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P

riekšvārds

Latviešu valodas aģentūra jau sesto gadu aicina
1.–12. klašu skolēnus domāt un būt līdzatbildīgiem
par Latviju un latviešu valodu.
Skolēnu literārie darbi, kā arī zīmējumi ir apkopoti
un izdoti grāmatās: „Mana valoda ir mans gods”
(2009), „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu”
(2010), „Mana valoda ir mans gods. My Language:
A Matter of Honour for Me. Ma language est mon
honneur” (2010), „Ko, Latvija, Tev varu dot?” (2011),
„Starp tevi un mani ir valoda” (2013).

Šogad piedāvājam lasītājiem jaunu krājumu –
„Latvija, es esmu Tavs bērns”. Šajā izdevumā
skolēni ir izteikuši savas atziņas par Latvijas dabas
krāšņumu, dramatisma un varonības caurvītajām
brīvības cīņām, savdabīgo kultūras mantojumu,
skaisto un skanīgo latviešu valodu, kā arī mūsu
tautiešu izcilajiem sasniegumiem sportā, mūzikā,
tēlotājmākslā, literatūrā u.c. jomās. Dažādu žanru
radošajos darbos spilgti izgaismojas arī jauno autoru
emocionālā saikne ar Latviju. Mūsu valsts tiek dēvēta
ne tikai par „dzimteni”, „tēvzemi”, „mājām”, bet arī
par „otro māti”. Raksturojot šo „otro māti” un atklājot
savas jūtas un attieksmi pret to, daudzi skolēni
pauž vēlmi ar aktīvu darbību sekmēt dzimtās zemes
labklājību, tās izaugsmi un atpazīstamību plašajā
pasaulē, taču neslēpj arī sāpi par ekonomiskās krīzes
postošajām sekām, bažas par tautiešu aizbraukšanu
uz ārzemēm, rūgtumu par dažu pilsoņu bezatbildību
un morālo degradāciju.

Ailas Černihovičas zīm., Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, 6. klase
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Jauno autoru radošie darbi dod iespēju iepazīt arī
daudzveidīgus un interesantus Latvijas bērnu tēlus.
Uzrunājot Māti Latviju, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas
10. klases skolniece Solvita Čerņavska saka:
„Pat bez metaforām skaļām,
Bez vārdiem, saldiem kā dažādu ziedu medus
No Tavām smaržīgām pļavām,
Es esmu Tavs bērns, un Tavi bērni – mēs visi.”
Kā savdabīgs precizējums šai atziņai izskan
Līvānu 1. vidusskolas 6. klases skolnieka Arvja
Utnāna secinājums: „Latvijai ir daudz bērnu, un
katrs ir neparasts. Mēs esam kā tādi mazi, krāsaini
akmentiņi. Cits spožāks, cits varbūt glītāks, cits ar
asumiem, cits gludāks, bet tomēr kopumā esam
krāsaini un neparasti.” Skolēnu radošo darbu krājums
„Latvija, es esmu Tavs bērns” ir spilgta mozaīka,
kuru ir izveidojuši mazie, jaukie, bet tik ļoti atšķirīgie
„akmentiņi” – Latvijas bērni.
Lai ikvienam šīs grāmatas lasītājam izdodas
atrast arī savu vietu krāsainajā un daudzveidīgajā
Latvijas koptēlā!
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Līvas Braueres zīm., Vecpiebalgas vidusskola, 9. klase
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āte mums visiem viena – Latvija,
bet mamma – katram cita.
Laura Pīpkalēja
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
8. klase
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Valentīna Petruseviča zīm., Daugavpils 16. vidusskola, 5. klase
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V

ējā līgani šūpojas silu priedes.
Upe burbuļo, šņāc un sprauslā,
mezdama līkumus gar pļavu,
pilnu visdažādāko ziedu. Gar mežmalu
aizčāpo ezis, kokos kāpelē dzilnas un lēkā
mizložņas. Tādu ainavu prot atveidot tikai
visprasmīgākais mākslinieks ar radošuma
dzirksti. Latvija – šīs ainavas māksliniece
un gleznotāja.
Ota manās rokās dreb. Māte Latvija
pietur manu plaukstu un palīdz
izveidot skaistas līnijas. Es
iezīmēju sevi neveiklajā pilsētu
pelēcīgumā. Māte mīļi pasmaida
un iekrāso man apkārt puķes
un sejā gluži tādu pašu smaidu
kā viņai. Arī es vēlētos būt
tikpat talantīga, mīļuma pilna
un cēla kā viņa.
Mātei ir tikai viens audekla gabals,
apjozts ar sarkanbaltsarkanu rāmi. Visiem
tajā vietas nekad nepietiek. Tādēļ viņa
krāso pāri, aizklājot iepriekšējo ainavu.
Neviens nepaliek gleznas virspusē mūžīgi.
Vienīgi sarkanbaltsarkanais rāmis nu jau
94 gadus apjož gleznu. Māte
katru dienu noslauka no tā
putekļus. Dažkārt palīdzu arī
es, jo vēlos, lai viņai pietiek
laika gleznošanai.
Visu savu bērnību esmu
pavadījusi, spēlējoties zem
gleznas. To, ka mana bērnība
ir paslēpta zem kādas no
daudzajām krāsu kārtām, es nemaz
nenojautu. Māte ir gleznojusi vienmēr.

Vismaz tā viņa stāstīja, kad paņēma
mani rokās un nolika uz ceļgaliem, lai
samīļotu.
Reizēm es smejos par gleznā
redzamajiem tēliem. Mātei Latvijai
nekas nepaliek apslēpts, un ikvienu
savu bērnu viņa mīl tikpat stipri kā
mani. Gleznā aplūkojamie cilvēki ir tik
ļoti pārņemti ar sevi, ka ikdienas rūpēs
aizmirst par viņas visu redzošajām acīm
un dzirdīgajām ausīm.
Smieklus man sagādā viņu
sejas izteiksmes, kas pauž
tik dziļu egoismu, ka drīzāk
būtu jāraud, nevis jāsmejas.
Latvija nekad nesmejas par
saviem bērniem. Mātes
sirds sažņaudzas ikreiz,
kad jāizdzēš no gleznas
kāds no bērniem. Šo bērnu vietas nekad
netiks atdotas citiem. Latvija cer, ka
bērni atgriezīsies un tiks paslēpti zem
krāsu kārtām, nevis atdoti citām mātēm.
Patiesībā gan pamātēm, jo viņu māte var
būt tikai viena – Latvija.
Arī es kādreiz zudīšu no
gleznas redzamās daļas zem
krāsas. Un tur es dzīvošu.
Mūžīgi tur – vienmēr manas
mīļās Latvijas sirdī.
Aija Pentjuša
Rēzeknes Valsts
ģimnāzija,
10. klase
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Lauras Annas Asares zīm., Ventspils 6. vidusskola, 3. klase
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L

atvija ir krāsu zeme. Ja man liktu
uzzīmēt manu Latviju, tad es
paņemtu visus zīmuļus, flomāsterus,
krītiņus, kādi tikai ir manā mājā.
Pirmo es paņemšu zaļo zīmuli. Ar
šo krāsu es uzzīmēšu Latvijas dabu:
zālīti, krūmus, kokus. Nekur citur nav
tādu skaistu un kuplu liepu, tādu spēcīgu
ozolu kā manā dzimtenē. Nekur citur pēc
pavasara lietutiņa daba nesmaržo tā kā
Latvijā.
Otrā krāsa būs dzeltenā. Ar šo
krāsu man saistās ģimenes siltums un
mūsu smaidošā saulīte. Tādus mierīgus
saullēktus un burvīgus saulrietus var
piedzīvot tikai Latvijā. Saulītes stari kā
māmiņas rokas glāsta un rūpējas par
katru dzīvo radību.
Trešā krāsa būs zilā –
Baltijas jūra un debesis.
Daudzi cilvēki brauc uz Latviju,
lai redzētu jūru, sajustu tās
smaržu un dzirdētu šalkoņu.
Protams, lai parādītu mūsu
debess skaistumu, jābūt īstam
māksliniekam.
Vēl es paņemšu balto krāsu. Ar šo
krāsu es uzzīmēšu lielas pīpenes. Uz
tām būs mazas, sarkanas mārītes. Bez
pīpenēm nevar iedomāties pļavas un zāļu
klēpi Jāņu vakarā. Bet mārīte ir kā mana
Latvija – maza, bet ļoti spilgta – krāsu
zeme.
Anastasija Mošerenoka
Zilupes vidusskola,
8. klase

L

atvija. Cik daudz skaņu saplūst Tavā
vārdā! Tā ir sāļā vēja šņākoņa, kas
pūš no jūras. Tās ir vītola šalkas,
kas saklausāmas pie upes. Tā ir priedes
šņākšana, kas dzirdama kāpās. Tās ir
tūkstoš balsis – pieaugušo un bērnu, kas
dzied dziesmas par Tevi.
Latvija. Cik daudz smaržu saaužas
Tavā vārdā! Tā ir agra pavasara tīrumu
smarža. Tā ir svaigas, tikko izceptas
rudzu maizes smarža. Tā ir ziedu un zāles
smarža Jāņu naktī.
Latvija. Cik daudz likteņu, kas
ir mūžīgi saistīti ar Tavu vārdu! Tie ir
dzejnieki, kas apdzejo Tavu vārdu dzejā.
Tie ir drošsirdīgi varoņi, kas neaizdomā
jot ies atdeva savu dzīvību par Tavu
neatkarību. Tie ir mākslinieki,
kas attēloja Tavu skaistumu
savās gleznās. Tie ir cilvēki,
kas katru dienu strādā un
cildina Tevi ar savu darbu. Tā
ir mana ģimene – vecmamma
un vectēvs, mamma un tētis,
kuri piedzima, izauga un dzīvo
Latvijā. Tas esmu es – Tavs bērns.
Kā katra lapiņa pieplūst ar koka, uz
kura aug, sulu, kā jebkura zālīte laukā
stipri turas ar saknēm pie zemes, kā vārpa
piebriest ar saules siltumu un gaismiņu, –
tā arī es augu Tavās tradīcijās, dziesmās,
dzejā…
Irina Adeļeviča
Zilupes vidusskola,
5. klase
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Karīnas Kachanas zīm., Indras vidusskola, 8. klase
10

K

ādu vakaru, sēžot gultā, es
iedomājos: „Kas īsti ir Latvija?”
Vai tas ir tikai mazs zemes
gabaliņš uz mūsu planētas Zemes?
Varbūt tā ir tikai vieta, kur man liktenis
lēmis piedzimt un nodzīvot savu dzīvi?
Bet varbūt tas ir tikai nosaukums, skaņa,
vibrācija?
Jo ilgāk es domāju, jo dīvainākas
kļūst manas domas.
Mazas kājeles brien dziļāk un
dziļāk vasaras lietus radītajā siltajā
peļķē. Tad skatam paveras dzeltenu
pieneņu pļava, pilna saldas smaržas
un bišu sanoņas. Krāsainu lapu paklājs
zem kājām un gladiolu pīķi maza zēna
rokās. Trokšņaini skolas gaiteņi, pilni
ar prieku, pārsteigumiem, veiksmēm
un neveiksmēm, dusmām, strīdiem un
asarām. Sniegotas ziemas ar ragavu
priekiem un cietokšņu kaujām. Īsta puišu
draudzība un meiteņu noslēpumainie
smaidi. Slapjie rudeņi, kad lietus nežēlīgi
kapā seju un vējš rauj cepuri no galvas.
Māmiņas smaidi, mazā brāļa uzstājīgie
„kāpēc”, omes raupjo roku glāsti, opja
nopietnās sarunas par sportu, vecopja
zaldātu stāsti un vecomes atmiņas par
laiku, kad zāle bija zaļāka un debesis
zilākas.
Un tad es pārsteigumā noelšos. Jā, tā
taču arī ir tā Latvija! Mana un tikai mana
Latvija! Arī citiem cilvēkiem ir katram
sava Latvija ar savām krāsām, smaržām,
izjūtām un pārdzīvojumiem. Un visiem
kopā tā ir mūsu Latvija! Citiem tā šķiet

maza un necila, bet mums – liela, lepna
un skaista! Zeme, kuru mīlam, ar kuru
saistās mūsu senču dzīves un saistīsies
arī mūsējās. Bezgala mīļa, sargājama,
kopjama un lolojama! Mūsu Latvija!
Niks Krīpers
Beverīnas novada J. Endzelīna
Kauguru pamatskola, 8. klase

M

ana Latvija nav Rīgas simts gudro
galvas, arī viens no pasaulē
dārgākajiem tiltiem – nē, mana
Latvija nav viena no Eiropas Savienības
zvaigznēm.
Latvija, kura mani uzaudzināja un
turpina audzināt, mīt ar lietu piesūkušajos
mežos un bezgala zvaigžņotajās debesīs,
kuras sniedz mums pirmatnējo debesu
gaismu. Mana dzimtene ir ietērpta pilsētu
bruģu celiņos un senās lauku mājās,
kuras, kaut gan neapdzīvotas, turpina
izstarot dzīvīgumu, cilvēku drosmi un
ticību saviem spēkiem.
Tomēr pats galvenais, kas padara
mani par Latvijas bērnu, ir tas, ka Latvija
ir izauklējusi arī cilvēkus, bez kuriem es
šeit neatrastos un nevarētu paust savu
mīlestību. Tās šūpulī ir gulējuši gan mani
vecāki, gan vecvecāki.
Mana Latvija nav valsts, kurā valda
cilvēks, bet dzimtene, kurā valda daba
un mīlestība.
Elva Livčāne
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola,
1. kurss
11

Ineses Ulmanes zīm., Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, 8. klase
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zīvoju Latvijā jau 16 gadu, bet tikai
tagad saprotu, ko man nozīmē
Latvija.
Tā ir mana valsts un mana
dzimtene. Valsts. Ja skatās vārdnīcā,
var atrast jēdziena definīciju, ka valsts
ir teritorija ar saviem iedzīvotājiem un
saviem likumiem. Tās ir tikai ārējās
pazīmes, jo valstij ir arī dvēsele. Kur tad
tā atrodas?
Dzimtene. Mana valsts ir arī mana
dzimtene, un dzimtene ir mana māte. Es
esmu tās iedzīvotāja un meita.
Nesaraujamas saites mūs vieno. Kā
mani ar māti, kā sauli ar zemi, kā biti
ar puķi, kā putnēnu ar putnu. Latvija ir
kā teiksmains putns. Vienkāršs, mums
labi pazīstams putns, kas lido, dzīvo,
priecājas un dzied, un ir gudrs kā pūce.
Citur nav tāda putna, līdzīgi – iespējams,
bet tāda – nav.
Kā tad šis putns dzīvo? Bezgalīgi
ilgi un laimīgi. Mēs, mazie bērni, kā
cālīši palīdzam viņam dzīvot. No mazas
olas izšķiļas putna bērns – latvietis, no
otras – latviete, un tad jau ir tauta. Tad
dzimst bērnu bērni, un tad rodas jaunas
paaudzes.
Māte audzina savus bērnus. Māte
rūpējas un sargā mūs.
Taču dažreiz mēs darām pāri savai
mātei. Mēs caurduram viņas sirdi ar
bultu, lai gan brūces sadzīst, tomēr
rētas paliek. Sirds raud un vaid, bet
sirdsapziņa guļ. Ir laiks teikt sirdsapziņai,
lai pamodina bērnu sirdis.

Man rūp viņas problēmas, mani
iepriecina viņas veiksmes.
Darja Stankeviča
Krāslavas Varavīksnes vidusskola,
12. klase

K

ur pasaulē vēl vieta,
Kur man viss mīļš un dārgs?
Kur tādi saulesrieti
Un debesjums tik zils?
Kur tādas ziedu pļavas,
Kur burve Gauja sauc?

Te jūras dzestrie vēji
Tik maigi priedes glauž.
Te ozollapas Jāņos
Man vainagā tīk vīt.
Te – savā zemē – droši
Es saknes vēlos dzīt.
Linda Rudzāne
Siguldas 1. pamatskola,
8. klase
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Janas Jaceņukas zīm., Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, 2. klase

Latvija ir kā grāmata,
Es lasu to ar prieku.
Tā ir par vēju, lietu
Un skaisto saules rietu.
Latvija ir kā dziesma,
Es dziedu to ar prieku.
Tā ir par bērna smieklu
Un mīļi dāvinātu nieku.
14

Latvija ir kā bērns,
Kas aug un mācās,
Kas priecājas un skumst,
Kas vēlas mīļu vārdu
Un siltu apskāvienu.
Rūta Cinīte
Ogres sākumskola,
5. klase

L

atvija – tā ir mana mazā pasaule
ar smaržīgiem priežu siliem, vec
māmiņas mājām un gariem lauku
ceļiem, kuri ved caur plašām, ziedošām
pļavām.
Priežu sils. Vai esat kādreiz bijuši
priežu silā? Šur tur pa melleņu pudurītim,
nokritušam čiekuram un visam pāri
mīksta, zaļa sūna. Tā vien
gribas noaut basas kājas
un skriet, skriet, skriet…
Bet kur? Līdz kāpām?
Jā, līdz kāpām. Kāpās
satiekas jūras sāļais
vējš ar stalto priežu silto
sveķu smaržu. Sveķi ir
priežu asaras. Diez kāpēc priedes raud?
Kad, brīvā vēja pavadīta, esmu
izskrējusi visas priežu sila takas, vienmēr
gribas atgriezties mājās. Mājās pie
sirmūsainā dukša, kurš vienmēr uzticīgi
gaida saimnieci, kamēr viņa meklē brīvību
priežu galotnēs un tālu aiz horizonta, kur
saplūst debesis ar jūru, lai gan brīvība
ir tepat. Tā ir katrā solī, ko speru brīvā
Latvijā. Brīvība smaržo kā madaras siltā
vasaras naktī, sulīgi rudens
āboli, vecmāmiņas vārītās
īrisa konfektes un zeme pēc
lietus.
Kad līst, man patīk
iziet ārā un elpot. Elpot dziļi
un viegli, elpot brīvību. Un
tad atkal gribas skriet. Jūs
jautāsiet, kur šoreiz? Pa lauku ceļiem.
Neuztraucoties par samirkušām drēbēm

vai par to, ka nokavēšu vakariņu laiku. Pār
laukiem veļas balta migla, un naktstauriņi
meklē patvērumu zem egļu zariem.
Skriet, skriet, skriet. Tik ilgi, kamēr
sirds sāk sisties straujāk par medusbites
spārniem lidojumā. Apstāties. Elpot. Un
atkal meklēt ceļu uz mājām.
Latvija, es esmu Tavs bērns! Ko
es cienu vairāk par visu? Brīvību.
Brīvību, ko man sniedz Tavi vēji,
klusie, ziedošie vai sniegos grimstošie
vakari un priedes jūras krastā. Vairs
negribas skriet, negribas aiziet. Palikt
šeit kā miglai koku galotnēs, ieaugt
starp priedēm kā melleņu pudurītim
vai kā gundegai ceļmalā.
Justīne Lukjanska
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase

L

atvija ir mana dzimtene. Latvija ir
mana valsts. Latvija ir manas mājas.
Man patīk, ka Latvijā ir jūra, ezeri,
upes un meži. Katru vasaru es peldos
Daugavā un jūrā, es lasu ogas mežā un
klausos, kā dzied putni.
Es domāju, ka nekur citur
putni tik skaisti nedzied kā Latvijā.
Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir viņu
mājas!
Latvija ir mūsu mājas.
Oksana Korabļova
Rīgas 34. vidusskola,
3. klase
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Antras Vietnieces zīm., Vecumnieku vidusskola, 11. klase
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aļas, šalcošas lapotnes vējā,
Zilu ezeru tumšās acis.
Zeltaini rudzi ceļa jūtīs,
Bites sanoņa margrietas plaukstā.
Tā Tu, mana Latvija,
Vasaras dāsnajā gaismā un tveicē,
Un es – Tavs bērns.
Oranži dzeltenas lapas dejā,
Krāšņs paklājs pār zemi pirms salnām.
Balti gubu mākoņu kalni
Asfalta lietus tumšajā sejā.
Tā Tu, mana zeme,
Rudens skopajā saulē un vējos,
Un es – Tavs bērns.
Sarkana saule pār mežu galiem,
Baltas pļavas sniegpārslu dūnās,
Ozols, vientuļš, uz lauka pamests,
Ar sniegputeni un vēju cīnās.
Tā Tu, mana ziemā,
Un es – Tavs bērns.
Zaļums maigs pamodies bērzu zaros,
Balts taurenis mostošā pļavā,
Sārts maigums deg vītolā rītos,
Bērnu balsis skan siltajā klajā.
Tā Tu pavasarī, mīļā,
Un es – Tavs bērns. [..]
Un, ja kādreiz man dzīvē kāds teiks:
„Dodies tur, kur Latvija tālu
Un kur saule spīd visu gadu,
Bet sniegs tikai sapņos rādās,” –
Es tāpat, mana mīļā,
Būšu vienmēr Tavs bērns.
Aleksandra Geslere
Vecumnieku vidusskola, 9. klase

L

atvija – vēju, dzintaru, jūras, mežu
zeme. Tā ir mainīga visos četros
gadalaikos – ar balto, virpuļoj oš o
sniegu aukstajā ziemā, ar krāšņo zeltaino
rudeni, ar ievu, ceriņu, ābeļu reibinošo
smaržu pavasarī, ar skaistajiem saullēktiem
vasarā. Vai tā ir tā pati Latvija – ar tikko
pļautu zāles, rudzu maizes un piena
smaržu, kāda tā bija mūsu senčiem?
Mana Latvija ir citāda. Tas ir Renārs
Kaupers un Māris Štrombergs, tās ir
aizkustinājuma asaras, kad skan Latvijas
himna. Tie ir Dziesmu svētki, kas savieno
četrus novadus – Latgali, Zemgali,
Vidzemi, Kurzemi – vienotā dziesmā. Tā
ir mana Latvija, kad Ziemassvētku laikā
maniem vienaudžiem pasniedz balvu
„Latvijas lepnums”. Mums jau par to
vien ir jālepojas. Tā ir mana Latvija, kad
vakaros es atgriežos un zinu, ka mani
gaida ģimene. Manai Latvijai nepiestāv
hamburgeri, bet migla agros rītos pāri
pļavai, sienāžu sisināšana, cīruļu dziesma,
gājputnu kāsis un mūsu pašu mazbānītis.
Es gribu dzīvot Latvijā, lai mani bērni runā,
domā un jūt latviski, kaut arī mani daudzi
neuzskata par īstu latvieti, jo saknes man
ir Baltkrievijā.
Kaut arī pasaulē ir daudz skaistu
vietu, kur cilvēks ir materiāli pārticis, par
manu Latviju es varu droši teikt: „Šī ir
vienīgā vieta, kuru es vienmēr saukšu par
mājām”. Lai arī kur mani aizvedīs liktenis,
es kā Sprīdītis vienmēr meklēšu ceļu uz
mājām, uz Latviju.
Alīna Damaskina
Gulbenes vidusskola, 9. klase
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E

s sevi uzskatu par bagātu. Un tam ir
viens brīnumains iemesls – Latvija,
mana mīļā zeme.
Latvijā esmu nodzīvojusi visu
savu mūžu. Izdzīvojusi bērnības prieku
un rotaļas, vasaras pludmales smiltis
un izmirkušos pirkstus, katru dienu
plunčājoties jūrā. Maziņai esot, Latviju
uzskatīju par mazu valsti milzīgā,
vilinājumu pilnā un spožā pasaulē. Tas bija
televīzijas un krāšņu reklāmu iespaids.
Tagad apzinos, ka Latvija ir piepildīta
ar dzīvību. Vārds „dzīvība” nenozīmē
lielus ļaužu pūļus, nepazīstamas sejas
vai ienaidniekus. Latvija ir dzīva ar
savām upēm, kurās plūst dzīvība, ar
zvēriem, kuriem nav māju, bet ir meži,
ar draudzīgajiem cilvēkiem, kuri ir laipni.
Arī ar bezdarba baiļu nospiestajiem
cilvēkiem, kuriem nav naudas, bet ir
cerība. Latvija ir dzīva! Pat, esot bērns,
es apjaušu, cik svarīga ir Latvija.
Brīžiem es lūkojos zvaigznēs un
aizdomājos. Vai puse pasaules maz
zina, kas ir Latvija? Iespējams, ka
daudzi pat iedomāties nevar, ka ir maza
valsts, kura ir atšķirīgāka nekā citas.
Pasaule ir pārpildīta ar lielveikaliem,
auto maģistrālēm un debesskrāpjiem.
Piemēram, Ņujorka ir diennakts pilsēta.
Daudziem tā šķiet apburoša un ideāla.
Bet liela daļa tās iedzīvotāju nav redzējuši
zvaigznes, jo moderno tehnoloģiju
atkritumi ietin šo miljonu pilsētu tvanā,
kas nospiež domas un neļauj izpausties
priekam. Savukārt Latvijā zvaigznes ir

spožas, siltas un sirdij tuvas. Citur tās
ir drūmas un pelēcīgas, jo to spožumu
apslāpē mašīnu trokšņi, dūmi un cilvēku
vienaldzība. Tieši zem Latvijas debesīm
zvaigznes spīd visspožāk kā jebkur citur.
Mēs nevaram tās paņemt rokā, bet rodas
prieka un laimes sajūta, tās ieraugot. Ir
jauki apzināties, ka esi viens no tiem,
kurš spēj tās ieraudzīt. Lūkoties tālēs
stundām ilgi un domāt par dzīvi. Sajust,
kā dzimst sapņi un cerības. Vai atceries,
kad tu pēdējo reizi lūkojies zvaigznēs un
smaidīji?
Latvija man ir kā pasaule. Man nav
vajadzīgas citas vietas uz pasaules. Tikai
mana dzimtene, mana Latvija. Kļūst
skumji, pieļaujot domu vien, ka daudzi
vēlas nokļūt ārzemēs. Lai arī daudzi
tautieši ārzemēs ir izveidojuši visu, par
ko ir sapņojuši, viņi ir aizmirsuši īstās
bagātības – jūras elpu, meža zemeņu
aromātu, rudens lapu zelta krāšņumu un
pašu dārzā augušu ziedu smaržu. Man
gribas atcerēties un skaļi izteikt vārdus –
vienmēr ir ceļš, kas ejams pašu mājās,
pašu zemē. Kamēr es šeit gribēšu dzīvot,
kamēr tu šeit gribēsi dzīvot, nevis tikai
būt garāmgājējs tūrists, tikmēr pastāvēs
Latvija, mana dzimtene. Tikmēr trīs
zvaigznes Rīgas sirdī mirdzēs silti, tikmēr
zvaigznes Latvijas debesīs aicinās visus
laimes meklētājus mājup. Tikmēr Latvija
ir un būs latviešu tautas dzimtene!
Elīza Finka
Liepājas Raiņa 6. vidusskola,
8. klase
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atvija, Tevī ir tik daudz dzīvības,
Cik jūra viļņus met,
Cik saule siltumu dod,
Cik zaļai eglei skuju.

Latvija, Tev pieder tik daudz,
Daudzreiz vairāk par varavīksnes krāsām.
Mazliet mazāk par koku lapām,
Bet visa ir pietiekami.
Latvija,
Tev ir jaukas tradīcijas,
Un katram gadalaikam ir savi svētki.
Jāņi, Meteņi, Ziemassvētki, Miķeļi –
Un katram no svētkiem ir sava nozīme.
Arnita Garā
Rugāju novada vidusskola,
5. klase

P

amats ir visam. Pamats patiesībā ir
svarīgāks, nekā mēs domājam. Kad
ceļ māju, vispirms izveido stiprus,
izturīgus pamatus, uz kuriem balstīsies
visa māja. Arī tad, kad tiek veidota
jauna valsts, gribot vai negribot kaut kas
tiek likts tās pamatos. Pamati var būt ne
tikai no betona, tie var būt veidoti arī no
cilvēku dvēselēm, spēka, asinīm, asarām,

neviltotas mīlestības pret savu dzimteni
un cerībām par labāku dzīvi. Tieši tādi,
manuprāt, ir Latvijas pamati, balstīti
cilvēku ticībā, spēkā, ikdienas darbā un
mīlestībā.
Patiesībā Latvija ir kaut kas daudz
vairāk par valsti. Manuprāt, vārds „Latvija”
ir kā sinonīms vārdam „māte”, jo šī ir
zeme, kurā esmu augusi un dzīvoju, kura
ir manas mājas un kuru pazīstu kā savu
māti. Neviena cita zeme pasaulē man
nav tik mīļa un tuva kā Latvija. Daudzas
reizes esmu prātojusi par to, kur slēpjas
Latvijas dvēsele. Vai tiešām tā lidinās
pa zilajām debesīm un uzrauga savus
bērnus – latviešus? Mans prāts tomēr
saka ko citu. Daļiņa no Latvijas dvēseles
ir katrā no mums, un tā ir visur. Dvēsele
slēpjas gan mežos, gan čalojošajos
strautos, gan rāmajos ezeros, gan vēju
auklētajā jūrā un auglīgajos tīrumos.
Katrs nozāģētais koks un nopostītais
kūlas lauks ir kā ievainojums dvēselei.
Latvijai ir arī acis – es esmu Latvijas
acis, Tu esi Latvijas acis. Latvija klausās
un Latvija dzird. Es arvien ceru – cilvēki
sapratīs to, ka Latvija ir viņos pašos,
ka viņi redz ar Latvijas acīm un dzīvo
ar Latviju sirdī. To apzināties ir tiešām
svarīgi, jo tad vairs neceļas roka kaut ko
postīt, sirds vēlas darīt tikai labu – labu
savai mātei.
Rēzija Madara Fridrihsone
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
8. klase
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atvija,
Tu – plaukstošo ceriņu
daile,
Tu – augošais zieds!
Latvija,
Tu – gaišzilo ezeru
veldze,
Tu – saules lēkts!
Latvija,
Tu – krāsainā virpulī
košākā lapa,
Tu – kailajās papelēs
dziedošais vējš!
Latvija,
Tu – pienbaltā putenī
greznums,
Tu – klusajā upītē
dusošais stāsts!
Latvija,
Tu – gaviles dvēselē,
sirdī.
Latvija,
prieks, sakot šos vārdus:
„Es esmu Tavs bērns!”
Laine Greta Grahoļska
Nirzas pamatskola,
7. klase

L

atvija, es esmu Tavs bērns! Es
piedzimu Tavā valstībā. Tu man esi
māte. Tu mani no mazām dienām
auklē. Dziedi man savas dziesmas. Un
tādas dziesmas, kā Tev, nav nekur citur
pasaulē. Kad es maza ārā saulītē šūpulī
gulēju, Tu kopā ar Vēja māti mani šūpināji.
Kad es aizmigu, Tu klusām aizzagies.
Vakarā, kad es gulēt negāju, Tu
izņēmi mani mātei no rokām. Dziedāji
dziesmu par dzimteni, no kuras es nekad
neaiziešu. Un tad, kad es aizmigu, tad Tu
mani klusiņām noliki gultā.
Kad es izaugu un aizgāju
uz skolu, tad vairs nebija
Vēja mātes, kas mani šūpina.
Kad devos pļavās un maigi
pieskāros ziediem, Vēja māte
man ielaida matos Latvijas
bērnus – bites un kamenes,
kuras man stāstīja par Latvijas
raženajiem laukiem, par ziediem, par
sakopto vidi.
Kad es staigāju pa Tavām zaļajām
un sakoptajām ielām, es domāju par to,
vai Tu, mana mīļā Latvija, nākotnē būsi
tikpat sakopta, vai Latvija vispār būs
Latvija?
Latvija! Es augām dienām pie
Taviem upju krastiem sēžu un klausos
Tavu putnu dziesmas. Skatos, kā zaļajos
dārzos un mežos dzied putni, skraida
zvēri un spēlējas tauriņi.
Lūcija Lazdiņa
Balvu pamatskola,
6. klase
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r tāda lepna mamma – Latvija! Viņa ir
lepna par to, ka viņai ir daudz bērnu.
Latvijā ir visbaltākās ziemas,
viskrāsainākais rudens, visskaistākais
pavasaris un viszaļākā vasara. Latvijā
ir paši garšīgākie āboli un bumbieri.
Vēl Latvijā ir Rīgas jūras līcis. Vasarā
tur var sauļoties un peldēties. Latvijā ir
daudz mežu. Tur dzīvo dažādi dzīvnieki.
Manai mammai ir daudz upju, ezeru, kur
dzīvo dažādas zivis. Vēl Latvijā ir daudz
vēsturisku vietu.
Latvijā dzīvo dažādu tautību cilvēki.
Lielākā daļa no viņiem ir latvieši. Es esmu
baltkrievs, bet es esmu dzimis Latvijā, un
tā ir mana dzimtene.
Latvija ir mana mamma, un es to
ļoti mīlu!
Artjoms Časnovičs
Jelgavas 2. pamatskola,
4. klase

E

s uzaugu kopā ar Tevi, Latvija!
Ar katru kūleni zālē, noskaitīto
tautasdziesmu, nodzīvoto dienu
pieķeros Tev arvien vairāk. Kopš tiem
laikiem abas esam pieaugušas, un daudz
kas ir mainījies. Taču Tu joprojām esi tik
skaista! Fotogrāfi turpina ķert mirkļus,
kad saule pazūd aiz apvāršņa netālu no
Gaujas krastiem. No tuvām un tālām
valstīm brauc ārzemnieki, lai apskatītu
Tavu brīnišķo dabu – mežus, laukus,

pļavas, upes, pa kurām kopā ar vecākiem
esmu izbraukusi jau vairākas reizes.
„Tu esi brīvās Latvijas meitene,” tā
bērnības dienās man mēdza teikt onkulis.
Tolaik neapjautu, cik ļoti paveicies, ka
piedzimu Brīvībā. Ar katru dienu es
to novērtēju arvien vairāk, jo Latvija
ir dzimtene jeb manas mājas. Kas ir
mājas? Tā ir mīļākā vieta, kur atgriezties!
Vienmēr labākais ceļojuma nobeigums –
iebraukšana atpakaļ Latvijā! Jo, lai kur
es arī aizbrauktu, vienmēr sirdī paliks
ģimenes sajūta un vēlme atgriezties pie
savām saknēm.
Katrīna Ošiņa
Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzija, 12. klase

E

s ilgi galvu nelauzu,
Kā pieaugušie dara.
Es labāk sveci aizdedzu
Un galvu klusi noliecu.
Latvija, man prieks,
Ka varu siltumā, drošībā augt,
Latviski runāt ar draugiem
Un nevis uz ārzemēm braukt.
Miks Āre
Gulbenes vidusskola,
6. klase
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atram Latvija nozīmē ko citu – man
tā vienmēr būs māja Daugavas
krastā, saule acīs un vasarīgs vējš
matos, nebeidzamās pastaigas un apziņa,
ka es dzīvoju Latvijā un esmu par to
lepna. Kādam citam – dabas brīnišķīgo
daudzveidību, visu četru gadalaiku miju,
sniega grēdas ziemā un kvēlu sauli
vasarā. Citam tā ir mājas un ģimene.
Viens, izdzirdot vārdu Latvija, apjūk un
nekādi nesaprot, kas tas tāds – eksotisks
mūzikas instruments vai kāda reta augu
šķirne. Bet patiesībā – valsts, kas gājusi
26

smagu ceļu, lai tagad pastāvētu, lai latvieši
runātu latviešu valodā, lai ar godu varētu
turēt Latvijas karogu un, liekot roku pie
sirds, dziedātu Latvijas himnu. [..]
Es nevaru bez Tevis, Latvija, bez Tavas
dabas un Daugavas. Šobrīd tā ir gluda kā
spogulis, tīta nelielā dūmakā, kas padara
to ļoti noslēpumainu. Šī apbrīnojamā upe
man vienmēr ir palīdzējusi dažādās dzīves
situācijās. Kad jūtos slikti, paņemu suni
pie pavadas un dodos garā, pārdomu pilnā
pastaigā. Vēroju Daugavas viļņus, kas
atšķiras viens no otra, gluži kā cilvēki,

vēroju ledu, kas ir ciets kā akmens, un
tomēr jebkurā mirklī var ielūzt… Un tas
man palīdz tikt skaidrībā un rast atbildes
uz nesaprotamo.
Es reiz sadusmojos un teicu, ka
braukšu prom no Latvijas, prom no
ziemas, prom no latviešu valodas skolā!
Prom! Muļķīgi. Mans tētis teica, ka tas
nenotiks. Kad jautāju: „Kāpēc,” viņš
atbildēja: „Tu nevarēsi. Vienmēr tas, kā
tev nav, šķiet skaistāks. Tālās, mūžam
saulainās zemes nemaz ar tik saulainas
nav. Eksotiskās valodas ir skaistas līdz
brīdim, kad tev tās jāapgūst. Man arī
agrāk likās, ka ir viegli dzīvot ārpus
dzimtenes. Pat mēnesi ir grūti izturēt
bez saviem tautiešiem, bez savas
valodas. Tas tevī būs iedzimts no manis
un tavas mammas, kas esam dzimuši
un auguši citādā Latvijā!”
Cilvēkam vienmēr gribas izrauties
no ikdienas dzīves. Viņš vēlas apceļot
pasauli, pabūt dažādās vietās jeb
vienkārši pabūt ārpus savas mājas. Bet
tomēr aizbraucot saprotam – visbaltā
kie Ziemassvētki ir mājās, skaistākā
Daugava ir pie mājām, smaržīgākā
pļava, kur ir raibākie taureņi un skaļākie
sienāži, ir manās mājās. Un kas būtu
šie baltie Ziemassvētki, zilā Daugava un
smaržīgā pļava, ja šeit nedzīvotu mana
ģimene?
Agate Grebže
Privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”,
9. klase

S

veika, Latvija! Straujiem soļiem
tuvojas Tava dzimšanas diena, un
es varu justies lepns, ka mana
dzimšanas diena ir tikai divas dienas
pirms Tavas. Tu man esi kā māmuļa,
kura ir vērojusi manus pirmos soļus,
dzirdējusi manus pirmos smieklus.
Katra cilvēka sirdī Tu esi kas cits,
bet man Tu esi Dzintarzeme. Dzintars,
kas spīd Baltijas jūras krastos, ceļ Tavu
un tautas lepnumu. Tu esi dejotāju un
dziedātāju zeme. Es, Tavs bērns, arī
esmu dejotājs. Tavas tautas dejas man
ir ļoti nozīmīgas, domāju, ka tikpat
nozīmīgas, cik Tev. Bez dziesmām Tu
arī nebūtu iedomājama. Dziesmas Tev
liek justies skanīgai un
dzīvespriecīgai. Dejas
un dziesmas tiek savītas
svētkos. Svētkos, kas
Tavus tautiešus vienoja
agrāk un vieno arī
tagad.
Tu piederi latviešiem un nevienam
citam nepiederēsi. Es esmu un būšu
Tavs patriots, kas par Tevi cīnīsies un
stāstīs saviem bērniem. Tu neesi liela
valsts, bet Taviem bērniem ir liela sirds
un daudz gudrības, kas pārspēj lielās
valstis. Es mīlu Tevi, Tavu zemi, jo tā
mani padarīja par gudru un patriotisku
pilsoni. Tu esi manas mājas, kurās es
piedzimu.
Dāvis Samoška
Druvas vidusskola,
12. klase
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atvija, Latvija,
Mana mīļā dzimtene.
Apceļojot zemi šo,
Baudu dabu brīnišķo.
Kad es esmu Kurzemē,
Zilā jūra sveicina.
Bet, kad esmu Vidzemē,
Stāvu kalna pakājē.
Ceļš, kad ved uz Latgali,
Apsveic mani ezeri.
Bet, kad esmu Zemgalē,
Plaši lauki pamalē.
Mārtiņš Kristiāns Rocēns
Ogres sākumskola,
5. klase

K

ad es domāju par Latviju, man acu
priekšā vīzija: trīs sievietes – trīs
māsas – jūras krastā stāv.
Viena – zelta matiem, zilacīte, zaļā
tērpā – Laima.
Otra – rudzu krāsas acīm, gaišiem
linu matiem, zelta vainagu galvā,
dzintarkrāsas tērpā – pati Latvija.
Bet pati jaunākā, tērpusies
savu zilo ezeru dūmakainajā tērpā,
ar nebēdnīgu acu skatu, kas seko
māsām līdz, ir Latgale. Ļaudis
saka, ka acis ir dvēseles spogulis.
Latgales acīs – tās ezeros –
spoguļojas visa Latvija ar tās mājīgo
klusumu, ar mežiem, ar brīnišķīgajām
rīta blāzmām.

Latgalē es pirmo reizi ieraudzīju
sauli, te es teicu pirmo vārdu, minu
pirmos soļus lielajā pasaulē.
Jurijs Razumejevs
Ludzas 2. vidusskola,
5. klase

L

atvijai ir četras meitiņas: Vidzeme,
Kurzeme, Zemgale un pati jaunākā
meitiņa – Latgale. Kā jau gadās visās
ģimenēs, arī Latvijas ģimenē vecākās
meitas vienmēr kaitināja jaunāko Latgali.
Taču Latgale bija līdzīga savai māmiņai
un tāpēc nedusmojās uz savām māsām.
Latgalei bija citas rūpes – kā saglabāt
savu valodu, kā pasargāt mežus un
ezerus un pabarot savus ļaudis. Latgale
lūdza padomu savai mammai. Latvija
teica: „Tu, meitiņ, esi ļoti labsirdīga,
novēlu, lai Tevi vienmēr sargā Svētā
Māra!” Tāpēc arī Latgali sauc par Svētās
Māras zemi.
Kad pienāk 18. novembris, māmiņas
Latvijas dzimšanas diena, visas četras
meitas sadodas rokās un sveic savu mīļo
māmiņu dzimšanas dienā,
un novēl tai saules mūžu
nodzīvot. Arī es novēlu
Latvijai būt stiprai, laimīgai
un drošai! Dievs, sargā
manu Latviju!
Deivids
Timošenkovs
Maltas 1. vidusskola,
5. klase
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18.

novembra pievārtē, kad cauri
pelēcīgumam tikai retu reizi
izlaužas kāds saules stars,
katrā no mums rodas īpašas izjūtas,
domājot par piederību savai ģimenei,
dzimtai, valstij. Mēs katrs esam maza
daļiņa no Latvijas, jo mīlam šo valsti gan
veiksmēs, gan neveiksmēs, gan priekos,
gan bēdās. Te aizrit mūsu ikdiena un
dzimst jauni sapņi, te svinam svētkus un
jaunas uzvaras. Latvija, Tu esi kā māte,
kas pieņem un lolo savus bērnus tādus,
kādi esam – ar savām veiksmēm un
maldu ceļiem.
Latvija, es lepojos ar Tavu ezeru
spulgajām acīm, zaļo mežu ielokiem,
upju mēreno tecējumu, mazpilsētu
nesteidzīgo ritmu. Mani sajūsmina
saulrieti un saullēkti, gadalaiku maiņa,
dzīvās radības rosība atbilstoši laika
pārmaiņām. Tā kā esmu lauku bērns,
manam acu skatienam nepaslīd garām
pirmie asni agrā pavasarī, ziedoņa
krāšņā rota un putnu koru nerimtīgums,
rudens neatkārtojamo krāsu variācijas,
ziemas diženais stingums. Ar lielu prieku
un pacietību es un mana ģimene rosās
Tavas auglīgās zemes tīrumos, sēdami,
kopdami, vākdami, uzglabādami un
realizēdami tās veltes, ko izaudzē daba,
cilvēka roku un prāta darbs, kā arī Dieva
palīdzība.
Latvija, es cienu Tavu vēsturi, kas
apvīta ar nostāstiem par traģiskajām
likteņgaitām Krievijas plašumos un
hitleriskās Vācijas lēģeros, ar leģendām
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par drosmīgo karavīru un visas tautas
pašaizliedzību un varonību, aizstāvot
Tavu valstiskumu brīvības cīņās, ar
centieniem pastāvēt par brīvu Latviju
trešās Atmodas pirmsākumos. Šajos
vēsturiskajos pagriezienos arī mana
dzimta ir šūpota, plosīta un cieši
saistīta ar Latviju. Mammas vectēvs tika
izsūtīts uz Sibīriju tāpēc, ka vienmēr
bija darbarūķis, kurš paļāvās uz sevi un
savas ģimenes veikumu. Diemžēl viņam
nebija lemts atgriezties, jo, atrodoties
Noriļskā un strādājot šahtā, reti kurš
izdzīvoja. Savdabīgs liktenis piemeklēja
arī mammas vecāko brāli Pēteri, kurš
tika mobilizēts vācu leģionā, smagā
kaujā tika kontuzēts, ārstējās Vācijā
un apprecējās ar slimnīcas medmāsu
Johannu, tā arī palikdams dzīvot
Vācijā. Šis vīrs visu mūžu ilgojās pēc
dzimtenes, vēlējās atgriezties Latvijā.
Rakstīja mūsu ģimenei vēstules un allaž
pieminēja dzimtās vietas, skaisto dabu.
Tēvoča atmiņās dzimtā vieta bija īpaši
dārga, mīļa, jo te, Lietuvas pierobežā,
aizritēja viņa bērnība, te īpaši ziedēja
puķes, smaržoja siens pļavās, ganījās
govis un skaisti dziedāja putni. Nekur,
viņaprāt, nav bijis tik labi kā dzimtajās
mājās, jo dzimtene visu mūžu asociējās
ar tuvajiem cilvēkiem un radiem.
Latvija, Tu esi mana un man apkārt
esošo dzimtene! Un man šķiet, ka
katram godīgam un apzinīgam pilsonim
Tevi jāgodina un jāmīl. Dažreiz mīlestība
piedzimst sirdī tad, kad ir gūta grūta

pieredze kādā citā valstī, tad rodas
īpaša vēlme godāt tautas tradīcijas,
atzīmēt svinamās dienas, cienīt tautas
vēsturi. Žēl, ka, dzīvojot Latvijā, vairāki
no mums vienaldzīgi izturas pret valsts
simboliem, pret piedalīšanos pasākumos,
neapzinoties, ka dzimtene, tie esam mēs
paši.
Maira Kazanaviča
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola,
12. klase

L

atvija man ir kā mīļa
māmiņa. 18. novembrī
manai valstij ir dzimš a
nas diena. Es to neaizmirstu
apsveikt.
Es dzīvoju Latvijā kā maza puķe. Šī
valsts ir zelta puķe. Viņa mīl visus bērnus
un pieaugušos. Arī mani.
Latvijā man patīk Latgale, jo es
tur dzīvoju. Vēl man patīk, ka netālu no
mūsu mājas tek Daugava. Ūdens tajā tek
lēni, kad ir saulains laiks. Kad ir auksti,
tad ūdens tek ātrāk. Es gribu iemācīties
makšķerēt. Tad es izvārītu zivju zupu un
uzcienātu savas draudzenes.
Kad uzkrīt sniegs, visa Latvija ir
balta un laba. Arī mēs kļūstam labāki.
Jeļizaveta Abrosimova
Indras vidusskola,
2. klase

E

s piedzimu Latvijā, skaistā pilsētā
Jūrmalā. Man patīk šī vieta. Tā
ir ļoti skaista un mierīga. Jūs
vienmēr varat vērot saulrietu. Visa
atmosfēra brīnišķīga – priežu troksnis,
kaiju lidojums, pludmale ar visiem
saviem jaukumiem, kas ļauj iegrimt
viļņu plašumos. Jūra ir nepārredzams
plašums, kas noslēpj aiz apvāršņa
mežus, kuģus un bākas. Jūru pa
īstam izjūtam tikai tad, kad esam tai
tuvu. Izbraucot ar laivu jūrā, nekad
nezinām, ko kaprīzā Baltijas
jūra šoreiz mums sagatavojusi,
bet vienmēr tas ir kaut kas
neikdienišķs. Jūrmala ir skaista
jebkur ā gadalaikā. Ziemā
ledainā pludmale zaigo kā
dārgakmens, cilvēki svētdienās
staigā pie jūras, slēpo. Vasarā pludmale
ir pārpildīta. Es nezinu labāku vietu kā
Jūrmala. Es esmu laimīga, ka piedzimu
Jūrmalā. [..]
Šobrīd es dzīvoju un mācos
Rīgas centrā. Rīga ir liela pilsēta. Tā
ir interesanta – daudz parku un ēku
jūgendstilā. Ar draugiem mums patīk
staigāt pa Vecpilsētu. Katrai mājai
savs stāsts. Es gribu uzzināt vēl vairāk
informācijas par vecajām ielām un
laukumiem. Tas ir stāsts par mūsu
Latviju.
Sofija Ņecka
Rīgas Krievu vidusskola,
9. klase
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E

s mīlu Latviju. Es uzrakstīju šo frāzi un
iedomājos. Kas ir Latvija man?
Pirmkārt, tās ir manas mājas, mana
ģimene. Es esmu krieviete no vecticībnieku
ģimenes. Kad reiz, tālajā 17. gadsimtā,
mani senči bēga no Krievijas, kur ticības dēļ
viņiem draudēja nāves briesmas, tad atrada
pajumti Latgalē.
Tur viņi uzcēla savu māju, precējās,
dzemdēja bērnus, un Latvija viņiem kļuva
par mājām un dzimteni. Konkrēti par šo
vietu kļuva vieta ar nosaukumu „Špoģi”
32

Viškovskas apgabala Dvinskas apriņķī.
Tā bija daudznacionāla vieta, kur dzīvoja
latvieši, krievi un ebreji.
Mājā piedzima un izauga vairākas
manas ģimenes paaudzes. Cilvēki pieauga
un dzīvoja kopā ar Latviju. Cīnījās par tās
brīvību un neatkarību, piedzīvoja visas
vēsturiskās kataklizmas kopā ar Latviju.
Glābjoties no deportācijas 1949. gadā,
ģimene pameta visu – māju, īpašumu –
un aizbrauca no Latgales uz Kurzemi, uz
Ventspili.

Līdz savai nāvei vecmāmiņa nevarēja
aizmirst savu dzimteni Latgali, zaļu mežu
novadu, kur viņai pat gaiss bija citādāks
nekā Kurzemē.
Mana dzimtene ir Kurzeme – zilas
jūras un zaļu mežu
novads. Mana dzimtā
pilsēta ir Ventspils,
visskaistākā pilsēta
Latvijā, kas rotāta
puķēm.
Latvija, es esmu Tavs bērns! Tu
mani uzaudzināji, devi pajumti un vietu,
kur es varētu mācīties un attīstīties.
Smagos brīžos Tu palīdzēji man,
atgādinot, ka nekad mani nepametīsi.
Tu esi mana, un es esmu Tava. Mēs
neaizmirsīsim viena otru, jo vietu, kur
piedzimst cilvēks, nekad nevar aizmirst.
Kas man ir Latvija? Vienkārši
deklarācijas vieta? Nē. Dzīves vieta? Nē.
Tā ir mana dzimtene. Un es lepojos ar to,
ka es esmu krieviete, Latvijas pilsone, ka
esmu Tavs bērns, Latvija – Tava meita!
Jevgēņija Žukovska
Ventspils 3. vidusskola,
12. klase

L

atvijā ir daudz savdabīgu, krāšņu
pilsētu! Katrs iedzīvotājs mīl un
ir gatavs sargāt tieši savu dzimto
pilsētu.
Es piedzimu un arī tagad dzīvoju
Daugavpilī. Pilsētā Daugavas krastā,
vietā, kur krustojas dažādas tautas
un kultūras, un es droši varu teikt, ka
lepojos ar to.
Mana pilsēta ir dzīva. Tā elpo, tā
aug, tā mainās, laikam ritot.
Kā cilvēka ķermeni caurvij vēnas,
tā caur pilsētu plūst tās ielas. Cik daudz
to ir!
Krāšņā Rīgas iela ar savu bruģēto
celiņu, kuru katru dienu šķērso simtiem
iedzīvotāju. Tik tuvā Nometņu iela, kur
atrodas manas mājas, mana nometne,
kur mani vienmēr sagaidīs tuvi un
mīļi cilvēki. Te, spēlējoties vecajā
bērnu laukumā, pagāja mana bērnība.
18. novembra iela. Mūžīgais, kā agrāk
likās bezgalīgais ceļš līdz skolai!
Vēl ir tik daudz ielu, ēku, vietu,
kuras rosina man patīkamas un sirdi
sildošas atmiņas. Citādi arī nevar būt!
Bet tas nav pats galvenais. Palikt
dzīvai manai pilsētai palīdz cilvēki. Tik
dažādi! Gan bērnu, gan vecu cilvēku
vārdi un darbi ir tik svarīgi. Katrs
pateiktais vārds, katrs darbs veido
Daugavpili, būvē to un piesaka Latvijai.
Ineta Vaivode
Daugavpils 10. vidusskola,
10. klase
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E

s pa garu, platu tēvatēvu jostu nāku
no Lejaskurzemes, kur Vārtājas
upes senlejas krastā mājvietu
radis mans pagasts – Virga. Te senus
noslēpumus glabā vecās muižas ēkas
un baronu Noldes dzimtas kapenes.
No pilskalnu virsotnēm pretī sniedzas
pļavas un labības lauki, tumšām eglēm
un košām bērzu birztalām apauguši
pakalni. Kļavu un liepu ierindā ietverti,
līkumo ceļi, un katrs kaut kur aizved, ar
kaut ko sākas un beidzas. Viens ceļš ved
pie upes, kuras krastos zaļo sulīga zāle
un visā krāsu bagātībā zied smaržīgas
puķes. Bet kāda taciņa ved uz aku, kur
mani gaida veldze, kas palīdz sakārtot
domas un atgūt spēkus.
Te satieku sīkstus, neatlaidīgus
un darbīgus cilvēkus, kuri paaudžu
paaudzēs kopuši zemi. Viņu darbs
atspīd rūpīgi apstrādātajos laukos, gludi
nopļauto pagalmu mauriņos, ķiršos un
sarkanajās jāņogās. Tas reizē ar cīruļu
dziesmu izskan rudzu laukos, kur briest
jaunā maize. Tas uzzied pienenēs un
margrietiņās, baltajos jasmīnos un
vīgriezēs, tas smaržo sienā. [..]
Taču manā pagastā nedzīvo tikai
cilvēki vien. Te dzīvo putni, bites,
sienāži, jēru un kumeļu dvēseles un arī
senču gari…
Esmu lepna, ka dzīvoju vietā,
kur jūtama sentēvu klātbūtne, kur,
čalodama un līkumus mezdama, tek
upe, kur koki sačukstas savā valodā,

kur esmu savējā. Tā ir vieta, kura atbild
par mani un par kuru jāatbild man.
Ariandra Ķude
Virgas pamatskola, 8. klase

R

īga ir ļoti skaista pilsēta. Man patīk
kopā ar ģimeni pastaigāties pa
pilsētas ielām. Vecrīgā esam bieži.
Šeit mēs klīstam pa ieliņām, priecājamies
par veco namu skaisto arhitektūru. Mēs
pastaigājamies parkos, apmeklējam
muzejus un izstāžu zāles, pasēžam
mājīgās kafejnīcās. Īpaši skaista pilsēta
ir svētku dienās.
Latvijā katrs gadalaiks ir skaists ar
kādiem svētkiem: ziemā ir Ziemassvētki,
pavasarī – Lieldienas, vasarā – Līgo, bet
rudenī – Miķeļdiena. Vēl vasarā notiek
viens no gada lielākiem notikumiem
pilsētā – Rīgas svētki. [..]
Vasaras periodā mēs ar vecākiem
atpūšamies ne tikai Rīgā, bet arī citās
Latvijas vietās. Ar prieku pavadām laiku
Jūrmalā. Aizbraucam uz Siguldu. No
turienes var doties uz seno Turaidas pili.
Tāpat sajūsmu izraisa Rundāles pils ar
savu burvīgo rožu dārzu. Šīs vietas varētu
apmeklēt vēl un vēl. Redzētais skaistums
ilgi paliek atmiņā. Nav brīnums, ka tieši
šajā zemē dzimst un strādā talantīgi
cilvēki: mākslinieki, dzejnieki, rakstnieki,
komponisti, mūziķi un aktieri.
Liliāna Sidorova
Rīgas 34. vidusskola,
3. klase
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smu uzaudzis Latvijā un nespēju sevi
iedomāties kā piederīgu citai zemei.
Kad biju mazs, dienas pavadīju
Saldus pusē. Tur ir manai ģimenei mantota
dzimtas zeme. Šo zemi bija iegādājies mans
vecvecvectēvs, lai celtu māju. Tā kā viņš
bija piedalījies cīņās par Latvijas brīvību un
neatkarību, valsts kareivim bija piešķīrusi
zemes īpašumu. Padomju gados manai
vecvecmāmiņai izdevās šo zemi saglabāt kā
ģimenes dārzu, bet 20. gadsimta 90. gadu
sākumā viņa varēja to atkal atgūt dzimtas
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īpašumā. Uz šīs zemes ir izaugusi mana
mamma.
Tā ir skaista vieta – uzkalns pašā
Saldus pilsētas pierobežā. Kalna galā aug
kupls ozols – īsts Latvijas simbols. Simbols,
kas liek saprast latviešu spēku cīnīties par
savu brīvību un neatkarību. Ziemā dārzs
piesnieg balts, no tā paveras pasakains
skats uz Saldu. Tas ir īstais laiks ziemas
priekiem, lai brauktu ar ragavām no kalna.
Te ziemas priekus baudījuši manas dzimtas
priekšteči, te dabu iemīlēju es. Ziemā var

novērot, kā vāveres mēģina sniegā
atrast kādu čiekuru, kas rudenī nokritis
no kādas egles. Pavasarī ir vērojams,
kā uzplaukst dzīvība vecv ecmāmiņas
puķudobēs: pirmie ar saviem zvaniņiem
vēstī par pavasari sniegpulkstenīši, tad
krāsainie krokusi sāk ziedu parādi. Bet
kalna pakājē savus pelēkos cekulus slej
pūpoli, ziņodami, ka tuvojas Lieldienas.
Jācenšas „pūkainās aitiņas” kārklu zaros
laicīgi aplūkot, jo pavasara saule tās
ātri izziedina, lai aicinātu bites uz pirmo
maltīti pēc ziemas guļas.
Nu jau vairākus gadus dārzs
ir kā zāliens, bet vecvecmāmiņas
stādītie ziedi tur jūtas labi bez
īpašas aprūpes un priecē mūs
retajās reizēs, kad es ar vecākiem
tur aizbraucu. Mēs dzīvojam
120 km attālumā no šīs vietas,
bet mūsu dzimtai tā ir svētvieta, kas
vieno paaudzes un aizbraukušos. Tā ir
vieta, kur dzimtai sanākt svinībās. Tā
ir vieta, kas stāsta par senčiem, viņu
darba tikumu. Tā ir vieta, kuru gribas
kopt un saglabāt.
Esmu uzaudzis vienā no gleznai
nākajiem Latvijas novadiem, esmu
iemīlējis Saldus dabas krāšņumu,
Zemgales māla smagumu un juties kā
savu senču pēctecis. Šai vietā sajūtu
sevi kā īstens latvietis, kā savas zemes
dēls.
Kristaps Sviķis
Iecavas vidusskola,
10. klase

L

atvija – mana dzimtene. Mana otrā
māte, manas mājas. Vieta, ar kuru es
esmu cieši saaugusi. Latvija ir mana
mājvieta, viena liela māja visiem mums,
kas dzīvojam šeit. Bieži dzird sakām, ka
nekur nav tik labi kā mājās. Lai kur mēs
dotos, lai ko redzētu, Latvija vienmēr
sauks mūs atpakaļ. Mēs varam braukt uz
jebkuru pasaules malu, tomēr ar saknēm
mēs esam ieauguši te – Latvijā. [..]
Es dzīvoju mazā ciematiņā, tomēr tas
man nerada ilgas pēc lielās galvaspilsē
tas Rīgas. Tieši otrādi, šeit un savos
laukos es varu izbaudīt īsto
Latviju: saullēktu, kad pirmie
saules stari modina mani
agros vasaras rītos, saulrietu,
ar kuru kopā doties gulēt,
milzīgo sniegavīru zem savas
istabas logiem ziemas dienās,
divas slēpju sliedes plašajos, sniegotajos
laukos, brīnuma mirkļus, kad plaukst
ābeļziedi, putnu čivināšanu ķiršu zaros,
Feimankas upes čalošanu, sēžot uz
akmens un rakstot dzeju, nesen nolasīto
zemeņu un tikko izslaukta govs piena
garšu, zem kājām čabošas rudens lapas.
Katrā gadalaikā visam savs skaistums.
Un es augu līdz ar gadalaikiem, līdz ar
Latviju.
Laura Golubeva
Riebiņu vidusskola,
11. klase
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N

ovembrī –
Savā dzimšanas mēnesī –
Mana Latvija neko neprasa, nelūdz,
Tikai dāvina sevi,
Savu skaisto rudeni,
Varbūt dažreiz sniegu.

Pats skaistākais dimants ir valoda,
Tikai mums ir šī skaistā valoda –
Ar savu dzidro skaņu, vārdiem.
Kaut arī dažreiz
Kāds melnumiņš pasprūk,
Tas neko nemaina.
Tā taču ir dzimtā valoda –
Latviešu valoda!
Citi var domāt, ka Latvija –
niecība.
Man tā ir otra māmiņa,
Tikpat mīļa un laba kā savējā,
Jo tā līdzās man visu mūžu.
Citi brauc prom no šejienes,
Es – paliku, palieku un palikšu.
Jo tā ir labākā vieta,
Tas ir skaistākais zemes stūrītis
Ar dzimtajām, mīļajām mājām,
Kuras neviens man neatņems.
Rasma Ormane
Riebiņu vidusskola,
6. klase

B

rīžiem man rodas jautājums: „Kas ir
dzimtenes ilgas?” Es nekur neesmu
tālu bijusi no savas Latvijas. Bet
nolēmu pasapņot. Dzimtene – tas varbūt
ir noguris vējš, kas steidzas bez apstājas
un meklē, kur apstāties? Tā varētu būt

kūpošā rudzu druva, baltie, šalcošie bērzi,
bišu šūpošanās ziedošā liepā. Vējš nevar
nekā pasacīt, bet es zinu visu tāpat.
Es dzīvoju savā mīļajā Latvijā.
Kad es pastaigājos pa savas pilsētas –
Daugavpils – ielām, es redzu, cik tās ir
kļuvušas tukšas un klusas. Kur jūs esat
mīļie jaunieši? Atbildi rodu: „Tālajā Īrijā
vai Londonā”. „Kāpēc?”. Kopsim savu
Latviju, savu latvisko garu, savas
attiecības. Latvija – tie esam
mēs paši – veci un jauni, lieli un
mazi. Kādi būsim mēs – tāda būs
Latvija!
Velga Salceviča
Daugavpils Celtnieku
profesionālā vidusskola, 3. kurss

E

s ieraugu debesīs sauli un pasmaidu.
Tā ir kā mīļa māmuliņa, kurai zeltīti
mati.
Es ieraugu egles un pasmaidu. Tās ar
zaļām kleitiņām kā princeses sastājušās
vienā rindā.
Es ieraugu mākoņus un pasmaidu.
Iedomājos, ka tie ir baltās aitiņas, kas
skrien pa debesjumu.
Es ieraugu savas mājas. Tās mans
patvērums, kur dzīvo mana ģimene –
mana māmiņa, tētis un māsa.
Mēs dzīvojam lauku mājā „Vecboļi”,
un es esmu Latvijas bērns.
Laila Oša
Cēsu internātpamatskolarehabilitācijas centrs, 3. klase
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Emīlijas Zvanas zīm., Ziemeļvalstu ģimnāzija, 3. klase
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as tad īsti ir māte? Māte mani
ir uzaudzinājusi, pie tās varu
griezties gan brīžos, kad man viss
ir kārtībā, gan brīžos, kad ir skumji, un
māte runā vienā valodā ar mani. Ja tā
labi padomā, tad man ir divas mātes…
Cilvēkiem radies maldīgs
priekšstats par to, ka cilvēku
audzina tikai vecāki. Nepiekrītu!
E s uz augu maz ā lauk u
ciematiņā – Staburagā, netālu
no leģendārās, skumjo stāstu
glabājošās Staburaga klints.
Mana māja atradās netālu no
Daugavas – pa logu varēju
vērot, kā tajā cēli peldēja gulbji. No
rītiem klausījos, kā pļavā klaigā dzērves,
naktīs, kad nevarēju aizmigt, pavēru
logu un klausījos sienāžu sisināšanā
un pūces ūjināšanā. Sešpadsmit manas
dzīves gadu laikā, kurus pavadīju laukos,
esmu iemīlējis savu māti – Latviju.
Iemīlējis tās balsi, kas izskan katrā putna
dziesmā, un pieradis pie tās glāstiem,
ko saņēmu caur Daugavu, varu droši
teikt – mīlu savu Latviju
un ne par kādu cenu to
nevienam neatdošu. [..]
Latviešu valoda –
dzimtā valoda manai
mātei Latvijai un dzimtā
valoda arī man. Runāt
latviešu valodā – man tas
ir tāpat kā elpot. Pagājušā
vasarā biju Krievijā – starptautiskā
nometnē, kur no 33 dažādām valstīm

bija aptuveni 350 cilvēku. Kopējā
saziņas valoda bija krievu, un šī
nometne man ļāva pirmo reizi tā pa
īstam apzināties savas valodas vērtību,
proti, pirmo nedēļu viss bija kārtībā, bet
pēc tam sāka pietrūkt skanīgās latviešu
valodas. Kā glābiņš bija
ekskursija – pa ceļam
ar mani vienā autobusā
bija vēl pieci latvieši.
Un kā jau latvieši –
gan turp, gan atpakaļ
ceļā līksmi dziedājām
latviešu dziesmas, kaut
arī ar mums autobusā
bija daudz citu tautību pārstāvju.
Neviens cits to neatļāvās, bet mums
pietrūka māju. Atvadoties pie mums
pienāca klāt kāda skolotāja no Ukrainas
un teica: „Jūs, latvieši, ar lepnumu
par savu tautu un valodu tālu tiksiet!
Ja mēs saviem bērniem spētu iemācīt
tādu patriotismu, mēs būtu laimīgi...
Visu cieņu!” Šie vārdi man iespiedušies
atmiņā. Tagad turpinu dzīvot ar šādu
domu: „Man jābūt lepnam par
savu tautu, savu ģimeni, savu
valsti, jo otras tādas nav!”
Rolands Rudzons
Jelgavas Spīdolas
ģimnāzija,
12. klase
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E

s mīlu savu valsti, es esmu tās
patriots, bet man kļūst bēdīgi ap
sirdi, kad uzzinu, ka dzīves līmenis
valstī krītas, palielinās bezdarbs, cilvēki
staigā drūmi, nomākti, pilni stresa un
noguruma.
Latvija ir bijusi dzimtene jau
daudziem manas dzimtas pārstāvjiem,
tāpēc arī man tā ir svēta. Vieta, kur es
tagad dzīvoju, ir ļoti tuva un mīļa man.
Tieši šeit es jūtos labi. Tieši šeit ir mana
dzimtene, manas mājas. Iespējams, ka
tieši šī vieta ir piepildīta ar to enerģētiku,
kura man ir vispiemērotākā. Es uzskatu,
ka katram cilvēkam ir jālepojas ar savu
valsti. Protams, varbūt daudziem ir grūti
saredzēt mūsu valstī šo gaišo saules staru
starp drūmajiem mākoņiem, bet tomēr
pozitīvajam ir jābūt, jo kaut mazumiņš
cēluma silda, uztur cilvēku sirdis. Es esmu
pārliecināts, ka cilvēkiem, kas aizbraukuši
no Latvijas, bija grūti atvadīties no
savas dzimtenes, radiem, kuri te palika.
Tāpēc es ceru, ka jau tuvākajā nākotnē
mūsu valstī tomēr izmainīsies situācija,
parādīsies vairāk spēcīgu uzņēmumu un
rūpnīcu, kuras piesaistīs cilvēkus te dzīvot
un strādāt. Es uzskatu, ka galvenais, ar
ko valdība varētu palīdzēt savai tautai,
ir labvēlīgas vides izveidošana biznesam,
uzņēmumiem, jo pašmāju uzņēmumi
varētu kļūt par to dzinējspēku, kas
stimulētu mūsu ekonomiku.
„Neviena maize nav bez garozas;
neviens darbs nav bez grūtībām,”
šādu domu pauž latviešu sakāmvārds,

parādot to, ka mūsu dzīvē ir ļoti daudz
šķēršļu, kuri atrodas pirms mūsu mērķa
sasniegšanas. Tāpat arī grūtības mūsu
valstī ir pārvaramas, tikai tās ir jāuzveic,
cīnoties kopīgiem spēkiem. Tātad
mums ir jāuzceļ jauna valsts ar jauniem
standartiem, kas kļūtu par piemēru citām
valstīm Eiropā un pat pasaulē.
Armands Jelinskis
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola,
10. klase

D

ārgā Latvija, ar lielu prieku un dziļu
cieņu varu Tev teikt, ka esmu Tavs
bērns un Tu esi mana māte. Kad
es augu, Tu vienmēr biji man blakus un
dalījies ar mani gan priekos, gan bēdās.
Kad man bija skumji, arī Tu, mana Latvija,
biji noskumusi, un no citkārt jaukajām
debesīm lija asaras. Kad biju dusmīgs,
Tu arī spēri zibeņus uz visām pusēm.
Lai gan ne vienmēr biju Tev uzticīgs un
bija brīži, kad tik ļoti gribēju izrauties no
Tava klēpja un doties plašajā pasaulē,
jo domāju, ka tur man klāsies labāk, es
vienmēr varēju nožēlot savas kļūdas un
atgriezties Tavā azotē, un Tu mani visu
laiku pieņēmi ar plašu un cēlu sirdi.
Es jūtos lepns, ka man ir tāda
māte.
Aigars Magone
Gulbenes vidusskola,
10. klase
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Ērika Volonta zīm., Daugavpils 16. vidusskola, 5. klase
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V

isam ir savi plusi un mīnusi, arī
citām valstīm un tautām. Uzskatu,
ka ir muļķīgi domāt, ka citur ir
laimīgā zeme, kur visiem klājas labi,
jo tā nemaz nav. Gan jau cilvēki paši
saprot, ka bez svaigā meža gaisa, bez
rupjmaizes un skanīgajām dziesmām
līdz mūža galam neizdzīvos. Pavīdēs
pirmā, stabilā ziņa par to, ka šeit ir labi,
un vairums būs atpakaļ. Jo tomēr –
Latvija ir Latvija. To nav tik viegli izteikt
ar vārdiem, tas ir jāsajūt, kā nobaudot
sulīgu paradīzes augli. Tiklīdz viņš jums
nebūs vairs blakus, varēsiet iztikt, pieliks
jums pie deguna – jūs neatteiksieties.
Tāpat arī man ir zināms stāsts, kurā kāda
Brazīlijas latviete piedāvāja bārenim no
Latvijas braukt dzīvot uz Brazīliju. Viņa
teica, ka pie sienas viņai karājoties glezna
ar bērzu. Bet bārenis atbildēja, ka grib
dzīvot blakus dzīviem bērziem, kokiem un
ziediem. Šis ir izcils piemērs tam, ka mēs
visi esam dabas bērni.
Mūsu bērnība saistās ar kokiem,
smiltīm, jūru, upēm, ar visu dzīvo,
gaišo un skaisto. Vai ne tā? Mēs esam
pieraduši pie četriem gadalaikiem, mēs
esam pieraduši pie apjūsmas vērtajiem
miglainajiem rītiem, saulrietiem, saul
lēktiem, kuri ir apvijušies ar mākoņu
rakstiem, čalainajām upītēm, esam
pieraduši pie dzintara jūras un vis
skaistākās pludmales pasaulē. Vai jūs
esat ievērojuši – katru dienu ziņās
mēs dzirdam par viesuļvētrām, vulkānu
izvirdumiem, plūdiem un dažādām citām

katastrofām. Mēs esam drošībā, jo tik
izdevīgā un izcili skaistā vietā atrodas
mūsu mīļā Latvija!
Annija Šperliņa
Druvas vidusskola,
12. klase

M

āte Latvija. Šie vārdi vieno mūsu
tautu. Latviešus. Šie vārdi izskan
nozīmīgākajos mūsu tautas brīžos,
kad lepojamies, ka esam piederīgi mūsu
valstij. Mēs kā mazi bērni ar biklajām
rociņām turamies, cieši ieķērušies mātes
svārkos, domādami un cerēdami, ka
tie mūs spēj pasargāt no jebkuriem
pāridarījumiem. Mūsu valsts mūs sargā,
atliek tikai sargāt pašam sevi. Daudzi
no mums atlaiž savas rokas no šiem
svārkiem un, kad to ir izdarījuši, saprot,
ka ir ko zaudējuši – piederību un ticību.
Ticību sev un savai zemei. Mātes rūpju
pilnās rokas noglāstīs Tavu vaigu, kad
tai vajadzētu mūs bārt. Mātes mīlestība
spēj piedot jebko. Mēs katrs veidojam
valsti. Bez mums tā nebūtu nekas. Katrs
no mums ir atbildīgs par to, kāda ir un
būs mūsu valsts, kādu mantojumu mēs
nodosim mūsu bērniem un mazbērniem.
Madara Paidere
Rugāju novada vidusskola,
10. klase
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B

ieži dzirdam kādu sakām: „Māte
Latvija.” Par to aizdomājos un
secināju, ka es taču esmu latviete,
tātad – Latvijas meita. Tevi sadzirdu un
jūtu, kad Tu priecājies vai ciet. Es arī
uztraucos par to, ka tūkstoši Latvijas dēlu
un meitu ir devušies svešumā. Šoreiz
labprātīgi, jo nav atraduši
citu iespēju, kā tālāk dzīvot
dzimtenē. Aizbraucēji saka:
„Citur ir labāk.” Bet es tam
neticu, man ir pārliecība, ka
„nekur nav tik labi kā mājās”,
manā zemē, manā Latvijā.
Šeit ir daudzas mīļas un tik
ikdienišķas lietas. Māmiņas
vai vecmāmiņas vakariņas galdā,
pārnākot mājās no skolas vai atgriežoties
no tālākas un ilgākas prombūtnes. Sārtu
ogu pārpilns pīlādžkoks pie loga rudenī un
cīrulis augstu debesīs pavasarī. Tas viss
ir manā Latvijā! Es varu skaļi gavilēt: „Šī
ir mana zeme, un es esmu tās bērns!”
Tuvojas Latvijas simtgade. Arī mēs,
visa latviešu tauta, esam sarūpējuši
tai pārsteigumu, kas taps daudzu gadu
garumā. Tas ir Likteņdārzs, kurš atrodas
uz salas Koknesē. Kā pagājušā gadsimta
paaudze aiz sevis atstāja Brīvības
pieminekli, tā mēs nākamajām paaudzēm
atstāsim Likteņdārzu. Šī vieta būs kā
pierādījums, cik ļoti nozīmīga mums esi
Tu, mūsu un mana Latvija.
Sandija Aleksandrova
Tilžas vidusskola,
9. klase

S

veicināta, mana Latvija!
Šoreiz Tev rakstu no saulainās
Ēģiptes, kur kamieļi staigā un
tuksneša smiltis dzenā vējš, kur jūra ir
dzidrāka par kristālu. Esmu atpūtusies
un ieguvusi jaunus iespaidus par citu
pasaules vietu.
Lai arī cik jauki un skaisti
būtu Ēģiptē, Tu, Latvija,
vienmēr būsi mana dzimtene,
manas mīļās mājas, kur
vēlos atgriezties. Tā ir īpaša
sajūta, kad lidmašīnas šasija
pieskaras Latvijas zemei.
Ir patīkami aizbraukt
uz citu valsti un apbrīnot to,
taču visskaistākās man liekas piemājas
bērzu birzis, kuras citur tik staltas
neaug. Jā, Sarkanā jūra mani patiešām
pārsteidza ar saviem koraļļu rifiem, taču
nekā mīļāka nevar atrast par rudens vēju
zīmējumiem mūsu Dzintarjūras baltajās
smiltīs.
Mana rūgtā pieredze rāda, ka svešās
zemēs, pasakot Tavu vārdu, Latvija,
apkārtējie par Tevi neko daudz nezina,
taču man Tavs vārds un valoda nozīmē
visu man svarīgo, svēto un mīļo.
Lai arī citiem Tu esi tikai maza daļiņa
plašajā pasaulē, man Tu vienmēr būsi
visa mana pagātne, tagadne un nākotne,
jo esmu Tavs bērns, Latvija!
Anete Cīrule
Inešu pamatskola,
6. klase
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ūsu mājas. Tava skola. Mana
istaba. Šīs ir tikai dažas no vietām,
kas mūs saista. Ikdienā mēs bieži
aizmirstam, cik tas viss ir dārgs. Bet agri
vai vēlu kāds, pārtraucot mūsu dienas
ritmu, var pajautāt: „Vai jūs mīlat savu
zemi?”
„Ko darāt savas valsts labā? Vai
cienāt un godājat savu Tēviju? Vai mīlat
Latviju?” mums jautā.
Te mēs apstājamies un brīdi
apmulstam. Un vēl aizvainoti nopurpinām:
„Kā viņš uzdrošinās! Kāda zeme? Kāda
Tēvija? Ā, Latvija! Protams, protams!” Ar
paviršu „jā” tik viegli garām netiekam.
„Kāpēc jūs pavasarī dedzināt kūlu?
Kā tas palīdz jūsu zemei? Vai tas ir kāds
rituāls klimata uzlabošanai?” svešinieks
grib zināt.
Mēs kaut kā pastāstām, ka ar to
cīnāmies un ilgi tā vairs nenotiks. Pēdīgi
vīrietis aiziet, kaut ko pierakstīdams savā
blociņā, bet mēs dziļdomīgi stāvam un
kaut kā nelāgi jūtamies. Svešzemnieks
bija tik pēkšņi ielauzies mūsu sirdsapziņā,
ka mēs tam nebijām gatavi. Ko gan
viņš par mums nodomāja? Tālumā mēs
redzam, ka tas pats vīrietis intervē citus
latviešus. Kā viņi atbild uz tiem pašiem
jautājumiem? Mēs visi izmisīgi ceram, ka
nesaka to, ko mēs nedomājot pateicām.
Un mums ir kauns! Mēs esam
iznīcinājuši uz mums liktās cerības.
Māte mums visiem viena – Latvija, bet
mamma – katram cita. Tas var arī nebūt
viens un tas pats, jo mēs esam Latvijas

bērni. Mēs esam tās bezgalīgajās skavās.
Es esmu kā upe, jūs – kā pilsēta, tu –
kā mežs. Mēs katrs mīlam kaut ko citu,
tomēr to pašu – Latviju.
Laura Pīpkalēja
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
8. klase

E

s mīlu Latviju
Un visu, kas tajā atrodas, –
Savu tēti, mammu,
Vecmammu un vectētiņu,
Sunīti Čomi,
Kaķēnu Minku
Un jauno sargsuni Argu;
Jauko Latvijas dabu –
Mežus, upes,
Pļavas un ezerus,
Mākoņus un sauli,
Zemi un debesis.
Es mīlu savu zemi,
Kur es varu dzīvot:
Spēlēties un atpūsties,
Arī bēdāties un raudāt.
Es mīlu savu Tēvzemi,
Jo pasaulē ir tikai viena Latvija.
Norberts Dukurs
Rūjienas vidusskola, 7. klase
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T

ik liela Tu esi, Latvija!
Citiem maza, bet man liela.
Tu proti manu valodu,
Es lepojos par Tevi, Latvija!
Un es mīlu to sajūtu –
Tu esi manas mājas,
Kas sirsniņu silda
Un manus sapnīšus pilda.
Mikus Gustavs Kūliņš
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola,
1. klase

J

ā, iespējams debesis mūs nav
apveltījušas ar materiālo labklājību,
bet kura valsts tāda ir bijusi? Viss
vienmēr tiek veidots ar darbu un tikai
darbu, mums to būtu jāatceras. Cik gan
mūsu dzimtenē ir jauku lietu, kuras mēs
nenovērtējam! Skaistie meži, kurus mēs
pārdodam un izcērtam. Skaistie skati,
kuri tiek bojāti naudas dēļ. Protams, ir
lietas, kuras mēs nez kāpēc ignorējam
kā nekam nederīgus kultūras slāņus.
Kura gan cita valsts ir tik bagāta ar
tautasdziesmām kā mēs? Mums pat
vajag Dainu skapi, kur tās visas salikt.
Kura gan valsts var lepoties ar tādām
balsīm? Mēs spējam veidot pasaulslave
nus korus, kas iekustina ikvienu sirdi.
Mūsu operdziedātāji ir pasaules klases
dziedoņi. Mums ir tik skaista mūzika un
skanīga valoda, taču mēs to nespējam
pasniegt kā kaut ko svarīgu. Mēs
nespējam izmantot materiālu, ko mums
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dod mūsu māte zeme. Taču es ceru, ka
tas mainīsies, jo zinu, ka ne jau viena tā
domāju, ir vēl citi, kas domā tāpat. Un
kas gan veido nākotni, ja ne bērni?
Evita Pundure
Daugavpils Saskaņas pamatskola,
9. klase

K

āda ir mana Latvija? Viņa ir mana
māte. Sargātāja. Uguns pavarda
turētāja. Viņas acīs ir Daugavas
dziļums un Gaujas straujums. Vaigi
aveņu sārtumā. Seja ir pilna vasaras.
Tā ir laimīga, kaut redzamas rūpju
rieviņas. Viņas mati ir rēnās vakara
saules apspīdēta zeltaina druva. Pēc kā
smaržo mana Latvija? Vasarās – pēc
siena kaudzēm un silta piena, rudeņos –
pēc sūnām, trūdošām lapām un viršiem,
ziemās – pēc sniega, malkas dūmiem un
māju siltuma, pavasaros – pēc kūpošas
zemes un sniegpulksteņiem. Latvijas
rokas ir liepas un ozoli. Latvija ir stipra.
Viņa šo zemi notur. Segusies nakts zilā
villainē, apāvusies baltas kājas, Latvija
stāv un smaida. Mīlestība. Lepnums.
Spēks. Un tāda viņa ir stāvējusi vienmēr.
Aiz viņas sargājošajām rokām stāv stipra
tauta. Un tā dzied stipru dziesmu. [..]
Starp viņiem esmu arī es. Arī es
dziedu savu spēka dziesmu Latvijai. Man
dažkārt sametas bail, ka manu Latviju
nenosargās. Tāpēc es katru dienu ceļos,
lai viņu sargātu. Lai nosargātu to miglu,

kas vāliem veļas pār lauku. To mazo
ziediņu ceļa malā. To manu Latviju, kura
stāv mūžīgi mūžos un sargā.
Dārta Apsīte
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase

T

avā klēpī pamosties un ieelpot
dziļi. Atvērt logu saules stariem un
mundrajam gaisam, kura dzestrās
plaukstas ieskauj manu seju. Māja tik
klusa un mierīga, ne skaņas. Ar tasi
karstas tējas rokās, ar rāmiem soļiem
es pieeju pie loga, uzsmaidu Tev un
nodomāju: „Labrīt, māt!” Aizverot acis,
es dzirdu Tavu balsi. Kaut kur tālumā,
dārzos ļaudis vāc šī gada ražu, sievas
apspriež šīs dienas veicamos darbus,
putni čivina un jūras ūdens skalojas
smiltīs – tā Tava balss.
Dzimuši ar Latviju sirdī – tādi
mēs esam! Mostamies ar Latviju sirdī,
dodamies gulēt ar to. Mūsu gaiss,
mūsu zeme, mūsu mīlestība. Neviens
svešinieks neredz Latviju tādu, kādu
redzam to mēs – mūsu rīti, kad saule
mostas un augšup ceļas caur rasu, caur
miglu, caur burvību, un mūsu vakari, kad
zeme piekususi viegli uzelpo un saule
met sārtus lokus debesīs. Šī zeme mūs
sargā kā mātes klēpis, tā mūs tur savās
skavās. Lai kur arī mēs dotos, Latvija
mūs vienmēr gaidīs atpakaļ.
Katrīna Rimševica
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase

P

ar savu dzimteni es saucu mazu,
neatkarīgu valsti Eiropas ziemeļos –
Latviju. Tās tauta – maza, bet
ņipra – latvieši. Es lepojos ar to, ka
esmu viena no viņiem. Es esmu Latvijas
bērns.
Vairākkārt esmu sev uzdevusi
jautājumu – kas ir valsts un kas esmu
es šajā valstī – Latvijā? Tikai nesen es
sapratu, ka valsti veidojam mēs, cilvēki,
kuri Latviju sauc par savām mājām. Mēs
katrs esam atbildīgi par tās labklājību,
izaugsmi un sakoptību. Katrs atsevišķi
varbūt mēs neesam īpaši svarīgi, bet
kopā mēs, latvieši, esam vienota valsts –
vienots spēks – liela ģimene, un stāvam
plecu pie pleca.
Visvairāk es par Latviju iedomājos
novembra mēnesī, kad ielās un cilvēkos
izplūst piesātinātas, tumšsarkanas
krāsas, kurām pa vidu kā balta dvēsele
asiņu laukā mirdz koši balta lente. Šīs
krāsas atgādina brīvību un ticību sev un
savai tautai, par ko latviešu meitas un
dēli senatnē kailām rokām bija cīnījušies.
Viņi samaksāja ar savām dzīvībām par
baltu šodienu. [..]
Tieši tas simbolizē Latviju – neatlai
dīga, stipra tauta, kas nepadodas, bet
ceļa somā vienmēr līdzi nēsā dziesmu
vācelīti, tauta, kurai krūtīs deg mīlestība
par tevi, par mani, par mūsu Latviju.
Kristīne Pēča
Palsmanes pamatskola,
9. klase
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L

atvijai ir daudz bērnu, un katrs ir
neparasts.
Arvis Utnāns
Līvānu 1. vidusskola,
6. klase
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E

s esmu Līvānu 1. vidusskolas 6.a
klases skolnieks. Varbūt kādam
liksies, ka esmu parasts, vienkāršs
bērns, bet man tā nešķiet. Latvijai ir
daudz bērnu, un katrs ir neparasts. Mēs
esam kā tādi mazi, krāsaini akmentiņi.
Cits spožāks, cits varbūt glītāks,
cits ar asumiem, cits gludāks, bet
tomēr kopumā esam krāsaini un
neparasti. Tur jau tas neparastums
slēpjas, ka visi neesam vienādi,
katrs atšķirīgs. Arī es esmu
viens no tiem krāsainajiem
akmentiņiem. [..]
Latvijai katrs cilvēks ir
vajadzīgs. Tas nekas, ka mēs,
bērni, vēl esam mazi. Gan jau mēs
izaugsim. Žēl, ka daudzi brauc projām
no savas valsts. Es gan to nedarīšu. Es
gribētu ātrāk izaugt, iemācīties kādu
profesiju, sākt strādāt tepat,
Latvijā. Es noteikti kādreiz
būšu vajadzīgs savai valstij,
nevis svešiem cilvēkiem Īrijā,
Lielbritānijā, Vācijā vai kādā
citā zemē.
Nu, lūk, tāds, Latvija, es
esmu. Mazs, neparasts bērns
kādā nelielā Latvijas stūrītī.
Vietā, kuru es saucu par savu
dzimto vietu – Līvānos. Brīžiem sapņotājs,
brīžiem blēņdaris, brīžiem nopietns
skolnieks. Parasts. Nē! Neparasts!
Arvis Utnāns
Līvānu 1. vidusskola,
6. klase
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E

s ar lepnumu varu uzskatīt sevi
par Latvijas bērnu ne tikai tāpēc,
ka esmu dzimis šajā Baltijas valstī,
bet arī tādēļ, ka mani senči šeit dzīvo
jau no seniem laikiem. Mans vecvectēva
brālis Jānis Līcis daudzus gadus ir veltījis
t am, lai iz zinātu
savas senču saknes,
un viņam izdevās
tās izsekot līdz pat
17. gadsimtam. Mūsu
mājās šis ciltsk oks
atrodas goda vietā –
ierāmēts, pie sienas.
Ar lepnumu varu teikt,
ka manu senču vidū ir
daudz cienījamu un talantīgu cilvēku –
gan zemnieki, gan mākslinieki, gan
zinātnieki.
Latvijas bērns nav tas, kurš skaļi skandē
patriotiskus pantiņus, bet
tas, kurš nevar iedomāties
savu esamību bez Latvijas,
kurš nesapņo par labu un
vieglu dzīvi ārzemēs, bet
mērķtiecīgi strādā savas
dzimtenes labā. Es sevi
uzskatu par tādu cilvēku.
Toms Rons
Rīgas 34. vidusskola,
11. klase

S

veika, Latvija!
Tev rakstu es – viens no Taviem
daudzajiem un brīnišķīgajiem
bērniem. Man Tev ir kas sakāms.
Tevi pazīstu jau no bērna kājas.
Atceros, kā, maziņš būdams, rotaļājos
Tavās saules dzeltenajās pieneņu pļavās un
peldējos Tavā debeszilajā Alauksta ezerā.
Atminos, kā ar saviem brāļiem vasaras
saules spožumā spēlēju „ķerenes” Tavos
kalnu un ieleju plašumos. Neaizmirsīšu
arī to, kā Tu priecājies kopā ar mums.
Kad nedaudz paaugos, sāku palīdzēt
vecākiem dažādos darbos, bet vislabāk
man patika siena laiks. Tas bija smags
darbs apvienojumā ar lielu piederības un
gandarījuma sajūtu pēc padarītā. Mēs
ar ģimeni palīdzējām Tavām pļavām ar
prieku, un es Tev atkal varu vien pateikties
par to, ka Tu mums šīs smaržīgās, zaļās
pļavas esi devusi. Paldies, Latvija, par
katru neaizmirstamo vasaru, ko man esi
devusi!
Kad pienāca rudens un Taviem
dižajiem kokiem sāka krāsoties lapas,
es, vērojot kādu Tavu rudens saulrietu,
sāku raudāt. Neskatoties uz vēsumu
un sakritušajām koku lapām, šis skats
bija tik neaizmirstams, ka es iemīlējos
Tavā zelta rudenī. Saule rietumos lēnām
un nesteidzīgi laidās aiz vareno koku
galotnēm, un debesis iekrāsojās sulīgi
oranžīgā krāsā, zālē un vēl nenokritušajās
koku lapās vizuļoja rasas pilieniņi. Paldies
Tev, mana Latvija, par šo neaizmirstamo
un aizkustinošo skatu!

Bija ziema. Laukā valdīja stindzinošs
aukstums, un vējš centās ielauzties
mājā caur loga rāmja spraudziņām,
bet, par laimi, tas viņam neizdevās. Kā
gan cilvēks var justies šādos nemīlīgos
laika apstākļos? Bet es zinu un ceru –
citi latvieši arī zina, ka tikai šādos
laika apstākļos mēs spējam novērtēt
savas mājas omulīgumu un kamīna vai
plītiņas siltumu. Stundām ilgi varēju
klausīties vēja šņākoņā, kas mijās ar
uguns sprakšķēšanu. Kad biju gatavs, es
izgāju ārā (protams, satuntuļojies tā, ka
pakustēt grūti) un baudīju Tavu ziemas
paradīzi. Nekur jau nevar iztikt bez
darba, tāpēc ņēmu vien sniega lāpstu
rokā un raku taciņu līdz mīļajam malkas
šķūnītim. Kad tas bija izdarīts, varēju
pilnībā ļauties sniegotajiem priekiem.
Pēkšņi sejā iesitās pirmie siltie saules
stari un atgādināja – mūžīgi par ziemu
priecāties nevar. Acis bija jāsamiedz cieši
jo cieši, lai varētu ko saprast. Gaisā bija
jūtams pavasaris, viss palēnām sāka
zaļot un atdzīvoties. Cilvēki smaidīja vēl
plašāk – šis ir maģiskais laiks, kad gaisā
virmo mīlestība. Un kas gan ir skaistāks
par īstu mīlestību? Nekas.
Latvija, paldies, ka Tu man dāvā tik
neaizmirstamas emocijas! Es zinu, ka Tu
rūpējies par saviem bērniem, un es, Tavs
bērns, mūžam rūpēšos par Tevi.
Ar mīlestību, Jēkabs Brauers
Vecpiebalgas vidusskola,
10. klase
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K

ādā jaukā ziemas dienā es piedzimu
Krāslavas dzemdību namā, un tad
sākās piedzīvojumi. Tie sākās tieši
šeit, Latvijā, un es esmu latviete. Bērnībā
man neviens nav teicis, ka sieviete, kas
mani audzina, ir mana māte. Es to zināju
no paša sākuma un mīlēju viņu, jo nevar
būt citādāk. Tāpat es vienmēr intuitīvi
jūtu un dzirdu savu dzimteni. Latviskums
ir visu bērnu zemapziņā. Tas arī nevar
būt citādi, jo mēs esam Latvijas bērni.
Man ir ļoti tuva Latvijas kultūra. Es nekad
līdz galam neizpratīšu, piemēram, kādas
Āfrikas valsts svētku tradīcijas, bet mūsu
svētki ir tik dabiski un tik tuvi manai sirdij.
Latvija ir maza valsts, bet tajā tik daudz
tradīciju, ka nevar vienā mirklī atcerēties
visu! Vai cilvēks, kurš nav latvietis, var
saprast, kādēļ Līgo naktī jāmeklē
papardes zieds, ko nozīmē
Miķeļi, kas notika 18. novembrī,
cik drosmīgs bija Lāčplēsis un
ko nozīmē Bermontiāde? Nē.
To varam saprast tikai mēs –
Latvijas bērni.
Piemēram, Francijā un
Vācijā man rodas izjūta, ka
esmu sveša šajā pasaulē, kur valda
savi likumi. Polija un Lietuva ir līdzīgas
mūsu dzimtenei, bet tik un tā tur nav
Latvijas smaržas. Krievijā, Baltkrievijā
un Ukrainā ir sveša atmosfēra, jo tur
ir cita mentalitāte. Es daudz ceļoju un
nevaru pateikt, ka šīs valstis ir sliktas,
bet dzimteni nespēj aizstāt neviena
valsts, jo sirdī vieta ir tikai Latvijai. Visas

pasaules valstis ir neatkārtojamas, un tur
ir dzimtene citiem cilvēkiem. Taču mums,
Latvijas bērniem, mūsu valsts vienmēr
būs pirmajā vietā.
Jana Kačāne
Krāslavas Varavīksnes vidusskola,
12. klase

V

ai es esmu savas valsts patriote? Es
zinu daudz ko par Latviju. Zinu, cik
Latvijai ir gadu, zinu, kā viss notika
pirms daudziem gadiem, es to zinu un
lepojos. Es lepojos ar to, ka esmu dzimusi
Latvijā, ar to, ka esmu Latvijas pilsone,
ar to, ka esmu Tavs bērns, Latvija.
Mani sajūsmina bargās ziemas, kad,
no rīta pamostoties, ir ļoti tumšs un, ejot
uz skolu, reizēm nākas brist
pa kupenām. Mani iedvesmo
lietainās vasaras, kad saule
nav tik spoža kā citur, bet
tik un tā man te patīk.
Man patīk visi gadalaiki, ko
Tu dāvā. Visvairāk es mīlu
Tevi – Latvija, Tavu valodu,
raksturu, spēku un drosmi.
Tūkstošiem reižu esmu domājusi, kā
Tevi godāt, cienīt un klausīt. Es ticu, ka
Tevis dēļ varētu visu. Es zinu, ka esmu
Tavs bērns, gods, lepnums un mīla. Es
jūtu to, ko nejūt neviens, jo katrs taču ir
unikāls jau ar to, ka viņš ir.
Sintija Leimane
Taurupes vidusskola,
8. klase
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L

atvijā ik sekundi noskan apmēram
2 miljoni sirdspukstu. No tiem par
vienu sirdspukstu ir atbildīga mana
sirsniņa, kura rūpējas par to, lai mana
ķermeņa šūniņas tiktu apgādātas ar
skābekli.
Kas esmu es? Es esmu meita,
skolniece, draudzene, pianiste. Es dzīvoju
Latvijā. Latvijas nomalē – Krāslavā – es
piedzimu. Šī pilsēta ir manas mājas, kur
ik rudeni, kļavu lapām kļūstot sārtām un
zeltainām, es, ievelkot elpu, nopūšu jo
vairāk svecīšu. Jā, es esmu piedzimusi
rudenī! Es sajūsminos par rudens
vakariem, kad ar siltu tējas tasi rokās
apsēžos uz palodzes un vēroju pēdējās
koku lapas nokrītam uz sulīgi melnā
Latvijas asfalta.
Latvija ir margrietiņa. Mēs – šīs
valsts iedzīvotāji – esam tās ziedlapiņas.
Kāds varētu teikt, ka viens cilvēks valstī
neko nenozīmē, tomēr, ja noplūktu
vienu ziedlapiņu, tad margrietiņa kļūstu
nepilnīga, ja divas, trīs, četras? [..]
Mēs esam šīs valsts bērni, kuri
Latvijas aprisēs aug, mācās, priecājas,
bēdājas, basām kājām skraida pa rīta
rasu, mēģina aptvert nezināmo un mīl
līdz sirds dziļumiem… Mūs vieno Latvijas
tradīcijas, valoda, kas līdzinās lakstīgalas
dziesmai. 11. novembrī, svinot Lāčplēša
dienu, katrs cilvēks, kura sirdī kvēlo
Latvijas liesmiņa, iededzina gaišo, balto
svecīti un ieliek to blakus citām nemierīgi
zaigojošām svecītēm Latvijas kontūrā,
apliecinot savu piederību un mīlestību

dzimtenei. Tā Latvijas kontūrā blāzmo
mūsu sirds liesmiņas, kas sniedzas
pretī plašajam Visumam, paziņojot par
mūsu mazās valsts esamību. Mazas, bet
bezgala talantīgas, radošas un skaistas
valsts esamību šajā plašajā pasaulē.
Tatjana Čornija
Daugavpils Valsts ģimnāzija,
10. klase

L

atvija! Latvija. Latvija? Latvija…
Tas katram cilvēkam izskan dažādi.
Kādam jautājuma zīme teikuma
beigās. Citam dziļas pārdomas vai arī
krāsaini sapņi. Latvija ir kā vērtība, kuru
veido ikviens no mums, arī es. [..]
Es varu iztēloties Latviju kā māti
ar savām mazajām meitiņām: Vidzemi,
Latgali, Kurzemi un Zemgali. Tā audzina
mazos kustīgos un čalojošos bērnus,
ieskaitot arī mani. Varbūt mēs esam
Latvijas mazbērni? Vai arī tās meitas un
dēli?
Es esmu Tava meita, Latvija, jo
dzīvoju valstī, kurā svinu Jāņus pie
kvēlojoši sarkanām oglēm, nevis pie
televizora ekrāniem. Cienu Latvijas
valsts svētkus un vēlos piedalīties tajos.
Iepazīstu Latvijas augus un dzīvniekus. Ar
mammas un tēta palīdzību rodu atbildes
uz neskaidriem jautājumiem. [..]
Skolā krāju zināšanas, lai, izaugot
liela – es spētu palīdzēt Tev, Latvija!
Kitija Jolanta Muižniece
Beverīnas novada Kauguru pamatskola,
5. klase
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L

atvija!
Vai Tu esi manī vai es esmu Tevī?
Bet varbūt katrā asins lāsē manā ieslēgti
Plaukstoši kā margrietiņas
Un kā baltās cielavas lidojums viegli
Tavi sirdspuksti…

Tava sirds ir ogle sarkanbaltsarkana,
Tavas dzīslas – ozola saknes,
Un kamēr no diviem miljoniem siržu
Pukstēs kaut viena,
Joprojām Tu elposi un saknēs stiepsies
Tālāk, vēl tālāk kā Mēness.
Un visiem, kas projām aizlidojuši,
Kā gājputniem atlidot mājās,
Kā mazuļiem, bērniem,
Kas tikko dzimuši,
Tiem sildīties Tavā
Sarkanbaltsarkanā saulē.
Bet Tu esi mana pat lietainā dienā.
Varbūt ar katru pasakaini zilo ezeru,
Ik sālsūdens sauju no Tavas jūras
Kā redzokļiem, plaši ieplestiem, maigiem,
Tev skatīt mani un izjust visu, ko daru.
Pat bez metaforām skaļām,
Bez vārdiem, saldiem kā dažādu ziedu medus
No Tavām smaržīgām pļavām,
Es esmu Tavs bērns, un Tavi bērni – mēs visi.
Ir vienalga, cik mums gadu,
Un ir vienalga, kādi mums gēni,
Tev visi mēs – bērni.
Solvita Čerņavska
Rēzeknes Valsts ģimnāzija,
10. klase

K

aija stāsta zemei par jūru,
Par sāli un viļņiem,
Par smiltīm un nārām,
Par dzintariem un zivīm,
Par kuģiem un vētrām,
Par tautu pie Baltijas jūras.
Māte stāsta meitai
Par savu bērnību,
Par savām mājām,
Par zaļiem mežiem
Un zilajiem ezeriem,
Par mūsu tautas likteni.
Par Latviju.
Es stāstu saviem draugiem
Austrālijā
Par to, kāda ir mūsu valoda,
Par to, kā tā skan,
Par to, ko tā saka,
No kurienes tā nāk.
Es stāstu par Jāņu sieru,
Par Ziemassvētku
Piparkūkām,
Par dzimšanas dienas
Kliņģeri
Un latviešu skolu.
Tā ir daļa no manas bērnības.
Simbelīna Pūce,
Tamāra Līduma
Adelaides latviešu skola,
8. klase
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Līvas Braueres zīm., Vecpiebalgas vidusskola, 9. klase

L

atvija. It kā parasta, neliela valsts
Eiropā, pie Baltijas jūras, ar sarkan
balts arkanu karogu un dažādām
tradīcijām. Es. It kā parasta meitene
ar ukraiņu izcelsmes mammu un tēvu
baltkrievu. Dzīvoju Latvijā, mazā lauku
ciematā, aizraujos ar mūziku, dabu un
deju – latviešu tautas deju. Latvija un es.
Pēc loģikas likumiem nekādas, kā saka,
asinsradniecības starp mums nav, pat
nespēj būt. Taču, ticiet vai nē, ir. Turklāt,
spēcīga. Man – nepazudināma. Es esmu
latviete. Vienmēr tā esmu uzskatījusi, un
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nekas manas domas nemainīs. Latvija
ir mana dzimtene, manas mājas, mana
māmuliņa.
Cik sevi atceros, vienmēr un visur esmu
lielījusies ar to, ka esmu latviete. Jā, ir bijuši
cilvēki, kas to apstrīd, jo, redz, papīros ir
rakstīts kaut kas cits. Tik aplami spriest pēc
kaut kādiem dokumentiem, jo tur neraksta,
kā es uzaugu, kā jūtos. Latvija, mana
māmuliņa, klēpis, azote, kurā ieritinājos kā
kamoliņš jau tad, kad nācu plašajā pasaulē.
Es jutos tik pasargāta, mīlēta, gaidīta.
Līdz ar mani auga arī mana pārliecība. Es

šeit iederos. Te ir tik skaisti. Visas šīs
putnu balsīm pilnās meža takas, pļavas
ar ziediem, virs kuriem dūc čaklās bites,
upes un ezeri, kuros viz, bez šaubām,
skaistākās debesis un spožākā saulīte.
Latvija dod mums iespēju izbaudīt četras
sajūtu vētras gadā. [..]
Vai, piedzīvojot Latvijas dabas
neparasto pārmaiņu skaistumu, kāds
vispār var justies kā svešinieks? Latvija
savā šūpulī pieņem visus, jābūt tikai
vēlmei justies piederīgam.
Lolita Tesļonoka
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
10. klase

K

ur Latgales ūdeņu apmirdzēti
Gozējas Zemgales līdzenumi,
Kur Vidzemes kalni
Ventspils ostai māj,
Tur es būšu.
Es peldēšu uz zilo ezeru valstību,
Skriešu Gaiziņkalnā noķert vēju,
Spēlēšu paslēpes rudzu laukā,
Ķeršu saules zaķus Kurzemes smiltīs.
Gar Rāznas ezera krastiem
Daugavas lokos nonākšu,
Kur Latgales Māra
Ar ticību un brīvību saujā
Uz mani cēli lūkojas.
Tāpēc…
Lai arī kur es būtu,
Es biju, es esmu, es būšu
Latvijas bērns.
Lāsma Luža
Rugāju novada vidusskola, 12. klase

E

s gribu būt šeit
kā bērns mīlēt un ciest
priekos vai bēdās
Latvijā cerību rast

Kā pūka debesīs
ceļas mani sapņi
uz sauli manu dzimteni
tie dodas raiti
Es savas dzimtenes turpinājums
no Līdēres ezeriem Gulbēres pakalniem
no Sarkaņu mežiem un
Gulbenes purvājiem
es saknes veldzēju un sauli priecēju
Reiz grāmata
mani uzrunāja
kā draugs
no pasaules malas
tā teica
es nevaru tevi
vairs palaist pasaulē
tu esi man piesiets uz mūžu
ar vecvecākiem
caur valodas spēku
pie zemes mīļās
līdz zvaigznēm
Santa Socka
Liezēres pamatskola,
6. klase
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Agritas Gavronskas zīm., Ziemeļvalstu ģimnāzija, 4. klase

E

s esmu Latvijas bērns. Vai es atšķiros
no citu valstu bērniem? Man liekas,
ka starp mums ir vairāk kopīga nekā
atšķirīga. Man, tāpat kā visiem bērniem,
patīk spēlēt datorspēles, es mīlu savus
vecākus; tieši tāpat man patīk skraidīt,
lēkāt un darīt blēņas.
Tad es uzdodu sev jautājumu, ar ko tad
es tomēr atšķiros no citu valstu bērniem? Es
atšķiros ar to, ka mana dzimtene ir Latvija,
un es to sirsnīgi mīlu. Es nedomāju, ka
citas valsts bērns mīlēs Latviju tikpat stipri
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kā es, cilvēks, kas ir piedzimis un izaudzis
Latvijā.
Latvija nav diez cik liela valsts. Manā
valstī nav ļoti augstu kalnu, nav vulkānu un
eksotisko augu, bet es mīlu Latviju, viņas
parasto, mierīgo dabu. Mani piesaista viņas
sarežģītā vēsture, es lepojos ar Latvijas
čaklajiem ļaudīm. Man patīk skaistule Rīga,
mīļā Krāslava, māte – Daugava.
Es lepojos ar to, ka mana dzimtene ir
Latvija!
Artūrs Verigo
Krāslavas Varavīksnes vidusskola, 6. klase

L

atvija, es esmu Tavs bērns.
Latvija, es esmu Tavs dēls.

Es esmu dzimis citā zemē,
Bet runāju Tavā valodā.
Es esmu audzis prom no Tevis,
Bet esmu svinējis visus Tavus svētkus.
Es nekad neesmu bijis Latvijā,
Bet es tik daudz zinu par Tevi.
Es neesmu gājis Tavās skolās,
Bet esmu lasījis Tavas grāmatas.
Esmu gājis rotaļās un
Spēlējis latviešu spēles,
Ēdis Latvijas rupjmaizi un Latvijas sieru.
Es esmu tik tālu, bet tomēr tik tuvu Tev.
Latvija, es esmu Tavs dēls.
Latvija, es esmu Tavs bērns.
Markuss Brūveris
Ņujorkas ev. lut. draudzes
Ņūdžersijas latviešu pamatskola,
6. klase

K

ad biju zīdainis, mamma baroja
mani ar krūti, bet Latvija „baroja”
ar sauli, brīnišķīgu bērnību un
interesantiem stāstiem, kurus es
atcerēšos visu atlikušo mūžu. Cienot
ģimenes tradīcijas, mēs vienmēr esam
svinējuši ģimenes locekļu dzimšanas
dienas, un vēlāk mēs sākām svinēt arī
mūsu tuvākā radinieka – Latvijas –

dzimš anas dienu. Mīļākā dāvana, ko
Latvija katru gadu pasniedz man dzim
šanas dienā, ir silts bezvēja laiks. Tāpēc
pateicībā par šo lielisko dāvanu, mīļā
Latvija, Tavā dzimšanas dienā man
gribētos uzdāvināt Tev šo vēstuli.
Izauguši lieli, daudzi bērni pamet
vecāku mājas. Patlaban tas notiek arī
mūsu valstī – daudzi Latvijas jaunieši
brauc projām uz ārzemēm, tomēr daļa
no viņiem arī atgriežas. Ja kādreiz
arī man būs lemts aizbraukt, esmu
pārliecināts, ka vienmēr atcerēšos savu
ģimeni, radiniekus un, protams, arī savu
dzimteni, jo esmu un vienmēr būšu
Latvijas dēls! Tu, Latvija, uzdāvināji
man tīru meža gaisu, jūru. Pats esmu
dzimis krievu valodā
r unājoš ā ģimenē,
tāpēc mūsu, krievu,
tradīcijas vienmēr
gājušas soli solī ar
latviešu tradīcijām.
Pirms gada mana
mamma apprecējās
ar latvieti, ar kuru man ir ļoti labas
attiecības. Tagad savu ģimeni varu
droši saukt par manu personīgo „mazo
Latviju.”
Artūrs Krahmaļovs
Ventspils 3. vidusskola,
12. klase
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L

ai gan es neesmu dzimis Latvijā, lai
gan es nedzīvoju Latvijā – Latvija,
es esmu Tavs bērns! Arī mans brālis,
mana mamma un tētis, mana vecmamma,
visi ir Tavi bērni. Mani senču senči ir Tavi
mazbērni vai mazmazbērni. Mēs visi esam
Tavi, bet Tu mums esi viena! [..]
Lai gan es dzīvoju Amerikā, mūsu
ģimenē viss ir latvisks. Mājās mēs runājam
Tavā valodā. Latviešu valoda ir manu senču
valoda, tā ir manas MĀTES VALODA.
Es svinu Tavus svētkus – Ziemas
svētkus, Lieldienas, Mārtiņdienu, Jāņus
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un citus. Un pats galvenais – es arī svinu
tādu brīnumu kā vārda dienu. Manējā ir
27. martā. Nevienam manam amerikāņu
draugam tādas nav. Ziemassvētkos mēs
saņemam un dāvinām dāvanas, Jāņos mēs
līgojam pie ugunskura un Lieldienās mēs
krāsojam olas sīpolu mizās, nevis veikalā
nopērkamās krāsās. Mani mīļākie svētki ir
Ziemassvētki.
Es ne tikai māku runāt, bet māku
arī lasīt un rakstīt Tavā valodā. Katru
sestdienu es eju latviešu skolā. Pagaidām
es tur esmu septītajā klasē. Kā jau

Alīnas Lamsteres zīm., Ventspils 6. vidusskola, 3. klase

krietnam dēlam pienākas, es mācos par
savu TĒVU ZEMI. Latvija, es mācos un
lasu par Tavu vēsturi. Ģeogrāfijā es mācos
par Tavu jūru, par zilajiem ezeriem, par
brīnumainajām alām. Tavs dzintars ir
skaistākā rota pasaulē! Latviešu literatūrā
es lasīju par mazo, drošsirdīgo Sprīdīti, par
latviešu zvejniekiem, kas uz ledus gabala
aizskaloti jūrā, par Rijas zēnu rotu. Es
māku noskaitīt visu „Tālavas taurētāju.”
Varu teikt, ka Tava valoda ir skaista, bet
ne viegla. Tā ir bagāta ar garumzīmēm,
komatiem un daudziem locījumiem. Es

dejoju arī latviešu tautasdejas. Mēs
dziedam skanīgās latviešu dziesmas gan
skolā, gan nometnēs, gan ap ugunskuru.
Katru vasaru es satiekos ar saviem
draugiem latviešu nometnēs. Esmu arī
latviešu skauts.
Tāpēc, ka esmu Tavs dēls, mana dzīve
ir tik bagāta un piesātināta. Latvija, es
esmu Tavs bērns!
Gustavs Teteris
Ņūdžersijas latviešu pamatskola,
7. klase
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M

ēs dzīvojam Briselē, taču katru
novembri braucam uz Latviju grābt
mūsu sētā lapas, apkopt mirušo
ģimenes locekļu kapus un apciemot mīļos
radiniekus. Pie omiņas katru rītu ēdam
pankūkas, pusdienās kotletes, bet svētku
reizēs – pīrādziņus. Kad tevi šādi apmīļo un
lutina, ir ļoti jauka sajūta. [..]
Vai mūsdienās ir viegli būt Latvijas
bērnam? Manuprāt, mūsdienās tas ir daudz
vieglāk nekā pagātnē, kad nebija brīvības,
bija karš, bads, nabadzība un neizpētītas
slimības. Būt Latvijas bērnam palīdz arī
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fakts, ka Latvijā nenotiek ne postošas
dabas katastrofas, ne terorakti.
Daudzi cilvēki atdeva savu dzīvību,
lai Latvija varētu būt brīva. Kad to zinu,
ir vieglāk saņemties kaut ko labu izdarīt
savas valsts labā. Es dejoju latviešu tautas
dejas. Dažreiz nemaz negribas dejot kādā
koncertā, taču tādā veidā izrādu latviešu
kultūru Briselē. [..]
Arī Briselē dzīvojot, varu apliecināt,
ka esmu Latvijas bērns un drīz atgriezīšos
mājās.
Ance Martinsone
Briseles II Eiropas skola, 6. klase

J

a es nebūtu latviete, tad man
nebūtu tik interesanta dzīve. Es
neēstu kliņģeri, Jāņu sieru, pīrāgus.
Man nebūtu tautas tērpa, un es nevarētu
runāt latviski. Es nebrauktu uz Latviju,
un es neietu uz Jāņiem vai uz vēstniecību
18. novembrī. Bet es esmu latviete un es
mīlu Latviju, latviešu valodu un latviešu
kultūru. Latvija, es esmu Tavs bērns!
Zīle Bēmis
Vašingtonas ev. lut. draudzes
pamatskola, 7. klase

E

s dzīvoju Vašingtonā, un Amerika ir
ļoti tālu no Latvijas. Es katru gadu,
kad man ir skolas brīvlaiks, braucu
ar ģimeni uz Latviju. Mana mamma ir no
Latvijas, un viņa mums māca latviešu
valodu un tradīcijas. Manai omei patīk
cept kartupeļu pankūkas, kas man un
manai māsai ļoti garšo. Manam opim
patīk skatīties televizoru, un patīk kopā ar
mums jokot un daudz smieties. Es katru
gadu palieku tur divarpus mēnešus. [..]
Amerikā, kad ir vasara, mums ir ļoti karsti,
bet Latvijā vajag vilkt plānu jaku. Kad
mums ir ziema, mums nav sevišķi auksti.
Mēs bieži ar ģimeni skatāmies Latviju
internetā, sevišķi, kad zinām, ka Latvijā
snieg sniegs. Latvija ir skaista, kad koki un
nami ir apsniguši. [..] Man patīk ceļot pa
Latviju, mēs parasti braucam uz Jūrmalu.
Šogad dzīvojām Liepājā pie pašas jūras,
tas bija ļoti skaisti. [..] Tomēr mana mīļākā
vieta ir Rīga. [..] Man patīk pastaigāties
pa Rīgas ielām un apbrīnot namus un to

arhitektūru. Daudzas mājas ir vecākas par
Amerikas Savienotajām Valstīm. Un tad
rudens ir klāt, un mēs dodamies atpakaļ
uz Ameriku. Man pietrūkst Latvijas. Nesen
iemācījos dziesmu, kas vislabāk izskaidro,
ko es jūtu pret Latviju: „Nāk rudens
apgleznot Latviju. Bet nepūlies, necenties
tā, man viņa ir visskaistākā tik un tā.”
Stella Graimsa
Vašingtonas ev. lut. draudzes
pamatskola, 4. klase

L

atvija, es esmu Tavs bērns –
to saku es, mani vecāki un vecvecāki.
Mēs visi esam Latvijas bērni, jo
dzīvojam šeit.
Es esmu Latvijas bērns, jo varu
teikt, ka man ir divas mammas – māmiņa,
kura katru dienu ir kopā ar mani, un Māte
Latvija. Viņas abas mīl, jūt, iedvesmo.
Tikai Latvija nevar ar vārdiem izteikt
savus priekus, sāpes, jūtas.
Manuprāt, es esmu labs bērns
manām mammām. Vērtējumi skolā man
ir labi, jo es cenšos, es zinu, ka Latvijai
ir vajadzīgi gudri prāti. Es ceru, ka mana
valsts lepojas ar mani.
Es ticu, ka es visu savu mūžu dzīvošu
šeit, lai arī cik grūti man neklātos, jo labi
bērni savus vecākus nepamet nelaimē,
bet palīdz un atbalsta. Kad būšu mamma,
tad stāstīšu saviem bērniem, ka šeit ir
visskaistākā vieta pasaulē!
Laura Dičeva
Valmieras Pārgaujas sākumskola,
6. klase
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A

r lepnumu apgalvoju, ka esmu
Latvijas bērns. Esmu piedzimusi
Latgalē, skaistākajā Latvijas
novadā, te pavadīju bērnību, te
rit mana jaunība. Te mācos un jau
astoņus gadus nodarbojos ar distanču
slēpošanu, esmu iekļauta Latvijas
izlasē. Vienā brīdī sapratu, ka no manis
ir atkarīgs ne tikai manas ģimenes
un skolas gods, bet arī manas valsts
prestižs. Domāt par savu saikni ar
Latviju sāku starptautiskajās sporta
sacensībās, kad mans vārds izskanēja
kopā ar Latvijas vārdu. Esmu lepna
un priecīga par saviem sasniegumiem
sportā. Es pārstāvēju Latviju Pasaules
čempionātā pieaugušajiem Norvēģijā,
Pasaules čempionātā junioriem Igaunijā,
Eiropas Ziemas jauniešu festivālā
Čehijā, Skandināvijas kausos. Tās ir
neaprakstāmas jūtas. To saviļņojumu, kas
pārņem, stāvot uz pjedestāla un dziedot
savas valsts himnu, grūti izstāstīt. Bet tās
noteikti ir īstās, patiesās jūtas, lepnums,
cieņa pret savu valsti un gandarījums
par sasniegto. Gandarījums, ka man ir
dota iespēja cildināt Latvijas vārdu un
pierādīt piederību savai valstij.
Natālija Kovaļova
Krāslavas Varavīksnes vidusskola,
12. klase

L

atvija, es esmu Tavs bērns.
Man patīk Tava zaļā pļava
Un Tavas skaistās jūras krasts,
Pa kuru bradāt rītos agri man.

Man patīk dziedāt Tavu himnu
Un skatīties uz Tevi katru rītu.
Man patīk gulēt Tavā zālē
Un vērot dabas skaisto brīdi.
Mārītes lido
Un putni ļoti skaisti dzied.
Latvija, Tu esi mana mīļā saule,
Par tevi domāju es katru dien’.
Tu esi mana labā dzimtene,
Pa kuru patīk ceļot man.
Tu esi maza, vienlaikus liela,
Tāpat kā meldiņš tajā dziesmā skan.
Jana Grīnfelde
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs,
3. klase
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K

opš bērnības māte man ir mācījusi
Latvijas vēsturi, jo, lai es sevi
uzskatītu par Latvijas bērnu,
man ir jāzina Latvijas vēsture, kultūra,
ģeogrāfija un viss, kas saistās ar to. Kā
bērns pazīst savus vecākus, tā arī es
pazīstu savu Latviju. Kā bērniņš iemācās
valodu, kurā runā vecāki, tā es iemācījos
latviešu valodu, kura pieder Latvijai.
Vecāki bērnam iemāca uzvedību, kultūru.
Latvija man ir iemācījusi savas tradīcijas,
īpatnības, kuras ievēroju un arī pastāstu
latviešu iedzīvotājiem, kuri tās nezina.
Jebkurš bērniņš pazīst savus vecākus,
zina, cik viņiem roku, kāju, tā arī es
zinu Latvijas upes, kalnus, pilsētas. Es
uzskatu, ka par Latviju zinu ļoti daudz
un varu stāstīt citiem par savu Tēvzemi –
Latviju. Kā es pazīstu savu māmiņu, tā
arī pazīstu savu Latviju.
Iluta Pulkstene
Starptautiskā komerciālā
profesionālās un vispārējās
izglītības vidusskola, 11. klase

L

atvija, es tiešām esmu Tavs
bērns! Pieaugot un saprotot,
cik dārga man esi, es vēlos
palikt ar Tevi, Latvija.
Katru uzdevumu un ieceri,
mērķi, sasniegumu un sapni es savā
ziņā saistu ar Tevi. Šobrīd mani uzdevumi
un ieceres ir saistīti ar sportu. [..]

Manos mērķos, sasniegumos un
sapņos bez domas par Latviju nevar
iztikt, jo tieši tas ir viens no vārdiem, kuru
es nesu pasaulē. Mani mērķi un sapņi ir
skaidri – piedalīties šī gada jaunatnes
Eiropas čempionātā Itālijā. Šobrīd šīm
sacensībām trenējos jau apmēram gadu
un jūtu, ka progress manī pamanāms.
Sapnis, kā jau visiem sevi cienošiem
sportistiem, ir tikt uz Olimpiskajām
spēlēm, kur aizstāvēt uz krūtīm rakstīto
vārdu Latvija! Šis sapnis man jau ir no
agras bērnības, un to agri vai vēlu es
piepildīšu. Šī brīža sasniegumu man ir
tikpat daudz un raibi kā kokiem lapas
rudenī. Esmu bijis divkārtējs Latvijas
čempions 100 m un 200 m sprintā,
esmu piedalījies divās olimpiādēs –
Latvijas jaunatnes olimpiādē un Latvija
III olimpiādē, kuru, mazs būdams,
redzēju televīzijā. Tā bija neaprakstāma
sajūta saprast to, ka pēc gadiem tu būsi
kādam citam – tikpat mazam kā biju es –
iedvesmas avots. Latvija, es zinu, ka
nākotnē nesīšu Tavu
vārdu visā pasaulē.
Un Latvija, es tiešām
esmu un būšu Tavs
bērns!
Rūdolfs Tonigs
Iecavas vidusskola,
11. klase
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E

s esmu Tavs bērns, Latvija, un,
ierodoties šajā pasaulē, jau uzreiz
apkārt sajutu ģimenes rūpes,
gādību un mīlestību. Mana ģimene ir kā
ozols, varens un sazarots, ar spēcīgām
saknēm pietvēries Tavai zemei, lai gan
radies no sīkas zīlītes. Es no ģimenes,
tāpat kā ozolzīle no ozola, smeļos spēku,
mīlestību, pārņemot arī daļu uzskatu un
domu.
Arī es, kad izaugšu, veidošu pati
savu ģimeni, gluži kā ozolzīlīte, kas kādā
jaukā dienā atdalīsies no ozola varenības
un sāks augt, līdz izveidosies vēl viens
milzīgs ozols. Rodoties daudziem jo
daudziem ozoliem – ģimenēm –, veidojas
tauta, ko vieno kopīga zeme, vēsture,
valoda, kultūra un tradīcijas. Jo vairāk
šādu ozolu ar stiprām saknēm, jo
varenāka un dzīvotspējīgāka tauta un
valsts. Ir ļoti svarīgi apzināties sevi kā
daļiņu no savas tautas, apjaust savas
saknes un izcelsmi, jo tauta, ģimene un
dzimtene ir nezūdošas dzīves vērtības.
Es lepojos, ka esmu
latviete. Arī skolā jebkurā
pasākumā es nekautrējos
uzvilkt latviešu tautas tērpu,
kāpt uz skatuves un nodejot
tautas deju. Ar lepnumu
izeju klases priekšā un skaitu
latviešu dzejnieku daiļdarbus
vai tautasdziesmas. [..]
Es esmu Tavs bērns, Latvija! Un
Tu vienmēr būsi mana Tēvzeme, gluži
kā otrā māte. Es mīlu Tevi un ticu, ka

īsta mīlestība dara cilvēku labāku un
augstsirdīgāku, ja vien mīl no visas sirds.
Es vienmēr aizstāvēšu un vairošu Tavu
godu. Un varbūt pat kādreiz Tevi vadīšu
kā deputāte vai ministre. Savus ārvalstu
draugus es atkal un atkal aicināšu uz
savu dzimteni un katru reizi viņiem vēl un
vēl parādīšu ko jaunu no Tavas skaistās
dabas.
Elīza Oša
Vecpiebalgas vidusskola, 9. klase

L

atvija, es esmu Tavs bērns, kas dzīvo
te un ar katru dienu aug lielāks.
Latvija, Tu esi maza, bet mēs darām
visu, lai Latvija plauktu un zaļotu. Es arī
esmu maza, bet mēs visi kopā varam
darīt lielas lietas, jo ticējums vēsta:
„Mazs cinītis gāž lielu vezumu.” [..]
Ja es kādreiz kļūšu par prezidenti,
Latvijā dzīve mainīsies, un cilvēki būs
laimīgāki.
Es ļoti vēlos, lai dzīve Latvijā ietu
tikai uz augšu, nevis uz leju.
Es Latvijai novēlu, lai Baltijas
jūra kļūtu tīrāka, lai cilvēkiem
Latvijā būtu darbs, lai šo darbu
arī pienācīgi novērtētu un
lai visiem Latvijas cilvēkiem
būtu labāka dzīve. Latvija,
mēs esam visi Tavi bērni un
arī es, mazā meitenīte Ieva, kura Latvijas
labā vēl darīs daudz.
Ieva Buceniece
Bebrenes vidusskola, 7. klase
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L

atvija, es esmu Tavs bērns. Tava
nākotne. Tava cerība. Latvijas
skaistuma un daudzveidības mēr
aukla ir mana dzimtā puse ar jūrmalas
baltajām smiltīm Liepājas liedagā, ar
rūgteno sveķu aromātu priežu ieskautajos
Bernātos, ar zilā karoga peldvietām. Arī
kaiju reibinošie ķērcieni jūras krastā ir
manas dzimtās zemes melodija.
Latvija, es ticu, ka piederības jūtas
Tev un atbildība sākas no katra cilvēka
sirds dziļumiem. Es, astotās klases
skolnieks, jūtos atbildīgs par Tevi, Tavu
gara un miesas veselību. Tāpat es
saprotu, ka ikviens cilvēks ir neredzami
saistīts ar otru un ietekmē pasauli, kurā
dzīvo, gaisu, ko elpo, ūdeni, ko lieto.
Klimata izmaiņas, gaisa piesārņojums,
ūdenstilpņu aizaugšana – tie ir globāla
mēroga ekoloģiskas katastrofas draudi,
kas jūtami arī manā dzimtenē [..]
Taču ne vienmēr es
varu ietekmēt citu līdzcilvēku
atbildību. Vasarā, atpūšoties
Liepājas jūrmalā, ievēroju
liedaga smiltīs pamestas
stikla lauskas, uz kurām var
sagriezt kājas mans mazais
brālis, saldējuma papīrus
un krāsainus iepakojumus,
kurus nēsā un plivina vārnas, pudeles un
maisiņus, kurus piekrastes vējš dzenā
kā futbolbumbu pa stadionu. Tas mani
mulsina, jo mani pārsteidz bieži vien
pieaugušo vieglprātīgā attieksme un
viendienīša filozofija. Vai tad katrs nevar

savus izlietotos pārtikas iepakojumus
iemest tuvākajā gružkastē? Un Latvija
uzreiz izskatītos daudz tīrāka.
Šad un tad televīzijā redzu Cūkmenu,
kurš aģitē cilvēkus nemēslot, nepārvērst
mežu un ceļmalas par izgāztuvi. Parasti,
kad laukos un pilsētās izkūst pēdējais
sniegs, acīm paveras pērnā gada
atkritumi un gruži. Tādēļ jau par tradīciju
ir kļuvusi Latvijas Lielā talka aprīlī, kurā
vienmēr piedalos arī es ar savu ģimeni.
Esmu grābis lapas pilsētas Vecajos kapos,
vācis gružus Jūrmalas parkā un skvērā
pie Liepājas kanāla. Man šķiet, ka tajos
brīžos es sakopju ne tikai stūrīti savas
Latvijas, bet tīrāks domās kļūstu arī
pats. Tad gribas aizrādīt citiem slavenos
Cūkmeņa vārdus: „Nemēslo, par cūku
pārvērtīsies!”
Šodien, 21. gadsimtā, es balsoju par
tīru un zaļu Latviju. Par mirdzošajiem
dzintara gabaliņiem savā
jūrmalā, nevis uzliesmojošiem
fosfora gabaliņiem. Lai ozona
caurums atmosfērā nelīdzinās
cilvēku atbildības trūkumam
un tukšumam! L ai mans
devums Latvijas ekosistēmas
saglabāšanā veicinātu zaļas un
sociāli atbildīgas attieksmes
veidošanos visapkārt! Latvija, es esmu
Tavs bērns, tādēļ mācīšos būt atbildīgs
par Tevi un Tavu zaļo rotu!
Elviss Straupenieks
Liepājas Raiņa 6. vidusskola,
8. klase
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E

s esmu daļa no Tevis –
Tik sīka un niecīga,
Ka droši vien pamanīt grūti,
Bet pasaulē eju kā sūtne.

Es nesu Tavas dzirkstošās acis
Ar mākoņu palagiem baltiem.
Es stiprinu Tavu dzirdi,
Ieklausoties visā ar sirdi.
Es pārklāju Tavu elpu
Ar vēja čukstiem un šalkām.
Es ietinos Tavos sapņos
Un cenšos piepildīt savus.
Iet laika pulkstenis tālāk,
Es pieņemos spēkā,
Lai kopā ar Tevi degtu
Par šodienu nākotnes vārdā.
Liena Zukure
Rencēnu pamatskola,
7. klase

S

ēžu un prātoju – ārā rudenim
neraksturīgi zilas debesis un spoža
saule. Pirms divām dienām bija
Lāčplēša diena, joprojām atceros lāpu
gājienu un latvju dziesmu caururbjošo
spēku, ko dzirdēju, iedams caur savu

ciemu svētdienas vakarā. Galva pilna ar
domām par Latviju – ko tā pārdzīvojusi,
ko tā vēl pārdzīvos. Domāju arī par to,
ko es esmu devis tai. Esmu taču savas
zemes bērns, tāpat kā mana mamma,
tētis, māsa, vecmamma, draudzene un
visi man apkārt. [..]
Par sevi varu teikt, ka gribu
dot dzimtenei ko vairāk – gan savu
patriotiskumu, gan arī savas zināšanas.
Esmu runājis dzeju saviem skolasbiedriem,
sava novada ļaudīm Lāčplēša dienā un
Barikāžu atceres dienā pie pieminekļa
R. Mūrniekam Baložos, un Ziemassvētkos,
un skaudrā 25. marta atcerē Odukalnā,
kur pelēks piemiņas akmens izsūtītajiem.
Šajās reizēs cilvēku sejās es redzu
piederības sajūtu. Un jūtu patiešām lielu
gandarījumu, kad klausītāji pienāk un
saka, ka tā „Pulkveža Vācieša vēstules”
vēl nav runājis neviens. Acis mirdz, ļaudis
atdod godu tautas atbrīvotājiem.
Esmu nesis karogu lāpu gājienā.
Tas ir liels gods, kad tu vadi tautu sev
aiz muguras, diktē tempu, un, pats
galvenais, tavās rokās ir tavas tautas
simbols – karogs.
Es esmu devis. Lai arī tas ir kaut kas
mazs, bet ar to es esmu bagātinājis sevi
un savu zemi. Tāpat kā savai mammai es
dāvinu mīlestību, tā arī es to dodu savai
valstij.
Kristiāns Roga
Ķekavas vidusskola,
12. klase
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M

amma, es esmu Tavs bērns,
jo es runāju latviski,
esmu tautu meita,
dziedu latviskas dziesmas,
dejoju tautas dejas un
turu cieņā Latviju.

Es Tevi saucu par Latviju,
Ozolzemi un Dzintarzemi.
No Baltijas jūras līdz Tērvetei,
no Turaidas pils līdz Daugavai,
Tu esi tik skaista, tik brīnišķīga,
tik… latviska.
Es tevi mīlu, māmiņ!
Laura Legzdiņa
Latviešu skola Hamiltonā (Kanāda),
4. klase

E

s piedzimu laikā,
Kad Latvijā koki
Viskrāšņākos tērpus
Sev mugurā velk.
Es piedzimu laikā,
Kad Latvijas daba
Visdāsnākās dāvanas
Visiem mums dod.
Es piedzimu mammai un tētim
Skaistajā rudens laikā.
Mīļā Latvija mana,
Es esmu Tavs bērns!

L

atvijai esmu bērns. Reizēm nerātns,
bet tomēr bērns. Tāpat kā mani
vecāki, valsts piedalās manā
audzināšanā un skološanā. Neskatoties
uz to, ka Latvijai tagad grūti laiki jeb
ekonomiskā krīze, esmu gandarīta,
ka mana ģimene ir palikusi dzīvot un
strādāt Latvijā. Līdz ar to arī man ir
dota iespēja mācīties latviešu valodā,
apmeklēt mūzikas un mākslas skolas,
dažādus pulciņus. Es piedalos konkursos,
labi mācos un sportoju. Tā es bagātinu
ne tikai sevi, bet arī savu ģimeni, pilsētu,
novadu, valsti.
Es ļoti vēlos līdzināties bijuš a
jai Latvijas Valsts prezidentei Vairai
Vīķei-Freibergai. Cauri garajiem trimdas
gadiem Marokā, Kanādā viņa ir sagla
bāj usi savu lat vietību, Tēvzemes
mīlestību, lai atgrieztos Latvijā un būtu
tās virzītājspēks. Ar savām plašajām
zināšanām, dažādo valodu prasmi viņa ir
iznesusi Latvijas vārdu tālu pasaulē. Arī
es centīšos sargāt savu kultūrvēsturisko
mantojumu.
Karīna Ločmele
Balvu pamatskola,
6. klase

Evelīna Nagliša
Mežotnes pamatskola,
2. klase
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u, mana mīļā,
Sarkanbaltsarkanā māmiņ,
Es esmu tavs dēls,
Vēl ļaunuma un melu neaizskarts.

Es gribu pasargāt Tevi un sevi
No melu un ļaunuma varas
Un paldies teikt,
Ka mani soļi ievijušies tieši šeit,
Kur vasara pēc liepu medus smaržo,
Un saldi, saldi rudzu maize garšo,
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Kur zila debess ir virs galvas,
Kā labākā šīs zemes balva.
Man nav vienalga, kā Tev klājas,
Vai tevi cildina vai rājas.
Es gribu, lai diženāk karogi plīvo,
Lai stalti un vareni ozoli līgo,
Lai aug un nebeidz pēc gaismas tiekties
Un māca zem grūtuma nastas nesaliekties.
[..]
Aleksis Šters
Šķibes pamatskola, 8. klase

R

udens. Lēnām dodos cauri parkam
ar skumjām domām. Skumjām par
to, ka tik ātri aizsteigusies vasara,
par to, ka tik reti satieku savus draugus,
par to, ka tik… Un tā vēl un vēl. Manas
domas pēkšņi iztraucē, lēni no koka
zemē virpuļodama, ugunīga kļavas lapa.
Nezinu, kāpēc, bet manī ienāk prieks.
Kļūstu tikpat līksma kā šī bezbēdīgā,
draiskulīgā kļavas lapa. Līksma par
Latviju, sevi un tautu.
Ejot pa Vecrīgas ielām, domāju,
cik trausla ir šī robeža no prieka līdz
skumjām. Uz ielas pie kādas mājas stūra
stāvēja veca, sirma māmuļa. Viņai bija
rūpīgi saglausti mati. Mugurā salāpīts, bet
tīrs apģērbs. Varbūt vecā māmuļa savu
uzmanību nebūtu piesaistījusi, bet viņa
klusi dziedāja, skaisti dziedāja, un viņas
roka bija pastiepta uz priekšu. Sākumā
biju neizpratnē – kāpēc tā? Tad sapratu.
Kļuva skumji. Vecā māmuļa neubagoja,
viņa pelnīja sev iztiku dziedot. Mans
prieks pārkāpa pār skumjo slieksni.
Kāpēc šai sirmgalvei tik agri no rīta
jāstāv uz ielas? Vai viņai nav ģimenes?
Varbūt viņai uzbrukusi kāda slimība?
Mani tirdīja nebeidzami „varbūt”.
Parkā starp baložiem draiskojās
bērneļi. Viņu sejās staroja līksme. Cauri
koku zariem lauzās saules stari. Tie
izgaismoja zirnekļu austās mežģīnes.
Viss bija tik skaists! [..]
Bagāta es esmu ar Latviju. Lai arī
kādas problēmas notiktu mūsu Tēvzemē,
bet kā tauta mēs būsim saliedēti.

Ar tumsas mākoņiem atnāca
novembra vakars. Simtiem mazu un
lielāku uguntiņu vēstīja, ka tuvojas svētki.
Pie izgaismotās Vecrīgas namiem lepni
plīvoja sarkanbaltsarkanie karogi. Katrs
garāmgājējs atcerējās par svētkiem.
Manu sirdi pildīja dīvains saviļņojums.
Tas bija prieks un lepnums. Prieks par to,
ka pretī nāca laimīgi un smaidīgi cilvēki.
Lepnums par to, ka viņu krūtis rotāja
neliela sarkanbaltsarkana lentīte. Arī
es šovakar, dodoties uz „Brīvās Latvijas
dziesmas” svētku koncertu Dailes teātrī,
piespraudu šo lentīti sirds pusē.
Tas prieks, kas mani sagaidīja
teātra telpās, bija pavisam citādāks kā
izjustais rīta prieks. Tas bija lepns,
nedaudz noslēpumains. Bet pavisam
tas pārvērtās, kad, koncerta pēdējai
dziesmai skanot, visi skatītāji piecēlās
kājās un dziedāja:
„Mūžam Tēvzemi mīlēšu,
Naidniekam nekad to nedošu.”
Likās, ka šie vārdi zāli piepilda ar
kādu burvestību. Mūs visus pārņēma
vienotības, kopības sajūta. Zālē gaiss
vibrēja kopā ar mūsu sirdspukstiem.
Tieši šo prieku es gribētu novēlēt savai
tautai un Tēvzemei. Ne tikai svētkos, bet
arī pelēkajā dienā.
Beāte Millere
Ķekavas vidusskola,
12. klase
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Í

is nebūs kārtējais pārdomu darbs
vai domu lidojums. Šī būs mana
vēstule, kas adresēta Latvijai –
zemei, kurā es dzīvoju, zemei, kur esmu
dzimusi. Manai valstij.
Tieši rudens ir laiks, kas man
asociējas ar Tevi – ražas novākšana,
krāšņās lapas, pasakainās dabas ainavas
un sveču izgaismotie vakari… Bet visvairāk
manī šīs asociācijas raisa novembris –
laiks, kad visā valstī svin Tavus svētkus.
Tas ir viens no īpašākajiem mēnešiem, jo
es ar lepnumu varu pielikt sev pie krūtīm
sarkanbaltsarkano lentīti. Redzot, ka šīs
lentītes patriotiski rotā arī citu latviešu
apģērbu, mani pārņem vienotības sajūta
ar tautu un valsti, kā arī neviltots prieks.
Un ne velti, jo katru reizi, kad dzirdu
valsts himnu, man sirsniņā kaut kas
iekņudas, laikam tā ir mīlestība pret savu
dzimto zemi Latviju.
Mana sirds drīzāk ir tāda kā kumode
ar vairākām atvilktnēm. Vienā glabājas
ģimene, otrā – draugi, vēl kādā –
mīlestība, bet starp šīm sirds atvilktnēm
ir arī viena Tev. Tā ir izrotāta ar latvju
rakstu zīmēm, un, to atverot, skan
latviskas melodijas. Šī atvilktne sevī
glabā jūras šalkoņu, dzintara zeltaino
atspīdumu, svaigo un dzestro gaisu, mežu
zaļumu, māju sajūtu un svaigi ceptas
maizes smaržu. Šajā atvilktnē glabājas
viss skaistais, ko dažreiz ikdienas steigā
es aizmirstu vai nespēju saskatīt sev
apkārt. Ja man vajadzētu definēt vārdu
„mājas,” es teiktu – Latvija! Tieši tā arī
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tas ir, un manā sirdī Tev atvēlēto vietu
es varētu saukt par „māju atvilktni.”
Atrodoties savā valstī, es sajūtos kā
mammas klēpī – zinu, ka te ir droši un
te mani mīlēs, un šo vietu es nekad
neaizmirsīšu, bet vienmēr glabāšu savā
sirdī un ņemšu līdzi it visur.
Latvija, es esmu Tavs bērns! Es
izdejoju savu latvisko garu caur tautas
deju. Es esmu Latvijas bērns, kurš vienotā
dejas solī un ritmā izjūt piederību savai
valstij kopā ar vēl citiem dejotājiem,
atrodoties Dziesmu un Deju svētkos. Es
izdejoju katru latvisko skaņu un kustību,
dejas laikā jūtu sevī ieplūstam lepnumu
par Tevi un to, ka man ir dota iespēja
izpildīt šos tautas dančus.
Cilvēks ir tas, kas viņš ir, un lielākā
vai mazākā mērā pats izvēlas, ko un kā
darīt savā dzīvē. Es varu būt priecīga
par to, ka manā dzīvē latviskajām
tradīcijām ir diezgan liela vērtība, un
esmu pateicīga saviem vecākiem, ka viņi
manī ieaudzinājuši mīlestību pret savu
dzimteni. Putni nebeidz aeronavigācijas
kursus, tāpat viņi neapmeklē arī ligzdu
vīšanas skolas, bet izrādās, ka viņi māk
perfekti lidot un arī ligzdas vīt. Viņi
nesatraucas par to, vai māk – viņi paļaujas
uz dzīvi, dzied dziesmas un lido. Tāpat ir
ar latviešiem – Taviem bērniem.
Dienas ir dažādas – tikpat dažādas
kā krāsas omītes austajā segā. Katru
rītu, kad pamostos, esmu priecīga caur
savu logu redzēt Latvijas debesis. Vai
nu no tām lēni un rotaļīgi lejup kritīs

sniegpārsliņas, vai lietus lāses sitīsies
pret logu – šie visi sīkumi ir tik ļoti sirdij
tuvi, ka tos negribu mainīt ne pret ko citu
šajā pasaulē.
Latvija, es esmu Tavs bērns! Es
vienmēr atcerēšos par Tavu dzimšanas
dienu un katru gadu novēlēšu Tev visu to
labāko. Es vienmēr būšu lepna, ka esmu
latviete.
Gita Daukste
Rugāju novada vidusskola,
10. klase

L

atvija ir mūsu māte, bet mēs –
Latvijas pilsoņi – esam tās bērni,
kuri tāpat kā arī parastajās ģimenēs
var vai nu apkaunot savus vecākus, vai
likt tiem justies gandarītiem. Protams,
no diviem miljoniem bērnu es liekos
mazsvarīgs šai valstij, bet ar katru
manu labo rīcību es varu mudināt citus
darīt labu. Lai arī ne uzreiz, bet ar laiku
labie darbi Latvijas labā būtu pamanāmi,
pat ja tie būtu mazāki sīkumi. Tas
pats konfektes papīriņš, izmests nevis
puķu dobē, bet gan atkritumu urnā. Ja
katrs bērns dienā izmestu pa vienam
atkritumam urnā, nevis uz zemes, Latvija
justos labi. Jums taču arī patīk staigāt
tīriem, nevis netīriem, vai ne? Ar Latviju
ir tāpat.
Artis Vilcāns
Sutru pamatskola,
8. klase

L

atvija, es esmu Tavs bērns. Tu
iepini vēju manos matos un ar
sarkanbaltsarkano lentīti norādi man
ceļu no pagātnes uz gaišo nākotni, kurā
tāpat kā šodien spīdēs Jūrmalas dzintari
un zem ziemeļu debesīm parādīsies
zeltaini baznīcu gaiļi. [..]
Smagajos krīzes gados, kad valsti
pārklāj problēmu smogs, šī lentīte liek
cerēt, ka atkal atnāks jaunas dienas,
celsies un kritīs milzīgā zvaigzne… Un
tajā brīdī, kad tās atvadu spožums
apgaismos nebeidzamo ceļu tīklus,
divi miljoni Latvijas pilsoņu vienā elpā
paspēs izteikt savu vēlēšanos… Nevis
lai nepatikšanas pašas no sevis izšķīstu
kaut kur mūsu skujkoku mežu dzidrajā
gaisā. Latvija māca savus bērnus
grūtības pārvarēt kopā, sadodoties
rokās un atpazīstot to vienīgo attīstības
ceļu, kas no jauna novedīs pie laikiem,
kad Rīgas bruģētās ielas smaržos
pēc „Laimas” šokolādes, kad jūra
sitīs pludmali kā senu tamburīnu un
gudru senču gari ieklausīsies šajās
dvēseliskajās skaņās. Miglainajā veļu
laikā viņi iegriezīsies savu pēcteču
siltajos mājokļos, kuru grīdas kādreiz
skāra viņu pēdas un lina svārku
apakšmalas, un pēc tūkstoš saulrietiem
skars vēl nedzimušu latviešu kājiņas.
Jūlija Ļaksa
Rīgas Purvciema vidusskola,
10. klase
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D

ārgā Latvija!
Varbūt tas tomēr nav tik grūti
uzturēt divus miljonus spītīgu un
nepaklausīgu bērnu! Es Tavā vietā jau
sen viņiem būtu uzsūtījusi pa kādai
nelielai zemestrīcei. Tādai, kas neko
ļaunu nedara, tikai mazliet sakārto
cilvēku domas un dara tos jaukākus.
Dīvaini, ka es rakstu pati par
sevi. Arī es diemžēl esmu tā spītīgā un
nepaklausīgā, lai gan nevēlos tāda būt.
Piedod, Latvija! Tu taču zini, ka ikdienas
steiga dara savu. Ikdienā es par to
nepadomāju. Man ir jākaunas. Priecājos,
ka atradu laiku vismaz šai vēstulei.
Vispār – jākaunas būtu arī pārējiem,
kuri aizmirst par Tevi. Tu kā gādīga
māte rūpējies par mums, audzināji
un vēl joprojām to dari, bet mēs? Vai
mēs to ievērojam? Vai vismaz pasakām
„paldies”? Nē! Vienīgi 18. novembrī
cilvēki Tevi piemin un ceļ godā, lai gan
dažs labs pat nezin valsts himnu. Bet
jau nākamajā dienā viņi atkal ieraujas
ikdienas steigā. Žēl. Cilvēki jau nezin
kāpēc ir iedomājušies, ka varēs valdīt
pār Tevi! Bet vēl vairāk man ir žēl par
to, ka arī es tā daru. Es zinu, ka Latvija
esmu Tev piederīga un man tā arī būtu
jārīkojas. Kā tikai Tev piederīgai. Man
būtu par Tevi vairāk jādomā un jāpateicas
Tev.
Alise Kvile
Jūrmalas sākumskola „Taurenītis”,
6. klase

T

ev tik skaistā laikā dzimšanas diena,
Latvija! Gaisā virmo sniegpārsliņu
gaidas, bez kurām viss izskatās
tumšāks, labāk izceļas viss skaistais un
paslēpjas dienas pelēcība. Loga rūtīs
atspīd mūsu pilsētu uguntiņas, ne tik
spožas kā citur, bet tās ir. Ne katra valsts
spēj dot saviem bērniem uguntiņas, kas
sasilda prātus tumšajās novembra dienās.
Tu staro savā patstāvībā, draudzībā un
priekā. Staro, mana Latvija!
Es sveicu Tevi mūsu visu dzimšanas
dienā! Kā jau bērns, es sagatavoju Tev
dāvaniņu. Tā ir dāvana, par kuru vecāki
vienmēr ir pateicīgi – vienalga, cik tā
skaista vai liela, jo tā ir mans mīlestības
apliecinājums. Es zinu, ka Tu būsi lepna
par maniem sasniegumiem. Bet visvairāk
Tevi iepriecina aizdegta svecīte Tava
varoņa Lāčplēša dienā vai piesprausta
lentīte karoga krāsā, kas vienmēr
atgādina par Tevi.
Es esmu Tavs bērns un šīs zemes
meita – piederīga Tavai lielajai ģimenei.
Anete Aizbalte
Daugavpils Saskaņas pamatskola,
9. klase
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T

uvojās rakstnieka K. Skalbes
dzimšanas diena. Tētim radās
ideja – rīkot skrējienu „Nesam
gaismu!” no K. Skalbes muzeja līdz
Brīvības piemineklim Rīgā. Mākslas
skolā kopā ar 12. klases Lauru
izveidojām skrējiena logo. Tētis un
mamma organizēja skrējēju komandu no
Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Inešiem,
Taurenes un Skujenes, sazinājās ar sporta
skolotājiem, Vecpiebalgas sportistiem un
muzeja darbiniekiem. Gatavošanās bija
interesanta, jāgādā bija par dalībnieku
ēdināšanu, siltumu, drošību.
7. novembrī K. Skalbes dzimšanas
dienā pie „Saulrietu” muzeja plkst. 7.00
pulcējās skrējiena dalībnieki, lai kopumā
veiktu 133 km garu ceļu. Rīts bija drūms.
Lija lietus. Dziedot Vecpiebalgas himnu
„Pie tevis eju, Vecpiebalga”, aizdedzināju
skrējiena lukturīti. Tas bija sirsnīgi.
Bija svētku uzrunas. Tika dots starts
skrējienam „Nesam gaismu!”. Arī es sāku
savu skrējienu ar gaismas lukturīti. Uz
visām pusēm šķīda dubļi. Bet mēs visi
draudzīgi skrējām pirmo kilometru.
Pie Vecpiebalgas vidusskolas mūs
sagaidīja prāvs pulciņš skolēnu un
skolotāju, kuri kādu gabaliņu arī skrēja.
Bērni pēc 2 vai 4 kilometriem mainījās
(varēja nedaudz atpūsties).
Pa ceļam mēs pabijām trīs skolās.
Mūs uzmundrināja un cienāja ar siltu tēju
un kliņģeri. Piebiedrojās kopīgā skrējienā
ar mums kādu gabaliņu. Tas bija ļoti mīļi.
Vietām ceļš bija ļoti slikts. Grūti bija
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skriet, bet pārvarējām. Visgrūtāk bija
skriet pa Kangaru kalniem.
Liels pārdzīvojums bija, ieskrienot
Rīgā. Ielas bija atbrīvotas no transporta.
Varējām skriet droši pa asfaltu. Mūs
vēroja daudzi garāmgājēji. Bija arī
spor tiski cilvēki, kas pievienojās
skrējienam. Pēdējo kilometru skrēja visi
dalībnieki kopā. Skrējām draudzīgi, skaļi
saucot: „Kas mēs esam?”, „Latvieši!”,
„Vecpiebalga – olē, olē, olē!”. Pie Brīvības
pieminekļa bija neliels koncerts. Tētis
un 12. klases Ance Liene teica runu. Es
biju ļoti lepna, ka esmu no Vecpiebalgas.
Mums bija iespēja parakstīties Brīvības
pieminekļa grāmatā. Tas man patika.
Dažiem skolēniem bija iespēja uzkāpt
pieminekļa augšā.
Mums bija tādas emocijas! Bijām
kopīgi noskrējuši 133 km vienā dienā! Tā
bija skaista piebaldzēnu dāvana Latvijas
dzimšanas dienā, pieminot K. Skalbi!
Loreta Ločmele
Vecpiebalgas vidusskola,
4. klase

I

r pienācis rudens. Pareizāk sakot,
novembris. Laiks, kad ikkatra latvieša
sirdi pārņem domas par Latviju. Kādam
tā ir dzimtene un Tēvzeme, kādam citam
tā ir zeme, uz kuru viņš pārcēlies pavisam
nesen, un pilsoņa pase tikai pirms brīža
gūlusi kabatā.
Katrs no viņiem redz Latviju.
Tuvojoties 18. novembrim, Latvijas

atribūtika ir ik uz stūra. Veikalu skatlogi
ir lentīšu, karodziņu, dažādu suvenīru un
citu patriotisku nieciņu pilni. Vai tiešām
tas ir tas, ko mums nozīmē Latvija?
Vai tiešām Latvija ir tikai lentīte, ko
piespraust pie krūtīm tad, kad tā dara
visi, un tad, kad šo patriotisko žestu
mums uzspiež sabiedrība, plašsaziņas
līdzekļi un krāsainas aģitācijas, kas
aicina pirkt un svinēt šo dienu? [..]
Jāsajūt sarkanbaltsarkano pirmajās
sarkanajās kļavas lapās, kuras pārklāj
tikko uzsnigušais sniegs, jāprot saklausīt
sarkanbaltsarkano tautasdziesmās
un latviešu literātu darbos, saost
sarkanbaltsarkano tikko ceptā rudzu
maizes klaipā, sarkanbaltsarkanais ir
jāizdzīvo, jo tu esi sarkanbaltsarkanais,
tu esi latvietis! Un arī es.
Gusts Indāns
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase

L

abrīt, mana māte! Labrīt!
Klusi, iesār ti saullēkta pirksti
glāsta Tavu norūpējušos vaigu. Tu
vientuļi apsēdies uz savrupa laukakmens
Daugavas krastā un grūtsirdīgi gaidi, kad
bērzu zaros sāks čivināt zvirbulīši. Bet
putniņu nav. Vien Likteņupe pie Tavām
kājām nemierā met viļņus. Tad Tu nodur
galvu, un nu Tavs cēlais skatiens klīst
pār veselīgi zaļajām smilgām. Smaga

nopūta kā aizsmacis kliedziens izlaužas
starp Tavām ķieģeļsarkanajām lūpām.
Māmiņ, vai kas kaiš? Māmiņ?
Tev vientuļi?
Piedod man, piedod! [..]
Par to, ka Tev tagad jājūtas vientuļai.
Es zinu, ka par maz esmu teicis, cik Tu
man dārga. Pārāk reti Tevi samīļojis.
Vien reizēm esmu lepni sacījis, ka esmu
Tavs…
Ka esmu Tavs bērns.
Māmiņ, es esmu Tavs bērns!
Ledainais gaiss laužas pa nāsīm, un
balti elpas dūmi vienmuļi izklīst gaisā.
Pirksti un vaigi tirpst aukstumā, bet es
turpinu savu ceļu.
Svinīgiem soļiem nemanāmi ieklīstu
lielajā liesmiņu plūsmā. Pārsalušie vaibsti
nemanāmi atplaukst, un mēs visi ejam
klusi, nesteidzīgi. Esmu iegrimis savās
domās, tomēr nejūtos pūlī svešs. Tālumā
vēl redzu izplūdušas, gaišas liesmiņas,
kuras lēnītēm šūpojas no augšas uz leju,
Tavu bērnu rokās nestas. Šonakt es Tevi
jūtu tā, kā dēls jūt savu māti.
Un man vienalga, kā uz Tevi skatās
citi. Tikai, lūdzu, piecelies no tā smagā
akmens! Un negaidi putniņus, negaidi!
Tie vēl nezina, ko zaudējuši. Tev vēl ir
daudz bērnu, kas Tavu vārdu ar bijību
nes sirdī un ir spējīgi ar savu dziesmu
likt Tev smaidīt.
Arvils Neško
Rēzeknes 5. vidusskola,
12. klase
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Edgara Ruško zīm., Cirmas pamatskola, 5. klase
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L

atvija ir kā liela ģimene, un katrs no
mums ir tās bērns. Mēs piedzimstam
savā noteiktajā laikā un vietā. Netiek
dota iespēja izvēlēties, kurā valstī vai
pilsētā gribam sākt savu dzīvi. [..]
Mana zeme ir maza valsts, tajā
dzīvo daudz sirsnīgu un labu cilvēku. Es
esmu latviete, dzīvoju Latvijā
un uzskatu sevi par daļu no
tās. Īpaši piederību savai
valstij, savai tautai izjūtu
svētkos – Lāčplēša dienā,
Valsts dzimšanas dienā.
Pirms dažām dienām, t.i.,
11. novembra vakarā, kopā ar saviem
klases biedriem un visu skolas saimi
piedalījos lāpu gājienā. Saviļņojoša sajūta
pārņem, kad, ejot gājienā, atskaties un
ieraugi mazu uguntiņu jūru. Manuprāt,
tās ir to cilvēku sirdis, kuri saprot, ka nav
citas zemes, kur mēs varam justies kā
mājās un kuru varam saukt par savējo.
Pirmssvētku laikā kopā ar saviem
vienaudžiem devos arī uz muzeju.
Pārlapojot savas tautas vēstures lappuses,
ar lepnumu skatos uz cilvēkiem, kuri man
ļauj saprast tautas vēsturi, veido manī
cieņu pret savu ģimeni, skolu, tautu
un zemi. Arī Valsts dzimšanas dienā
piedalīšos svecīšu kompozīciju veidošanā,
kopā ar saviem mīļajiem skatīšu svētku
salūtu un būšu lepna, ka dzīvoju tieši
te.
Aivija Aksjonova
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
9. klase

Z

em kareivju likteņiem sūriem
Zied smaržīgs vizbuļu lauks.
Pie sagrautiem pils mūriem
Piecu ziedlapu ceriņi plaukst.
Lejup pa zvaigžņoto taku
Bezgalībā slīd nakts.
Es debesu spīdekļiem saku:
„Viņi vēl stāv uz vakts.”
Nodziest kritušās zvaigznes,
Gadi nokūst kā sniegs.
Varoņu griba caur mūžiem
Mātei Latvijai atbalstu sniegs.
Guna Pētersone
Briseles II Eiropas skola,
9. klase

E

s esmu putniņš. Es esmu putniņš –
ceļotāja. Es mīlu lidināties un prie
cāties par dažādām valstīm. Kur es
tikai neesmu bijusi – gan aukstajā taigā,
gan karstajā bezūdens tuksnesī, gan
miglainajās Anglijas debesīs.
Lūk, es lidoju tālāk. Mans ceļš ved
uz mazu Baltijas valsti. Es ieelpoju jūras
gaisu, egļu un priežu skuju smaržas –
smaržas pavisam savādas. Lūk, parādās
saule un apgaismo iesētos tīrumus, bet
aiz meža mirdz ezers, sāk smaržot pēc
meldriem un zivīm! Skaistums!
Es sagribu palikt šeit, es gribu šeit
dzīvot. Es palikšu šeit – Latvijā! Es mīlu
šo zemi! Latvija, es esmu Tavs bērns!
Ruslana Žorža
Zilupes vidusskola, 4. klase
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M

ēs, Latvijas iedzīvotāji, esam tik
ļoti pieraduši pie mūsu ikdienas.
Pie pilsētas, pie valsts.
Beidzies ir krāsainais rudens, un
ziema lēnām ielaiž savus pirkstus mūsu
zemē. No rīta mostamies un redzam
saltas svina debesis, bet galvā mums
jaucas problēmas, plāni, jautājumi.
Kāds skolēns joņo uz skolu – laikam,
kavē. Citur soļo kāds vīrietis uzvalkā un
portfeli rokā, nogurušu, bet pārliecinātu
sejas izteiksmi. Viņa skatiens bezmērķīgi
klejo pa bruģēto ielu, kas ved uz
darbavietu pilsētas centrā.
Kāpēc mūsu skatiens ir vērsts uz
zemi, nevis apkārt?
Simtiem cilvēku tajā pašā brīdī
traucas garām, lai mācītos, strādātu,
vienkārši ietu. Vakarā mājās viņi noguruši
paraudzīsies pa logu – viņus sveicinās
tikai tālās laternas uguntiņa – un, kad
viņu galvas pieskarsies spilveniem, tie
iedomāsies: „Rītdien būs vēl viena grūta
diena.”
Kāpēc ikdienas steiga aizmiglo
mūsu acis un dvēseles?
Es esmu rīdziniece. Parasta
skolniece. Meita. Māsa. Draudzene.
Bieži slikti izguļos, tāpēc ka cenšos labi
mācīties, nodarboties ar hobijiem un
uzzināt dzīvē ko jaunu, nodarbināt prātu.
Es laikam neesmu nekāds Cēzars.
Kādu dienu sēdēju ģeogrāfijas
stundā. Biju jau izpildījusi uzdevumu
un miegaini šķirstīju mācību grāmatu.
Skatienu piesaistīja kāda fotogrāfija.

Ķūķu iezis. Cik gaiša un pazīstama ir
šī vieta! Atceros visas tās reizes, kad
ar laivām ceļojām pa Gauju. Atceros
to iezi, smiltis, mežu apkārt, smieklus.
Mani piepildīja iekšējs siltums. Es jutos
kā ilgi neaplaistīta puķe, kura beidzot
nogaršojusi pilienu ūdens.
Kā vēl vienu šo izjūtu piemēru
varu minēt kādu fotogrāfiju mana tēva
mobilajā telefonā. Tas ir ūdens avots
netālu no mūsu vasarnīcas. Tas atrodas
mežā, Gaujas Nacionālajā parkā,
Skaļupes krastā. Vismaz reizi nedēļā
gadās, ka paņemu rokās tēva telefonu
un skatiens uzduras bildei. Šajos brīžos
es atceros siltās dienas, neskarto dabu,
meža skaņas un jūtu, kā spēki atgriežas,
ka debesis tomēr nav svina, bet gan
pelēkām spalvām rotātas.
Tiešām, vai cilvēki neievēro un
neatceras, kādā skaistā valstī viņi
dzīvo?
Mēs skatāmies uz leju, jo tāda
ir mūsu daba, un dzīve ir grūta. Visi
notikumi atkārtojas katru dienu, griežas
vienā bezgalīgā riņķī…
Vajag mīlēt un vērot to, kas ir
ap mums, paceļot skatienu augšup.
Neatkarīgi no tā, kur atrodamies, mēs
visi esam bērni, iekļauti skaistās, maigās
rokās – mūsu mīļās Latvijas apskāvienā.
Marija Rumjanceva
Rīgas Purvciema vidusskola,
11. klase
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I

r Latvija maza,
bet pasaule liela.
Ir Latvija liela,
bet es tajā maza –
kā sēkliņa zemē,
kā pienene pļavā,
kā rudzu grauds vārpā
vai bitīte dravā.
Es ieburta Tevī
Tu, dzimtene mana!
Kā azotē siltā
Te mieru var rast.

Agnese Kalvīte
Ludzas pilsētas ģimnāzija, 6. klase

E

s esmu Tava vālodze, Latvija…
Es esmu
kā vālodze
bērza zarā.

Es ieklausos
cilvēku čalās.
Es klausos tikai
vēja pūsmā,
kas mani šūpo
kā vilni jūrā.
Uz vieglajiem
spārniem nesu
savu dziesmu
Tev dzimšanas
dienā no citas
zemes, lai atkal
varētu atgriezties.
Lāsma Zukure
Rencēnu pamatskola, 4. klase

M

ēs visi esam Latvijas bērni, bet
Latvija uzņemas smagos mātes
pienākumus. Viņa izauklēja mūsu
tēvus, vectēvus, cilvēkus, ar kuriem mēs
lepojamies. Tās auglīgā zeme baro mūs,
tās skaistums priecē acis, tās teikas
māca mūs, bet dziesmas un dejas dara
dzīvi vieglāku.
Cilvēku savstarpējās attiecības ir
ļoti sarežģītas. Tās līdzinās procesiem,
kas valda dabā. Mēs esam līdzīgi
putniem – tāpat kā viņi meklējam siltāku
un saulaināku vietu dzīvošanai, tāpat kā
viņi mēģina noķert vistreknāko tārpu,
tāpat arī mēs sapņojam par zelta vērdiņu.
Dažreiz nevaram atrast pateicības vārdus
saviem vecākiem par viņu rūpēm un
atstājam savu dzimto pusi, meklēdami
Laimīgo zemi. Tomēr es neesmu gājputns,
es kā zvirbulis, palieku dzimtenē, spītējot
aukstumam un ziemeļu vējiem. [..]
Man šķiet, ka esmu kā skrūve
mašīnas motorā – maza, tomēr svarīga
detaļa, bez kuras dzinējs nedarbosies.
Es apzinos sevi kā savai valstij piederīgu.
Kopā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem
rakstu valsts vēsturi, un no maniem
darbiem, rīcības, rakstura stipruma un
zināšanām ir atkarīga manas dzimtenes
labklājība, jo es esmu bērns, kas cenšas
darīt savu valsti un vecākus laimīgus.
Kristīne Sļedevska
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs,
8. klase
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L

atvija, es esmu Tavs bērns…
Viņš Tavs bērns,
Viņi ir Tavi bērni.
Man ir 16, viņam 20,
Viņiem – 24 gadi.

Ikvienam savs vecums,
Visiem savs nodzīvotais mūžs.
Es dzīvoju Rūjienā,
Viņš dzīvo Liepājā, viņi dzīvo Rīgā.
Ikkatram sava adrese,
Ikkatram sava daļa no Latvijas.
Es esmu skolnieks,
Viņš ir jurists, viņi ir zemnieki.
Ikviens strādā Latvijas labā
Līdz brīdim, kad vairs nestrādā.
Es esmu skolnieks,
Man tādu problēmu vēl nav.
Es mācos skolā,
Viņš aizbrauc uz Spāniju,
Viņi aizbrauc uz Itāliju.
Katrs aiziet savu ceļu.
Es esmu latvietis,
Bet viņš ir kļuvis par spāni,
Viņi – par itāļiem.
Viņi vairs nav latvieši.
Latvija, es esmu Tavs bērns,
Spānija, viņš ir Tavs bērns,
Itālija, viņi ir Tavi bērni.
Tie nomainījuši pilsonību, bet es?
Latvija,
Es vēl joprojām esmu Tavs bērns.
Jēkabs Jānis Gruzdiņš
Rūjienes vidusskola, 10. klase

L

atvija, es staigāju pa Tavu zemi.
Sildos Tavas saules staros. Es esmu
viena no Tavām daudzajām meitām,
viena no Taviem bērniem. Es tāda Tev
esmu tikai viena, tik unikāla un vajadzīga,
kaut dažreiz arī ne tik laba, bet Tev ir arī
tādi bērni, kuri ir vēl sliktāki par mani.
Viņi vienkārši ir.
Kuš! Ieklausies manā dvēselē un
pastāsti, ko dzirdēji! Tev patika? Latvija,
Tu mani dzirdi? Noteikti dzirdi. Tu esi
iedziļinājusies manas dvēseles balsī.
Vai Tu arī dzirdi, ko saka citi? Mani brāļi
un māsas? Vai viņi saprot, cik unikāli
viņi Tev ir? Viņi ir Tavi bērni. Daļa no
Tavas dvēseles. Tava gaisma un dzīvība.
Iedomājies, kas notiks, ja Tavi bērni
izzudīs no Tavas dvēseles un Tavas
mīlestības! No Tevis nepaliks nekas tāds,
ko mēs Tev dodam tagad. Citi ienāks
Tavā sirdī, bet Tu vienmēr zināsi, ka tie
nav Tavi īstie bērni, jo viņi runās citādāk
nekā mēs. Tie būs citu zemju bērni. [..]
Latvija, es esmu tikai bērns, kurš
vēl aug un mācās savā zemē. Tā ir laba
sajūta – atrasties zemē, kurā ir manas
mājas, kurā es jūtos droši. Es ceru
nenonākt situācijā, kādā nonākuši Tavi
jau aizbraukušie bērni. Es arī nevēlos
nekur doties prom, jo šeit vienmēr būs
manas mājas – Tu, Mana Latvija.
Līga Kalnzemniece
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskola, 10. klase
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P

arks. Kļavu aleja. Rudenīga diena,
un rasina lietus. Uz akmeņainās
taciņas, kas vijas gar zālienu, sārtās
kļavu lapas mijas ar dzeltenajām. Es sēžu
uz nesen krāsota soliņa un klausos, kā
stabulē vējš. Šad tad man garām paskrien
draiskulīgi bērni un aiziet kāds cilvēks,
kas izvedis pastaigā suni. Kā viegla kļavu
lapa manī iezogas doma – bet kur gan tie
daudzie bērni, tie daudzie cilvēki palikuši?
Pirms dažiem gadiem tie bariem vien
spēlējās rotaļu laukumā, skrēja caur parku
vai baroja pīles.
Lēnām un vientuļi manas acis paraugās
debesīs un ierauga tur aizkavējušos
gājputnu kāsi. Tie dodas ceļā, spēcīgi vicinot

98

spārnus – viņi zina, ka šeit atgriezīsies. Bet
kā būs ar manu tautu? Vai tā atgriezīsies
mājās? Manas domas pārvēršas vārdos,
vārdi – lūgšanā…
„Latvija, es esmu Tavs bērns. Atļauj
man tādam būt! Nedzen mani projām –
paņem klēpī, apskauj un ieaijā, lai dzirdu
dziesmu, to dziesmu, kuras vārdi nomierina
kā piparmētru tēja. Dziesmu, kuras vārdi
noglauda galvu, uzmundrina un palīdz
piecelties pēc katra kritiena.
Nedzen mani projām! Atļauj man palikt
pie Tevis, lai redzi, kā augu es, kā aug mani
bērni un mazbērni, veidojot, Latvija, Tavu
nākotni. Tie izaugs un kā varens ozols
stingri dzīs saknes savas zemē Tavā.

Tu taču negribi, lai paliek nenopļautas
druvas Tavas un tukši labības lauki?
Pagalmi bez bērnu čalām, mājas ar
izsistām logu rūtīm, mežs bez dzīvības?
Negribi, lai izdziest mūsu tēvu valoda. Tu
taču to negribi?!
Atļauj man palikt pie Tevis klēpī!
Neizlaid mani no rokām un uzdziedi
vēlreiz to dziesmu, kura mums abām tik
ļoti patīk! To tēvu dziesmu, kas strēlnieku
sirdis sildīja kā degoša sveces liesma un
atsauca mūsu varoņus no kara mājās. To
dziesmu, kas cerību dod…”
Elīna Bluķe
Vecpiebalgas vidusskola,
11. klase

L

atvija, es esmu Tavs bērns! Ar sirdi
savu esmu ieaugusi dzimtajā zemē,
bet ar savām acīm vēlos plašo
pasauli skatīt. Ir divas lietas, kuras es
nekad neaizmirsīšu – vieta, no kuras
es nāku, un cilvēki, ar kuriem kopā es
nāku.
Neticu, ka Īrijas lauki zied zaļāk, ka
jūra pie Itālijas ir skaistāka, ka maize
citās zemēs ir sātīgāka, jo nav mīļākas
vietas par mājām, par dzimteni, par manu
Latviju. Tikai šeit uguntiņa pavardā deg ar
tik gaišu liesmu, saules stari ir vissiltākie,
un laimes sajūta – vispatiesākā. Es
uzaugu Latvijā. Jau šūpulī manā tika likta
latvju dziesma, kas vēl joprojām ir manu
sirdspukstu melodija. [..]
Man sāp sirds ikreiz, kad kāds Latviju
sauc par sliktu, pelēku vai bezcerīgu.

Tās ir manas mājas, un es esmu Latvijas
bērns. Es mīlu katru iemīto taku, katru
rasas lāsi pļavā un nekad to nemainītu
pret nesasniedzamām virsotnēm, saltiem
debesskrāpjiem un satiksmes pilnām
ielām. Latvija, Tu esi mana māte, mana
mazā paradīze zemes virsū, vieta, kurā
vienmēr prieks atgriezties.
Lelde Leitlande
Aizkraukles novada ģimnāzija,
11. klase

E

s lepojos ar to, ka esmu latviete un
varu teikt: „Latvija, es esmu Tavs
bērns!”
Te es esmu dzimusi, te es augu un
piederu šai valstij. Te ir mana dzimtā
latviešu valoda, te es varu dziedāt savas
valsts himnu, pacelt karogu valsts svētku
dienās.
Te man pieder visa Latvijas daba –
debesis, kurās nomaldījušies klaiņo
pūkaini mākoņi, plašie labības lauki, ziedu
pilnas pļavas, Latvijas zaļā rota – meži,
kur saimnieko pati Meža māte. [..]
No Latvijas es nekad neaizbrauktu.
Varbūt tikai tad, ja līdzi varētu paņemt
neskaitāmus maisus ar Latvijas ainavām,
Latvijas vējiem, Latvijas ziedu smaržu un
latviešu valodu.
Latvija, es esmu Tavs bērns! Latvija,
Tu esi mana māmuliņa!
Ilze Nagle
Salnavas pamatskola, 6. klase
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eiz dzīvoja kāda maza, ziņkārīga
meitene. Viņai patika ceļot, un viņa
ceļoja daudz. Viņai nepatika viņas
mājas Latvijā – rudeņos te bieži lija, un
no rītiem, izejot laukā no mājas, viss
bija tīts baltā, aukstā miglā. Ziemā bija
ledaini auksts, un bez biezas šalles un
dūraiņiem no mājas nevarēja iziet, bet
pavasari bija dubļaini, un vasaras bija
pārāk nepastāvīgas – reizēm ļoti karstas,
bet tad pēkšņi aukstas un neomulīgas.
Kādu dienu viņa aizbrauca uz
Holandi. Tā bija ļoti skaista vieta – te
bija daudz plašu līdzenumu. Un te bija
tulpes, neaprakstāmi daudz tulpju – gan
sarkanas, gan violetas, gan baltas, gan
ar robotām maliņām, gan bārkstainas.
Klimats arī bija pieņemams – ziemas
nebija tik aukstas un vasaras nebija tik
ļoti karstas, taču pēc kāda laika meitenīte
sāka ilgoties pēc tādiem mežiem kā
Latvijā, – plašiem, noslēpumainiem un ar
savu svaigo sveķu smaržu, tādiem, kuros
tu rudenī vari iet sēņot un pieēsties pilnu
vēderu svaigu, sulīgu dzērveņu, melleņu,
lāceņu un meža zemeņu. Šeit bija skaisti,
taču viņa te nejutās laimīga.
Pēc kāda laika meitenīte pārcēlās
uz Ameriku. Šeit viņai sākumā tiešām
patika – tik daudz aizraujošu vietu un
izklaižu, tik daudz interesantu cilvēku
no dažādām kultūrām. Pilsētas burtiski
mirdzēja savā spožumā. Un, protams,
visvisādi gardumi un interesanti ēdieni.
Bet kādu dienu viņai sagribējās sklandu
raušus – parastus sklandu raušus.

Tādus Amerikā nevarēja dabūt, tādēļ,
devusies mājās un sākusi tos gatavot,
meitenīte atcerējas par Latviju, kur tas
bija pavisam tradicionāls ēdiens. Taču ar
laiku Amerika viņai lika justies vecai un
neglītai, jo viņai nebija veikta neviena
plastiskās ķirurģijas operācija, nevienas
botoksa injekcijas, kamēr citiem tas likās
tikai normāli.
Pēc laika meitenītei Amerika lika
justies pavisam nelāgi, un viņa pārcēlās
uz Monako. Monako nebija liela valsts,
precīzāk sakot, tā bija pavisam sīka, tajā
nebija daudz iedzīvotāju, taču tūristu gan
bija stāvgrūdām, jo īpaši vasarā. Monako
arī bija daudz izklaižu vietu un azartisku
cilvēku, bet viņai tas jau reiz bija apnicis,
un viņai sagribējās aizbraukt uz kādu
klusāku vietu, tādu, kurā nebūtu tāda
trokšņa, tādu, kurā varētu justies brīvi un
uz katra soļa nebūtu cilvēku baru, tādu,
kurā nebūtu tāda spožuma, bet piemīlīgs
laucinieciskuma piesitiens. Un meitenīte
atkal iedomājās par Latviju.
Neilgi pēc pārcelšanās uz Monako
meitenīte pārcēlās vēlreiz, šoreiz uz
Itāliju. Itālija bija skaista ar savām
senajām ēkām, kas stāvēja lepnas kā
pieminekļi. Meitenīte, aplūkojusi ēkas un
nedaudz jau nogarlaikojusies no šaurajām
ielām, aizbrauca uz pludmali. Peldoties
jūrā, viņa konstatēja, ka ūdens šeit ir
daudz sāļāks nekā viņai tik pierastajā
Baltijas jūrā. Tas viņā radīja diskomfortu
un vēlmi turpināt meklēt vietu, kur viņa
justos kā mājās.
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Šoreiz meitenīte aizbrauca uz Vāciju.
Vācija bija samērā parasta un ērta, tāpēc
meitenīte šeit jutās labi. Cilvēki uz ielām
bija smaidīgi un laipni, bet meitenītei
nebija sajūtas, ka šeit viņas īstā vieta.
Kādu dienu, ejot gar kāda veikala
skatlogu, viņa ieraudzīja pie tā pielīmētas
dekoratīvas pīpenes. Tieši šis sīkums, it
kā tik nenozīmīgs un neko neizsakošs,
viņā radīja skaidrību. Latvija, tā ir mana
māte, es pēc viņas ilgojos, tur ir manas
īstās mājas.
Meitenīte ar pirmo lidmašīnu
devās atpakaļ uz Latviju. Izkāpusi no
lidmašīnas, viņa smaidīdama pacēla
galvu pret debesīm. „Jā,” viņa domāja,
„Latvija, es esmu Tavs bērns. Te mani
gaida, te visapkārt skan man tomēr tik
mīļā un pierastā mātes valoda, te nebūt
nav ideāli, taču man tik ļoti pierasti un
savā ziņā skaisti. Es mīlu Tevi, Latvija.”
Ivonna Prince
Briseles II Eiropas skola,
10. klase

R

eiz dzīvoja kāds bērns. Viņš dzīvoja
parastā ģimenē ar mammu un tēvu.
Viņa vecākiem vienmēr pietrūka
laika, lai paspēlētos un vienkārši parunātu
ar savu bērnu. Dienas gāja, gadi gāja, un
bērns izauga. Katru dienu viņam radās
daudz jautājumu par mūsu izcelsmi,
mūsu dzimteni un par to, kāpēc mēs
dzīvojam. Viņa vecāki nevarēja sniegt
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viņam atbildes uz visiem jautājumiem, un
bērns sāka justies vientuļš. Kādu dienu
viņš pamodās agri no rīta un nolēma
aiziet no mājas, lai noskaidrotu atbildes
uz jautājumiem, kuri viņu interesēja.
Bērns nekad nepieņēma lēmumus
patstāvīgi, tāpēc viņam bija grūti izlemt,
uz kurieni iet. Viņš nolēma iet tur, kur
acis rāda. Viņa ceļš bija garš un grūts,
bet aizraujošs un interesants, jo viņš
nekad iepriekš nebija redzējis pasauli visā
tās skaistumā. Ceļa beigās viņš nonāca
pie jūras. Bērns apstājās un skatījās uz
priekšu. Ārā bija jau vēls vakars, un pats
skaistākais, ko varēja uztvert cilvēka acis,
bija saulriets. Saules stari spoži spīdēja
un atstarojās uz puikas zeltainajiem
matiem. Viņa skumīgajās acīs, tikpat zilās
kā jūra, bija redzami viļņi, kuri skrēja uz
priekšu. Viņš stāvēja jūras malā tikpat
vientuļš kā mēness debesīs.
Pēkšņi viņš dzirdēja kādu balsi.
Balss prasīja puisim, kāpēc viņš ir tik
skumjš. Bērns teica, ka bieži jūtas
vientuļš un viņam nav cilvēka, ar kuru
varētu parunāt, jo viņa vecāki ir aizņemti.
Tad balss teica, ka viņa ģimene nav viņa
vienīgie radinieki. Viņam taču ir Latvija.
Tikpat tuva un tikpat mīļa kā māte vai
tēvs. Latvija ir mūsu māte, un mēs
esam Latvijas bērni. Latvijas klusie meži
vienmēr uzklausīs, Latvijas jūra palīdzēs
atrisināt problēmas, Latvijas pļavas
palīdzēs atšķirt labo no sliktā, un Latvijas
sirds – Vecrīga – nekad neatļaus justies
vientuļi.

Bērns pamodās jūras piekrastē
un nesaprata, kas noticis ar viņu. Viņš
domāja, ka redzējis krāsainu sapni, bet
jūras viļņi pasmaidīja viņam un aizskrēja
kaut kur ļoti tālu…
No rīta bērns saprata, cik svarīga
viņam ir mīļā Latvija. Viņš atkal stāvēja
jūras priekšā un teica: „Šeit ir manas
saknes. Šeit ir dzīvojuši mūsu senči. Arī
viņiem bija savi sapņi, savi ideāli un galu
galā mīlestība, kuras rezultātā ir radies
katrs no mums.”
Anna Maslovska
Rīgas 33. vidusskola,
11. klase

N

egribīgi atveru acis, dūmakainā
novembra saule izgaismo visu
istabu, daudz nekavējos un ceļos
augšā. Tagad saprotu, kādēļ šonakt atkal
sapņoju par mājām, – ir 18. novembris.
Nu jau rit otrais gads, kopš mācos
Arhitektūras fakultātē Minhenē, taču
dienas, kas tik ļoti saistās ar Latviju,
uzdzen vēl lielāku nemieru un ilgas pēc
dzimtenes. Ar nepacietību gaidu dienu,
kad atgriezīšos.
Tagad vairs īsti neizprotu, kādēļ
devos prom. Lai arī kas tas bija – labāka
izglītība, jaunas iespējas, kultūra,
mūžīgās valsts krīzes – tas nebija tā
vērts. Vecāki vienmēr mani ir atbalstījuši,
taču pirmais, ko mamma teica, uzzinot
par manu lēmumu doties studēt ārvalstīs,

bija: „Anna, tu taču esi Latvijas bērns!.”
Toreiz es to īsti neapzinājos, viss likās tik
pašsaprotami, biju pieradusi pie latviešu
sabiedrības, ieražām un dabas, protams,
iepriekš daudz ceļoju, bet nenojautu, ka
būs tik ļoti citādāk.
Visvairāk man pietrūkst valodas. Jau
sen apnicis piestrādāt par tulku savām
domām, kas vēl joprojām skan latviešu
mēlē. Lielākoties spēju pateikt visu,
ko vēlos, taču īstās emocijas vienalga
paliek apslēptas. Kādreiz tas grūtības
nesagādāja, pat vairāk – guvu prieku no
iespējas izteikties. Patiesi spēju ko iemīlēt
tikai tad, ja atveru sirdi līdz galam, tas
attiecināms uz visu – vienkāršu grāmatu,
cilvēku, darbu vai valodu. Vēl joprojām ar
prieku mācos dažādas, taču līdz galam
izprotu un mīlu tikai latviešu.
Ļoti skumstu arī pēc dzimtenes
dabas – līdzenumiem, siliem un ziedošām,
cilvēku neskartām pļavām. Protams,
skaistas ir svešzemju ainavas, taču tās
apnīk. Saka, ka cilvēks piedzimst tur,
kur visvairāk var dot pasaulei kopumā.
Beidzot esmu sapratusi, mana vieta
tiešām ir Latvijā, tikai savas bērnības
zemē patiesi sajūtu spēku, lai īstenotu
to, ko spēju. Tur vēlmi darboties dod
pat parasts bērzs vai mazās zīlītes, ko
kādreiz ik dienu redzēju aiz sava loga.
Anna Laganovska
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija,
11.klase
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atvijā es jūtos droši, tā ir mana
Tēvzeme. Latvijā ir visi mani radinie
ki, man tas patīk, jo es varu braukāt
un satikties ar tuviem cilvēkiem. Es nekad
neaizbraukšu no Latvijas, tādējādi man ir
iespēja palīdzēt Latvijai būt vēl labākai,
šī iespēja ir katram no mums… Es darīšu
visu iespējamo un neiespējamo, lai mana
dzīve būtu laimīga un tajā neatgadītos
tāds notikums…
Reiz kādā skaistā rudenīgā dienā,
kad koki bija pilni zelta lapu, kad ābeļu
zari līka no skaistiem āboliem, kādā
ģimenītē piedzima maza meitenīte. Ar
meitenītes ierašanos ģimenē māja kļuva
gaismas pilna. Tēva acīs mazā šķita kā
stariņš. Tētis savu meitiņu tā arī sauca –
par Gaismiņu. Maziņa Gaismiņa rotaļājās
pļavā un spēlējās ar taureņiem. [..]
Vienā no vasaras dienām meitene,
rotaļājoties ārā, redzēja, ka ar vienu
taurentiņu ir notikusi nelaime. Viņa
pieskrēja tam klāt, pacēla to plaukstā,
pieglauda pie siltā vaidziņa. Meitiņas
labestība un gaismiņa palīdzēja
taurentiņam izdzīvot.
Kādu dienu Gaismiņa spēlējās
pļavā, kad pie viņas pieskrēja jauns
draugs vārdā Mākonis, bet mamma ar
tēti viņai neatļāva ar Mākoni spēlēties.
Vecāki domāja, ka Mākonis ģimenei
atnesīs nelaimi. Tā arī notika. Kamēr
nebija Mākoņa, viss bija labi, toties pēc
tā ierašanās viss mainījās. Visa dzīve
Gaismiņai bija aptumšota, jo ģimenē
sākās visāda veida nesaskaņas.

104

Kādā pēcpusdienā Gaismiņa iznāca
ārā un nobijās, jo ieraudzīja, ka visapkārt
ir tumši mākoņi, neredz spīdam saulīti, kas
spētu sildīt un dot gaismu. Gaismiņa ātri
aizskrēja uz pļavu, bet tur nebija neviena
taureņa, visas puķes bija novītušas.
„Nu gan ir beigas! Notika kaut kas
šausmīgs!” iekliedzās Gaismiņa. Viņa ātri
skrēja uz mājām, lai mammai pajautātu,
kas ir noticis. Mamma atbildēja: „Tēta
vairāk nebūs!” Mazā Gaismiņa sāka
raudāt un aizskrēja uz pļavu. Skrienot
viņa visu laiku kavējās pie domas, ka tētis
atnāks, un atkal viņi visi būs laimīgi. Tikai
melnais putns, lidojot garām, kliedza un
kliedza: „Vairs tēva nav!”
Katra nākošā diena bija vēl pelēcī
gāka un aukstāka ne tikai no tā, ka ārā
bija rudens, bet arī no tā, ka mājās
kļuva auksti, jo bieži uz galda stāvēja
tukšs šķīvis, kurā parasti bija sagriezta
maizīte. [..]
Vēl viens trieciens skāra pa
Gaismiņas augumu, kad viņa izdzirdēja
māmiņas teikto: „Tā vairāk, bērns, mēs
nevaram dzīvot, jo vienkārši nespēsim
izdzīvot, man ir jādodas prom uz
svešām zemēm nopelnīt naudu iztikai
un apģērbam, lai spētu nomaksāt
visus rēķinus!” Mazā Gaismiņa jautāja:
„Bet, mammu, kur es palikšu?” Mamma
atbildēja: „Tu paliksi pie maniem
draugiem, viņi tevi pieskatīs!” Gaismiņa
ļoti satraucās: „Labi, bet es pēc tevis
ilgošos!” Gaismiņa pamāja māmiņai ar
roku un pateica, cik stipri viņu mīl.

Katru rītu Gaismiņa, māmiņu
gaidot, skatījās uz saulīti, likās, ka saule
vairāk nebija gaismas pilna, ka tā arī
ir noskumusi, ka mākoņi kļuvuši vēl
tumšāki. Nepriecēja Gaismiņu arī tauriņi.
Viss likās pelēks un auksts. Arī mammas
draugu acīs Gaismiņa bija kļuvusi par
ēnu.
Kādā rītā Gaismiņa uzzināja, ka
viņas māmiņa drīz atbrauks. Gaismiņa
prieka pilna aizskrēja uz pļavu. Viņai likās,
ka pļavā palicis gaišāks. Viņa bija ļoti
laimīga. Gaismiņa beidzot sagaidīja savu
māmiņu, kura viņai likās pati skaistākā
un siltākā visā pasaulē. Gaismiņa atkal
kļuva priecīga un jautra. Nākošajā dienā
viņa izgāja ārā, aizskrēja uz pļavu un
redzēja, ka taureņi lido, puķes zied un
nav neviena mākoņa.
Māmiņa zina, ka mazā Gaismiņa pie
draugiem vairāk nevarēs palikt, ka tai
būs jābrauc uz svešām zemēm. Gaismiņu
tas gan priecēja, gan radīja šaubas.
Viņa uztraucās par pļavu un taureņiem.
Nevarēja saprast, kā puķes bez viņas
varēs ziedēt un bites sanēt. Mamma
teica: „Mana Gaismiņa, mātes gaismā tev
būs daudz labāk, tur tu būsi paēdusi, iesi
skolā, tur mēs dzīvosim pārticīgāk, bet
tas būs aiz jūras, svešajā zemē.”
Tā Gaismiņa, mazais saules stariņš,
devās līdzi māmiņai uz tālām zemēm,
atstādama tikai Gaismiņas atmiņu ēnu…
Visiem Latvijas bērniem ir jāsaprot,
ka dzīve ir tikai viena un viņu ir jāizdzīvo
laimīgi, manuprāt, to var izdarīt tikai

Latvijā! Es to zinu! Es mūžam atcerēšos
Latviju tāpēc, ka viņa ir visbrīnumainākā
valsts pasaulē!
Viktorija Razguļajeva
Zilupes vidusskola,
6. klase

M

azliet pievērtām acīm
Un lidojumā izplestām rokām
Es stāvu uz laipas.
Krastā ritmiski kurkst vardes,
Un kaut kur tālumā, aiz kokiem,
Savu knābi klabina stārķis.

Ap mani ir tumsa.
Ar kailām rokām es skauju mieru
Un sajūtu, kā manī plūst spēks,
Kas lēnām kā migla ceļas no ezera.
Es gribu kā vējš
Laisties pār Piebalgas pakalniem un
Apmīļot bērzu birzis,
Kājām brist baltajās smiltīs,
Lai dzintarjūra mani apņem,
Bet neaizskalo,
Un kaijas ar mani lai kopā dzied!
Raitā solī skriet
Pār Zemgales plašumiem,
Vieglītēm pieskarties
Lekniem labības laukiem,
Zilo ezeru spoguļos spoguļoties un
Sabristās pēdas noskalot.
Es brīva kā putns savā dzimtenē.
Marta Cimdiņa
Inešu pamatskola,
9. klase
105

Anastasijas Ļebedevas zīm., Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, 2. klase

E

s stāvu uz Tava baltā sliekšņa,
Es nāku tie Tevis Latvija
Ar savām dubļos sabristām kājām,
Ar savām nepareizajām domām…
Es nāku pie Tevis, kad manas ilgas
Ir pabijušas tālajā pasaulē.
Es nāku pie Tevis, kad manas domas
Ir apjūsmojušas svešas pļavas
Un svešus laukus.
Es stāvu uz Tava baltā sliekšņa,
Uz tā sliekšņa, kuru vēl vakar noliedzu
Un teicu – tā neesmu es.
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Taču tagad, šeit esot, es lūdzu –
Saņem nu savu bērnu mājās
Un palīdzi tam kļūt baltam
Šajā tumšuma pielietajā pasaulē!
Es ķeros pie Tava maiguma,
Pie Tavas mīlestības.
Es kliedzu tik skaļi, cik spēju,
Lai visa pasaule redz,
Ka Tavs bērns beidzot ir mājās!
Agnese Supe
Rugāju novada vidusskola,
12. klase

D

zimusi Latvijā, augusi Latvijā. Tik
uzticīga savai skaistajai zemei, ka
upurēju attiecības ar savu ģimeni
tikai savas dzimtenes dēļ. Neesmu spējīga
dzīvot svešā zemē bez kripatiņas no tās
sajūtas, kas ir tikai Latvijā.
Dzīvoju Latvijā septiņpadsmit gadus.
Esmu dzīvojusi svešā zemē, Anglijā.
Pārcelšanās uz turieni notika tik ātri, ka
attapos jau Londonā, sēžot priekšējā
skolas solā blakus citiem mana vecuma
skolēniem, bet tie nebija mani tautieši.
Tā diena, kad sapratu, ka neesmu
mājās, savā skaistajā dzīvoklī maza
pagasta centrā, likās traģiska. Es biju
satriekta un visu gadu, katru dienu
pavadīju, raudot pēc savas vienreizējās
dzimtenes, līdz sapratu, ka nespēju
dzīvot zemē, kur nav ne drusciņas no
Latvijas. Pēc gada Londonā ar lielu prieku
un sajūsmu atgriezos dzimtajā pilsētā
Gulbenē. Dodoties uz lidostu, es jutos kā
nodevēja un sliktākā meita uz pasaules,
jo pievīlu un pametu savu ģimeni laikā,
kad viņiem mani vajadzēja visvairāk. Pēc
divarpus stundām lidmašīna nolaidās
Rīgas lidostā, un es jutos kā divējāda
un sadalīta savā dvēselē – tās viena
daļa atradās pie ģimenes Londonā, bet
otra saplūda ar Latviju. Es katru soli
spēru ar vislielāko sajūsmu, nevarēju
beigt smaidīt. Vēl līdz šim brīdim lepojos
un priecājos par savu lēmumu vienai
atgriezties tēvu zemītē.
Karīna Ramane
Gulbenes vidusskola, 11. klase

B

ieži, prieku vai bēdas dāvājot,
Simbolu jūrā ar pirkstiem cīnoties,
Es pieķeru sevi latviski lūdzamies:
„Ak, Debesu Tētiņ,
ja vari, tad palīdzi
Un tā dari!”

Svešā valodā izmisis klausoties,
Vārdus un zilbes iegaumēt pūloties,
Es pieķeru sevi latviski lūdzamies:
„Ak, Debesu Tētiņ, ja vari, tad palīdzi
Un tā dari!”
Tuksneša smiltīs par dzīvību cīnoties,
No lodēm kā lapsenēm niknām vairoties,
Es pieķeru sevi latviski lūdzamies:
„Ak, Debesu Tētiņ, ja vari, tad palīdzi
Un tā dari!”
Jāņu nakts uguns liesmās raugoties,
Viens pie otra ar rokām sniedzoties,
Mēs pieķeram sevi latviski lūdzamies:
„Ak, Debesu Tētiņ, ja vari, tad palīdzi
Un tā dari!
Ka varam mēs būt!
Ka varam mēs augt!
Un sevi par Latvijas bērniem saukt!”
Una Kalniņa
Rugāju novada vidusskola,
11. klase
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Aritas Miezes zīm., Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, 2. klase
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atvija, es esmu Tavs bērns.
Tavas jūras bērns.
Tavu upju un ezeru bērns.
Tavu viļņu bērns.
Tava lietus bērns.
Tavu mākoņu bērns.
Tavu debesu bērns.
Tavu saulesstaru bērns.
Tavu saullēktu un saulrietu bērns.
Tavas mēnessgaismas bērns.
Tavas dienas un nakts bērns.
Tavu krāsaino lapu bērns.
Tavu kuplo mežu bērns.
Tavu putnu bērns.
Tavu linu un kaņepju lauku bērns.
Tavu rudzu un auzu lauku bērns.
Tavu kviešu un miežu lauku bērns.
Tavu puķu bērns.
Tava rudens un ziemas bērns.
Tava pavasara un vasaras bērns.
Tavu dzejoļu bērns.
Tavu lugu un prozas bērns.
Tavu vēstuļu bērns.
Tavu grāmatu bērns.
Tavu teiku un pasaku bērns.
Tavu pieminekļu bērns.
Tavu svētku bērns.
Tavu tradīciju bērns.
Tavu mīklu bērns.
Tavu ciematu bērns.
Tavu pilsētu bērns.
Tavu novadu bērns.
Tavas vēstures bērns.
Tavu traģēdiju bērns.
Tavu vārdu bērns.
Tavas valodas bērns.

Tavu sakņu bērns.
Es esmu TAVS bērns.
Beatrise Vērdiņa
Briseles II Eiropas skola,
7. klase

L

atvija manī ir ieaudzinājusi visas tās
īpašības, kuras piemīt tai pašai, –
izturību, spēku – gan garīgo, gan
fizisko, spēju ticēt brīnumam, spēju
paļauties tikai uz sevi, spēju atšķirt
svarīgo no mazsvarīgā. Visas gudrības,
kuras Latvija ir kopusi visus šos gadus,
viņa ir atdevusi man, lai es varētu
neapmulst jebkurā dzīves situācijā.
Latvija man ir gluži kā māte, kura ilgi
audzina un lolo savu bērnu, līdz tas
izaug un aiziet plašajā pasaulē. Visus
šos gadus nebiju aizdomājusies, cik
grūti manai dzimtajai valstij klājās, bet,
iepazīstot Latvijas vēsturi, sapratu, kas
bija jāpārdzīvo Latvijai. Bet tā izturēja
visus smagos pārbaudījumus, un esmu
pārliecināta, ka tuvākajā nākotnē Latvija
attīstīsies un kļūs par ekonomiski stabilu
valsti.
Anna Žukovska
Rēzeknes 5. vidusskola,
9. klase
109

V

isbiežāk tieši maziem bērniem
ir neiz smeļama un laime s
sajūtu radoša dzīvotgriba. Man
neizsmeļamā bērnības dzīvotgriba
atplaukst divas reizes gadā. Pavasarī,
kad kopā ar dabu mostas arī reibinoši
zilā krāsa debesīs, un it īpaši rudenī, kad
sirds sit sarkanbaltsarkanā ritmā. Sit un
sit bez mitas. Latvija ir zeme, kur rudenī
no ābelēm nebēdnīgi krīt āboli. Kad
apmaldos domās starp dienas un nakts
krustcelēm, Latvija mani paņem aiz rokas
un ved mājās. Jā, es esmu Latvijas bērns.
Bērns, kurš māk pieķerties pie Latvijas
rokas un piedot ar priekā mirdzošām
acīm. Bērns, pie kura mājām svētkos
karogs ar lepnumu plīvo. Bērns, kurš
gatavs klausīties, iet un darīt.
Sēžu un skatos, kā smilšu pulkstenī
tek smiltis. Pēc laika apgriežu otrādi un
skatos, kā tek atpakaļ. Tad atkal apgriežu
un skatos. Tad jau savu dzīvi grozu līdzi.
Kājām gaisā, tad – normāli, tad atkal
kājām gaisā. Un negribas vairs griezt
atpakaļ. Lai ir tā – kājām gaisā. Mēs
bieži jūtamies tieši kājām gaisā, mazi un
nenozīmīgi šajā lielajā pasaules bezgalī
bā. Tomēr pietiek tikai ar vienu roku, lai
pieķertos un rastos sajūta, ka esi drošībā.
Un kāpēc gan lai tā nebūtu Latvijas roka?
Es neatceros to neaizmirstamo brīdi, kad
pieķēros pie šīs siltās rokas. Es laikam
tā jau piedzimu. Tā arī raudāju pirmās
asaras, spēru pirmos soļus un runāju
pirmos vārdus. Jā, ar Latviju pie rokas es
mācījos mīlēt, mācījos lidot bez spārniem
110

un piedot. Piedot pa īstam. Piedot ne tikai
ar vārdiem, bet arī ar sirdi. Savu mazo,
bet sarkanbaltsarkano sirdi. Piedot sev
un savai zemei. Es iemācījos! [..]
Latvija pie manis nenāca augstpapēžu
kurpēs un mežģīņu kleitā, bet ar reibinošu
ziedu smaržu, zaļu apmetni un zilu asaru
uz vaiga. Tā ielika man rokās kādu spožu
spēku. Sarkanbaltsarkanu spēku. Tagad
es to nesu savās plaukstās un vēlos dāvāt
citiem. Es vēlos dot, dalīties un dāvināt,
bet beigās saprast, ka manī tik un tā nav
kļuvis mazāk. Kad naktī vējš pūš aiz loga
un nemaz nenāk miegs, vajag klausīties.
Klausīties to, ko mums katram sirds
saka priekšā. Ja ābolu smarža ābeļdārzā
varētu, tā arī ziemā turētos pie Latvijas
rokas un eži nedotos gulēt ziemas miegu.
Tik labi, ka man nav jāatlaiž šī roka! Ne
dienā, ne tumšā naktī. Ne krustcelēs
stāvot, ne virs zemes lidojot. Es zinu, ka
maigi pieglaustos savai zemei un nekad,
nekad vairs neceltos, ja vajadzētu. Jā,
elpot ir vieglāk, kad zini, ka mīli savu
zemi. Gribas pamosties pavisam agri no
rīta, skriet ārā un teikt Latvijai labrītu.
Gribas, redzot vienaldzību citu acīs, skriet
vēl ātrāk un saukt skaļāk. Debesis ir
pieradinājušas saulrietu, un tas paklausīgi
vakaros noriet. Nepretojas, nekliedz,
neplēš, bet paklausa. Interesanti, vai
es tā varu arī citu cilvēku sirdis pie
Latvijas pieradināt? Mēs zinām, ka laiks
ir bezgalīgs, bet tomēr tik ļoti mums
visiem ierobežots. Man pietiks! Pietiks,
lai dāvinātu citiem to, ko jūtu un redzu.

Man pietiks, lai rakstītu, fotografētu un
dejotu. Jā, rimusi vasaras ziedēšana, bet
vēl gribas smiltīs zīmēt tos pāris vārdus,
kurus tik reti pasaku skaļi: „Latvija, es
Tevi mīlu!” Doma atkal rit aiz domas. Bet
vienu es zinu tiešām – tik vajadzīga man
ir šī sarkanbaltsarkanā sajūta sirdī un šī
Latvijas roka.
Daina Leščinska
Rēzeknes Valsts ģimnāzija,
12. klase

R

eiz dzīvoja meitene… Tā taču
visbiežāk sākas pasakas, vai ne?
Tomēr šis stāsts nebūs pasaka, tā
būs realitāte. Šis būs stāsts par mums
un Latviju. Šis būs stāsts par mani un
Latviju. [..]
Mēs, Latvijas iedzīvotāji, bieži
vien esam līdzīgi Latvijai. Piemēram,
paskatieties uz mani – esmu maza
auguma, bet braša; ar apaļumiem, bet
veiklām, strādīgām rokām. Tāpat kā
mūsu Latvija, mēs, Latvijas bērni, esam
talantīgi, bet paškritiski, ar labu humora
izjūtu, bet nomākti, noguruši. Ticīgi, bet
neticam paši sev. Esam ar godīgu sirdi,
bet skaudīgām actiņām. Lūdzu, nemelojiet
paši sev, ka mēs tādi neesam! Esam
gan! Un to pierāda mūsu brāļu Kaudzīšu
romāns „Mērnieku laiki”, Anšlava Eglīša
noveles, Rūdolfa Blaumaņa lugas un
daudzi citi Latvijas autoru meistardarbi.
Tomēr Latvija no mums sāk mazliet
atsvešināties. Jo mēs sākam zaudēt
līdzību ar Latviju. XXI gadsimta cilvēki,

gribot pakļaut laiku modernizācijai un
globalizācijas procesu dēļ, ļāvās virtuālās
pasaules labirintiem. Latvija ir reāliste.
Latvija ir arī sapņotāja. Tomēr Latvijai
un Latvijas bērniem neizdzīvot bez
gaidīšanas. Virtuālā pasaule mūs piespiež
dzīvot steigā. Tomēr māte pamāca:
„Labs nāk ar gaidīšanu.” Salīdziniet to
ar Imanta Ziedoņa domu graudu: „Neko
šajā pasaulē nevar dabūt tūlīt.” Sakiet,
cik ilgi mēs gaidījām, lai Latvija būtu
brīva? Pārlasiet Aleksandra Grīna romānā
„Dvēseļu putenis” un Aleksandra Čaka
poēmā „Mūžības skartie” attēlotos Pirmā
pasaules kara un Brīvības cīņu notikumus!
Bet latvieši gaidīja un ticēja. Gaidīšana
ir mūsu mentalitātes ierocis. Arī darba
augļi ne vienmēr ir pamanāmi uzreiz.
Lūk, arī sanāk, ka Latvija mīl mūs
visus. Varbūt tāpēc, ka gaida un tic, ka
mēs visi tikpat stipri mīlēsim viņu? [..]
Mēs esam Latvijas bērni. Tāpēc Latvija
ir viena liela ģimene. Zaudējot Latviju,
mēs varam pazaudēt sevi. Es cenšos
ieklausīties mātes padomos. Cenšos
nesteigties.
Latvija, es esmu Tavs bērns. Māmiņ,
lūdzu, nekad nepamet manu sirdi! Zini,
es mīlēšu Tevi jebkādu: veselu un slimu,
krāsainu un melnbaltu, laimīgu un bēdīgu.
Cik man ir iespēju, māmiņ, es darīšu visu,
lai Tu būtu laimīga un pārtikusi. Tikai
lūdzu, māmiņ, esi ar mums!
Anastasija Smirnova
Rīgas 72. vidusskola,
12. klase
111
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ana Latvija!
Ar plaukstošo pumpuru smaržu
Un rūgteno ceriņziedu garšu,
Ar tauriņa spārna vēzienu
Es tevi izjūtu ik reizi,
Kad es kā maza meitene
Ar basām kājām brienu
Pa rasas pilno zāli
Un latvju tautas dziesmu dziedu.
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Cīruļa treļļi, kad ieskanas ausīs,
Un rītausmas gaisma apreibina,
Tad gribas man gavilēt
Pāri Tēvzemes ārēm:
„Es esmu Tavs bērns –
Mana Latvija!”
Beāte Baumeistere
Ogres sākumskola,
5. klase

L

ai gan nebiji tā, kas mani radīja, vai
tā, kas audzināja, Tu esi un paliksi
kā māte, tēvs, brālis un māsa.
Kā neatņemama daļa no manis.
Neteikšu Tev paldies par cilvēkiem,
tradīcijām, iespējām un skatiem. Lai cik
tuva Tu būtu, ne viss Tevī man patīk.
Bet Tu esi daļa no manis. Nesacīšu, ka
svarīgākā, neieskaidrošu, ka skaistākā,
jo neesi ar. Vienkārši daļa, plūsti caur
manām asinīm. Tā tas bijis, kopš sevi
atceros. Tā tas bijis kopš maniem
pirmajiem vārdiem un Tu plūdīsi manī
līdz pēdējiem.
Nav jēgas slēpties no sevis (Tevis),
nekur jau nav arī vietas, kur neatrastu.
Tu veido mani, jā, bet es Tevi arī.
Latvija, esmu Tavs bērns, bet tai pašā
laikā – Tu mans.
Elza Gārša
Cēsu Valsts ģimnāzija,
8. klase

Í

odien bieži vien var dzirdēt, ka
mūsdienu jaunatne ir nokļuvusi
bezcerīgā situācijā, ka tai nav
nākotnes un sabiedrība vairs neko nevar
izdarīt tās labā. Tomēr esmu pārliecināts,
ka Latvija var lepoties ar saviem
bērniem, kuri ir valsts nākotne. Jo īpaši
tagad, latviešiem vēsturiski ļoti nozīmīgā
laikā, neilgi pirms Latvijas Republikas
proklamēšanas 94. gadadienas, mēs
izjūtam patriotismu, pacēlumu, ko rada
piederības apziņa savai valstij, savai

kultūrai, apziņa, ka esi brīvs un reizē
saistīts ar savu zemi. Tagad es varu ar
lepnumu sirdī teikt: „Latvija, es esmu
Tavs bērns!” [..]
Ja esi savas valsts patriots, viss
ir vienkārši, jo ir skaidri redzama sava
darba un savas dzīves jēga, un tāpēc es
gribu pastāstīt savu stāstu. Mani sauc
Kirils Teniševs, es mācos Daugavpils
Krievu vidusskolas - liceja 12. klasē
un savu nākotni gribu saistīt ar darbu
Latvijas Republikas diplomātiskajā
dienestā. Manuprāt, patriotisms nav
emociju eksplozija, bet gan mierīga un
nemainīga uzticība visa mūža garumā.
Visu savu apdomāto un apzināto dzīvi
mani ir uztraucis manas valsts liktenis, un
es vēlos sekmēt tā attīstību. 2011. gadā
es apmeklēju Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, kur tikos ar
pārstāvniecības vadītāju Ivetu Šulci. Šī
diena noteica manas nākotnes karjeras
izvēli. Piedalījos arī Eiropas Savienības
dārza svētku organizēšanā un saņēmu
Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andra
Teikmaņa pateicības vēstuli par mūsu
kopējo lielo darbu. Šīs iespējas palīdzēja
man saprast sevi, atbildēt uz jautājumu –
kas es esmu, kādas iespējas ir Latvijas
bērniem, un tagad es zinu, ko gribu
sasniegt, un esmu ceļā uz iecerēto.
Kirils Teniševs
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs,
12. klase

113
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alsts. Māja. Cilvēks. Katrs no mums
kaut vai uz brīdi ir aizdomājies par
piederību ne tikai dzimtajai pilsētai
vai ciemam, ne tikai kuplajai un ne tik
kuplajai ģimenei, bet arī par piederību
tautai un valstij. Lai palabo mani ikviens,
kas uzskata, ka man nav taisnība, bet es
uzskatu, ka mums visiem ir neizsakāmi
paveicies, dzīvojot Latvijā, jo, manuprāt,
tikai stipra tauta var izdzīvot, atrodoties
Eiropas krustcelēs, un saglabāt tik lielu
patriotisma un dzimtenes mīlestības garu.
[..]
114

Padomā tikai, cik daudzi cilvēki nekad
nav redzējuši sniegu, nekad nav dzirdējuši
lakstīgalu treļļus ievu krūmā, sienāžu
sisināšanu Līgo naktī, nezina, kā smaržo
ceriņi, kā izskatās stārķis, nav garšojuši
rupjmaizi ar medu un siltu pienu. Tas viss
atgādina par Latviju un dara laimīgu, jo tu
taču esi to visu piedzīvojis, tu zini šīs izjūtas.
Tu zini, kā smaržo, garšo un izskatās Latvija.
Tu zini tās pagātni, tagadni un tu esi tās
nākotne. Tu esi Latvijas bērns, kas varbūt
nemaz nevēlas iet vecāku pēdās, un kā
kaprīzs pusaudzis vēlies lauzt priekšstatus

un tradīcijas, cenšoties aizmirst visu veco,
bet taisnība ir tāda, ka nespēsi aizmirst
savā zemapziņā ierakstīto un agri vai vēlu
nonāksi pie tā, kas jau sen bija jūtams,
redzams, dzirdams, šķietami saprotams
tautas tērpa brunču atlokā, dainās, tautas
pasakās, nostāstos, Jāņu ugunskurā un
pat jebkurā grāmatā latviešu valodā – tu
sapratīsi, ka esi Latvijas bērns, viens no
daudziem. Viens no mums. Tu esi Latvijas
bērns! Tu esi Latvija!
Jūlija Valpētere
Ilūkstes Sadraudzības skola,
11. klase
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a es esmu Tavs bērns,
es varētu būt Tavs dēls.
Visās pasakās tēvam,
tātad arī mātei, bija trīs dēli –
divi vecākie un trešais jaunākais…

Divi vecākie jeb tie gudrākie
ir gudrie un varenie valstsvīri,
kuri domā par sevi un savu bagātību,
ierēdņi, kuri nevar iztikt
bez kukuļu došanas un ņemšanas,
darboņi, kuri pelna, pārpērkot no
lētticīgajiem cilvēkiem un tirgojoties,
krāpnieki, zagļi un narkodīleri,
„spēkavīri”, kuri var piekaut vai
nogalināt par sevi vājāku,
cilvēki, kuri runā vienu,
bet dara pavisam ko citu,
kuri nepilda solījumus,
kuriem neeksistē likumi, tos viņi
vienmēr var „apiet ar līkumu”,

iedomīgie un pašapzinīgie ierēdņi,
kuri pazemo,
izmantojot savu amata stāvokli.
Jaunākais jeb muļķītis ir tas,
kurš ar godīgu darbu nopelna iztiku,
kurš strādā par minimālo algu vai vēl
mazāku samaksu garas stundas,
kurš visā saredz skaisto
un cenšas to rādīt citiem,
kurš domā par dabas aizsardzību
un tās resursu taupīšanu,
kurš saprot citu ciešanas
un cenšas tiem palīdzēt,
kurš palīdz, neprasot par to atlīdzību,
kurš māk iztikt ar to, cik viņam ir,
cik pats nopelna darbā,
kurš ciena un godā savus vecākus
un citus vecākus cilvēkus,
kurš izdara to, ko solījis,
kurš ievēro Tavus likumus, Latvija,
kuram ir svēts Tavs karogs,
kurš godam nes Tavu vārdu
pāri robežām un godam pārstāv Tevi
svešās zemēs, jo ir vienkārši latvietis.
Tādi ir Tavi bērni, Tavi dēli, Latvija.
Gribas jau būs gudram un varenam,
bet, vai tas ir galvenais dzīvē?
Varbūt ir svarīgi būt labam dēlam,
lai Tev, māt, ir prieks par savu bērnu.
Vai es būšu tas vecākais dēls?
Varbūt tas jaunākais?
Es zinu, kurš es būšu.
Bet Tu?
Mārtiņš Eimanis
Rūjienas vidusskola, 10. klase
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L

atvija, vai esi mana māte?
Tik paskaties –
Cik daudz no Tevis manī ir!
Es esmu rāma, skanīga un maza,
Un Tu vēl jauna, gaišās matu cirtas pin.
No Tevis manī –
Stūrgalvīga tieksme iet uz priekšu,
Lai klājas grūti – varēt, spēt un prast!
No Tevis manī – nevainīgais gaišums,
Un manās zaļās acīs
Tavas dabas skats –
Tik nevainojams, zaļgans, spīgans,
Tik daiļrunīgs un nepieradināts!
No Tevis daudz es mantojusi esmu,
Vēl vairāk gribas līdzināties Tev!
Es gribētu no pīpenes lūgt gaismu,
Un liepas dāsno veldzi iemantot…
To gara spēku dižo, ozolā kas strāvo,
Es vēlētos sev līdzi ceļā ņemt.
Es gribu lepna būt
Un brīves nebaidīties
Kā baltā cielaviņa Tavas takas mīt,
Arvien vēl jūtot siltumu, ko devi
No rītausmas, kas saules zeltā vīd.
Es jūtu dziļu bijību pret Tevi.
Pret Tevi, mana māte – Latvija!
Es jūtu – esmu Tava meita.
Tev es mīļa?
Es esmu Tava –
Te vai kaut kur tālumā.
Jevgeņija Kuzmicka
Daugavpils 9. vidusskola,
11. klase
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atvija, es esmu Tavs bērns! Es piedzimu
Tavās siltajās rokās. Mani auklēja Tavā
šūpulī, ko izrotāji ar raibām lapām.
Man ir Tavas zaļās acis. Tās pamana
katru sīkāko skrambiņu uz koka stumbra
un jūt tai līdzi. Tavas acis nekad neļaus
man paveikt kaut ko sliktu, tās vienmēr
ir modras. Latvijas acis man rāda ceļu,
pa kuru ejot, sasniegšu savus kārotos
mērķus.
Man ir Tavas tīrās rokas, kas spēj čakli
paveikt darbu. Manas rokas ārēji ir grūti
atšķirt no citu cilvēku rokām, bet tām ir
dvēsele, un tās, tāpat kā Mātes Latvijas
rokas, palīdzēs, pasargās un aprūpēs.
Man ir Tavs lieliskais prāts, kas palīdz
nozīmīgās situācijās. Tas nekad man
neteiks: „Ej, dari ko sliktu!” [..]
Man ir Tava sirds, kas spēj mīlēt
un cienīt jebkuru. Es lepojos, ka mana
sirds jūt tāpat kā Mātes Latvijas sirds, ka
spēju saskatīt skaisto un pozitīvo ikdienas
pelēcībā. Un man nekad nebūs kauns, ka
esmu tāda pati kā brāļi tautieši! Mana
sirds, liekas, ir tik liela un plaša, ka gribas
samīļot visus tos, kam dzīvē nav paveicies,
bet reizē tā ir sīka daļiņa no milzīgās
mīlestības pārpildītās Latvijas sirds!
Latvija, man ir Tava smarža! Vienmēr
es smaržoju pēc prieka, mērķtiecības un
uzticības. Šīs īpašās, ne katram pieejamās
un ne katram piesaistošās smaržas padara
mani īpašu un līdzīgu citiem Latvijas
bērniem!
Anita Dortiņa
Daugavpils 3. vidusskola, 9. klase
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atvija, māmulīt! Es apsēdīšos uz
mēness sirpja Tev iepretim un
atspiedīšu savu muguru pret egļu
galotnēm… Vai drīkst? Es taču esmu Tavs
bērns! Un varbūt ir kāds padebesis, kurā
atļausi iekārt savu dzidro, pārpilno sirdi?
Vai tas nekas, ja es apsegšos ar Tavu
saulrietu? Skat, kur izkaisījās manas
atmiņas! Ķer tās, Latvija, māmulīt!
Manas skumjās atmiņas. Tās ir
vissenākās un tās ir spārnotas. Tās nāk
no agras bērnības, kad vēl dzīvoju Rīgā
pie savas īstās mātes, kura nevarēja par
mani parūpēties… Cik labi, ka cilvēkam var
izaugt spārni! Ne jau uz āru, saprotams,
tomēr citādā ziņā visai līdzīgi putna
spārniem. Spārni, ar kuriem var pacelties
pāri ikdienībai un ierobežotībai, tuvoties
pilnībai. Šķiet, ka mīlestība vienīgā spārno
cilvēku. Vai gan citādi es būtu varējis
nonākt audžuģimenē, kurā mani mīl, kurā
mani uzskata par vērtību?
Manas gaišās atmiņas. Tās ir vis
siltākās un visjaunākās. Neskatoties ne
uz ko, dzīve ir skaista! Tagad es dzīvoju
Zosēnos gādīgu un mīlošu audžuvecāku
ģimenē, man nekā netrūkst un ir lieliski
dzīves apstākļi. Eju skolā, kur man ir daudz
draugu un labi skolotāji. Audžutēvs man ir
iemācījis braukt ar mašīnu un traktoru, un
esmu lepns, ka varu viņam palīdzēt lauku
darbos. Ja dzīvotu pilsētā, droši vien no tā
visa neko nemācētu darīt.
Manas žiglās atmiņas. Tās liek
kņudēt pēdām, jo liela daļa manas dzīves
pārvērtusies volejbola laukumā, krosa
skrējienā vai stafetē. Esmu ātrākais

klasē, piedalījies dažādās sacensībās, kur
ieguvis arī godalgotas vietas. Vislabāk man
patīk volejbols, bet vēl daudz jātrenējas,
lai varētu spēlēt labāk un sasniegt vēl
vairāk.
Manas lēnās atmiņas. Lēnās, jo
pārāk daudz steigas šajā laikmetā. Cilvēki
skrien un dzenas (vai maz paši vienmēr
zina, pēc kā), klupdami pār akmeņiem un
attiecību izdedžiem, reizēm zem kājām
nominot tauriņu vai vēl ļaunāk – paklupušu
draugu…
Manas cerīgās atmiņas. Tās liek
domāt par Tevi, Latvija, par Tavu nākotni
un manu lomu Tavā izaugsmē. Mēs esam
maza tautiņa un viegli varam pazust
plašajā pasaules tautu saimē. To nedrīkst
pieļaut, tāpēc, manuprāt, svarīgi apzināties
piederību savai tautai, valstij, kurā es
dzīvoju, šim sarežģītajam, grūtajam laikam.
Esmu sapratis, ka jātur godā dzimtā valoda,
jo, kā teicis Atis Kronvalds: „Valoda ir mūsu
rīks, mūsu zobens, ar ko karot pret visu,
kas ļauns.” Uz pasaules jau tāpat ir daudz
ļaunuma, tāpēc kļūst labi ap sirdi, domājot,
runājot un darot labu.
Es mīlu cilvēkus, sevi un Tevi, Latvija,
un ceru, ka pasaule uzsmaidīs man pretī un
es pats varēšu uzgleznot savu rītdienu.
Ak, ej nu salasi visas izbirušās
atmiņas! Kas zina, varbūt kādu dienu tās
pašas atradīs ceļu pie manis, lai pierakstītu
dienasgrāmatā, kuru varētu uzticēt Tev,
māmulīt Latvija!
Ģirts Rozītis
Vecpiebalgas vidusskola,
9. klase
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atvija, es esmu Tavs bērns! Es esmu
iemantojis Tavu būtību. Jā, Tavu
kūtrumu, kautrību un nepārliecinā
tību par sevi, bet tajā pašā laikā esmu
apveltīts ar milzīgu kāri pēc neatkarības un
brīvības, ar neaptveramu cīņas sparu! Un
es apzinos, ka nekad nebūšu tik ieturēts
kā briti. Vienmēr manī plūdīs vēlme pēc
brīvības. Un tā ir ar mums visiem, lai arī
120

cik ļoti centīsimies pielāgoties citu tautu
raksturam, vienmēr pašā būtībā paliksim
latvieši.
Es esmu Tavs bērns, un visi latvieši
ir mani brāļi un māsas. Varbūt būs tā,
ka labāk sapratīsimies ar citiem, taču
vienmēr, kad atradīsimies svešinieku
ielenkumā, aizstāvēsim cits citu. Protams,
cīnīsimies paši savos cīniņos, bet izlīgsim

Alisas Ivaņko zīm., Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 5. klase

un atkal būsim vienoti. Ja padzirdēsim par
kāda mūsējā panākumiem ārpus mājām,
priecāsimies un atbalstīsim!
Latvija, es esmu Tavs bērns, un
man par Tevi jārūpējas kā par saviem
vecākiem. Tu jau esi veca, un esi
piedzīvojusi neskaitāmus kāpumus un
kritumus. Tagad man un citiem Taviem
bērniem ir Tev jāpalīdz! Ir jāpalīdz, kad

citas tautas cenšas pārņemt varu un
ieņemt vecāku krēslu. Mēs nedrīkstam
pakļauties un bēgt. Ko Latvija darīs, kad
visi aizmuksim?
Latvija, es esmu Tavs bērns, un Tu
esi mana ģimene. Mūs vieno nepārraujama
saikne. Lai arī atrastos tālu, vienmēr
daļiņa no Tevis būs manī.
Maija Krastiņa
Iecavas vidusskola, 11. klase
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s esmu Tavs bērns, Latvija! Pie
dzimis ar skaļu brēcienu, piesakot
sevi pasaulei. Ar redzīgām acīm un
dzirdīgām ausīm, ar ņiprām kājelēm Tevi,
Latvija, apjaušot… Caur savu dzimtu un
bērnības mājām, caur savu pagastu un
novadu maz pamazītiņām iepazīstot arī
tālākus ceļus un vēl neredzētas vietas. Caur
mātes valodu vakaros izbaudot teiksmaino
latviešu tautas pasaku un dziesmu pūru.
Kur gan citur basām kājām varu
iebrist pļavā viņas dziesmu klausīties – zilo
zvaniņu šķindā, pīpenes maigajā pieskārie
nā, raspodiņa dzidrajās asarās? Jāņu nakts
ugunskura dzirkstis kā spridzīgas notis
uzšaujas vasaras debesīs – līgo! Līgo! Šai
mirklī tik spēcīgi jūtu – Latvija, es esmu
Tavs bērns!
Viskošākās krāsas savā paletē sajauc
mākslinieks rudens, kad nāk izrotāt manu
zemi. Zem kājām lapu zelts, virs galvas –
putnu aizlidojošie kāši. Ar sērīgu atvadu
dziesmu, bet ar solījumu atgriezties. Kā
balti gulbji debesīs aizpeld mani sapņi par
manu nākotni. Vai arī man reiz nāksies
pamest savas dzimtās mājas, lai dotos
uz „siltajām zemēm”? Un tieši šajā brīdī
es saprotu, ka vēlos palikt tikai un vienīgi
šeit – zemē, kur ir manas tautas saknes,
kur tik dzidri skan latviešu valoda. Jo,
Latvija, es taču esmu Tavs bērns!
Kad rudens novakari kļūst gari,
tumši un iestājas veļu laiks, es kopā
ar savu ģimeni atceros tos, kuri jau
aizsaulē. Mēs iededzam svecītes uz savu
tuvinieku kapiem un domās esam kopā

ar viņiem, lai pastāstītu, kā mums tagad
klājas. Visgarākās sarunas tad man ir ar
vectētiņu, kurš tagad kopj savus Aizsaules
dārzus tāpat, kā kopa Latvijas zemi, kad
bija starp mums.
Latvija, es esmu Tavs bērns! Manas
rokas vēl ir mazas, bet tikai pagaidām. Un
man taču ir, no kā mācīties…
Kad aukstums saldē degungalu un
sniega vērpetes griežas ap namu stūriem,
es meklēju, par ko lai priecājos ziemā. Par
pārslu brīnumu un sarmas dzelksnīšiem,
par kluso Ziemassvētku gaidīšanas laiku,
par piparkūku smaržu mājās. Lai piedod
man ziema, bet es to tomēr nemīlu.
Pārāk ilgi stinguma un sasaluma varā šis
gadalaiks tur Latviju.
Pavisam citādāk es jūtos pavasarī. Es
atplaukstu kopā ar pirmo lazdas spurdzi,
ar pirmo sniegpulkstenīti. Kopā ar mājup
atlidojušo strazdu es gavilēju uzplaukušajā
ābelē: „Latvija, es esmu Tavs bērns! Es
esmu pienene pļavā! Es esmu dzintara
grauds jūras krastā! Es esmu viens no
maģiskajiem rakstiem Lielvārdes jostā!”
Es saredzu sevi avota atspulgā, es
sadzirdu sevi strauta čalās. Te, manā
Latvijā… Te, kur Dziesmu svētkos kori
mūsu tautasdziesmas līdz pat padebešiem
aizskandē. Te, kur kā tēva josta līku loču
latvju deju soļi aizvijas. Te, kur Dzintarjūras
viļņi mūsu priekšā paceļ putu cepures, jo
mēs esam latvieši – tauta, kura sargā, mīl
un ciena savu zemi, valodu un sevi pašu.
Zane Bikovska
Liezēres pamatskola, 9. klase
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s esmu Tavs bērns, un Tu esi mana
māte. [..]
Reiz Tu man dāvāji lakatu. Teici,
lai sienu mezgliņus. Pirmo iesēji Tu
pati, lai es zinātu, ka kāds mani mīl, un
piekodināji, lai man pašai vienmēr trīs
mezgliņi ir saujā. Pirmais ir par pasaules
ceļiem. Man kā Tavam bērnam ir arī
savi pienākumi, viens no tiem – nest
Tavu vārdu pasaulē. Patiesībā tas ir ļoti
mazs pienākums, jo pildās dabiski – lai
kurp es celtos un ietu, mana identitāte
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vienmēr paliks latviska. Es nesīšu Tavu
vārdu pasaulē ar deju, ko mīlu. Parādīšu
latvju rakstus ne tikai Deju svētkos, bet
arī ārpus Tavām robežām. Latvietis ir
mīlējis priecāties laiku laikos, svinot
gadskārtas, ejot rotaļās, un šodien katrs
dejotājs, arī es, izdejoju, māmiņ, Tavu
vēsturi ar jaunām vērsmām, jo viss
jaunais var rasties tikai uz stingrām
saknēm, kuras nostiprinājuši mūsu
senči. Mezgliņš būs ar zilu rudzupuķi, jo
debesis taču zied. Un tā uzziedi arī Tu,

mana Latvija, caur bērnu dziesmām un
dejām.
Nākamo mezglu es siešu par
saviem sapņiem. Tavā zemē man dotas
tās neizsakāmi daudzās iespējas sevi
pilnveidot, izsapņot sapņus un iet uz
mērķi. Tu esi tas avots, no kura man
smelties enerģiju un gribasspēku.
Es zinu, ka pēc gadiem savu daļu kā
pateicību atdošu atpakaļ, lai citiem
pietiek, lai arī citi var nedaudz pasmelties
saviem sapņiem. Mezgls man noderēs,
jo manu sapņu un mērķu piepildījums
būs mana nākotne. Šis mezgls būs ar
baltiem vizbuļiem, kas kā cerība plauks
par to, ka esmu šai vietā, un te augs
mani bērni.
Trešo siešu par mīlestību. Tavi
bērni bijuši arī mana ģimene – mamma,
tētis, māsa, radi un draugi. Cilvēki, kas
mani vienmēr sasauks un gaidīs mājās.
Ģimene, kas gluži tāpat kā Tu, ir mans
dzīvības avots. Tavu klēpi, pa kuru es
spēru savus nedrošos pirmos soļus,
sasildīja mammas siltās rokas, noturēja
tēta stingrais raksturs un kaut kur tālu,
tālu jau dzīvesprieku iezvanīja mazās
māsas balss. Ir liela laime būt gan
Tavam, gan mammas un tēta bērnam.
Gan Tu, gan viņi man dod mīlestību, kas
manai dzīves dziesmai rod spēku. Ievīšu
sarkanu āboliņu šim mezgliņam, lai tas
plaukst par manu ģimeni, par mājām.
Dod man tik daudz sarkano āboliņu, lai
tie veido ceļu uz manām mājām, un es
nekad to nepazaudēšu!

Tā Tu, mana Latvija, visiem saviem
bērniem esi devusi uzdevumu – katram
pašam savu mezgliņu siet. Mēs esam
mazi mezgliņi pavedienos, kas veido
Tavu sarkanbaltsarkano lakatu. Es esmu
Tev ļoti vajadzīgs mezgliņš. Man jāsasien
tas tik cieši, lai nekad neatristu vaļā.
Es pielikšu visu savu spēku, lai būtu
cienīga būt Tavā lakatā, lai es nekad no
tā neizgaistu. Es vēlos, lai tā sajūta, ka
esmu Tavs bērns un ka neesmu viena,
paliek uz mūžiem, jo saprotu pa īstam,
cik ļoti svarīgs man ir Tavs pieskāriens.
Mezgliņš cieši pie mezgliņa, un Tavs
lakats nekad neizirs!
Lelde Kristiāna Vozņesenska
Cēsu Valsts ģimnāzija,
12. klase
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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 – savas Latvijas valodu.
Pirmie vārdi liek pamatus dzimtajai
valodai, kurā cilvēks domās pat tad, kad
apgūs desmit jaunas valodas. Es mīlu
savu dzimto valodu, šo mūsu mātes
Latvijas bagātību. Mana eksistence
nebūtu iedomājama bez Tavas valodas.
Manuprāt, arī Tu nespētu pastāvēt
bez latviešu valodas, jo tā ir viena no
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Artūra Šroma zīm., Pildas pamatskola, 7. klase

nedaudzajām lietām, kas veido Tevi,
Latvija, latviešu tautu, latviešu unikālo
kultūru un ir svarīga mūsu vēstures
sastāvdaļa. Es esmu Tavs bērns un
dzīvoju ar latviešu valodu kā visdārgāko
vērtību.
No rītiem, kad mostos, es saviem
apkārtējiem cilvēkiem spēju pastāstīt
apkārt notiekošo, spēju aprakstīt kādam
no četriem gadalaikiem raksturīgo rītu
Tavā valodā, kas augusi, gadalaikiem
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mijoties, manā zemē. Arī skolā Tavu
valodu cenšas saglabāt tādu, kāda tā
ir, un nodot to nākamajām paaudzēm
mūžīgā glabāšanā. [..] Katra mamma
savus bērnus mīl tādus, kādi tie ir, un
es zinu, ka mana māte Latvija mani ļoti
mīl. Tāda kā es nekad vairs nebūs šajā
valstī.
Madara Džeriņa
Druvas vidusskola,
12. klase
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at vijas Republika ir valsts
Ziemeļeiropā, Baltijas jūras
austrumu krastā,” tā skan ieraksti
mācību grāmatās. Neskanīgi, prātā
nepaliekoši vārdi bez emocijām. Vai tik
vien varu pateikt par valsti, kurā esmu
dzīvojusi visu mūžu? Latvija – tas ir vārds,
kas vieno divus miljonus cilvēku. Vārds,
kas neizdzēšami ierakstīts biezo vēstures
grāmatu lappusēs, cilvēku prātos un
sirdīs. Vārds, ar ko esam saistīti kopš
savas piedzimšanas. Latvija, Tu esi mana
māte, un es – Tavs bērns.
Kad guļu zālē un pieneņu ziedi kutina
manas pēdas, es zinu – esmu Latvijas
bērns. Kad eju pa sen aizmirstu ceļu un
smiltis san man zem kājām, es zinu –
esmu Latvijas bērns. Kad jūras viļņi
šļakstās uz basajām pēdām un liegs vējš
šūpo matu cirtas, es zinu – esmu Latvijas
bērns. Tava siltā, mīļā zeme ar reibinoši
saldo ziedu smaržām. Saules glāstošie
stari. Lielie koki, upe, kas burbuļo un čalo
par to, ko redzējusi. Putnu kāši debesīs.
Miglā tītie rudens rīti. Plašie lauki un
šalcošie meži. Blāvie, garie laternu stabi,
kuri kā ozola zari noliekušies pār pilsētu
ielām, lai apgaismotu katru tumsā un
noslēpumos grimstošo stūri. [..]
Latvija – Tu esi puzle no diviem
miljoniem mazu gabaliņu, kuri katrs
cenšas atrast savu vietu. Latvija – tie ir
politiķi, skolotāji, inženieri, ekonomisti,
mākslinieki, ārsti. Tie ir bagātie un
trūcīgie, invalīdi un bāreņi. Tēvi un dēli,
mātes un meitas.

Katru dienu, braucot autobusā uz
skolu, pa logu vēroju riteņbraucējus,
tantes ar sēņu groziem, jauniešus, kas
stopē mašīnas. Skatos un smaidu. Te
ir mana pasaule, te ir Latvija. Onkulis,
kurš katru pirmdienas rītu sēž autobusa
pirmajā solā. Vecā, mīļā tante, kura
pārdod mums pienu. Kaimiņiene, kuras
smaids sasilda noskumušo dvēseli.
Meitene, ar kuru sirsnīgi runāju par
saviem mērķiem un sapņiem, gaidot savu
noklausīšanos dziedāšanā. Zēns, kurš,
sēžot blakus autobusā, mācīja man locīt
papīra kuģīšus. Tu dod to, ko neviens man
nevar atņemt. To, kas piepilda ikdienu ar
dzīvi un ir man dārgs – atmiņas.
Es reizēm sapņoju par tālām un
tuvām zemēm – par Austrijas Alpu
kalniem, Ņujorkas betona džungļiem.
Nebeidzamajām cilvēku un mašīnu
straumēm Amerikas lielpilsētu ielās. Es
mēdzu sapņot par milzu debesskrāpjiem
un Londonas tiltu. Pasaule ir vilinoša, tā
sniedz tik daudz iespēju. Es gribu redzēt
pasauli. Es zinu, ka neviens man neliedz
to darīt, taču esmu vienmēr gaidīta šeit.
Tie ir mani vecāki un draugi, kuri gaidīs
iespaidus par redzēto, bet vēl vairāk viņi
gaidīs mani atpakaļ. Pasaulei Latvija ir
tikai kāda no daudzajām valstīm, bet
Latvija man – visa pasaule. Divi miljoni
puzles gabaliņu ir pietiekami daudz. Katrs
puzles gabaliņš ir citāds, un es zinu, ka
citā puzlē es tik labi neiederēšos.
Māra Skuja
Draudzīgā aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija, 12. klase
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ēcvārda vietā

No skolēnu radošo darbu konkursa
ieceres līdz grāmatas tapšanas brīdim ir
bijis diezgan laika pārdomām par spēka
vārdiem Latvijai.
Gribu dalīties ar Jums kādā atmiņu
stāstā.
Bija Trešās atmodas laiks – 1989. gada
1. septembris. Taurupes viduss kolas
vēstures skolotājs un vēlāk arī skolas
direktors Juris Freibergs pasauca mani

un skolas biedru Edgaru Samohinu un
iedeva mums katram lapiņu ar solījumu
Latvijai. Tas mums bija jānolasa skolas
gada atklāšanas pasākumā, ko mēs arī
izdarījām.
Šobrīd diemžēl vairs nav iespējams
pajautāt, vai J. Freibergs pats bija šo vārdu
autors, visticamāk – jā, jo vēlāk nekur
neesmu tos dzirdējusi. Tā kā šie vārdi
mani ļoti saviļņoja, tad esmu saglabājusi
solījuma tekstu un gribu dalīties tajā ar
Jums.

Latvija!
Mēs, Tavas meitas, būsim Tavas
dailes un krāšņuma avots, sargāsim
Tavu tikumu un godu, Tavas rotas
un rakstus kā dienās, tā nedienās.
Latvija!
Mēs Tavu vārdu turēsim svētu un
nesīsim sirdī kā lielāko dārgumu.
Latvija!
Lai mūsu mīlestība pret Tevi ir
skaidra kā visdzidrākā avota ūdens
un mūsu domas un darbi atmirdz
kā zelts Tavās zvaigznēs.

Latvija!
Mēs, Tavi dēli, būsim vienmēr
Tev uzticīgi. Būsim Tavas drosmes,
spēka un drošības avots, sargāsim
Tevi baltās un nebaltās dienās.
Latvija!
Mēs Tavu valodu glabāsim un
godāsim, un neļausim tai bārenītes
ceļu iet.
Latvija!
Lai mūsu spēks ir Tavs spēks,
lai mūsu gods ir Tavs gods, lai
mūsu slava ir Tava slava!

Lielus solījumus ir grūti izpildīt. Esmu
šos vārdus gan daudzreiz piemirsusi, gan
tikpat reižu arī atcerējusies. Un tomēr ik
pa laikam es atgriežos pie tiem.
Zinu arī, ka, lielus solījumus dodot,
dzīve mūs vienmēr pārbauda, vai mūsu
vārdi atbilst darbiem. Vai ir jel kāds
cilvēks, kas tos var izpildīt?

Un tomēr lai solījums ir kā mērķis,
kā ceļazvaigzne mums visiem laimīgā
Latvijā!
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