantojumu.
Valoda – tā ir daļa no kultūras. Kultūra – tā ir
mūsu vēsture. Vēsture – tas ir tilts no pagātnes
uz tagadni un nākotni, līdz ar to šim tiltam ir jābūt
pietiekami stipram un izturīgam, lai nākamās
paaudzes, tāpat kā es, – godātu savu valodu.
Līva Lazdiņa
8. klase
Menģeles pamatskola

T

u esi mans gods un lepnums – mana valoda!
Tu esi greznākā rota, ar kuru rotājoties
var sajust tautasdziesmu smaržu, Latvijas
maigi zīdaino ezeru mirdzumu, Tēvzemes siltumu.
Tu izstaro spēku, labestību un mīlestību, kuras
tik bieži trūkst cilvēka jutekliskajai dvēselei, kas
dažkārt iesprostota zinātnes un tehnikas laikmetā
(ka biežāk sarunājamies ar savu datoru, ne otru
cilvēku), jūtas nesaprasta un vientuļa.
Tu esi. Tu vari būt sprigana un neganta kā
uguns, kas atstāta bez uzraudzības, vari kļūt
maiga un līgana kā vasaras vējiņš. Vari palīdzēt,
mīlēt, ciest, iepriecināt, mierināt. Tu proti
aizstāvēt, spēj smieties un raudāt. Sarksti, kad
aizņemamies vārdus no citām valodām. Jūti to,
ko jūtu es...
Brigita Janicka
12. klase
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Í

ķiet, ka jāsaka paldies kādam augstākam
spēkam par to, ka šobrīd runājam savā
valodā, jo tie, kas vēlējušies iekarot mūsu
zemi un apspiest mūsu cilvēkus, ir vēlējušies arī
atņemt mūsu valodu. Latviešu valoda ir izdzīvojusi,
bet kāds liktenis to sagaida nākotnē? Anglicismi,
svešvārdi, žargonismi ir normāla parādība, bet vai
tā saujiņa latviski runājošo spēs noturēties pret
lielo valodu straumi? Puse Latvijas teritorijas runā
krieviski, puse no atlikušajiem ir devušies lasīt
sēnes, jo kaut kā taču jādzīvo, bet kas notiks ar
tiem, kas vēl te dzīvo, kas notiks ar latviešiem?
Mums vairs neatliek laika grāmatām un rakstītais
vārds ir valodas pamats, jo ne tikai saglabā un
attīsta valodu, bet rāda, kā runāja mūsu vectēvi.
Mani nebaida svešvārdu un aizguvumu ienākšana
latviešu valodā (tas nenotiktu tikai tad, ja mēs
dzīvotu alā), mani biedē, ka pazīstu cilvēkus, kas
nāk no normālām, nodrošinātām ģimenēm, bet
mūžā nav izlasījuši nevienu grāmatu.
Es neesmu pirmā skolniece klasē, es neesmu
skolotāju mīļākā skolniece vai pirmrindniece
kādā citā ziņā, es gluži vienkārši esmu viena no
jauniešiem. Tajā pašā laikā es esmu viena no
latviešiem. Man ir pienākums pret savu ģimeni,
saviem draugiem, savu tautu un savu valodu.
Katrīna Peipiņa
11. klase
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
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E

s uzskatu, ka tas nav nekas neierasts
dēvēt savu valodu par savu godu, ko nekad
nevarētu attiecināt uz kādu svešvalodu.
Citu valodu var dēvēt par zināšanām, talantu,
nodarbošanos, aizraušanos, pat par savu ikdienu,
bet ne par godu un lepnumu.
Arī man kā latvietei spēcīgāka ir apziņa, ka
mana valoda ir maziņa un pasaulei nepazīstama,
ka mana prioritāte ir apgūt citas valodas, lai
varētu šajā pasaulē pastāvēt. Tomēr, ja padomā,
tieši tas, ka esmu viena no retajiem pasaulē, kas
pārstāv latviešu valodu, kas nav no vieglajām,
visiem zināmajām, liek man justies patiešām
lepnai, kaut gan man nav nekādu nopelnu, ka
esmu latviete.
Anna Japiņa
11. klase
Talsu Valsts ģimnāzija

I

r jāatrodas kādam lielam cilvēkam šajā mazajā
valstiņā, kurš būs mūsu Tālavas taurētājs,
kurš nebaidīsies stāties pretī pārspēkam, kurš
modinās visus. Ir nepieciešams 21. gs. Tālavas
taurētājs, 21. gs. Lāčplēsis, 21. gs. varonis, lai arī
mūsu mazmazbērni varētu teikt – mana valoda ir
mans gods – un lepotos ar to tāpat kā es!
Krista Lūsiņa
12. klase
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

M

ana valoda ir
manas mātes un
tēva valoda – kā
es godāju viņus, tā es
arī godāju tos vārdus,
ko viņi ir devuši, man
vēl šūpulī esot. Tieši
tāpēc latviešu valoda ir
mans gods. Tā ir dīva,
īpatna un ziemcietīga
valoda.
Oto Tabuns
10. klase
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

K

ā lai pastāv valsts, ja paši iznīcinām tās
valodu? Protams, arī valodai ir jāmainās
līdzi laikam, bet tai ir jāsaglabā pirmatnējais
skanējums. Valoda ir viens no mūsu brīvības
simboliem, tāpēc tās saglabāšana, saudzēšana un
izkopšana ir svarīga ne tikai katra individuālajā
saskarsmē, bet arī valsts pastāvēšanā. Ļoti bieži
sabiedrībā ir dzirdēts nosodījums, ka cittautieši,
dzīvojot Latvijā, nevēlas mācīties latviešu valodu.
Bet kā mēs varam viņus par to nosodīt, ja paši
necienām savu valodu un lietojam žargonu? Vai
mēs paši neradām iespaidu, ka mūsu valoda nav
jāciena? Kādu piemēru mēs rādām cittautiešiem?
Mēs, kā Latvijas pilsoņi, esam atbildīgi par
latviešu valodu un tās skanējumu. Es, kā Latvijas
pilsone, negribu kaunēties par savu valodu. Tas ir
mūsu pienākums, jo ir jāciena mūsu senči, kuri
ir stāvējuši un krituši par Latviju, tās brīvību un
valodu.
Monta Elstiņa
11. klase
Talsu Valsts ģimnāzija

V

iss atkarīgs no tā, kāda ģimenē ir nostāja
un cik ģimenē augstu vērtē latviešu valodu.
Manā ģimenē dominē divas valodas – tētis
pārsvarā runā krieviski, mēs, pārējie, latviski.
Saprotamies labi, un valodas dēļ mums nav
bijušas domstarpības. Tētis ar cieņu izturas pret
latviešu valodu, to prot, bet vieglāk sarunāties
ir krieviski. Es esmu priecīga, ka protu brīvi gan
latviešu, gan krievu valodu. Taču latviešu valoda
ir mans gods!
Linda Kronberga
12. klase
Skrundas 1. vidusskola
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M

an patīk latviešu valoda, jo tā ir mana
dzimtā valoda – skanīga, plūstoša,
mierīga. Pirmās skanīgās zilbes un
vārdus man iemācīja vecāmamma, kura mani ir
skolojusi daudzus gadus, līdz pat šim brīdim. Viņa
iemācīja man lasīt un rakstīt, un ar to es esmu
ļoti lepna. Ikkatrs vārds, ko iemācījos, likās kā
smilšu grauds no tiem visiem vārdiem, kurus vēl
apgūšu. Atceros, kā ar vecomammu abas gājām
ārā ieklausīties vējā un sajust to. Tāpēc latviešu
valoda man ir tik ļoti mīļa un es to nemainītu ne
ar vienu citu valodu.
Anete Dzene
6. klase
Vecpiebalgas vidusskola

C

aur Tevi, mana valoda, es redzu dzīvi pavisam
citādi. Tu esi kā tāds īpašs tālskatis, kas visu
pievelk tuvplānā, ļauj ieraudzīt katru sīkumu,
katru pasaules elementu.
Kā jau katram cilvēkam, arī man ir sava
aizraušanās. Tā ir dzeja. Tieši caur šo mākslas
veidu, esmu pietuvinājusies Tev, valodiņ, un
iemācījusies Tevi novērtēt, jo bez vārdiem, bez
šī skaistā sazināšanās veida, viens mazs puzles
gabaliņš, proti, dzeja, no manas dzīves būtu
izrauts.
...dzejā es varu būt pilnībā brīva no pieņemtajiem
pasaules uzskatiem un stereotipiem, varu būt
savas dzīves un sajūtu pavēlniece, pie tam tas
neprasa neko, vien baltu papīra lapu, tinti, kādu
noteiktu sajūtu gammu un, protams, valodu.

K

atru cilvēku raksturo noteikts īpašību
kopums – apģērbs, izturēšanās un smalkjūtība pret citiem cilvēkiem, taču visspilgtāk
cilvēku raksturo viņa valoda. Mēs varam valkāt
visskaistākās drēbes, lietot visdārgākās smaržas
vai braukt vislepnākajās automašīnās, tomēr, ja
mūsu valoda būs nepareiza, rupja, piebārstīta ar
necenzētiem vārdiem un žargonismiem, neviens
mūs neuzskatīs par kulturāliem un izglītotiem
cilvēkiem. Valoda tāpat kā mūsu valsts himna
un karogs, ir mūsu valsts simbols, tāpēc, ja mēs
mīlam savu Latviju, mūsu svētais pienākums ir
turēt godā arī savu valodu. Ja izzudīs mūsu valoda,
izzudīs arī mūsu tauta tāpat kā izzūd lībieši un
lībiešu valoda. Diemžēl mūsu valoda ir ārkārtīgi
apdraudēta, jo mēs to esam piesārņojuši līdz
nepazīšanai. Mūsu mākslinieki rīko perfomances
un prezentē singlus, ārsti nevis ārstē vājiniekus,
bet veic pacientu vispārējo monitoringu un raksta
māsterplānus, bet baņķieri cedē portfeļus un vēro
kredītreitingus.
Anna Dūviņa
8. klase
Balvu pilsētas ģimnāzija

...latviešu valoda ir skaista valoda. Tā ir skanīga,
savdabīga, bagāta ar vārdiem! Mani apbūra tas,
cik neparasti košos vārdos var ietērpt pavisam
ikdienišķas lietas. Dzeja jau pati par sevi ir spēle
ar vārdiem, atskaņām un domām, un latviešu
valodā tā kļūst par skaistāko spēli, kas jebkad
iedomājama.
Gribu teikt, ka latviešu valoda ar to ir unikāla –
tā ir pilnīga un sulīga kā tāda saulē nogatavojusies
plūme.
Tu, valodiņ, esi tā, kas mani neredzamā
pavedienā savieno ar maniem mīļajiem. Tu esi
daļa no manis.
Madara Mūrniece
10. klase
Vecpiebalgas vidusskola
27
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U

zmetu skatu debesīm, kur saule kā dzeltens citrons lēni veļas laukā no mākoņu gultas, izlaiž
zeltainas matu sprogas un teic man: „Labrīt!” Virs galvas dzirdu spārnu vēdas, tur nesteidzīgi,
bet skaļi sasaukdamies: „Grū-grū-grū! Sekmīgu mācību gadu!”, no manis atsveicinās un uz tālām
zemēm aizslīd dzērvju kāsis. Tik daudz labestības, tik daudz mīlestības manā skolas ceļā! Ikviens man
kaut ko labu saka tikai man pašai vien saprotamā mīlestības valodā. Neviļus arī pašai gribas būt laipnai,
iecietīgai un mīļai pret visiem, sacīt tikai labus vārdus, jo valoda ir mans gods. Man ir tā veiksme augt
ģimenē, kur goda vietā tiek turētas tikumiskās vērtības, tradīcijas un dzimtā valoda – tīra, nepiesārņota
un skanīga mīlestības valoda.
Līva Brauere
5. klase
Vecpiebalgas vidusskola
28

Ingas Vilkostes zīm., 3. klase, Viļānu Bērnu un jauniešu centrs

L

atviešu valoda – tā ir mana valoda. Es esmu lepna, ka dzīvoju Latvijā un runāju latviešu
valodā. Latviešu valoda ir manas tautas lepnums. Tā ir kā ziedoša ūdensroze ezerā, kas
savas ziedlapiņas naktī aizver, kā kļavu lapas rudenī, kā saulriets liedagā. Mana valoda
kā ezers ozolu ielokā, kā tumši sarkana zemene mežmalā, kā bitīte ziedlapiņā.
Es esmu latviete un nevēlos, lai mana valoda pazustu mūsdienu pasaules steigā un pilsētu
sastrēgumos.
Laura Adere
9. klase
Vecpiebalgas vidusskola
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Aigas Lukjanovas zīm., 4. klase, Liepenes pamatskola
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L

atviešu valoda ir tieši mans gods, jo es esmu
dzimusi latviete un lepojos ar to. Cilvēkiem ir
jāmācās valodas, tam es piekrītu, bet ir ļoti
labi jāsaprot savā sirds jeb dzimtajā valodā, lai
ietu tālāk gudrības ceļā...
Apziņa par valodas nozīmi mūsos ir jau
no mazotnes. Bērnu pirmie vārdi, kas bieži ir
„mamma”, „tētis”, tiek izrunāti dzimtajā valodā,
lai arī kāda tā būtu, tāpēc es uzskatu, ka latvieši
ir vienīgie, kas var pacelt savas valsts un valodas
godu.
Māra Kairiša
9. klase
Balvu pilsētas ģimnāzija

V

ai kāds vēl dziedātu skaistās latviešu
tautasdziesmas, lasītu saviem bērniem
un mazbērniem aizraujošās un sirsnīgās
tautas pasakas, ja viņam šī valoda liktos neglīta
vai novecojusi? Ieskatieties cilvēku acīs, kad viņi
tūkstoš balsu korī pieskandina visu Latviju! Vai viņi
neizskatās laimīgi un lepni par Latviju? Dziesma
ir viens no tūkstoš veidiem, kā parādīt, cik ļoti
katrs no mums mīl Latviju. Varbūt tas nemaz nav
jāizrāda, jo katrs no mums savu dzimteni un tās
krāšņo valodu mīl citādi. Klusējot. Priecājoties.
Neaizmirstot, ka arī latviski var izteikties ļoti
skanīgi.
Nepazaudēsim mūsu valodu, jo tā ir dārgākais,
kas mūsu tautai pieder un piederēs tik ilgi, cik
ilgi mēs spēsim to nosargāt. Mēs katrs varam
parūpēties, lai mūsu valoda būtu kā akmens, ko
neviens vējš nevar ne apgāzt, ne aizpūst, lai tā
nebūtu kā svece, ko vējš var nodzēst uz visiem
laikiem. Es lepojos ar to, ka varu dzīvot Latvijā un
runāt šajā skaistajā valodā.
Līga Zaharāne
9. klase
Balvu pilsētas ģimnāzija

S

aknes mēs esam ieguvuši no saviem
vecākiem. Mēs esam dzimuši nelielā valstī,
kuru sauc par Latviju. Šeit dzīvojuši mūsu
vecāki un vecvecāki. Te ir mana dzimtene – vieta,
kuru es vislabāk pazīstu un kura man ir ļoti mīļa.
Es lepojos ar to, ka esmu latviete.
Tās ir saknes, kuras man devuši vecāki. Viņi
mums devuši arī spārnus, kuri mums jāattīsta
pašiem – tā ir valoda – dzimtā valoda, kura man
jāmīl, jāsaudzē, jāpilnveido un jāgodā.
Kā mēs atšķirtos no citām valstīm, ja mums
nebūtu savas valodas? Mums ir sava valoda –
latviešu valoda. Tas skan vienkārši, bet skaisti.
Valoda ir kā neredzama saite, kas vieno un cieši
saista kopā mūsu tautu. Vārdos mēs ietērpjam
savas domas un izjūtas.
Arī citu valstu jaunieši interesējas par manu
dzimto valodu, un tad es jūtos lepna, ka man ir
tas gods – būt latvietei un runāt latviešu valodā.
Gribētos aicināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju –
ja šī valsts ir tavas mājas, tad latviešu valoda ir
tavs gods.
Laura Ivanova
9. klase
Pūņu pamatskola

M

ums ir skaisti vārdi – Anna, Līga, Jānis,
Emīls, Zaiga, Pēteris un Dzintars. Tie
ir skanīgi vārdi un nekur citur tādu
nav. Arī mūsu pilsētu nosaukumi ir brīnišķīgi.
Ieklausieties – Saldus! Skan saldi. Cēli vārdi –
Daugavpils, Ventspils, Jēkabpils. Latviešu valoda
ir daiļskanīga, varbūt tāpēc latviešu valodā ir tik
daudz jauku dzejolīšu.
Kā gan tādu valodu var nemīlēt! Es uzskatu, ka
mana valoda ir mans gods – man tā jāapgūst pēc
iespējas labāk, lai varu to aiznest līdz nākamajai
paaudzei, lai tā neiznīktu.
Lelde Golubeva
6. klase
Pūņu pamatskola
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Anitas Ozoliņas zīm., 2. klase, Liepājas 15. vidusskola
32

B

et īstie valodas svētki, manuprāt, ir dzejas
dienas, kas pulcē gan skolēnus, gan vecāka
gadagājuma cilvēkus. Mēs pieminam dzejniekus, kuri sen jau ir aizsaulē, bet tik daudz ir devuši
latviešu valodas bagātināšanā. Mēs iepazīstamies
ar mūsdienu dzejnieku devumu, kas ieguldījuši
savu artavu valodas spodrināšanā un izkopšanā.
Mana valoda ir skaista un bagāta, ko pierāda
arī latvju dainas. Tās raiti man stāsta par mūsu
senču sadzīvi un tradīcijām, kā arī tēlaini apdzied
dzimtās zemes krāšņo dabu, kā arī aizved tālu
pagātnē, uzburot dažādu vēstures notikumu
ainas.
Jā, tāda ir mana valoda – vienkārša, visiem
saprotama un mīļa! Ir patīkami apzināties, ka
atdzimst senas tradīcijas – atkal svinam Miķeļus,
Mārtiņus un Jurģus. Dzimtā valoda izskan
tradīcijās. Tā ir manas tautas un tās kultūras
kopā saucēja. Arī es piederu pie savas tautas, un
esmu daļiņa no savas kultūras. Es lepojos ar savu
Dzimteni, savu tautu un valodu, kurā runājam –
latviešu valodu!
Ieva Boļšakova
9. klase
Rubenes pamatskola

L

atvija ir viesmīlīga zeme, tajā dzīvo daudz
cittautiešu: krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi,
lietuvieši, ebreji, čigāni, vācieši un igauņi.
Diemžēl ne visi zina latviešu valodu un grib to
mācīties. [...] Vai tiešām cilvēki, kuri pastāvīgi
dzīvo Latvijā, var atļauties nezināt tās nacionālo
valodu? Piemēram, kā var strādāt sabiedriskās
vietās (veikalos, slimnīcās, skolās), nezinot
latviešu valodu? Protams, šiem cilvēkiem nav
jāaizstāj sava valoda un kultūra ar latviešu, bet
noteikti jāciena valsts, kurā viņi dzīvo, ievērojot
tās likumus.
Valters Levins
7. klase
Suntažu vidusskola

P

ārāk viegli, pakļaujoties svešajām ietekmēm, mēs zaudējam paši savas personības
attīstības iespējas, jo bezgalīgā aprite
„doma – vārds – doma” tiek deformēta. Līdz ar
to mēs sevi aplaupām kā personības.
Mārīte Elksnīte
2. kurss
Jēkabpils Agrobiznesa koledža

M

ana dzimtā – latviešu valoda – ir krāšņa kā
varavīksne. Tajā spoži zaigo katra novada
izloksne. Kautrīgi, maigi skan mana dzimtā
novada valodiņa – latgaliešu izloksne. Tā ir tikpat
neuzbāzīga, klusa, bet nezūdoša kā atmiņas par
maniem vecvecākiem.
Dace Badūne
6. klase
Dagdas vidusskola

S

avu valodu var kopt dažādi. Var runāt tikai
labu vai nerunāt neko sliktu. Sliktie vārdi
pielīp kā dadži. Tos ir grūti dabūt nost, tāpēc
labāk runāsim tikai labus vārdus.
Es domāju, ka cilvēki neapzinās, kas viņiem
ir dots. Tā ir mūsu dzimtā valoda, par kuru
mēs nemaksājam neko. Tā ir mūsu dzīve, tāpēc
rūpēsimies par to, saglabāsim to skanīgu un
dzidru vienmēr, lai arī nākamās paaudzes var par
to priecāties.
Sintija Īvāne
6. klase
Rubenes pamatskola
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G

an putnu čivināšana, gan vēja čaboņa, gan lietus lāšu pakšķēšana – tas viss veido dabas valodu.
Tā ir raiba un bagāta, taču jēdziens par valodu ir saistīts ar cilvēku, jo no visām būtnēm tikai viņš
ir apveltīts ar spēju runāt.
Būtiskākais ir tas, ka valoda ir tautas iekšējais, garīgais spēks, jo tauta pastāv tikai tik ilgi, kamēr
dzīva ir tās valoda. Tā ir tautas elpa, tās dvēsele un dzīvība. Ja tauta pārstāj runāt savā valodā, tā pārstāj
eksistēt kā tauta.
Valoda ir smalks pavediens, kurai jāmaldās daudzu svešo valodu labirintā. Sava valoda jāsargā, jāmīl
un jālolo, nedrīkst ļaut tai izirt.
Kas tas par spēku, kas cilvēkus saista pie viena noteikta zemes stūrīša, ko sauc par dzimteni, pie vienas
cilvēku grupas, ko sauc par tautu? Šis spēks vispirms ir kopēja valoda, tradīcijas un vēsture, kas kopā
vieno latviešus. Mūsu valodas visbagātākie apcirkņi ir tautasdziesmas un pasakas. Manuprāt, neviena
tauta vairs nav tik diža ar savām dainām.
Ticu, ka valodu zināšana netraucē kopt un mīlēt savu tēvu valodu, caur kuru mums atveras vārti uz
vērtībām un cieņu citu cilvēku vidū. Mums ir sava valoda! Es eju caur svešiem dārziem tikai tāpēc, lai
savai valodai atnestu puķes, es skatos svešus tikumus, lai tos upurētu savai tēvzemei.
Kāpēc latviešiem vienam ar otru būtu jārunā citā valodā, ja mums ir sava, tikpat skaista, raita un
savdabīga? Esmu lepna, jo man ir sava tauta, sava valoda, un tas ir mans gods.
Anita Trubača
12. klase
Dagdas vidusskola
„

V

ai mana valoda ir mans gods?” prāts jautā.
„Mana valoda ir mans gods,” atbild sirds. Tāpēc latviešu valodai
gribu novēlēt, lai tā ir kā plūstoša upe, kā strauts, kā saullēkts –
maiga, skanīga un spoža.
Laura Jesaulkova
9. klase
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

E

s zinu, ka uz visas lielās zemeslodes latviski runā tikai nedaudz vairāk par vienu miljonu cilvēku, un
tādēļ man liekas, ka katram latvietim būtu ļoti jādomā par to, kā runāt, kādus vārdus izvēlēties, lai
valoda būtu skanīga, bagāta un pareiza.
Man ir divas vecmāmiņas, abas nāk no Ziemeļlatvijas, taču pat viņu valodas atšķiras, un tas ir jauki.
Alūksnes omīte runā cieti, vārdus laužot, savukārt otra vecmamma – mīksti, plūstoši, daudzus vārdus
aizguvusi no krievu valodas. No viņām savā valodā izmantoju gan vecvārdus, gan apvidvārdus, daudzus
pat tādus, kādus mani klasesbiedri nezina un nenojauš, ko tie nozīmē. Kad latviešu valodas un literatūras
stundās lasām A. Brigaderes, J. Jaunsudrabiņa vai J. Klīdzēja daiļdarbus, man viņu valoda grūtības
nesagādā, un tad esmu gan lepna, gan arī pateicīga savām vecmāmiņām.
Līva Ostrovska
7. klase
Litenes pamatskola
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Dārijas Podbereckas zīm., 9 gadi, Preiļu 2. vidusskola
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T

ik dzidra un skaidra kā avots mēness
naktī. Mierpilna un maiga kā glāsts. Tāda
ir manas tautas valoda. Reizēm tieša un
nepārprotama, bet dažreiz mīklaina, noslēpumu,
minējumu un burvību apņemta. Varbūt ne tik
bagāta ar gariem, vien inteliģencei saprotamiem
vārdiem – citas valodas jau turīgākas, mūsu –
vienkārša, lakoniska, brīžiem pat atturīgāka, bez
liekām, samākslotām emocijām un pompoziem vai
banāliem izteicieniem, taču saprotama ikvienam
īstenam latvietim.
Runāt latviešu valodā, pareizajās vietās liekot
uzsvarus un garumzīmes, var iemācīties jebkurš,
bet viņam tā būs tikai līdzeklis, lai sazinātos un
mēģinātu būt piederīgam latviskajai sabiedrībai.
Tāpat kā māksliniekam krāsu paliktnis vai ūdens
trauks, kurā nomazgāt sareni darba gaitā, nekad
nebūs tik tuvs un svarīgs kā pati ota, ar kuru
rada šedevru un kuras katrā triepienā ieliek visu
sirdi un dvēseli, tā arī valodas dziļāko būtību
un raksturu spēj novērtēt tikai tas, kurš savās
domās, darbos un izjūtās ir vienots ar savu tautu
un dzimteni.
Kā mākslas darbs arī valoda ir unikāla, perfekta
savu neatkārtojamo, cilvēku ieviesto savdabību
dēļ literārās valodas gleznojumā. Tieši apvidvārdi
un izlokšņu kuplais vainags dara valodu krāšņu un
spilgtu. Tādu, ar kuru mēs, latvieši, lepojamies, ko
nesam pasaulē ar patiesu prieku par to, ka mums
piešķirts šis gods. Tādu, kurā spēsim klausīties
mūžīgi, gluži kā mazas urdziņas tecējumā, kas
izlaužas cauri trūdiem no nesniedzamām dzīlēm,
lai kļūtu par strautu, kas visu sev apkārt padara
zaļu un plaukstošu un veldzē slāpes ikkatram
ceļiniekam, kas piestāj, dodoties pretī spoži
sniegotām debesu tālēm.
Elīna Babre
12. klase
Dagdas vidusskola

M

an ir ļoti grūti iemācīties latviešu valodu,
bet es cenšos. Šajā gadā es iešu latviešu
valodas kursos. Kad beigšu skolu, es
turpināšu mācīties latviešu valodā un apgūt
profesiju. Mana māte lasīja Viļa Lāča un Annas
Brigaderes darbus krievu valodā, bet es gribu
lasīt latviešu valodā.
Diāna Buinova
9. klase
Ventspils vidusskola

V

aloda ir kā Sprīdīša sprungulītis – kad klāt
pieķersies, tā sietin piesiesies. Latviešu
valoda ir izdzīvotāja: lai cik grūti laiki
ir nākuši un pagājuši, tā vēl aizvien skan – kā
klusa doma katra sirsniņā, kā balta atmiņa prātā,
kā iespiesta pasaka grāmatā, kā dziesma Jāņu
vakarā.
Rupjmaizi nesauktu par rupjmaizi, ja tā nebūtu
tik tumša, tik rupji malta un raupju roku auklēta
labības laukā. Šis vārds tikpat godināms kā
darbs, kas to radījis. Lūk, tāpēc mūsu valoda ir
godājama – tās nozīme nebeidzas pie gramatikas
robežām.
Ar skaņām balsīm pasaulē mēs nācām, ar
tādām arī aiziesim, un valoda mums būs viena,
kamēr vien mēs paši tās nēsātāji.
Liene Elste
11. klase
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
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Karīnas Reķes zīm., 4. klase, Raiskuma Sanatorijas internātpamatskola
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E

s domāju, ka katram latvietim ir gods turēt mūsu valodu skaidru, tīru kā strauts, skanīgu un
plūstošu kā putnu dziesmas. Es mācīšos skolā arī citas valodas – angļu, krievu un vācu. Tomēr
mana dzimtā valoda man ir vismīļākā.
Gintārs Puniņš
6. klase
Litenes pamatskola

E

s runāju par rudeni... Man šķiet, ka mūsu valoda mūsdienās ir tikpat
trausla un visiem vējiem līdzi lidojoša, bet tomēr tik koša, spilgta un
neatkārtojama kā vairākas salnas pārcietusi kļavas lapa. Tā izcelsies
starp pārējām lapām, kaut gan vizuāli tās tik ļoti līdzīgas.
Jācer, ka mūsu valoda spēs pretoties vējam un neiejuks lielajā lapu
virpulī, nepazudīs, nepiesavināsies citu lapu krāšņumu, bet gan atradīs
savu zeltu.
Agnese Zvaigzne
10. klase
Jēkabpils Valsts ģimnāzija

V

aloda... latviešu valoda..., mana mīļā, skanīgā, mana maigā un sirsnīgā dzimtā valoda. Tā ir trausla
kā lakstīgalas dziesma mēnesnīcā, kuru var pārtraukt jebkurš troksnis. Tomēr tā ir arī varena un
stipra kā simtgadīgais ozols manas vecmāmuļas pagalmā.
Zem šī ozola es spēru pirmos soļus, šis ozols dzirdēja manus pirmos vārdus. Man šķiet, ka ozols ir
labi ielāgojis manu nepārtraukto runas plūsmu, rāpjoties pār grumbuļainajām saknēm un vācot zīles
groziņā. Reizēm viņa zaru šalkās es skaidri dzirdu latviešu vārdus: māmiņa, saule, zeme.
Renāte Šļukuma
8. klase
Asūnes pamatskola

V

aloda ir kā mežs, kurā var apmaldīties, bet vari palikt arī uz pareizās takas, ja vien pats visu laiku
centīsies meklēt pareizās debespuses. Tu to mežu vari nolīdzināt līdz ar zemi, bet saknes stipri
turēsies tur, kur tās ir pilnveidojušās, augušas un stiprinājušās. Bet mēs nedrīkstam pieļaut to, ka
mūsu valodas mežā tiek gāzts kāds koks, jo, piemēram, nerūpējoties, nesaudzējot, piesārņojot, izcērtot
mežu, iznīcinām un iejaucamies tā dzīvē. Jā, arī koks vēlas dzīvot, tāpat arī mūsu valoda. Arī piesārņojot,
neizkopjot savu valodu, mēs tai darām lielus zaudējumus. Mums ar sirdi un dvēseli ir jābagātina savas
valodas meža plašumi, jākopj tie, protams, katra cilvēka iespēju robežās.
Dina Ločmele
9. klase
Šķibes pamatskola
39

Diānas Dubovskas zīm., 2. klase, Daugavpils 7. pamatskola
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M

ēs piedzimām Latvijā, brīvā un neatkarīgā,
plaukstošā un daudz jauna, pārmaiņu
vēsmu nesošā. Šīs vēsmas laika gaitā
skāra un arvien skar ne tikai mūs – latviešus, bet
arī mūsu valodu. Līdz ar mums pašiem mainās arī
mūsu valoda.
Mana valoda ir mans gods, bet viņas
gods – manējais. Kaut visi saprastu, ka tā tam
ir jābūt. Neviens taču negrib zaudēt savu godu
paša neizdarības, nezināšanas vai vienaldzības
dēļ. Diemžēl ne vienmēr mēs domājam tā par
savu valodu un tās godu citu acīs.
Valoda pieder mums katram – latvietim
vai cittautietim, lai arī kāda tā būtu. Atšķiras
tikai cilvēku attieksme pret to. Cilvēkam ir pa
spēkam visu mūžu mocīt to savas nezināšanas
un neizdarības dēļ, bet diemžēl dažreiz viņš
nemaz negrib uzzināt daudz jauna un interesanta,
mācoties valodu, attīstīties un pilnveidoties. Vai
var uzskatīt, ka šis cilvēks ciena pats sevi, savus
draugus un valsti, kurā dzīvo? Manuprāt, nē.
Laura Buša
9. klase
Zvejniekciema vidusskola

U

z pasaules ir tik daudz un dažādu dzīvības
formu. Ikviens augs vai dzīvnieks ar kaut
ko ir pārāks par citiem. Cilvēka prioritāte
pār citām dzīvības formām ir spēja vārdos izteikt
savas domas un jūtas, spēja ar valodas, nevis
spēka palīdzību risināt konfliktus. Taču ļoti svarīgi
ir tas, kā mēs runājam un ko mēs runājam, jo tas
rada priekšstatu par mums.
Inga Ņešitova
11. klase
Limbažu vakara vidusskola

A

r ko lai savu valodu salīdzinu? Varbūt ar
maigu dienvidvēju, kas ļauj krūtīm dziļi
ieelpot un atkal viegli izelpot. Tā ir elpa,
kas vienmēr dzīvo tevī. Tā ir elpa, kuru tu godini
un cieni, kuru tu izmanto diendienā.
Manuprāt, Dievs svētī Latviju. Svētī zemi, uz
kuras mēs dzīvojam, un svētī valodu, kuru mēs
godinām. Es mīlu savu dzimto valodu tāpat kā
savus vecākus, jo tā ir viņu valoda un arī mana. Tā
ir visas tautas valoda. Ar to mēs ik rītu ceļamies,
tāpat kā pirmie saules stari, kuri atdzimst katru
rītu no jauna, kā mūsu pašu valoda. To cieņu un
mīlestību, ko mēs jūtam pret savu dzimto valodu,
nevajag nest tikai sirdī, bet vajag ar to iziet
pasaulē un ar lepnumu par to visiem stāstīt.
Kristīne Šuste
11. klase
Aizputes vidusskola

E

s eju svešumā starp nepazīstamām mājām,
sejām, pa svešām ielām, kas, lai arī cik man
zināmas un ikdienišķas šķistu, nav un nekad
nebūs manas. Man rokās nav ne somas, ne maisa,
drānām nav kabatu, bet tomēr es nesu līdzi ko
tādu, ko plaukstās nevar paņemt vai uzsēdināt
uz pleca, arī ielikt kaut kur nevar. Ko tādu, kas
būs vienmēr līdzās, pat tad, ja man nebūs nekā...
Mana valoda vienmēr būs kopā ar mani.
Agate Auzāne
8. klase
Daugavpils Saskaņas pamatskola
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T

īra latviešu valoda jebkurā mirklī izklausās
cēla kā balts stārķis ar garām kājām un
spīdīgām spārnu spalvām. Mūsu alfabēta
šņāceņi izskrien cauri kurmja alai un nonāk ausī
bitei...
Ar valodu – tāpat kā ar mīļoto cilvēku – ir
jāuztur ciešas saites. Ar valodu ir jāsatiekas katru
dienu, ar viņu ir jārunā, ar viņu ir jāraksta īsziņas...
ar valodu vajag saplūst... Es ar savu latgaliešu
valodu noskūpstu katru rītu uz pieres, acīm un uz
lūpām... Es ar viņu kopā ēdu vakariņas... Esmu
savas valodas patriote. Esmu gatava ņemt savu
valodu līdzi pilnīgi visur.
Es ar savu valodu kopā jūtos varena, jūtos
glīta un šarmanta, jūtos noslēpumaini atklāta! Es
vienkārši iejūtos un to visu stāstu pasaulei. Ar
maigiem vārdiem glāstu līdzcilvēkus, un smieklu
formulas izkaisu pa ceļam līdz nākamajam
galamērķim. Viņa – valoda – mani pavada. Mūsu
savstarpējā uzticība spēj paātrināt laiku...
Valoda ir mūsu identitātes pierādījums. Valoda
skaidri un gaiši norāda, kurš rūpējas par savu
estētisko vidi. Valoda ir patiešām goda lieta,
tikpat kā tīras un izgludinātas drēbes! Valodu
nedrīkst piesārņot ar neizmazgājamiem traipiem,
jo to mums nāksies valkāt visu mūžu! Esi godavīrs
un saudzē savu valodu tikpat ļoti kā savu sirdi un
acis, rokas un muguru!
Marta Zvejsalniece
10. klase
Nautrēnu vidusskola

T

auta un valoda man ir iedalīta piedzimšanas
brīdī. Tā ir Dieva dāvana, kura ir jākopj un
par to ir jārūpējas kā par krāšņu puķi, lai
tā vēl ilgi ziedētu un nenovīstu.
Ilze Daugiallo
11. klase
Ludzas pilsētas ģimnāzija

M

ūsu valoda ir koša un vienkārša tās
skanējumā, līdzīga likteņupes Daugavas
plūdumam. Esmu lepna, ka tikai manā
valstī un manā valodā izskan Dziesmu svētku
kora dziesmas. Mana valoda ir vienkārša un tajā
pašā laikā neparasta, arī mēs paši tādi esam.
Kā lielisku piemēru var minēt ārzemniekus, kas
ierodas Latvijā un iemācās latviešu valodu. Viņi
ciena mūsu kultūru, tradīcijas un valodu, tāpēc
brīvi sazinās latviešu valodā.
Linda Sirmā
12. klase
Gulbenes vidusskola

J

a es protu runāt
latviešu valodā,
es jūtos kā mazs
saimnieks savā valstī.
Sandra Dzene
9. klase
Šķaunes pamatskola

V

aloda ir krāšņa kā zieds. Tā ir ar mums
ik brīdi dzīvē. Bez valodas mēs nevarētu
sazināties, ikdiena būtu pelēka, vienmuļīga.
Dzimtā valoda ir ar mums kopš bērnības. Tā ir
neatkārtojama un neaizvietojama. Dzimtā valoda
visu dzīvi paliks mūsu sirdīs. Sava valoda ir ļoti
jāsargā, lai tā dzīvotu un vēl ilgi nenolaistu savus
spārnus. Man ir liels gods, ka zinu latviešu valodu,
jo tā ir īpaša, mīļa un brīnišķīga valoda. Es cienu
savu valodu.
Jeļena Lāce
6. klase
Rēzeknes 1. vidusskola
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J

o mana valoda ir varavīksnes tilts pār visdziļāko
jūru, kas ir tik krāšņa un neatkārtojama
kā visas septiņas varavīksnes krāsas. Tik
krāsaina un dažāda tā spēj dot tik daudz un
vienot mūs visus kopā kā vienu veselumu. Grūti
iedomāties, kā būtu, ja nebūtu manas valodas,
tad es un citi jau sen būtu nogrimuši šīs dziļās
jūras dzelmē. Tāpēc, manuprāt, mums katram
jārūpējas par savu valodu. Arī es rūpējos par savu
dzimto – latviešu valodu, kura tāpat kā daudzas
citas ir svēta un neaizvietojama, kuru es cienu
un turu godā, jo valodas izpēte katram ir sākusi
veidoties jau bērnībā ģimenē, par ko es saku
paldies vecākiem, bet vēlāk skolai. Bet kā ir ar
jums? Ko jums nozīmē jūsu valoda?
Visam šajā pasaulē ir savs loģisks izskaidrojums.
Piemēram, bez zemes, ūdens un gaisa nepastāvētu
cilvēce, bez cilvēces nevarētu pastāvēt zeme. Bet
valoda? Bez valodas nevarētu eksistēt cilvēks,
kā arī valoda bez cilvēka. Tāpēc valodu un tajā
katru ietilpstošo vārdu cenšos nepazaudēt, lai
nepazaudētu visu...
Kā dažiem pasaku varoņiem katra akmens
daļiņa, katrs akmens nozīmē visu pasauli, tāpat
arī man katrs izteiktais un sadzirdētais vārds liek
justies savādāk, bet tajā pašā laikā – tik lepnai. Jā,
es esmu lepna par savu valodu. Un, kad ieklausos
pasaulē, kurā atgriežas noslēpumains klusums,
kļūst dzirdamas tūkstošiem vieglu un pārsteidzošu
zemes balsu. Bet tikai katrs no mums runā savā
valodā, un ar šo valodu mēs esam lepni. Bet ne ar
visiem vārdiem mēs varam būt lepni. Ar kuriem?
Tie katram savā valodas vārdu krājumā ir citi, kurus
grūti izrunāt un uzrakstīt. Bet varbūt arī nemaz
to nevajag darīt... Tāpat mēs arī piesārņojam
gaisu, tīru ūdeni padarām par toksiskajām upēm,
spridzinām bumbas... Planēta veļas bezdibenī
ar mūsu palīdzību, tāpēc nedarīsim to ar mūsu
valodu. Turēsim savu valodu godā, lai tā vienmēr
mirdzētu visās septiņās varavīksnes krāsās virs

mūsu galvām, lai mums būtu prieks par to, lai mēs
katrs varētu teikt tāpat kā Atis Kronvalds: „Man
nav svētākas valodas par latviešu valodu, man nav
mīļākas tautas par latviešu tautu.”
Vita Riepniece
11. klase
Alūksnes vidusskola

M

ans gods ir runāt latviski. Mans gods ir
teikt – saule, vējš, jūra, gaiss, ūdens,
valsts, valoda. Man patīk, kā skan mūsu
valoda. Kad es saku – vējš, es iztēlojos, kā šī
skaņa aizlido pa gaisu un iešalc koku galotnēs.
Kad es saku – saule, „s” burts uzspurdz augšup
un iemirdzas lielā, dzeltenā bumba debesīs.
Cieņa pret valodu, kurā mēs runājam. Valoda ir
jāgodā, jāciena un jāsargā. Man ir ļoti svarīgi, lai
latviešu valoda paliktu latviska, lai tā gadu gaitā
nenobružātos, nekļūtu pelēka un neinteresanta.
Mūsu katra paša rokās ir tas, kāda būs latviešu
valoda nākotnē. Tā nedrīkst pazust milzīgajā
valodu daudzveidībā, un tā nedrīkst noplakt zem
„lielo” valodu sloga.
Laura Liepniece
10. klase
Zvejniekciema vidusskola

L

ai justos kā saimnieks savās mājās, savā
valstī, ir jārunā valsts valodā. Manuprāt,
bagāts ir tas cilvēks, kurš zina vismaz piecas
valodas, kuram ir bagāts vārdu krājums. Valoda
ir ļoti svarīga katra cilvēka dzīvē, jo pēc cilvēka
runas var spriest, cik izglītots ir cilvēks, cik augsts
ir viņa intelekta līmenis.
Ilona Anaņko
8. klase
Sventes vidusskola
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K

atram latvietim sejā atplaukst patiess
smaids tikai tad, ja viņš dzird latviešu
valodu un saruna notiek dzimtajā valodā.
Tad katrs jūtas kā savējais starp savējiem, kā
draugs starp draugiem. Es uzskatu, ka valoda ir
gods, līdz ar to arī manējais, jo to, cik valoda
ir kopta, literāra, apliecina vispirms katrs cilvēks
individuāli, bet pēc tam visi kopā. Tas parāda, cik
cilvēks ir izglītots, kārtīgs, čakls un rūpīgs. Tas ir
gluži tāpat kā ar savas mājas un tās apkārtnes
sakopšanu. Ja dārzs ir skaists, ziedošs, saimnieku
vērtē ļoti augstu, to cildina un slavē, bet, ja dārzs
ir nesakopts un aizaudzis ar nezālēm, saimnieku
peļ un nosoda. Tieši tāpēc valodu var salīdzināt
ar smaržīgu, burvīgu dārzu, kas ir jākopj un
jāsaudzē, lai tajā neaugtu usnes un dadži.
Šobrīd daudzi latvieši dodas uz ārzemēm,
lai būtu materiāli nodrošināti, taču šie cilvēki
neaizmirst savu tēvu tēvu valodu. Viņi dibina
dažādas biedrības un saviem bērniem māca
latviešu valodu.
Elvīra Laizāne
11. klase
Rēzeknes Valsts ģimnāzija

V

alodā slēpjas mūsu jūtas, emocijas, patika
vai nepatika pret citiem. Vienmēr esmu
domājusi, ka valoda ir kā neredzama ēna
starp mums.
Valodas izpratne katram ir atšķirīga. Uzskatu,
ka katram ir jālepojas ar savu valodu, lai cik arī
grūta vai dīvaina tā liktos citiem. Mana valoda ir
kā vairogs. Es lepojos ar savu valodu un nekad
neesmu šaubījusies par to. Bez valodas mēs esam
kā bez cieņas pret sevi un valsti.
Egita Pīpiņa
2. kurss
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola

K

atram cilvēkam ir dzimtā valoda. Un kaut
viņš prastu arī nez cik vēl valodu, viņš
visdrošāk jutīsies, runājot savā dzimtajā
valodā. Protams, ir nepatīkami, ja pat latvieši,
protams, ne visi, bet viena daļa, neciena savu
dzimto valodu. Tomēr es ļoti ceru, ka visi latvieši
drīz sāks cienīt savu valodu un runās tajā biežāk,
jo mēs taču dzīvojam Latvijā, un mums ir jāciena
mūsu valoda, jo tā mums ir vienīgā.
Marika Spruģe
10. klase
Sventes vidusskola

M

ana valoda ir ļoti skanīga, priecīga,
patīkama, ja to prot. Īstenībā es esmu
diezgan dīvainā situācijā, jo es mācos
latviešu valodu, kaut mana dzimtā valoda ir
lietuviešu valoda. Dīvainākais ir tas, ka mājās es
ar vecākiem sarunājos lietuviešu valodā, bet skolā
viss jāapgūst citā nacionālajā valodā.
Godīgi sakot, tas manām zināšanām kaitē –
rodas juceklis, sazinoties ar kādu, bet no otras
puses – es taču nevaru savai dzimtajai valodai
uzgriezt muguru! Manā ģimenē tā nav pieņemts.
Tā būtu lielas necieņas izrādīšana lietuviešu
valodai.
Es uzskatu – nedrīkst atstāt novārtā savu
dzimto valodu, kaut arī dzīvoju citā valstī. Tā ir
jāciena, tāpat kā latviešu valoda, jo te, Latvijā,
taču ir manas mājas.
Karolis Docius
11. klase
Skrundas 1.vidusskola
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B

ez valodas es nevaru iedomāties savu dzīvi.
Valoda – tas ir mans saziņas līdzeklis. Mana
valoda ir kā putna dziesma, bet vārdi birst
kā spožas pērles.
Pēc tā, kā skan mana valoda, var pateikt,
vai esmu priecīga vai bēdīga, vai nogurusi, vai
laimīga. Ja esmu priecīga, mana valoda ir kā upes
šalkas, kas nekad neapklust. Es varu ilgi runāt,
un vārdi skan kā svētku zvanu skaņas. Taču, ja
man ir skumji, mana valoda plūst mierīgi, dažreiz
raudulīgi. Kad es esmu nogurusi, man vārdi nezin
kur kavējas, un valoda neraisās. Bet, ja mana
valoda skan kā dziesma, tad es esmu laimīga.
Mana valoda ir kā mans godatērps, kā zelta
krekls, kas uzģērbts no dzimšanas, kā laimes
krekls, kas mani sargā.
Sandra Poikāne
6. klase
Pudinavas pamatskola

M

an ir liels gods, ka es runāju latviešu
valodā. Mani radi no Itālijas teica, ka
latviešu valoda ir kā dziesma. Mūsu un
itāliešu vārdi tiek it kā izdziedāti. Viņi teica: „Kad
tu runā latviešu vārdus, liekas, ka viņi ir izņemti
no dziesmu vārdiem.” Vēl es gribētu iemācīties
angļu valodu. Kad izaugšu, es gribu iemācīties
itāļu, spāņu vai franču valodu. Kad cilvēks zina
dažādas valodas, tas ir ļoti labi, jo viņu var
pieņemt labā darbā. Tam cilvēkam, kurš, dzīvojot
Latvijā, nezina latviešu valodu, būtu jākaunas.
Tādu cilvēku nevar pieņemt darbā, bet, ja tas ir
bērns, tad viņam ir grūti mācīties latviešu skolā.
Ivita Zvirbule
6. klase
Sventes vidusskola

M

ani sauc Līva. Es runāju latviski. Mana
valoda ir bagāta. Priecājos, ka runāju
latviski, un ar to lepojos. Es runāju garos,
skaistos, tēlainos teikumos.
Mans tētis ir bibliotekārs. Mana mamma ir
bibliotekāre. Kad es biju maziņa, viņa mani
ņēma līdzi uz darbu. Visu dienu es nodzīvoju
starp grāmatām. Tagad, kad esmu liela un daudz
lasu grāmatas, mammas bibliotēkā uzrāpjos uz
augstākā grāmatplaukta (labi, ka man nav bail no
augstuma) – tur ir mana mīļākā vietiņa. Kad biju
maziņa un nevarēju uzrāpties uz plauktiem, es,
spēlējot paslēpes, vienmēr slēpos zem apakšējā
plaukta, pie grāmatām.
Līva Aigare
6. klase
Grobiņas vidusskola

S

portisti, dziedātāji un dejotāji braukā pa
ārzemēm, piedaloties sacensībās, nesot
savu un Latvijas vārdu un sarkanbaltsarkano
karogu pasaulē ... nesot latviešu valodu pasaulē.
Citreiz dīvaini liekas, ka Eirovīzijā nedzied latviski,
bet angliski. Valodu mēs turam godā, kā katrs to
varam, jo tas ir mūsu gods, dzimtene, pagātne un
nākotne. Latvija! Latviešu valoda!
Mairita Kipkēviča
8. klase
Blīdenes pamatskola
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P

asauli cilvēks apgūst ar valodas palīdzību. Cilvēks tiecas sevi izprast un pasauli, kas
ir ap viņu. Civilizētā sabiedrībā galvenais sazināšanās līdzeklis ir valoda. Paaudzes
aiziet cita pēc citas, bet katras paaudzes dzīves rezultāti paliek valodā – mantojumā
pēctečiem.
Dzimtā vārda klētīs paaudze pēc paaudzes nogulda dziļus dvēseles pārdzīvojumus,
vēsturiskos notikumus, ticējumus... Visu savu garīgo dzīvi tautas glabā dzimtajā valodā.
Valoda – tie esam mēs paši. Mēs visi, arī es, piedalos dzimtās valodas radīšanā, izkopšanā.
Valoda, tāpat kā cilvēks, nekad nav pabeigta un galīga, nemainīga un negrozāma.
Esmu latviete. Un mana valoda – latviešu valoda. Latviskums ir mana valoda, mana
dziesma, domu pasaule, pasaules uztvere: kā es sagaidu jaunu dienu, saules lēktu,
pavasara plūdus, kā es skatos un apmīļoju bērzu, liepu, egli, dadzi, nātres.
Mana valoda, mans gods ir arī spīts un izturība. Domas, apņemšanās un vēlēšanās.
Madara Lakševica
12. klase
Grobiņas vidusskola

M

an ir prieks par to, ka zinu savu valodu: tik skaistu
kā krāšņs gulbis, tik smalku kā jūras smiltis, tik
neatkārtojamu kā viļņu troksnis, tik neaprakstāmu un
apbrīnojamu. Esmu lepna, ka varu rakstīt par savu valodu un
aicināt mīlēt to, ko mīlu pati. Tā ietver ne tikai brīnišķīgu skaņu
harmoniju, bet ir arī bagāta ar literatūras daiļdarbiem, tādiem
kā dzeja, stāsti, romāni...
...valoda, it īpaši, ko katrs cilvēks mīl, ir neparasta pasaule
ar saviem noslēpumiem, kurā var ceļot bezgalīgi.
Kristīne Juhņeviča
10. klase
Salaspils 2. vidusskola

M

an patīk ar paziņām un draugiem sarunāties latviešu valodā. Es lepojos, ka
esmu dzimusi Latvijā un ka mana dzimtā valoda ir latviešu valoda. Jo kā gan var
nelepoties ar tādu valodu, tādu zemi, vēsturi un cilvēkiem?!
Ja upes varētu runāt, tad, manuprāt, tās runātu šalcošā latviešu valodā. Arī koki manas
skolas kalnā šalc latviski. Bet tautasdziesmas, kas radušās tālā senatnē, teic, ka manā
dzimtajā valodā var pateikt, „ko upīte burbulēja, ko pogoja lakstīgala”. Tātad – visu!
Laura Zvejniece
6. klase
Ogres 1. vidusskola
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L

ai arī dažkārt tas tiek skaidrots ar labklājības
līmeņa uzlabošanos, patiesībā 21. gadsimta
indivīds vēlas izrauties no pašradītas rutīnas,
kas neapšaubāmi ir globalizācijas sekas, tāpēc par
apskates objektiem izvēlas zemes, kurās dzīve un
kultūra ir citādāka. To laikam piemirsuši politiķi,
kuru mērķis ir (vismaz vajadzētu būt) padarīt
Latviju par tūrisma zemi, jo, lai piesaistītu,
piemēram, vāciešus (Vācija dod visvairāk
tūristu pasaulē), ar sklandu raušiem nepietiks.
Latviešiem jācenšas būt atšķirīgiem, jācīnās par
savām tradīcijām un vērtībām, un nenoliedzami,
ka lielākā katra īstena latvieša vērtība ir viņa
valoda – latviešu valoda. Tieši tā mūs atšķir no
citām tautām un notur kopā.
Manuprāt, ir tikai godīgi prasīt, lai ikviens
Latvijā dzīvojošs cilvēks, kurš šo zemi ir izvēlējies
par savām mājām, godā šīs valsts likumus, kā
to dara, piemēram, tie nedaudzie šeit dzīvojošie
afroamerikāņi, indieši u.c. tautu pārstāvji. Es
nevēlos nevienu noniecināt, nesaprotu tikai lieluma
māniju – kur esmu es, tur visiem man jāpielāgojas.
Visbēdīgāk, protams, ir tas, ka šīs problēmas dēļ
latviski runājošo nepatika pavērsusies pret visiem
krievvalodīgajiem kopumā, nešķirojot tūristus,
tikko iebraukušos vai lojāli noskaņotos cilvēkus.
Vai tiešām tēvu grēki piemeklē bērnus vismaz
septiņās paaudzēs un krievvalodīgajiem Latvijā
nāksies vēl ilgi maksāt par padomju impērijas
politikas kļūdām?
Šodien bērns dienas vada pie datora, kurš
pasvītro veselu virkni vārdu, tā liekot noprast, ka
tie ir kļūdaini vai tādus vispār nevajadzētu lietot.
Arī pie televizora neko vairāk par elementāru
sarunvalodu nedzirdēt. Žurnāli un laikraksti ir pilni
ar gramatiskām kļūdām, kaut gan cilvēki apzinās,
ka citi lasīs viņu tekstus. Grāmatas lasīt šķiet
mokoši, laikietilpīgi un nelietderīgi, turklāt tā var
iegūt vienaudžu nosodījumu, jo tas nav moderni,
dzīvojot informācijas tehnoloģiju laikmetā.

Tas, kā cilvēks raksta un runā, vai nu ir viņa
slieksnis uz pasauli, vai klupšanas akmens. Man
rūp valodas liktenis. Latviešiem ir jācīnās ne
tikai par valodas eksistenci, bet arī par to, lai tā
nezaudētu to telpu, kuru senie latvieši radījuši.
Annemarī Šperliņa
12. klase
Ādažu Brīvā Valdorfa skola

K

ad izbraucam aiz Latvijas robežām un
dzirdam kādu runājam mūsu dzimtajā
valodā, mūs pārņem tāda viegla un silta
sajūta, kas saka: „Tu neesi viens, mēs esam
daudz un Tev līdzās!”
Caur dažādām darbības sfērām latvieši nes
pasaulē savu dzimto valodu. Tā ir kā mūsu
spogulis, kurš savā atspulgā atklāj to, ko jūtam,
ko domājam un vēlamies pateikt. Tas ir saistīts
ar to, ka mūsu valodā ir daudz skanīgu un
izteiksmīgu vārdu, kurus vajag tikai pateikt, un
viss būs saprotams pat tam, kurš šo valodu būs
dzirdējis pirmo reizi.
Mārīte Pačūna
12. klase
Jēkabpils vakara
vidusskola

G

rāmatās raksta – Tēvu zeme un Mātes
valoda. Man vienmēr licies, ka varētu būt
Mātes zeme un Tēvu valoda, bet laikam jau
tomēr mamma ir tā, kas sasilda, apmīļo, apņem,
tāpēc valoda vairāk līdzinās viņai.
Patrīcija Pikāne
6. klase
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
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M

ūsdienās ir pazudušas daudzas jo
daudzas valodas, bet ir kāda valoda, par
kuras eksistenci ir aizmirsuši, par kuras
eksistenci nevēlas zināt, un tā ir valoda, kuru zina
katrs, bet lieto retais. Sirds valoda.
Kas ir Sirds valoda? Tā ir dabas valoda, tā ir
Dieva valoda. Tā mums tiek dota kopš dzimšanas
un nomirst tad, kad no tās atsakās. Sirds valodu
nevar iemācīties, bet to var izjust un tajā var
runāt. Ar to mēs sakām īstus „paldies” un īstus
„lūdzu”, kā arī pa īstam redzam un dzirdam...
Vai šīs zemes varenie prot runāt Sirds valodā?
Domāju, ka ne! Viņu valoda ir „brīvība”... Brīvība
apkrāpt un brīvība atņemt. Brīvības ilūzija ir
iemesls, kādēļ neviens negrib runāt, jo jaunā
„demokrātiskā” ēra atšķiras vienīgi ar to, ka
senāk cilvēkus iebaidīja, lai nerunātu patiesību,
bet tagad mums iedeva brīvību, lai mēs nevēlētos
runāt patiesību. Par to taču nemaksā! Mūsdienās
audzē patmīlību un pareizas izvēles vietā paņem
izdevīgo. Paradokss ir tajā, ka atliek tikai pateikt
patiesību, un vara sāk brukt un jukt, tā kā meli ar
patiesību kopā ir kā spridzeklis ar degli. Patiesība –
deglis.
Sirds valoda ir vienkārša, bet smaga, jo katrs
vārds ir jāsaka no sirds un par to ir jāatbild ar
dvēseli.
Dāvis Malakovs
11. klase
Ludzas pilsētas ģimnāzija

V

alodas bagātība ir tā, cik cilvēki skaisti
lieto latviešu valodu, vai tajā ir visi termini.
Cik grāmatas izlasa? No grāmatām arī var
iemācīties valodas, kā arī no vārdnīcām, tās ir
bagātas valodas krātuves. Cilvēki, sarunājoties
ikdienā un satiekoties, papildina valodu ar jauniem
izteicieniem, žestiem, izrunu. Cilvēki, aizbraucot
uz ārzemēm, padzīvojot ilgāk, iemācās to valstu
valodu. Taču nedrīkst aizmirst dzimto valodu.
Atgriežoties mājās, cilvēks ir papildinājis savu
valodas vārdu krājumu. Pie valodas pieder arī
žargoni, ko mēs ikdienā varam dzirdēt, jauniešu
starpā sarunājoties. Bet arī tie bagātina valodu.
Cilvēkiem jājautā par to, vai viņiem patīk lasīt
grāmatas dzimtajā valodā. Citi teiks, ka jā, bet
citi, ka nē. Taču vairums latviešu teiks: „Kas var
būt labāks par savu dzimto valodu?” Manuprāt,
latviešu tautai un man pašai vajag vairāk lasīt,
iegādāties latviešu valodā sarakstītas grāmatas,
lai mācītos bagātāku, skanīgāku valodu.
Latviešu valodai ir jāpaplašinās un jāiet no
paaudzes paaudzē. Nevajag braukt uz ārzemēm
un aizmirst savu dzimteni un valodu, jo tā ir
ļoti vajadzīga. Tāpēc es visiem latviešiem varu
teikt, lai ciena latviešu valodu! Tam ir vajadzīgi
jauni cilvēki. Latvija nedrīkst izmirt, latviešiem ir
jādzīvo, un mūsu valodai ir jādzīvo.
Sintija Šilinska
8. klase
Blīdenes pamatskola
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D

ažreiz man šķiet, ka pēc matu griezuma
par cilvēku var pateikt vairāk nekā pēc
komatiem. Bet man bieži vien tikai šķiet.
Dzīvoju savā šķietamībā un gaidu, kad man kaut
kas uzkritīs uz galvas un padarīs visu skaidru.
Tajā pašā laikā sargāju savu mazo galviņu no
jebkādiem iebrukumiem. Tāpat kā visi baidos no
vientulības. Bet savādākas vientulības. Man nav
bail palikt par Klāvu Elsbergu vai Vonnegūtu. Man
ir bail, ka mani nedzirdēs tad, kad gribēšu kaut ko
teikt. Ka mani negribēs dzirdēt. Ko tad es darīšu
ar visu savu lielisko vārdu krājumu? Rakstīšu
zem segas un slēpšu atvilktnē? Aizvēršu muti un
pārvērtīšos par zemākas šķirnes ļautiņu. Cilvēki
iedalās zemākas un augstākas šķirnes ļautiņos.
Tas ir tāpat kā ar zirgiem. Daži pārvadā kartupeļus
un uz dažiem liek cerības. Un tur nekā nevar
darīt. Kartupeļu pārvadātājiem nekad nekam nav
laika, jo viņi strādā. Mehāniskais darbs. Un ar to
pietiek, lai viņi justos nozīmīgi. Bet cerību zirgiem
visu laiku sevi jāapliecina. Jāapliecina, ka viņi ir
Īsti cilvēki.
Es gribu būt Īsta! Nevis masveida pakaļdarinājums. Vai saprotat mani? Te izšķiras
jautājums par manu godu – varētu nokliegties
19. gadsimta cilvēks. Kad gods bija vērtē. Kad šis
vārds neskanēja kā no noputējušas lādes izvilkts.
Kad vēl visi vismaz izlikās, ka viņiem tāds ir un
kāds to varētu arī aizskart. Un tagad? Laipni
lūgtum, ņemiet, ko gribat, tikai maksājiet vairāk.
Godu? Jā, varat ņemt, tā taču nav niere. Un nieri,
nieri arī varat ņemt. Par atbilstošu samaksu,
protams. Negribat šķirties no goda? Hmm... Vai
zināt, kas ar Jums var notikt? Jūs varat aizmirst
par visu, kas Jums ir. Izsūtīt mēs Jūs, protams,
nevaram, bet pasūtīt gan.
Vai saprotat mani (pārāk bieži uzdodu šo
jautājumu)? Man ir tikai astoņpadsmit, un sava
jaunieša maksimālismā man jau ir bail pazaudēt
to, par ko neesmu droša, vai tas man pieder.
Vai Jums kādreiz bija bail? Man ir bail. Man ir

bail pūlī nesadzirdēt savas domas. Man ir bail
tūkstošu un miljonu plūsmā pazaudēt savu valodu.
Kā 19. gadsimta jaunavai savu godu. Vai varat
iedomāties, kā šī nabaga jaunava sažņaudzās ikreiz,
kad pieminēja apakšsvārkus? Es ar savu valodu
esmu kā šī jaunava. Sažņaudzos un atslābstu. Jo
kurš gan mani piespiedīs atteikties no tās?
Tagad sievietes valkā bikses.
Jūlija Orlova
12. klase
Maltas 1. vidusskola

M

an liekas, ka valoda ir kā aka, no kuras
var smelt un smelt, bet vienmēr ūdens
būs tīrs un dzidrs.
Bet ir vārdi, kas saduļķo valodas dzidro ūdeni.
Tie jāizskauž no mūsu valodas. Es esmu lepna,
ka runāju savā dzimtajā latviešu valodā, bet vai
vienmēr mana valoda ir daiļa? Pēc valodas, kurā
runājam, vērtē pašu cilvēku. Valoda ir kā spogulis,
kurā var redzēt katra cilvēka būtību.
Es savu valodu pilnveidoju, lasot dažādas
grāmatas. Rakstot domrakstus, es cenšos izteikt
savu valodu skaisti, izmantojot mūsu valodas
bagātības. Skolotāja par to mani bieži uzslavē.
Es saprotu – mana valoda ir mans gods. Es
esmu lepna, ka esmu latviete un runāju vienā no
skanīgākajām baltu valodām.
Sandra Rievīte
6. klase
Straupes pamatskola
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M

ans lepnums par Latviju, latviešu valodu
un latvju tautu ir tāds, kādam latvietim
ir jābūt. Esmu lepna par vietu, kur esmu
piedzimusi, kur atrodos, ar ko sazinos un kādā
valodā runāju. Es, kā latviete, lepojos, ka piedzimu
šeit, un, braucot uz svešām zemēm, saprotu,
no kā esmu atvadījusies un kā man pietrūkst –
Dzimtenes. Esmu lepna, ka ik rītu, ejot uz skolu,
redzu putnus augstu lidojam un košu zāli augam.
Paldies, Tev, Latvija, ka šeit man ir vieta, kur
palikt un dzīvot, paldies!
Sintija Jurkeviča
6. klase
Jūrmalas sākumskola „Atvase”

K

am domātas latviešu valodas stundas
skolā?! Tās ir domātas mūsu valodai, lai
mēs iepazītu to tuvāk. Mēs tā iemācāmies
to pareizi lietot dzīvē. Izprotam daudzu vārdu
lietojumu nozīmi, bet pats galvenais, manuprāt,
nelietot lamuvārdus un barbarismus, jo tā vairs
nav mūsu tīrā un svētā latviešu valoda. Tāpēc
mācīsimies to lietot pareizi!
Un kam domātas literatūras stundas skolā?!
Tās domātas, lai mēs iepazītu tautas pasakas,
dzeju, prozu u.c. Lai saprastu, cik skaista
valoda var būt dzejā un daiļliteratūras darbos.
Mēs literatūru mācāmies, lai iepazītu tautas
dzejniekus un rakstniekus, kuri mākslas darbus
ir sarakstījuši latviešu valodā, tā iepazīstot mūsu
valodas daiļskanību, bagātību un krāšņumu. Tas
ir skaisti!
Mācīsimies mūsu valodu un nepiegružosim
to ar svešu tautu nevajadzīgiem vārdiem. Lai
mūsu valoda ir un paliek tīra, skaista, skanīga,
izteiksmīga, bagāta, jo tā ir mūsu gods un
vērtība!
Mairis Gailums
6.klase
Barkavas pamatskola

K

atram cilvēkam, kas nācis šajā pasaulē,
tiek dota savas tautas valoda. Klausoties
savu vecāku sarunas, bērns mācās runāt.
No sākuma, izrunājot dažādas skaņas, veidojas
zilbes, tad vārdi, līdz bērns sāk veidot teikumus.
Jo vairāk māmiņa runā ar savu bērniņu, jo ātrāk
viņš sāk runāt. Mans pirmais vārdiņš esot bijis
„mamma”. Atceros, kā man mamma lasīja priekšā
grāmatas, un es guvu priekšstatu par to, cik mūsu
valoda ir skaista. Kad izaugu lielāka, tad mana
mīļākā nodarbošanās bija un arī tagad ir – grāmatu
lasīšana. Lasot mana valoda kļūst bagātāka, un es
varu droši izteikties. Man patīk sava valoda, jo
tā ir ļoti daudzveidīga. Es esmu lepna, ka manai
tautai ir liels tautasdziesmu krājums. Katram
latvietim sanākot pa tautasdziesmai, arī man.
Esmu lepna par savu tautu un savu valodu
Dziesmu svētku laikā. Dziesmas, kas izskan pāri
Mežaparka priedēm, ir daiļskanīgas un saviļņo
daudzas sirdis.
Sava valoda ir jāciena un jāgodā, jo, ja mēs
paši latvieši to nedarīsim, tad citi jau ne tik. Pārāk
bieži mēs dzirdam, kā latvieši, sarunājoties ar
krievu tautības cilvēkiem, pāriet uz krievu valodu,
tādējādi tiem iztopot. Labi, ka par to tiek domāts
un televīzijā jau rāda reklāmas rullīšus par to, ka
mums ir jāļauj citu tautību cilvēkiem runāt mūsu
valodā.
Man patīk, ka es esmu latviete, ka mana
Dzimtene ir Latvija un ka es runāju latviski. Es
apzinos, ka man vēl ir daudz jāmācās, lai mana
valoda būtu vēl skaistāka.
Līva Tomiņa
8. klase
Barkavas pamatskola
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R

ūdolfs Blaumanis reiz teicis:
„Mana tauta ir mans zelts,
Mans gods ir viņas gods.”
Tad kādēļ tagad mūsdienu pasaulē
Tauta un gods tiek tik zemu vērtēti?
Dažiem pat tas ir kā negribot uzlikts sods.
Aicinu šo domu izprast,
Jo ne jau katrs ko tādu var pateikt.
Un beigu beigās balstīt šos vārdus, balstīt valodu mūsu!
Neļaut tai krist, lai cik šautenes pret to būtu vērstas,
Lai arī cik cilvēku vārdi būtu pret, bet tas jau tas pats...
Turēties pretī, lai pa druskai tie lēnītēm lūztu.
Es savukārt saku, ka gods ir valoda.
Gods to nēsāt un kopt
Kā savas valsts karogu, vārdu.
Ir brīži, kad šķiet – viss iet uz labu, valoda plaukst,
Līdz atrodas kāds, kuram miera trūkst,
Un ar dubļainām kājām to atkal tas spārda.
Protams, lai uzceltu māju,
Celtniekiem ir jānosmērē rokas.
Tāpat ir ar valodu, to vajag būvēt.
Nevajag kautrēties, kā tas lasāms daudzu tautiešu sejās,
Ar tūkstošiem vārdu mēs kopīgi to varam,
Skrūvīti pie skrūvītes mēs tās pamatus esam spējīgi skrūvēt.
„Tagad es kopšu savu valodu!”
Kāds atkal sauc, bet ko nu tur vairs.
Tas ir kā nokavētam vilcienam saukt: „Stāt!”
Reizēm tiek teikts, ka viss iegrimis par dziļu,
Risinājuma iespēju ir maz, pat gandrīz vairs nav,
Bet te nu es esmu ar savu valodu klāt.
Tad saucu es pretī: „Mana valoda ir mans gods,
Ja reiz nokavējuši esam vilcienu to,
Tad vismaz savu godu aizstāvēt varam!”
Jo par vēlu nav nekad.
Tāpēc nāksim pretī un uzsmaidīsim valodai mūsu
Kā pirmoreiz rītā uzspīdējušam saules staram.
Toms Taukulis
10. klase
Olaines 1. vidusskola

S

aule lēca no jūriņas,
Kamolīti ritināja,
Kamolīti ritināja,
Valodiņu skandinot.
Ritinājās valodiņa
No vietiņas uz vietiņ’.
Apskrēj’ jūru, pasaulīt,
Skandējot valodiņ’.
Valodiņa ritēj’ raiti
Tam, kas to godāja.
Ne tik labi muļķītim –
Tas valodu negodāj’.
Valodiņai divas mēles,
Abas savu runāja.
Viena teica skaistus vārdus,
Otra bārstīj’ krikumiņus.
Mācies valodiņu izprast,
Rakstīt, izzināt un teikt!
Dzimtā valodiņa tava
Jāsargā kā māte sava.
Beāte Paleja
6. klase
Smiltenes Trīs pakalnu
pamatskola
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B

ūt latvietei – tas ir gods, es lepojos, ka es runāju latviešu valodā. Kaut tā vēl saglabātos gadu
tūkstošiem! Nedrīkst izzust cilvēki, kas runā latviešu valodā, latvieši nedrīkst pievērsties
citai valodai! Latviešu valoda ir kultūras valoda. Kurš gan var nelepoties ar savu valodu,
kurā runā katrs no mums, kurā katrs esam lasījuši daudzus daiļdarbus, ko rakstījuši rakstnieki,
ar kuriem mums ir jālepojas. Latviešu valoda pastāvēs tikai tad, ja būs cilvēki, kas tajā runās un
smiesies, kas latviski teiks: „Tā ir mana Latvija, tā ir mana latviešu valoda!”
Kristīne Berga
9. klase
Blīdenes pamatskola

V

aloda mana –
Vienīgā mana.
Valoda sirdī man likta,
Valoda dzimtā – visskaistākā!

Valoda mana –
Bagātā, mierīgā,
Plūstošā tā kā strauts,
Valoda dzimtā –
Man vienīgā!
Valoda mana –
Dziesmas un dainas!
Un kur tad vēl pasaku ainas!
Gadu garumā
Pasaule mainās,
Bet valoda – nē,
Tā plīv kā karogs mastā!
Lai nāk vētras vai negaiss un posts,
Mana valoda ir mans gods!
Olga Surgutova
8. klase
Špoģu vidusskola

V

ārdi sabirst kā rasa rītos
Man pie kājām, kas ceļa jūtīs.
Es brienu pa vārdu audeklu,
Un maigums dzied krūtīs.

Vārdi sabirst kā graudi tīnēs,
Solot maizes svētību saglabāt tīru.
Ar pietāti lūkojos vārdu plūdos –
Tas tāpēc, ka savu valodu mīlu.
Vārdi sabirst kā spožas zvaigznes
Pie naksnīgās debess zilā bezgalībā.
Es droši maldos vārdu labirintos,
Jo zinu, tie pār mani stīgo.
Vārdi sabirst manu domu dzīlēs,
Iekrīt sirds dāsnajos kambarīšos.
Pa vienam tīrus tos atdodu citiem.
Tā dzīvojot, mācoties atraisīšos.
Lauma Glavecka
9. klase
Rencēnu pamatskola
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P

ēdējā lāse, kas steidzas lejup pa loga rūti,
Atgādina to, cik savu valodu nosargāt ir grūti,
Kungi grūtību priekšā paceļ tik hūti,
Un nejautā valodai: „Ko gan tu jūti?”
Tu kājām mīdīta, akmeņiem mesta,
Tautās noliegta, svešajiem nīsta,
Tikai tautiešiem valoda šī, tik tiešām ir īsta!
Viktorija Voika
9. klase
Stacijas pamatskola

M

ēs trinam mēles valodā svešā,
Es mācos jau divas, bet jāzin vēl trešā.
Valodas grūtas, valodas raitas,
Valodas senas un valodas skaistas.

Bet man mana valoda svētākā,
Ko dzirdu visapkārt Latvijā.
Latviešu valoda vārdiem ir bagāta,
Svešam tautietim tā liekas smagāka.
Bet mums mūsu valoda tīkami skan,
Tik viegla un tīra tā liekas man.
Lai latviešu valodai gods un slava,
Ir jāmīl un jāciena valoda sava!
Alise Sika
8. klase
Ikšķiles vidusskola

V

J
alodas tapšana

a pasaule mēma būtu,
Dotu tai valodas pūru,
Lai dziesmas un dainas,
Kas klusē, reiz skaļas kļūtu.

Krita zvaigzne, un izplauka
Vārdu zieds.
Katra ziedlapiņa izstaroja
Jaunu vārdu.

Ja pasaule kurla būtu,
Tai atdotu skaņas godu,
Lai dziesmu un dainu dzintars
Caur ausīm vijas un mirdz.

Es salasīju šos ziedus,
Un uzplauka jauns,
Vēl neredzēts, vēl neapbrīnots
Vārdu karuselis.

Ja pasaule akla būtu,
Tai dotu redzes burvību,
Lai varētu vērot un just,
Kas tagad, kas notiks un būs.

Vārds pie vārda rindojas:
Rīvējas, slīpējas, saskaišas.
Atveru tīni, lai satek,
Lai glabājas nākamām paaudzēm.

Realitātē mostos no sapņa,
Dziesmas daino man apkārt.
Nesu tās pasaulē citiem,
Jo valoda – mans gods.

Kristers Zariņš
6. klase
Rencēnu pamatskola

Laura Mihailova
9. klase
Rencēnu pamatskola
65

Lindas Kirhneres zīm., 2. klase, Liepājas 15. vidusskola
66

M

ana mātes valodiņa,
Kur gan paslēpta bij’ viņa?
Agri, mazam apgūstama,
Visu mūžu runājama,
Cieši sirdī slēdzu to,
Tā kā lietu dārgāko.
Agris Bučjus
6. klase
Cēsu Sanatorijas internātpamatskola

M

ana dzimtā valoda – visskaistākā.
Tā smejas!
Tā raud!
Tā dzīvo!
Mana dzimtā valoda – kā bērns.
Tā jālolo,
Tā jāsaudzē,
Tā jāsargā!
Mana dzimtā valoda – mans lepnums.
To mīlu,
To mācos, to cienu!
Rūta Klētniece
6. klase
Cēsu Sanatorijas internātpamatskola

D

od, Dieviņ, man lielam augt,
Valodiņu mācīties!
Tēvu, māti vārdā saukt,
Ienaidnieka nebīties!
Godam lietot labus vārdus,
Nelaist tajā liekus sārņus!
Lietošu to es ik dienu,
Nemainīšu ne pret vienu.
Kristaps Eglītis
6. klase
Cēsu Sanatorijas internātpamatskola

V

aloda ir kā zieds,
Kas nenovīst.
Viskošākās krāsās
Tā laistās un mirdz.
Māti, sauli un dzimteni
Savā valodā izrunāju.
Saviem draugiem tālumā
Savu valodu iemācītu.
Elīna Račko
6. klase
Cēsu Sanatorijas internātpamatskola

A

r latviešu valodu, tīru un skaidru,
Mācos patiesībai blakus iet.
Godā to ceļu,
Sevi atklājot,
Latviju aizstāvot.

Ar dzimto valodu mīļu kā māti
Mācos citas valodas saprast.
Izkopju tās runā,
Sevi mācot,
Latvisko aizstāvot.
Manas tautas valoda –
Mana latviešu valoda
Reizēm kā apmaldījies gājējs
Neatrod mājas.
Palīdzēsim!
Renāte Hāne
7. klase
Rencēnu pamatskola
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3. klases skolēna zīm., skolotāja Sandra Znotiņa, Lībagu sākumskola
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V

ārds ceļ jaunu pasauli.
Vārds veido jaunus vārdus.
Vārds mazgājas rīta rasā,
Cilvēks smeļas no vārdiem spēku
Un kļūst tīrs.

S

avā dvēselē iestādu vārdu ziedus,
Lai tie kopā ar mani spēj augt.
Prāts atbrīvo,
Prāts nedod spēku.
Spēku dod sirds.

Vārdi kā putni ceļas spārnos
Un lido uz priekšu un atceļā.

Vien sirds vārdu puķēm uzziedēt liek,
Atver man acis ikdienas ejamos ceļos:

Brīnums? Varbūt...
Jebkura cerību dzirksts arī cilvēkam
Rada iespēju celties.

Kļūstu redzīgāka,
Atvērtāka sev un citiem,
Jo spēku dod sirds.

Ar vārdu es citus satieku,
Ar vārdu es citus saklausu.
Mana Latvija dzīvo.
Mana valoda brīva.
Es neesmu viens.

Sirds kopā ar mani latviešu valodu nes
Jaunatklātajos ceļos, kur cilvēki dzīvo.
Uzdzirkstī prieks,
Mana valoda dzīvo.
Mana Latvija mirdz.

Madara Cēsniece
6. klase
Rencēnu pamatskola

Evita Skujiņa
9. klase
Rencēnu pamatskola

M

V

Mana un Tava valoda,
Gadsimtiem cauri vijusies,
Pārciešot valdošās varas,
Bet, spītējot visam, saglabājusies.

Ir tūkstošiem valodu,
Ir tūkstošiem zilbju.
Bet tā tieši mana,
Kurai labākā skaņa.

Mana un Tava valoda.
Izdzīvo to!
Pilnveido to!
Esi tajā, lai pastāvētu un pilnveidotos.

Cel savu valodu,
Pārstāvi to.
Izrunā un izplati,
Izsapņo to.

ana un Tava valoda –
Putna lidojums negaisa laikā,
Suņa rejas saullēkta stundā,
Smaidu lietus satrauktās sejās.

Madara Gedrovica
11. klase
Talsu Valsts ģimnāzija

aloda, tā mani pārstāv,
Prezentē, parāda, vienkārši pastāv.
Tā nes mani augstāk,
Tā nes mani tālāk.

Edgars Ritmanis
8. klase
Balvu pilsētas ģimnāzija
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Andreja Gžibovska zīm., 2.a klase, Rēzeknes 3. vidusskola
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Í

ai valodā man māte dziedāja,
Šai valodā koki tik man vienam žūžoja.
Tā valoda dzīvo manī,
Manā sirdī, manā sapnī.
Tā tuvākā uz pasaules –
Tā spārnos mani nes.
Katrs vārds, katra zilbe –
Šī valoda – visa mana dzīve!
Skaista, ja ne, tad paša vaina.
Tai skan cauri latvju daina.
Mana valoda ir mans gods!
Par necieņu pret to,
Lai gaida sods!
Tik sūri grūti pelnīta –
Brīvība.
Brīvi runāt latviski.
Tev,
Man –
Latvijā....
Gatis Timofejevs
9. klase
Balvu pilsētas ģimnāzija

M

ans gods ir mana valoda,
Un dvēsele ir tā!
Ar dvēseli mums vienmēr jābūt saskaņā!
Gan vasaras svelmē,
Gan ledainā ziemā,
Gan rudenīgs lietus kad līst,
Tu vienmēr man blakus,
Tu vienmēr man sirdī,
Kā bākuguns jūrā, kas sauc.
Marija Tihomirova
12. klase
Ventspils vidusskola

L

ai arī zinu,
Manai valodai ielauzti spārni,
Tomēr kopā mēs varam,
Mēs varam atrast veidu, kā lidot!
Marta Vilka
11. klase
Talsu Valsts ģimnāzija

L

atviešu valoda ir kā izplaucis zieds,
Katra ziedlapiņa ir tik skaista un koša!
Latviešu valoda ir kā rīta rasas liets,
Tik brīnumains kā saule starojoša.
Latviešu burti ir kā lietus lāsītes,
Tik mazas, bet tomēr spītīgas!
Latviešu zilbes ir kā košas krellītes,
Tik jautras, tik skaistas, tik krāsainas.
Latviešu valoda ir kā pasaka,
Kuru mēs mīlam un sargājam.
Latviešu valoda ir kā dziļa aka,
Jāskatās tikai, lai nepazaudējam.
Margarita Panovska
7. klase
Špoģu vidusskola

M

ēs sastopamies ar to ik dienu,
To nevar pārdot, to nevar nopirkt,
Tai vienkārši ir jābūt tevī,
Tā tur ir, tev tikai jāpameklē, tev tā ir jāatrod,
Un, kad tu to atradīsi,
Tu sapratīsi, ka vislielākais gods uz zemes šīs,
Ir valoda, mūsu vienīgā latviešu valoda.
Alvis Mednis
9. klase
Stacijas pamatskola
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Marka Jankovska zīm., 2. klase, Liepājas 15. vidusskola
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E

s sajūtu prieku par valodu,
Kuru es varu saukt par savu.
Es varu daudz par to runāt.
Es varu visiem par to daudzināt,
Jo kur vien būšu,
Ko vien darīšu.
Es visiem sacīšu –
„Mana valoda ir mans gods.”
Un ar to viss jau ir pateikts.

E

s ar savu valodiņu,
Iemācījos lasīšanu,
Iemācījos lasīšanu,
Izlasīju grāmatiņu.
Izlasīju grāmatiņu,
Izstāstīju māmiņai,
Izstāstīju māmiņai,
Lokot skaisto valodiņu.
Viktorija Kokoreviča
5. klase
Stacijas pamatskola

Melita Mašņikova
9. klase
Stacijas pamatskola

S

ākumā man
Likās – valoda ir grūta. Bet tā kā
Orhidejas zieds manos vārdos uzplauka,
Domās man ienāca,
Atmiņā tā nezuda.
Irma Bosko
7. klase
Iecavas vidusskola

N

āk atkal rudens ar savādu dvašu,
Un liekas, ka nesaprotu es sevi pašu.
Tik daudz ir runāts un apkārt dzirdēts,
Ka pazūd viss, kas kādreiz mīlēts.
Bērzi noliec savas skaras uz leju,
Lai skaistumu tuvāk es apskatīt eju.
Bet ne jau viss ir skatāms un baudāms,
Un ne jau viss ar rokām taustāms.
Mums latviešiem ir kāds skaistums dots
Kas jāizjūt kā liels gods...
...mūsu valoda!
Linda Bukša
9. klase
Stacijas pamatskola

M

aza,
Apbrīnojama,
Neatkārtojama,
Asprātīga.
Valodiņa tā ir.
Allaž runātā un mīlētā
Latviešu valoda – mūsu valoda.
Omulīga.
Droša,
Atplaukusi savā krāšņumā.
Ilgi dzīvojusī,
Runātā, dziedātā, čukstētā...
Mūžīgi šī valoda pastāvēs,
Atkārtota un iemācīta.
Ne vienam vien cilvēkam
Sirsniņā dzīvos.
Gadi
soļos, bet
Dievs šo valodu
Sargās mūžīgi.
Kristiāna Kreiere
7. klase
Iecavas vidusskola
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Māra Fedotova zīm., 2. klase, Rušonas pamatskola
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M

īli un cieni savu valodu!
Apmīļo, samīļo to!
Nepagriez muguru dzimtenei,
Atgriezies, runā ar to!

L

atvija ir dzimtene mana,
Kurā izaugu es.
Valoda ir gods mans,
Ar kuru lepojos es.

Vienmēr jāzina, cik valoda dārga –
Apskaties apkārt sev...
Lai izprastu, zinātu godību,

Nav manos spēkos valodu noturēt,
Bet mūsu spēkos ir neļaut tai pazust.
Ja pazudīs mana valoda,

Oāzei nav jābūt tev.
Dari tā, lai valoda svēta –
Atceries senlaikus, draugs!

Tad arī es pazudīšu.

Ikkatrs burts tev ir valoda,
Runa – tavs acuraugs.

Es mīlu dzimto valodu,
Es mīlu Latviju,
Es mīlu savu dzimteni
Kā jauko, labo māti.
Kristīne Balalaika
8. klase
Rēzeknes Poļu vidusskola

Mijoties valodu tūkstošiem,
Atceries – tavējā – vienīgā.
Nav mums jāslavē citas pār mēru,
Savējā – mūžos cienīga.
Emīls Ziediņš
7. klase
Iecavas vidusskola

L

atviešu valoda...
Tā valoda mana,
Un tas ir mans gods!
No senseniem laikiem
Caur pasakām un teikām,
Caur tautasdziesmām pie manis
Tā nākusi ir.
Un šodien tā mīļa
Un dzidra lai skan.
Emīls Ločmelis
7. klase
Salnavas pamatskola

M

ana valoda
Nav rudens krāsaino lapu čalas,
Kas vēlāk aiziet tālumā.
Mana valoda
Nav ziemas sniegpārsliņa,
Kas vēlāk izkūst.
Mana valoda
Nav pavasara saullēkts,
Kas vēlāk norietēs.
Mana valoda
Nav vasaras zieds,
Kas uzzied un vēlāk novīst.
Mana valoda ir mans gods,
Tā ir mana dvēsele un miers.
Esmu lepna par to!
Rasma Bučeniece
8. klase
Rēzeknes Poļu vidusskola
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Annijas Elīnas Dūkas zīm., 1.a klase
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L

iec ausi pie zemes un ieklausies
savā klusajā valodā, kura mēdz būt
arī skarba un nepatiesa.
Liec ausi pie jūras un sadzirdi tās viļņu valodu,
Bet zini – savā dzīvē jāizprot un jāsaglabā
Tava un mana valoda, jo tā ir mūsu valoda.
Jūra bango, valoda runā un dzied,
Smejas un raud.
Skaisti un patiesi – mana valoda ir mans gods.
Sandra Seļakova
2. kurss
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola

M

ana,
Mana zeme.
Mana māja.
Mana ģimene.
Mana valoda.
Viss ir patiesi mīļš.
Viss ir saistīts un tīrs.
Zemīti kopjam, māju tīrām,
Ģimeni saudzējam, stiprinām.
Bet valodu bieži mēs piemirstam,
Valodu bieži mēs sārņojam,–
Kancelēts pasākums, mesidžs, ne ziņa,
Učene, okay un davai...
Varbūt valodu kopt būtu gods?
Jo, vai tad tīrā zemē, mājā un ģimenē
Valoda netīra varētu būt?...

V

alodu ravēja,
Valodu vējā sēja,
Valodu lauza
Un valodu smēja.
Svešajiem nepatīk,
Nepatīk mana valoda.
Svešam to nesaprast,
Svešam tā asa kā galoda.
Valoda mana –
Valoda šūpulī likta.
Valoda dzimtā
Nav ne laba, ne slikta.
Man tā vienmēr ir
Pati skaistākā valoda.
Kaut reizēm tā ir
Asa kā galoda.
Valoda mana –
Dziesmas un dainas.
Gadsimtu garumā
Pasaule mainās.
Nemainās debesis,
Nemainās dzimtā valoda.
Viņa man vienīgā
Asa kā galoda.
Valoda, valoda,
Maiga kā pūka,
Asa kā galoda
Tā mana valoda
Ir dzimtā valoda.
Toms Lazdiņš
9. klase
Gulbenes vidusskola

Terēze Medne
8. klase
Liepupes vidusskola
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Dariusa Jeršoka zīm., 4. klase, Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola
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M

ana valoda arī ir dzīva,
Nevis tikai burti a, b, c un d.

Valoda, kas aizkustina katru latvieti.
Ozoli, kas aug dārzos vai pļavās
Arī dažreiz ir runājuši latviski.
Man patīk, ka es dzīvoju Latvijā
Un runāju latviski – savādāk nevar.
Gudrība. Omulība.
Draudzīga saruna Tev un man.
Ritvars Māsāns
7. klase
Iecavas vidusskola

M

ana latviešu valoda, mīļā un svētā,
Kā rīta un vakara sveiciens,
Kā tēva un mātes glāsts mīļais.
Tik skaidra kā avota ūdens,
Tik dzidra kā rasas pērle,
Tik silta kā vasaras saule.
Cauri gadu simteņiem ilgiem
Gan mīlēta un cienīta,
Gan nicināta un nesaprasta,
Visas latviešu tautas un manu senču lolota,
Pie manis nāci tu.
Un par to man vislielākais prieks,
Un par to man vislielākais gods.
Elza Čoiča
7. klase
Salnavas pamatskola

R

udens aiz loga. Saulstaru spīts.
Neviena nezināts, neatpazīts.
Mans izteiktais vārds uz loga rūts
Aizmiglo skatu.
Rudens tik grūts...
Izsaku vēl vienu. Parādās smaids.
Atklājas nozīme, šaubas gaist.
Piedzimst krāsas un skatiens tīrs.
Pamostas brīnums. Vārds kļuvis tik dzīvs!
Ne bailes, ne skumjas, žēlums vai spīts,
Bet gods mans, caur gadsimtiem uzstājīgs.
Mans vārds ir kā vārti, caur kuru tas iet,
Spēks savalgo valodu.
Man gribas skriet.
Ar vārdu pierādīt, sajūsmināt –
To latviešu paaudzēm mūžam zināt!
Viss pārējais mazsvarīgs...
Mācies! Es zinu jau –
Mana valoda – gods ir mans.
Anete Sietiņa
10. klase
Gulbenes vidusskola

A

k tu, mana valodiņa,
Ko bez tevis darītu es!
Ja nebūtu tevis,
Tad nerunātu mēs.
Ja nebūtu tevis, valodiņ,
Es mammai nevarētu norunāt šo jauko dzejoli;
Ja nebūtu tevis,
Es tētim nevarētu pajautāt, kā viņam iet;
Ja nebūtu tevis,
Es māsai nevarētu paprasīt kādu dzejoli par tevi.
Ak tu, mana valodiņa!
Ko bez mums darītu tu?
Ja nebūtu mūs,
Kas gan runātu tavu valodu?
Renāte Kuzņecova
5. klase
Ciblas vidusskola
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Kristiāna Blumberga, 1. klase, Pampāļu pamatskola
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S

argi mani, valodiņa,
Es esmu viens,
Nesaklausīts.
Es jūtos viens
Un nesaprasts.
Lielajā pierē grumbas velkas,
Bet lūpu kaktiņi
Pat nepakustas.
Tu negribi ko sacīt, jautāt?
Klusums...
Esmu viens,
Joprojām nesaklausīts.
Sapņi piepildās,
Bet brīnumi nenotiek.
Tāpat saulainās dienās,
Lietus un vēja pilnās,
Man lūpu kaktiņi klusē,
Jo es rūpīgi glabāju
Savu mātes valodu.
Kā mazs bērns,
Kas, kaut kur nolīdis.
Tā vientuļi klīst.
Es būšu vientuļš un nesaprasts,
Bet neļaušu Tev sarkt.
Neļaušu par Tevi smiet.
Kaut pierē krunkas velkas,
Bet būšu nomodā
Par Tevi, valodiņa –
Mans prieks un lepnums,
Mana gaismas devējiņa.
Guna Dancīte
12. klase
Cēsu Valsts ģimnāzija

J

aunai dienai austot, dzirdu to,
Un bezspēkā tā dod man vēlmi.
Vien atlicis nezaudēt dzirdēto
Un izjust valodas spēcīgo svelmi.
Ar valodas spēku var cirst
Un mīlestības vārdiem aplaimot.
Tā viegli pār cilvēku lūpām birst,
Tik atlicis vien ko noskaidrot.
Kā lai zina, ka mūžīga tā būs?
Ar kādu spēku tā spēj lauzt?
Cik siržu savā varā tā gūs?
Vai spēj auksto akmeni grauzt?
Atbilde rodama tik viena:
Valoda ir liels spēks,
Valoda nebaidās ienaidnieka,
Ar valodas spēku tiek nomazgāts grēks.
Tai spēku dod mūsu tautas runa,
Iedvesma rodama mūsos pašos.
Mums ir tikai viena doma –
Būt ar to kopā mūžu mūžos.
Pēteris Savickis
9. klase
Ciblas vidusskola
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E

s esmu negods,
Lielos godos
Es vienmēr gāžu podus,
Un inteliģencei vīst ausis,
Jo mani vārdi ir kā truli naži,
Un manos teikumos
Birst kara laika lodes...
Kad es esmu melna,
Mani vārdi
Un valoda mana
Ir velns.
Sak, jupis tevi rāvis!
Bet parāvu pati!
Tu tikai skaties!
Rādās, es kļūstu par savu domu,
Padarot Lielos Griezos Ratus
Par pagājības papīrgrozu.
Un pēkšņi mana balss skan!
Un es esmu mani vārdi!
Es domāju uz savu tautu,
Un izrādās –
Manis nav.
Mani samīļo sirmi bērzi,
Un es sašķīstu gabalos,
Nu ir vairs tikai vārdi.

Gar bārdainu akmeni
Es iesūcos zemē
Pie saknēm
Un kļūstu par augsni,
Tā rodas tauta.
Skudra nedzīvo viena,
Skudra ir skudru pūznis
Un tikai tamdēļ stipra.
Diži ozoli
Aug tikai dižā zemē,
Bet tie nav mūsu ozoli,
Kas te aug,
Tie-ļaudis,
Kas izšķīda senāk,
Baroja viņu saknes.
Mēs nekļuvām par tādiem ļaudīm,
Un nu šie ozoli kalst.
Sāk līt lietus.
Vārdi kā ūdens
Satraumējas rakstos,
Un paaudžu konfliktos
Viss pārvēršas dubļos.

Bet izmūk
No mākoņu gūsta saule
Un saka:
- Nav vērts!
Un tepat paveras zeme,
Un dziļi, dziļi no pazemes,
No senču laikiem
Uz augšu,
Pie mums,
Pie nepatstāvīgajiem,
Izspraucas svētavots!
Dainas.
Tauta ir sava zeme.
Gan tiešā,
Gan pārnestā nozīmē.
Paaudzes ir zemes slāņi.
Valoda –
Tā ir kā ūdens,
Kas plūst cauri gadsimtiem.
Valoda savieno manu paaudzi
Ar tiem ļaudīm,
Kas izšķīda senāk.
Un es zinu –
Mēs esam viena tauta!
Es kļūstu par saviem vārdiem,
Un dzīvot ir gods.
Olita Šķēle
10. klase
Lubānas vidusskola

Annijas Žigarevas zīm., 3. klase, Blīdenes pamatskola
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