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riekšvārds

Latviešu valodas aģentūra jau piekto gadu skolu
jauniešus aicina domāt un būt līdzatbildīgiem par Latviju un
latviešu valodu.
Šajos gados skolēnu labākie radošie darbi 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 langue est mon honneur” (2010), „Ko, Latvija, Tev
varu dot?” (2011).
Šogad ceļu pie lasītājiem sāk krājums „Starp tevi un
mani ir valoda”. Valoda var būt gan dziļākās sapratnes, gan
arī lielāko domstarpību cēlonis. To apliecina arī skolēnu
darbi.
Mēs dzīvojam Latvijā, un tā ir vienīgā vieta uz pasaules,
kur latviešu valoda un tās runātāji var justies kā mājās.
Grāmatas veidotāji aicina un reizē atgādina, mūsu tiesības
un arī pienākums – runāt latviski. Ļausim latviešu valodā
runāt arī citu tautību cilvēkiem!
Kur gan citur, ja ne Latvijā starp tevi un mani jāskan
latviešu valodai. Tikai tā mēs varam būt, pastāvēt un ar
pašcieņu saglabāt latviešu valodu nākamajām paaudzēm.
Lai izteiktie vārdi dod spēku un cerību, palīdz kļūt
labākiem un laimīgākiem!

Karīnas Zeļonkas zīm., Ķekavas vidusskola, 7. klase
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S

tarp tevi un mani ir valoda,
Tik liela kā Zemes kodols.
Starp tevi un mani ir valoda,
Tik maza kā dzijas kamols.

Starp tevi un mani ir valoda,
Tik smaga kā valis okeānā.
Starp tevi un mani ir valoda,
Tik viegla kā spalva putna spārnā.
Starp tevi un mani ir valoda,
Tik rūgta kā Islandes ķērpju tēja.
Starp tevi un mani ir valoda,
Tik salda kā smarža no tevis vējā.
Starp tevi un mani ir valoda,
Mēs esam radīti tai.
Starp tevi un mani ir valoda,
Tā radīta esamībai.
Baiba Bataraga
Rīgas Centra sākumskola,
4. klase

E

s esmu latvietis. Mana valoda ir balta.
Tāda tā ir bijusi kopš dzimšanas.
Baltijas jūras balto putu ieskauta. Mana
valoda ir tik gaiša, ka latviešiem būtu jābūt
tikai baltiem vien. Taču valodas baltums ir
atkarīgs no katra cilvēka attieksmes. Dzīve
bez valodas ir kā atrasties mājā bez logiem
un durvīm. Neviens tur nevarētu ieiet, un
tur nekad neiespīdētu gaisma. No katra
paša atkarīgs, cik gaiša, plaša un bagāta
ir tava māja.
Elgars Rihards
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
8. klase

V

aloda ir kā ūdens virsma rāmā
dienā. Tā atspoguļo mūs pašus,
mūsu patiesās domas, mūsu
ieceres un plānus. Ar vārdiem ir jābūt
ļoti uzmanīgam. Vārds ir ļoti spēcīgs
ierocis, kas pieder mums visiem. Tam nav
ne vecuma ierobežojumu, ne lietošanas
pamācības, ne derīguma termiņa. Ar savu
pateikto mēs varam ieriebt citiem, bet
varam arī neapzināti sāpināt sevi.
Lai gan valoda mūs
ir saistījusi un saistīs
vienmēr, mēs, latvieši,
daudz vie t
pas aulē
paliksim nesaprasti, jo
mūsu ir maz. Varu vien
iztēloties tos latviešus,
kas, aizbraukuši svešumā, ar cerību
gaida pretimnācēju, kurš runās latviski.
Neskatoties uz to, katrā valodā ir savas
tautas, vēstures un tagadnes spēks, kas
ikvienu valodu padara kaut par kripatiņu
neaizmirstamāku. Nav tādas valodas,
kas varētu aizstāt mūsu īsto, dzimto un
vienīgo – latviešu valodu! Tāpat kā katra
personība, arī katra valoda ir unikāla un
neaizstājama!
Esmu lepns, ka mana valoda ir
latviešu valoda, tajā es sazinos, ar to
es smejos, ar to es raudu, ar to es iešu
pasaulē!
Niks Karlsons
Zaļenieku pamatskola,
8. klase
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D

zimtā valoda ir kā mammas šūpļa
dziesma – klusa un nomierinoša.
To gribas dzirdēt un runāt, arī
dziedāt. Dzimtā valoda ir stingra, kad
tajā runā tētis. Dzimtā valoda ir gudra,
kad vecmāmiņa stāsta pasakas. Dzimtajā
valodā pat strīdi nav bargi, bet pamācoši.
Dzimtā valoda ir tik stipra kā mana ģimene
un tik bagāta ar vārdiem, notikumiem un
piedzīvojumiem. Dzimto valodu nedrīkst
zaudēt un piesārņot ar svešiem vārdiem.
Dzimtā valoda tāpat kā māmiņa ir tikai
viena.
Mārcis Goba
Vecpiebalgas vidusskola,
4. klase

M

ēs dzīvojam valodu pasaulē.
Katrai valodai ir sava noskaņa,
savs tonis, savs raksturs, savs
skanīgums. Mans rīts sākas ar gaiļu
balsīm, kas skan kaimiņu pagalmos. Tā
ir jaunās dienas un siltās saules valoda.
Skolā mūs priecina zvans, kurš sauc uz
stundām un starpbrīžiem. Tā ir jaunu
atklājumu un jautru brīžu ar draugiem
valoda. Cik dažāda ir manu draugu
valoda, kad tie priecājas vai dusmojas,
kad ir laimīgi vai bēdīgi! Mūzikas skolā es
sazinos ar pasniedzējām mūzikas valodā.
Tā ir aizraujoša un piedzīvojumu pilna
valoda. Es varu runāt ar Bahu, Mocartu,
Listu... Deju studijā visas jūtas es izteicu
ķermeņa valodā. Ar kustību valodas
palīdzību es stāstu skatītājiem par tēlu

domām un jūtām. Dejojot es protu runāt
Karmenas valodā, austrumu skaistuļu
valodā, dzīvnieku un putnu valodā.
Mājās mamma runā ar mani mīlestības
valodā. Tā ir īpaša valoda, manai sirdij
vismīļākā valoda. Bez šīs valodas es nekad
neiemācītos saprast ar tik
dažādām valodām bagāto
pasauli.
Veronika Timofejeva
Daugavpils 10. vidusskola,
4. klase

T

autas dzīvība ir sava zeme, savi
likumi, sava valoda un vieta
pasaulē. Mēs neesam daudz –
apmēram 1,7 miljoni cilvēku, bet tomēr
esam stipri. Ir labi, ja ilgstoši ciemiņi
iemācās mūsu valodu. Labi, ja arī mēs
zinām citas valodas. Šobrīd vāc parakstus
par otru valsts valodu, bet tas nav pareizi.
Latvijā valsts valodai vajag būt tikai un
vienīgi latviešu valodai, jo nav nevienas
citas vietas, kur tā būtu valsts valoda. Es
esmu kategoriski pret otru valsts valodu.
Man liekas, ka tad mana valoda jutīsies
atstumta vai apvainota. Latviešu valodas
nākotni noteiks tās runātāju spēja saskatīt
valodas nozīmi gan pasaulei, gan sev
pašiem. Es pieņemu, ka manā Tēvzemē ir
citādi runājošie, bet viņiem jāmīl latviešu
valoda, jo viņi dzīvo Latvijā. Novēlu mūsu
dzimtajai valodai saules mūžu!
Laura Kupča
Gulbenes vidusskola,
6. klase
7

V

aloda ir maigākais glāsts un lielākais
noziegums. Valoda ir sajūta,
ka labāk būtu grūti iedomāties,
taču valoda ir arī kliedziens izmisumam
sejā, kad līdzēt vēl var vien aizmirstība
un pazušana nebūtībā. Valoda rada
neizprotamas elpas gammas, izspēlējot
dzīves melodijas te pa baltajiem klavieru
taustiņiem, te melnajiem, te līksmā
mažorā, te sērīgākajā minorā. Tu man
absolūti pārliecināti saki, ka viss būs
kārtībā. Tu atzīsti, ka pasaulē ir kas vairāk,
kas spēcīgāk, kas dziļāk, kas patiesāk. Un
es tev ticu. Starp tevi un mani ir valoda.
Īsziņa vēlā vakara stundā; tu ej
gulēt. Sirds ietrīsas, seju izgaismo
smaids. Viss apkārt liekas tik skaists, jo
vārdu apdvestais piekļaujas tik maigs. Tā
tāda platoniska mīlestība, ko radījis tas
paradoksāli oriģinālais izteiksmes veids –
valoda. Starp tevi un mani ir valoda.
Reizi gadā ir tāds mazs, taču svēts
notikums – vārds svin savu dienu. Un atkal
jau pienāk īsziņa, šoreiz ar tekstu: „Daudz
laimes vārda dienā!” Diez cik Sintiju, cik
Sindiju īsziņu glabātuvēs parādās šajā
dienā tieši šis teikums? Vakarā atbildes
ziņa manā vadībā top tieši tāpat, proti,
ceļojot pa kontaktu sarakstu, atzīmēju
visus, kas mani apsveica, katram atbildot
ar jau iepriekš sagatavotu veidni, kurā
ierakstīts tikpat dziļš un saturīgs teikums:
„Paldies!” Tas nenozīmē gandrīz pilnīgi
neko. Vismaz man.
Taču, kad absolūti bezjēdzīgo ziņu
klāsts jau skaļi mudina pavisam mierīgi
8

un ar vieglu roku likt, gaismiņām spīdot,
telefonam lidot, jau atkal pienāk ziņa ar
Tavu vārdu, kurā ir viss, ko varu vēlēties.
Nejūtos ne kā masu objekts, nedz arī
kāds nenosakāmas izcelsmes radījums,
kas alkst piespiedu uzmanības. Starp
tevi un mani ir valoda. Es mīlu šo
apziņu.
Domājams, esmu apsēsta ar
mīlestības izpausmēm, apliecinājumiem,
jo mani jau nekas cits neapmierina, vai
ne? Savādi, es jau taisījos ielīst stūrī,
lai patupētu uz zirņiem un nokaunētos,
taču tomēr nē, jo tā nav patiesība. Es
neskatos uz vārdu, analizējot tā burtu
salikumus, pētot nozīmes un meklējot
skaidrojumus, es to uztveru ar jūtām,
man svarīgi ir just. Kad man pienāk tā
patiesi svarīgā īsziņa, es jūtos dzīva,
novērtēta, es jūtos laimīga. Man pienāk
saturiski līdzīgas ziņas, taču vairums liek
man justies kā Frankenšteina vai pat vēl
mākslīgāk radīta radījuma līgavai. Kur ir
tā robeža? Kāpēc gan tā? Starp tevi un
mani ir valoda, kas ir nesamākslota, jo
mēs atļaujamies būt ne tik ļoti labskanīgo
vārdu meklētāji.
Pazudis laiks. Radies kas daudz
spēcīgāks par pasaules pamatu – pulksteņa
tikšķi –, jo starp tevi un mani ir valoda.
To jūtu strāvojam dzīslās nepārtraukti.
Vienalga, vai stāsti man par kaimiņu
meiču, kas darina ne–mākslas grafiti, vai
rajona klaidoni, kas pie sliedēm lej savā
mucā divu litru alu, jo svarīgi ir tikai tas,
kā tavi vārdi atplūst pie manis.

Es neciešu trīspadsmit sekunžu
zvanus jeb īso nopratināšanu ar taimeri,
kas liek lūgt: „Vai tu nevari lūdzu izteikties
īsāk? Septiņi vārdi visas sarunas laikā
tomēr ir par daudz.” Es neciešu tos
zvanus, kuru laikā man ir grūti neaizmigt,
un ne jau labsajūtas un miera dēļ, bet
gan garlaicības dēļ. Taču visvairāk es
laikam neciešu zvanus, kuros sarunu
biedrs nepasaka neko, ko būtu vērts
dzirdēt. Nē, es neesmu no tiem cilvēkiem,
kam interesants šķiet tikai ar viņiem
saistītais. Es ar sajūsmu spēju klausīties
arī ģipškartona pieskrūvēšanas visas
padsmit metodes, apzinoties, ka diez vai
man tas dzīvē noderēs, taču klausīties
saldu, nepatiesu liriku gan ir mokoši.
Ne visiem cilvēkiem paveicas sajust
valodas uzplaiksnījumus. Ne visi tos spēj
radīt. Tieši starp īstajiem cilvēkiem, ko
apbur īstās sajūtas īstajā laikā, ir valoda.
Starp tevi un mani ir valoda, kas man liek
justies dzīvai.
Sintija Landsmane
Limbažu novada ģimnāzija,
10. klase

T

ev prātā uzdzirkstī doma – ar mega
jaunradēs mērāmu potenciālo
enerģiju piesātināts bezveida
impulss, kam, sastopoties ar prāta
valodas centriem, norisinās jaunrades
realizācija. Jauniezīmētais domu grauds,
ideju stiebra celts, nu var augt līdz

pilnībai, līdz sasniedz dzirdīgas ausis.
Tas, balstīts uz pirmdomas spēka, uzņem
apkārt klejojošo neironu gūzmas sniegtos
precizējumus, iekams nodzeltē līdz tēzei.
Tad gatavs pļaujai, tas silda sarunu biedra
ziņkārīgo sirdi.
Vai tā nav īsta burvība, kad vārdi
dīgst kā asni mitrā zemē, kad to viedums,
jēga un kristāldzidrums pāršalc gara
klusībā lolotos sapņus pēc sapratnes?
Tikai neapmulsti! Liec galdā visu, kas tev
sakāms, apspēlē situāciju un uztver to
viegli! Vai pamanīji? Gaisā vijas pasteļtoņu
krāsas...
Aiz septiņām atslēgām glabāta
prasme; tā pieprasa pieredzi ilgu un
degsmi kvēlu. Turi acis vaļā, nereko
mendēju glancēti švītīgos ietekmes
glaimus vienmēr ņemt par pilnu. Tik atvēli
otram to laimi – slīkt tekstos ar sirdi un
dvēseli.
Pat ausīs sitas, cik uzstājīgi cilvēki
deklamē patiesību. Sola to un sola šo,
bet kad izsmelts viss, izbrauc ar skaļumu.
Tiem neapnīk un neapniks tevī grūst visu
no sākuma līdz galam, sākot ar žulti un
beidzot ar jaunā marionešu pulka ierindas
numuriņu. Ieklausīties vienmēr ir vērts,
bet sniedz mums savus, nevis ietekmes
rētu izvagotos saukļus.
Mēs dreifējam uz viena plosta.
Skanīgs vārds, vārdu un teikumu brīze
mūs dzen iepretim mērķim. Nosvērts
kurss uz sarunas jēgu ir tieši atkarīgs
no saskaņotas airēšanas, mēs kūleņosim
pa apli vai pat apgriezīsimies pretējā
9

Kristapa Kalniņa zīm., Zaķumuižas pamatskola, 4. klase
10

virzienā, ja pēc tava aira grūdiena nesekos
līdzvērtīgs no biedra puses.
Nebaidies no kaudzes kļūdu, arī tās
mūs māca. Kad vārds ir tapis veiksmīgs,
tas ļaužu mutē sāks savu dzīvi. Vārds
nedodas tev rokā, tas bēg un bēg,
un nepagurst? Rakaris tāds, pilnīgi
izlepis. Kad šī nestunda klāt, atceries,
mūzas ir periodiskas būtnes, pārtiek no
radošā gara – agrāk vai vēlāk tām atkal
sagribēsies ēst, un uzmini, kas klauvēs
pie tava loga?
Kristers Zariņš
Rencēnu pamatskola,
9. klase

P

ienācis vakar s.
Skatos ziņas – ar
nepatiku klausos,
kā kāds atkal vēlas
mazināt latviešu valodas
vērtību. Kāds domā, ka mazajā Latvijā
mūsu valodai ir piešķirta pārāk liela
nozīme. Nožēlojami! Valoda – tas ir mans
ceļš pie otra cilvēka, tas ir mans ceļš pie
sevis. Lai gan protu citas ļoti labi, savējā
es protu izteikties vislabāk, visskaidrāk
un visniansētāk. Lielākoties es nepievēršu
uzmanību tam, cik dažādus valodas
veidus, stilus un elementus izmantoju
katru dienu. Cik krāšņa un daudzveidīga
tā ir. Katram no mums ir sava latviešu
valoda – skaistāka, bagātāka, tīrāka vai
ne tik tīra... Tas, kā cilvēks pārvalda savu

valodu, taču pasaka visu par viņu! Tādēļ
starp mani un citiem ir valoda. Mana mīļā
latviešu valoda!
Edgars Runcis
Limbažu novada ģimnāzija,
12. klase

K

atrai tautai ir sava valoda. Ir ļoti
skaistas valodas, kas skan krāšņi,
un es tās gribētu iemācīties.
Katra valoda ir bagāta ar saviem
vārdiem. Pastāv brīnišķīgi vārdi, kas
iepriecina citus, un ir arī slikti vārdi, kas
var apvainot apkārtējos. Ir vērtīgi zināt
daudz valodu. Tu vari ceļot un iepazīties
ar citiem bērniem, kuri runā atšķirīgā
valodā. Es mēģināju japāņu un ķīniešu
valodu. Domāju, ka tās ir ļoti sarežģītas,
īpaši bērniem. Ja cilvēks nezina valodu,
viņš var sarunāties ar žestiem. Ļoti labi,
ka cilvēks zina vairākas valodas. Bērniem
arī ir sava valoda. Citi runā laipni, lēni,
rupji, ātri un pat smieklīgi. Bērni dažkārt
nesaprot pieaugušo valodu, jo viņiem ir
sarežģītas frāzes.
Izlasīju J. Endzelīna vārdus: „Sava
valoda ir mūsu lielākais nacionālais
dārgums.” Es tam pilnīgi piekrītu. Ja
nebūtu latviešu valodas, tad nebūtu arī
mūsu tautas.
Paula Dravniece
Jelgavas 3. pamatskola,
3. klase

11

Ernesta Krakopa zīm., Upītes pamatskola, 1. klase
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M

ēs nākam šajā pasaulē katrs
citā laikā un mazliet atšķirīgi no
pārējiem, un tomēr ne nejauši –
mums katram ir dota viena dzīve, kuras
laikā piepildīt mūsu mērķus un cerības,
dzīve, kuru jānodzīvo harmonijā ar
savu sirdsapziņu un bez nožēlas par
neveiksmēm. Jo atkārtojuma nebūs. Un
tas šķiet pašsaprotami, tāpat kā tas, ka
paralēli dzīvei mums tiek dota valoda –
dzimtā un mūsējā – kā saziņas līdzeklis,
kā instruments mūsu domu un jūtu
paušanai, kā tēvutēvu mantojums.
Tu sēdi man pretī, mēs raugāmies
viens otrā un klusējam. Mēs neko nezinām
viens par otru, un tā tas arī paliktu, ja
starp mums neveidotos saruna. Valoda kā
saziņas līdzeklis, kas ļauj mums iepazīt
pasauli un cilvēkus mums apkārt, kā vārti
uz otru pasauli. Veidojoties dialogam vai
sarunai, vārdu pa vārdam es uzzinu vairāk
par lietām, notikumiem un cilvēkiem, par
viņu izjūtām, priekiem un bēdām, par to,
kas viņus uztrauc, apbēdina, iedvesmo. Un
man tiek dota unikāla iespēja paust savas
jūtas, domas un uzskatus, dalīties savā
dzīves uztverē, vārdu sakot, sazināties ar
ārpasauli.
Sarunas mēdz būt dažādas – vienmu
ļas un informatīvas, kas tikai pastāsta par
vispārīgo. Skaļas un emocionālas – un lai
tikai kāds pasaka, ka strīdos nedzimst
taisnība un netiek rasti kompromisi!
Klusas un mīļas – mūsu dziļāko jūtu un
mīlestības paudējas. Un nav starp viņām
labu un sliktu, vērtīgu un lieku – tās

visas ir nepieciešamas, katra savā laikā
un vietā – lai mēs spētu komunicēt, lai
nebūtu vientuļi savā pasaulē.
Uz Zemes ir milzum daudz tautu, un
katrai no tām ir dots senču mantojums –
dzimtā valoda, kas tik dabiski raisās no
pavisam maza bērna mutes. Un laimīgas,
patiesi bagātas ir tās tautas, kurām ļauts
sajust, kā dzimtā valoda pavada viņas
cauri gadu simteņiem, kurām nevajag
lauzīt mēli svešā valodā turpat – savu tēvu
zemē. Jo valoda ir tautas lepnums, tā ir
neatņemama tautas kultūras sastāvdaļa.
Tā ir mantojums, kuru mums ir uzdots
nosargāt. Un es ticu, ka mēs to spēsim.
Taču, lai cik skumji to nebūtu atzīt,
ne tikai svešas tautas ir tās, kas apdraud
mūsu valodu. To darām arī mēs paši.
Bez ļauna nodoma, bet ar vienaldzību
ielaižot savā leksikā dažādus citu valodu
aizguvumus, tādējādi kropļojot mums
uzticēto mantojumu. Jo mums tā ir vieglāk.
Un tas ir stilīgi. Lai valodu sāpinātu un
padarītu svešādi neglītu, nevajag daudz –
tik vien kā pa kādam rusicismam un
anglicismam. Pasakām, ieklausāmies un
nesaprotam – vai tiešām latviski?
Pārlasot uzrakstīto, es pamanīju, ka
labprāt mainītu virsrakstu. Jo valoda nav
starp tevi un mani, starp parasti ir kas
traucējošs, nevis vienojošs. Valoda ir ar
un ap tevi un mani, valoda ir mūsos, mēs
esam viens vesels. Un, lai tas tā paliktu,
ir vērts pūlēties un cīnīties.
Kristaps Muste
Salacgrīvas vidusskola, 9. klase
13

N

ekad nevajag domāt, ka valoda ir
iespējama tikai starp cilvēkiem, kas
sazinās ar vārdiem. Mana valoda ir
pavisam citāda, nekā pirmajā brīdī var
šķist. Es ar pasauli, kas ir ap mani, sazinos
ar žestu palīdzību. Tā nav parastajam
cilvēkam ierastā plātīšanās, kad viņš ar
roku palīdzību aizdzen stresu, kas radies
runāšanas brīdī, vai pastiprina savu izteikto
domu. Mana valoda ir žestu valoda. Jūs
varbūt brīnīsieties, kā es spēju rakstīt šo
vēstījumu jums. Tas ir pavisam vienkārši.
Man ir kāds īpašs cilvēks blakus,
kurš šobrīd ir mans rakstvedis,
bet ikdienā viņš ir manas ausis,
mans tulks. Jā, arī mana mūža
mīlestība. Šis stāsts ir par viņu
un par to, kā viņš ienāca manā
klusajā pasaulē.
Esmu kurlmēma, cik ilgi vien sevi
atceros. Bērnībā ar klusumu nebija tik grūti
sadzīvot kā tīņa gados. Jā, biju dusmīga
uz visiem – uz mammu, ka tā grūtniecības
laikā varbūt ir ko sliktu darījusi, ka Dievs
viņai dāvājis kurlu bērnu, uz pašu Dievu,
ka tas mani uzņēmis pasaulē tādu. Vai
tad viņš nevarēja mani izdziedēt pirms
nākšanas pasaulē? Uz draugiem, kad tie
ir līdzjūtīgi un izpalīdzīgi pret mani, bet
dažreiz aizmirst par manu kluso pasauli
un savā starpā sāk runāt skaņās. Es
nezinu, vai viņi mani aprunā vai – tieši
pretēji – tērzē par kaut ko pavisam citu.
Gadiem ejot, es apzinājos ko ļoti svarīgu:
lai gan cilvēki saka, ka kurlums nav pati
briesmīgākā nelaime, man ir jāpriecājas,
14

jo kāda no maņām ir attīstītāka. Lai gan
es zināju, ka izveidot attiecības un varbūt
nodibināt ģimeni būs pats grūtākais,
varbūt pat neiespējamākais.
Lai gan Dievs man bija atņēmis spēju
dzirdēt, toties ar skaistumu viņš nebija
skopojies. Daudzi cilvēki skaļi neizsaka
savas labās īpašības, nepriecājas par to,
kas viņiem dots. Tieši pretēji – vairāk
piemin to, kas nav dots (vai arī savas
labās īpašības noniecina tikai tāpēc,
lai otrs apgalvotu pretējo, tādā veidā
varbūt par sevi tīksminoties). Ar
mani bija tieši pretēji. Es vairāk
pieminēju labo, kas manī ir, arī
savu skaistumu. Neminēju to, kā
man nav. Man pat nevajadzēja
minēt, jo jau pēc žestiem un
neizteiktajām skaņām ikviens, pat
tas, kurš nesaprata, ko es saku, zināja, kā
man dzīvē trūkst.
Katru reizi, kad portālā draugiem.lv
kāds vīrietis man uzraksta un kad starp
mums izveidojas sarakste, pēkšņi viss
apraujas brīdī, kad es pasaku, ka esmu
vājdzirdīga. Iepriekšējā degsme noplok,
un vēstules paliek pliekanas. Dažreiz
liekas, ka atbild tikai tāpēc, lai mani
pažēlotu, bet stipriem cilvēkiem (tādiem
kā man) žēlošana nav vajadzīga.
Man uzrakstīja kāds puisis. Apskatot
viņa profilu portālā, neslēpšu, man viņš
iepatikās, jo acis bija īpašas. Šķiet, kas
neaprakstāms, dziļš, bet guvusi mācību
no citām reizēm, kad virtuālās vēstules
jau tuvojās padsmitajai, es viņam

atklāju savu dzīves trūkumu. Apzinoties
iznākumu, atmetu kārtējās cerības un
nemaz negaidīju, ka viņš man vēl kad
rakstīs. Taču biju pārsteigta, ieraugot, ka
viņš uz manu vēstuli ir atbildējis un pat
vēlas turpināt saraksti. Vēl mierināja, lai
es neuztraucoties par savu kurlumu, jo
mans skaistums liekot viņam sajusties kā
dzīves pabērnam.
Mēs daudz tērzējām. Arī par to, kā
es sadzīvoju ar mūžīgo klusumu, bet šīs
sarunas nebija līdzjūtīgas, bet gan vairāk
bija izzinošas viņam un pārdomu raisošas
man. Mums bija ļoti viegli sazināties –
mūs vienoja virtuālā valoda. Varējām būt
brīvi savās sarunās, un, pats galvenais,
varējām sazināties jau no pirmā brīža. Bet
es nojautu, ka pienāks tā diena, kad mēs
satiksimies reālajā dzīvē, kad mums vairs
nepalīdzēs virtuālā valoda. Un manī bija
lielas bažas, kā tad mēs sapratīsimies. Šis
jautājums nospieda manu sirdi un nedeva
atbildi.
Līdz pienāca diena, kad viņš mani
uzaicināja uz pirmo īsto satikšanos. Šie
vārdi cēla spārnos, bet tajā pašā laikā
burzīja manu prātu aiz neziņas, kā būs…
kas notiks... Mēs satikāmies tradicionālajā,
bet, pēc manām domām, romantiskākajā
vietā Rīgā – pie „Laimas” pulksteņa. Biju
rakstījusi, lai viņš neuztraucas, jo pa šiem
gadiem esmu iemācījusies lasīt no lūpām,
tikai viņam jāstāv tieši man pretī. Man
par lielu izbrīnu viņš bija iemācījies zīmju
valodā nosaukt savu vārdu un pajautāt,
kā man iet. Tas bija pats jaukākais, ko

kāds man jelkad dzīvē ir dāvājis! (Redz,
kā nemaz nevajag tērēt kaudzi naudas, lai
ko nopirktu! Vienkārši vajag otru cilvēku
ļoti labi pazīt un zināt, kas viņu spētu
iepriecināt.)
Pēc satikšanās pie pulksteņa mēs
negājām ne uz kino, ne kādu restorānu.
Viņš mani aizveda uz kursiem, kur māca
žestu valodu. Izņēmuma kārtā viņam esot
ļauts paņemt kādu līdz, kurš palīdzētu,
lai jaunās zināšanas uzreiz tiktu liktas
lietā. Es pirmo satikšanos biju izplānojusi
vairākos variantos, bet nekad nespēju ko
tādu iedomāties! Tas mani samulsināja,
satrauca, pacēla spārnos! Sapratu,
ka viņš nevēlas, lai starp mums būtu
valodas barjera. Viņš gribēja iemācīties
runāt zīmju valodā, jo man diemžēl skaņu
pasauli sadzirdēt nekad nebūs lemts.
Uzzinot ko vairāk vienam par otru,
starp mums sāka veidoties patiesa, šķīsta
mīlestība. Tā nezināja, ko nozīmē valodas
barjeras vai dzīvošana klusākajā no visām
pasaulēm. Kopš pirmās satikšanās dienas ir
pagājuši vairāki gadi. Man ir īsta ģimene –
vīrs un divi jauki skaļās pasaules bērni. Ja
kādreiz uzskatīju, ka mana valoda var būt
kādam nepārvarama un ka tādēļ nevarēšu
izveidot ģimeni, es kļūdījos.
Man vīrs bija palīdzējis apjaust pašu
būtiskāko dzīvē – valoda starp mani un tevi
nevar būt barjera, ja tu pats to neuzcel.
Paula Vingre
Limbažu novada ģimnāzija,
12. klase
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Katrīnas Cipruses zīm., Zaķumuižas pamatskola, 3. klase
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E

s nāku no Limbažu puses, precīzāk,
Viļķenes, Latvijas himnas autora
Baumaņu Kārļa dzimtenes, kur runā
pa savam, noraujot galotnes. Varbūt
tāpēc, lai ietaupītu laiku, kas, bez šaubām,
arī ir nauda. Un kuram gan mūsdienās
nauda nav vajadzīga, it īpaši ekonomiskās
krīzes apstākļos? Mūsu pusē dzīvojuši
daudz slavenu cilvēku, kā Auseklis,
Garlībs Merķelis, Baumaņu Kārlis, arī
Eduards Ādamsons – valodnieks, kura
Vainižu izloksnes vārdnīca iznākusi divos
sējumos un vēsta par valodas bagātību
un daudzveidību. Izpētot ciltsrakstus,
atklāju, ka Vainižos dzīvo kāda man attāla
radiniece. Tad nu nolēmu viņu apciemot,
lai uzzinātu nedaudz vairāk par to pusi.
Alīda Zeltiņa bija viņas vārds.
Mans braucamais ir jaudīgais krievu
Rollce–royce, tautā iesaukts par žigulīti,
es izvēlos ekonomisku braukšanas
ātrumu – 80 kilometri stundā –, lai taupītu
degvielu (benzīna cenas Latvijā drīz jau
sāks glāstīt Dieviņa papēžus tur augšā) un
lai galapunktā nonāktu sveiks un vesels.
Un, lūk, Vainiži. Paveroties apkārt,
neviena neredzēju, bet te sadzirdēju
naskus soļus no kapu puses. Pie sevis
nodomāju, ka varbūt tā ir manis meklētā
Alīda Zeltiņa vai arī kāda cita tantiņa, kas
noteikti zinās, kur viņu meklēt. Tāpēc
mēģināju pievērst viņas uzmanību, skaļi
uzsaucot: „Labdien!”
Iepazīstināju ar sevi – mani sauc Jānis
un meklēju Alīdu Zeltiņu. Vēl joprojām

viņa nebilda ne vārda, tikai sāka mani
vērīgi pētīt.
„Kam tev to, Alīd?” viņa ievaicājās.
Atteicu, ka atbraucu apciemot tālīnos
radiņus.
Vecā sieviņa ziņkārīgi turpināja: „A
ko tu nuo viņ grib?”
„Parunāties atbraucu, tāpat vien, bez
nekāda slēpta mērķa.”
Sāka smidzināt smalks lietutiņš, kas
jau pēc mirkļa pārvērtās pamatīgās lietus
gāzēs.
Vecīte tik noteica: „Te stāv tā Zeltiņ
Alīd. Skrejam nu uz māj. Tur lietiņč netiks
klā.”
Nodomāju – tā nu gan neviens
vairs mūsdienās nerunā. Hm, izklausījās
interesanti…
Pēc mirkļa galds jau bija saklāts.
Gaisā virmoja piparmētru tējas garaiņi.
Sajutos tik labi un silti, kaut gan ārā aiz
loga lija lietus un pūta rudenīgs vējš.
„Vēš i pagriezes iekš launag”,
piemeldēja Alīdas tante, skatoties ārā pa
logu un nosēdināja mani pie vecā saimes
galda (šķiet, tas bija ozolkoka). Palūdzu
viņu pastāstīt par bērnības gadiem un par
savu dzīvi. Alīdtante pēc mana jautājuma
smagi nopūtās, sapratu, ka viņas dienišķā
maize nav viegli nākusi.
„Man vis sacij, ka es abrkas. Mātei
tas pēdejšbēnc, tas abrkasic. Tas bij es.”
„Bet, kad izgāj mācība, tad bi skuķgad
cour, bij jādūma pa nopietn darb, bet tas
nebij viss. Par mani mēļoj, ka es ir skuķs,
ka pilenc. Man jou precnek netrūks. Un
17

Katrīnas Šņores zīm., Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, 1. klase
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netrūk ar,” Alīdtante aizrautīgi stāstīja.
(Un viņas acīs bija tāds gaišs un silts
mirdzums!)
„Un vai tad pratāt ar izvēlēties to
labāko?” ziņkārīgi ievaicājos.
Viņa novērsa skatu no manis un
vārdus lēni vēla pār lūpām: „Ne. Paņēm
tād smuk, bet tas nav nekads cilveks,
kas dzert un ļurbaties vien grib. Gudrs
cilvēks jau neļurbejas. Muļķs piedzeres
un ļurbejas. Man Imants nekad nezinaj
māj. Piedzer un gāj pie citim meitim. Viš
bij meitģēģers, tapec teic, lai iet, kur vēš
viņ pūš.”
Diena jau griezās uz otru pusi.
Atcerējos, ka rīt fizikā kontroldarbs par
transformatoriem, kas man ir diezgan
tumša bilde, tāpēc sāku posties uz māju
pusi. Alīdtante teica: „Vīkšķies nu uz
māj!” Pateicos par viesmīlību un ar laba
vēlējumiem šķīros no Alīdas Zeltiņas.
Teicu: „Uz redzēšanos!”, uz ko viņa
priecīgām acīm pavērās manī, pasmaidīja
un bilda: „Ardie...”
Mana ikdienas valoda, ko lietoju, nav
nemaz tik spilgta.
Latviešu valoda ir kā galvenais ceļš,
no kura var nogriezties uz izlokšņu ceļiem,
kas šo indoeiropiešu valodas saimes valodu
padara tik īpašu un bagātu, jo apvidvārdi
vēl joprojām saglabājuši daudzveidību
un skaistumu. Tās ir Svētciema, Vainižu,
Ķirbižu, Limbažu, Umurgas izloksnes, kas
sazaro dzimtās valodas koku un vienlaicīgi
satur kopā runātājus.
Alīda Zeltiņa un es.

Mums katram ir citāda valoda, un
tomēr tā ir viena un tā pati. Bagāta.
Vienojoša. Mūsu. Paceļu acis un redzu –
zvaigzne krīt –, tūlīt pieveru plakstus un
pie sevis klusi čukstu: „Latviju latviešiem,
valodai neizmirt...”
Jānis Zvirgzdiņš
Limbažu novada ģimnāzija,
12. klase

M

ana dzimtā valoda ir latviešu
valoda. Es mīlu savu tautu un
godāju mūsu valodu. Manuprāt,
latviešu valoda ir skaista, skanīga, sena
un bagāta.
Veiksmīgs ir tas cilvēks, kuram ir
izkopta un daiļa valoda. Tāpēc jau no
bērnu dienām ir jālasa grāmatas un
jādzied tautasdziesmas, lai papildinātu
savu vārdu krājumu.
Dzimto valodu mēs saucam arī
par mātes valodu. Es esmu priecīga,
ka ikdienā man ir iespēja sarunāties ar
saviem draugiem dzimtajā valodā. Mūsu
sarunas skan kā draiski zvaniņi, kad mēs
kopā čalojam un smejam! Savu valodas
krātuvīti es ikdienā papildinu arī ar citām
valodu zināšanām – ar tēti es sarunājos
dāniski, ar mammu latviski, bet visi kopā
mēs ģimenē sarunājamies arī angliski.
Redzi, kāds valodai ir spēks! Tā vieno mūs
visus un ļauj sazināties arī ar cilvēkiem
visā plašajā pasaulē!
Sāra Emīlija Hauptmane
Jelgavas 3. pamatskola, 3. klase
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Agneses Rumpes zīm., Cēsu internātpamatskola, 1. klase

K

ādā saulainā un jaukā dienā Ralfs
izgāja pastaigā. Pa ceļam mazais
puisēns iepazina dažādus kokus –
bērzus, kastaņas un ozolus. Viņš bija ticis
līdz kļavai, kad viņam klāt pienāca laipna
meitene. Meitene vaicāja: „Labrīt, vai tu
arī aplūko skaisto dabu?” Zēns piekrītoši
pamāja ar galvu. „Rudens ir burvīgs. Vai
tu pamanīji, kā tas runā ar mums?” Ralfs
izbrīnā sarauca pieri. Meitene turpināja:
„Paskaties uz kļavas košajām lapām! Tās
tevi lūdz, lai tu ikkatru paņem rokās! Koku
lapas krāsojas kastaņu brūnā, zāles zaļā,
saulrieta un pieneņu dzeltenā krāsā. Rudens
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čukst ar zīļu pilnajiem zariem un dzestrajiem
rītiem, ar miglu, ar rasas pilieniem košajā
zaļajā zālē! Daba aicina rudens kalendāru
izjust, izdzirdēt, ieklausīties. Mēs sajūtam,
saklausām un sasmaržojam to visu
savās sirdīs. Rudens valoda ir jauka un
neaizmirstama, tā pavēsta mums, kuros
rītos rudens lapas būs apklātas ar mirdzošu
salnas segu. Tā ir rudens valoda!”
Mazais puisēns pateicās par jauko
stāstu. Viņa sirdi uzrunāja krāsainā rudens
valoda.
Lelde Dežurova
Jelgavas 3. pamatskola, 3. klase

K

..

as tev tuvs uz Zemes mīļās?
Dzimtene.
Kas tev nozīmīgs un dārgs?
Valoda.

K
..

Tik tiešām skaistā valoda,
Kurā tu elpo,
Baudi dzīvi,
Dziedi dziesmas,
Un radi dzeju.
Dāvā skaistus vārdus
Ģimenei, Latvijai un pasaulei.
Silvestrs Pētersons
Vecpiebalgas vidusskola,
4. klase

V

alodas ir dažādas, un to ir daudz.
Katrā valstī ir sava valsts valoda.
Latvijā tā ir latviešu. Mājās savā
ģimenē es runāju latgaliski, bet ar tēti
krieviski. Mūsu ģimenē valda siltas,
draudzīgas un mīļas attiecības, par ko man
ļoti liels prieks. Mēs mācāmies arī angļu
valodu. Pavasarī es braukšu uz Īriju pie
savas māsas. Tur runā angļu valodā, es
jau zināšu daudzus vārdus un arī varēšu
sarunāties angļu valodā. Neskatoties uz
to, ka māsa dzīvo Īrijā, savā starpā mēs
vienalga runājam latgaliski.
Neaizmirstiet savu dzimto valodu un
esiet laimīgi!
Viktorija Bogdanova
Aglonas vidusskola,
3. klase

atrs šeit nu mēs esam
Un Latvijas vārdu nesam.

Lai nebūtu vieni,
Es ielikšu tavā saujā
Maziņu gaismas drumslu,
Lai patiesību redzi caur tumsu.
Laima Purmale–Baumane
Rīgas Centra sākumskola,
5. klase

V

aloda ir kā tilts starp cilvēkiem un
tautām.
Mana valoda ir latviešu valoda,
kurā es domāju, runāju, lasu un sazinos
ar draugiem. Šajā valodā es raudu, kad
ir skumji, smejos, kad ir jautri. Arī mans
sētas suns rej latviski, jo viņš dzīvo latvju
sētā.
Man latviešu valoda būs jāiemāca
saviem bērniem un bērnubērniem, lai
tā neizzustu un turpinātu dzīvot. Savā
ģimenē mēs sazināmies latviski, skaitām
latviski pantiņus pie Ziemassvētku
eglītes, dziedam latviešu dziesmas Jāņos.
Latviešu valoda vienmēr man būs dzimtā
valoda, kuru es nekad neaizmirsīšu. Es
priecājos, ka esmu latvietis un dzīvoju
Latvijā!
Andris Brauers
Vecpiebalgas vidusskola,
4. klase
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Anastasijas Dzenes zīm., Zaķumuižas pamatskola, 3. klase
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M

ani sauc Kaija Lārmane, un man
ir deviņi gadi. Es esmu latviete,
piedzimusi Austrālijā. Es mājās
runāju tikai un vienīgi latviski. Es katru
darbdienu eju austrāliešu skolā, kur man
jārunā angliski, bet sestdienās apmeklēju
latviešu skolu. Latviešu skolā man ir
daudz latviešu draugu un draudzeņu.
Es domāju, ka zināt valodas ir ļoti
svarīgi. Es māku tekoši runāt latviski,
angliski un ļoti nedaudz krieviski. Kādreiz
sestdienās pēc latviešu skolas mēs
iegriežamies krievu veikalā un pērkam
rupjmaizi. Tur es iemācos mazliet krieviski,
jo prasu mammai, kā pateikt vienkāršus
vārdus, piemēram, četras austiņas,
paldies. Es mammai prasu vārdiņus arī
vācu valodā, jo man viena draudzene
austrāliešu skolā saprot vāciski.
Mana austrāliešu skola ir kurlo
bērnu dzirdes centrs. Tas nozīmē, ka
šajā skolā ir kurlmēmās valodas zinātāji,
kuri ar pirkstiem māk ar šiem bērniem
saprasties. Man skolā šo valodu māca kā
svešvalodu. Tik un tā, ja tā nav valoda,
kura nāk no mutes, tā ir valoda.
Valoda ir vienojošs spēks, tā satur
tautu kopā. Ja tu esi ārzemēs un dzirdi,
kā runā tavu valodu, tas ir kaut kas ļoti
kopējs. Tu šo cilvēku vari uzreiz uzrunāt,
jo tā ir tava valoda.
Valoda ir bagātība. Jo vairāk valodu
kāds zina, jo ir bagātāks. Ja kāds zina ļoti
daudz valodu, viņš ir ļoti bagāts un viņam
dzīvē ir daudz iespēju.

Mums visiem jābūt priecīgiem, ka
mums ir valoda un mēs varam savstarpēji
sazināties. Kopēja valoda cilvēkus vieno,
un es esmu lepna, ka varu sarunāties ar
latviešiem gan Latvijā, gan visā pasaulē.
Kaija Lārmane
Melburnas latviešu skola „Daugava”,
3. klase

E

s esmu meitene, kura iet amerikāņu
skolā, bet sestdienās visu dienu es
mācos latviski. Dziedāšanas stundās
mēs dziedam „Kur ir mana lidmašīna”.
Esmu bijusi Latvijā trīs reizes. Man tur
ļoti patīk, vēlētos braukt atkal. Skaistajā
jūras krastā atradu gliemezīšu vākus. Es
atceros, ka mēs ar draudzenēm skrējām
pa pļavu un lēcām no siena kaudzēm.
Vakariņās mēs ēdām baraviku mērci.
Tomēr vislabāk man garšo debesmanna.
To gan es varu ēst katru dienu! Kā es varu
šo vārdu debesmanna pārtulkot angliski?
Es varbūt neesmu vissmieklīgākā,
visskaistākā, vismīļākā vai visgudrākā
desmitgadīgā meitene, bet man ir mīļa
Latvija! Es varu ieslēgt datoru un draugos
sasveicināties ar Latvijas draugiem, un
uzspēlēt vārdu kaujas. Mans vēlējums ir,
lai Rīgā neviens autobusa vadītājs ar mani
nerunātu krieviski, lai maniem draugiem
ir labi skolotāji un lai Rīgā smaržotu
piparkūkas!
Amēlija Lāčplēse
Mineapoles Sv. Paulas latviešu skola,
7. klase
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Sabīnes Eigimas zīm., Ziemeļvalstu ģimnāzija, 3. klase
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V

aloda ir kaut kas brīnumains. Valoda
ir aizraujoša, jo tai nav robežu.
Valoda ir dažāda, piemēram, zīmju
valoda, raksti un runas. Dzimtā valoda ir
jāsargā visvairāk, jo tā ir vistuvākā. Ja
tu nesargāsi savu dzimto valodu, tā var
izmirt. Es uzskatu, ka valoda ir jāsargā kā
paša sirds un dvēsele.
Keila Monahova
Rīgas Centra sākumskola,
5. klase

E

s esmu dzimusi Latvijā, bet mana
dzimtā valoda ir čigānu valoda. Es
ģimenē runāju čigāniski. Latviešu
valoda neskan līdzīgi čigānu valodai.
Skolā es mācos latviešu valodā.
Man 1. klasē nebija viegli iemācīties lasīt
latviski, bet tagad es lasu labi. Man patīk
latviešu valoda. Mani klasesbiedri bija
pārsteigti, kad uzzināja, ka es neesmu
latviete un mājās nerunāju latviski.
Es priecājos, ka varu sarunāties divās
valodās. Abas ir manas valodas.
Adriāna Hmeļinska
Cēsu internātpamatskola,
2. klase

M

an ir jauki kaķēni: Rūdis, Mikijs,
Fēbe un Strīpa. Es ar viņiem
spēlējos un sarunājos. Kad man ir
skumīga sirds, tad es viņiem uzticu savas
bēdas. Kaķīši ielec pie manis gultā un
klausās. Kad esmu priecīga, tad es viņus
saucu spēlēties. Kaķēni lēkā un slēpjas,
bet es viņus meklēju. Kad es glaudu
mincīšus, tad saku, ka es viņus ļoti mīlu.
Kaķēni ir mani vislabākie draugi. Mums
katram ir sava valoda. Valoda palīdz man
saprasties arī ar dzīvniekiem.
Viktorija Oša
Cēsu internātpamatskola,
2. klase

M

an ir ļoti mīļa vecmāmiņa. Viņai ir
astoņdesmit divi gadi, bet man –
deviņi. Man patīk, kā viņa ar mani
sarunājas. Viņa runā lēni un mierīgi, lai
es varu ieklausīties katrā sacītajā vārdā.
Viņa man māca skaisti un pareizi runāt.
Vecmāmiņai nepatīk, ka latviešu valodu
neciena, tāpēc es cenšos savu valodu
turēt tīru un skaistu.
Valoda ir kā varavīksnes tilts starp
mani un vecmāmiņu. Pa šo tiltu staigā
labie vārdi no vecmāmiņas pie manis, no
manis pie vecmāmiņas.
Laila Oša
Cēsu internātpamatskola,
2. klase
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Zanes Justas zīm., Zaķumuižas pamatskola, 4. klase
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V

aloda ir ļoti svarīga, lai mēs
sazinātos viens ar otru. Es jau
neesmu viena uz pasaules! Ja tā
būtu, tad valoda nebūtu vajadzīga. Ar
valodas palīdzību mēs iepazīstamies,
uzsākam sarunu, sadraudzējamies,
atzīstamies mīlestībā. Tieši ar to arī esam
laimīgi, jo ar tās palīdzību mēs viens otru
saprotam un izprotam, varam dalīties
priekos un bēdās.
Arī mēmiem cilvēkiem ir vajadzīga
valoda. Viņi sarunājas zīmju valodā. Arī
tā ir valoda. Valodu var izdziedāt, izdejot,
uzgleznot, nofotografēt. Un vienmēr viņa
ir skaista. Ja valodas nebūtu, nebūtu jēgas
runāt. Valoda mūs kā dzidrs un skanīgs
zvaniņš atmodina darbiem un dzīvei.
Marta Ķirse
Limbažu sākumskola,
3. klase

S

tarp tevi un mani ir valoda:
Tā ir mūsu saiknes galoda,
Kad piedzimst bērns –
Tas valodā mēms.
Ar māmiņas pirmo šūpuļdziesmu,
Tas iededz sev sirdī valodas liesmu.
Tad vārdi pār lūpām nāk,
Un teikumi raisīties sāk.
Šādi valoda dzimst un veidojas,
Šādi tā top, dzīvo un dainojas.
Krista Beļajevskova
Elejas vidusskola, 4. klase

K

atrai tautai ir sava valoda. Cilvēkam
sava valoda šķiet svarīga un skanīga.
Stiprs un gudrs ir tas cilvēks, kurš
māk vairākas valodas, jo spēj sazināties
ar citiem cilvēkiem, izprast viņu kultūru
un paražas. Kara apstākļos bija svarīgi
saprast ienaidnieka valodu, lai varētu sevi
pasargāt no viņa sliktajiem nodomiem.
Vēl arī pastāv žestu un skatienu
valoda, ko saprot un jūt visas tautas, jo
pirmais, ko iemācās bērns no vecākiem,
ir sajust caur skatienu, ko viņam grib
pateikt māte, kura viņu auklē. Bērns pirmo
iemācās savas mātes valodu. Tā daudzās
tautās dzimto valodu sauc par mātes
valodu, bet dzimteni – par Tēvzemi.
Daudzi uzskata, ka skanīgākā ir
franču valoda, citiem patīk itāļu valodas
skanējums. Galvenais ir neaizmirst savu
valodu, prast pareizi rakstīt un runāt
valodā, kuru sauc par savu. Ir tik žēl, ka
cilvēki valodu piesārņo ar slengu, žargon
vārdiem, žargonismiem, bet nezina savas
valodas apvidvārdus vai senv ārdus.
Cilvēks ir tik bagāts, cik bagāta ir viņa
valoda un valodu zināšanas. Sava valoda
ir zelta vērta. Valodas paver durvis uz
pasauli, draugiem, piedzīvojumiem.
Nekad nedrīkst aizmirst, ka esi
latviete. Ja būs pārliecība, ka esi no
varenas tautas, tu spēsi paveikt daudz.
Linda Gusta
Alūksnes pilsētas sākumskola,
4. klase
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Mika Ramaņa zīm., Bostonas latviešu skola ASV, 4. klase
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K

ad cilvēks piedzimst, pirmais,
ko viņš dzird, ir kāda cita cilvēka
valoda. Mazulis vēl nesaprot,
ko runā cilvēki blakus, bet viņš lieliski
saprot intonācijas un noskaņas runātāja
balsī. Vislabāk bērns uztver mammas
balsi un, to dzirdot, vienmēr nomierinās.
Un tā visu mūžu mēs varam teikt viens
otram vislabākās lietas, bet, ja valoda
neskanēs patiesi, to varēs just un saprast
jebkurš cilvēks. Katram ir ļoti svarīga
sava pirmā jeb dzimtā valoda, jo tieši
tajā mēs iemācāmies teikt viens otram
visu labo un kādreiz arī slikto. Ir labi, ja
mēs kopjam savu valodu, jo valoda arī ir
piederības zīme. Pēc tās var pateikt, ka
esam latvieši.
Jo vairāk cilvēku mēs savā dzīvē
satiekam, jo vairāk valstis apceļojam,
jo lielāka iespēja ir dzirdēt un iemācīties
citas valodas un lielāka iespēja ir paust
savas jūtas un emocijas. Ja spējam
sazināties, spējam arī mierināt, uzslavēt
vai uzjautrināt kādu.
Anete Krīgere
Alūksnes pilsētas sākumskola, 4. klase

E

s dzīvoju Latvijā un esmu latviete.
Latvijā cilvēki runā latviešu valodā,
bet uz pasaules ir tūkstošiem
dažādu valodu. Cilvēki ir ļoti atšķirīgi ar
izskatu, kultūru un visbeidzot ar valodu.
Mūsdienās cilvēki ļoti daudz mācās
dažādas valodas, lai varētu sazināties ar
citu tautību cilvēkiem.
Valodas atšķiras arī pēc rakstības
virziena – no kreisās uz labo, no labās
uz kreiso, no augšas uz leju, no lejas uz
augšu.
Ja valodā ir bagāts vārdu krājums,
tā kļūst interesantāka, radošāka
un skaistāka. To parāda un pierāda
tautasdziesmas, sakāmvārdi, pasakas,
mīklas un dziesmas.
Ja tu esi iemācījies kādu sirdij tīkamu
un skaistu valodu, tā vienmēr būs tavās
domās un tavā pasaulē.
Laura Sabīne Taurmane
Alūksnes pilsētas sākumskola,
4. klase

K

ā vālodzes mēs runājam. Kā balodīši
dūdojam, kad esam laimīgi. Kā
vārnas ķērcam, kad esam dusmīgi.
Kā zvirbuļi čiepstam, kad strīdamies.
Kā vārnas raudam, kad mums nekas
nepadodas. Mēs ar vārdiem varam izteikt
jūtas.
Annija Anna Krūze
Limbažu sākumskola, 3. klase

Kārļa Gravas zīm., Bostonas latviešu skola ASV, 4. klase
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Aritas Miezes zīm., Cēsu internātpamatskola, 1. klase
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K

as ir valoda?
Valoda ir skatiens,
Valoda ir smaids,
Valoda ir pieskāriens.

Kad pārnāku mājās,
Mans kaķis Muris
Pieglaužas un saka: „Ņau, ņau, ņau!”
Es viņu saprotu,
Paglaudu, pabaroju,
Un viņš ir priecīgs.
Valoda ir bez vārdiem.

M

ums visiem svarīga ir dzimtā
valoda, lai kur mēs dzīvotu
vai atrastos, dzimtā valoda ir
jātur cieņā un godā vairāk par pārējām
valodām. Man patīk latviešu valoda, es to
nekad neaizmirsīšu un ļoti cienīšu.
Una Koliste
Alūksnes pilsētas sākumskola,
4. klase

Elmārs Henrijs Bērziņš
Rīgas 84. vidusskola,
4. klase

G

adās, ka, runājot es nezinu kādu
vārdu, tad man palīgā nāk mamma
vai vecmamma. Viņas ļoti labi runā
gan latviski, gan krieviski. Mana mamma
ir mācījusies Sanktpēterburgā, mēs ar
mammu bijām tur aizbraukušas ciemos.
Mana vecmamma ļoti labi runā latgaliski
un nedaudz vāciski. Savukārt es skolā
mācos angļu valodu, man tā ļoti patīk! Es
ar draugiem runāju latviski. Bet citi draugi
savā starpā un mājās runā latgaliski, man
diemžēl daudzus vārdus ir grūti izrunāt.
Mēs kādreiz ar draugiem spēlējam māju,
dažreiz runājam savā starpā latgaliski.
Pēc spēles es labāk runāju latgaliski. Man
visas valodas ir mīļas un jaukas. Domāju,
ka galvenais, lai vārdi tiktu runāti mīļi un
sirsnīgi.
Ilona Haritonova
Aglonas vidusskola, 3. klase

M

ājās mēs runājam daudzās valodās:
latviski, krieviski, angliski.
Mēs ar brāli ejam latviešu skolā un
savā starpā runājam latviski, tētis arī ļoti
labi zina un runā latviski. Bet mūsu māmiņa
runā krieviski, un, pateicoties tam, es
zinu arī krievu valodu. Sanāk tā, ka mēs
ģimenē mammu mācām runāt latviski,
bet viņa mūs ‑ krieviski. Skolā es mācos
arī angļu valodu. Man ļoti labi padodas!
Ceru, ka man būs draugi, kuri runās
angliski! Spēlējoties ar klasesbiedriem,
mēs savā starpā bieži runājam latgaliski.
Es diemžēl slikti runāju latgaliski, bet es
cenšos mācīties un drīzumā varēšu runāt
brīvi. Es domāju, ir ļoti labi, ja cilvēks zina
un var runāt daudzās valodās, tad viņam
ir vairāk draugu un paziņu.
Artūrs Kaļiņķevičs
Aglonas vidusskola, 3. klase
31

D

zimtā valodā ir māte, māte...” – radio
skan dziesma, un es klausos Jāņa
Groduma spēcīgajā, savdabīgajā
balsī. Klausos un neviļus aizdomājos par
savu dzimto valodu.
Zilās jūras krastā ir mana dzimtā
zeme – Latvija. Jau izsenis te mīt latviešu
tauta – zemes kopēji, dziedātāji. Arī
es esmu latviete, man gan ir vēl tikai
četrpadsmit gadu, bet es lepojos ar to, ka
tāpat kā mani vecāki, vecvecāki un viņu
senči, arī es runāju latviski.
Ir dažādas izpratnes par to, kas ir
bagātība. Vienam tā ir nauda, citam
veselība. Es domāju, ka viena no mūsu
bagātībām ir arī valoda. Kādreiz tā esot
sastāvējusi tikai no žestiem, skaņām,
dažiem vārdiem. Pamazām vārdi saplūduši
kopā, un tagad ap mums viļņojas vesela
vārdu jūra – valoda.
Mute strādā diendienā, mēle darina
vārdus. Mēs runājam... Kas gan notiktu,
ja pasaulē vairs pēkšņi nebūtu valodas?
Kā mēs spētu saprasties viens ar otru,
sazināties savā starpā? Es nevaru
iedomāties savu dzīvi bez valodas. Cilvēks
un valoda ir nešķiramas lietas. Kamēr
būs cilvēki, tikmēr būs arī valoda. Kamēr
dzīvos kaut viens latvietis, tikmēr dzīvos
arī latviešu valoda.
Tomēr pasaule mainās... Šodien tā
vairs nav tāda, kāda bija vakar, bet rīt tā
vairs nebūs tāda, kāda tā ir šodien. Tāpat
ir arī ar mūsu valodu. Mana vecmāmiņa
lieto dažus tādus vārdus, par kuriem es
brīnos. Viņas mamma esot lietojusi vēl
”
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citādākus. Savukārt ome dažkārt brīnās
par dažiem vārdiem, kurus es lietoju.
Tāpat kā vecas lietas izzūd no pasaules,
kad kļūst nevajadzīgas, arī vecie vārdi
beidz savu dzīvi. To vietā stājas jauni.
Āfrikā un Amerikā, Austrālijā un
Eirāzijā – visur mīt miljoniem cilvēku. Katrs
no tiem grib runāt savā valodā. Pasaulē ir
tik daudz valodu, ka visas nav iespējams
apgūt. Man patīk, kā skan krievu, itāļu
un angļu valoda. Bet manējā – tā tomēr
skan visskaistāk! Latviešu valoda ir kā
strautiņš. Tā ir tīra, dzidra un skanīga.
Tā mutuļo, burbuļo un nebeidz savu ceļu.
Tā ir aiztecējusi arī plašajā pasaulē un
skan tālajā Amerikā, Austrālijā, Zviedrijā,
Vācijā, Anglijā un Īrijā. Cik valstis kartē
man vēl būtu jāiekrāso, ja gribētu saskaitīt
visas tās, kurās skan latvju mēle?
“Vienā valodā raud visi ļaudis, vienā
valodā, valodā tie smej...” Bet kā ir tad,
kad runājam? Žēl, ka valoda ne vienmēr ir
tik tīra, cik gribētos. Kā netīri gruži dzidrajā
strautā starp mūsu valodas vārdiem
peld no svešām valodām iemantotie un
lamuvārdi. Jo vairāk mēs tos lietojam,
jo netīrāka kļūst mūsu valoda. Reizēm
arī man gadās pa kādam nepareizam
vārdam, bet es nolēmu, ka turpmāk
centīšos domāt par savas valodas tīrību.
Tāpēc es aicināšu visus turēt godā un
cieņā mūsu valodu un attīrīt to no svešu
vārdu gružiem.
Apaļus simt gadus svinēs Latvija
pēc septiņiem gadiem. Vien simt, vēl
tikai simt. Mēs degsim sveces, dziedāsim

latvju mēlē... Bet vairāk par visu pasaulē
es gribētu, lai latviešu valoda arī vēl pēc
gadu tūkstošiem ir dzīva, brīva, skanīga
un tīra.
Lai tā neizmirst kopā ar latviešu
tautu. Ja mēs būsim spēcīga tauta un
mīlēsim savu Tēvzemi, tad stipra būs arī
mūsu dzimtā valoda.
Otras tādas mums vairs nebūs. Ne
dzimtās zemes, ne valodas. Neviens
likums to nenosargās mūsu vietā. Ir tikai
saprotami, ka mūsu zemē latviešu valodai
pienākas galvenās un svarīgākās – valsts
valodas gods.
Dzimtajai valodai piemīt maģisks
spēks. Kad esi tālu prom no mājām, no
savas zemes, kļūsti laimīgs, ja dzirdi
svešumā ieskanamies savu dzimto
valodu.
Atceries! „Kad tu nespēsi ne dziedāt,
ne raudāt, kad tu nespēsi vairs it nekā –
ar debesīm, zemi tu klusēsi, tas būs tavā
dzimtā valodā.” Bet, kamēr mēs spējam,
sargāsim un lolosim mūsu dārgumu –
valodu.
Zane Bikovska
Liezēres pamatskola,
8. klase

Í

obrīd pasaulē ir apmēram 5 tūkstoši
valodu, kurās runā 200 valstīs.
Dažādos pētījumos un enciklopēdijās
tiek minēts pat 6–6,5 tūkstoši valodu – tas
tādēļ, ka dažkārt dialektu ir grūti nošķirt
no valodas. Šīs valodas nonāk kontaktā
cita ar citu. Mūsdienās šo kontaktu skaits

ir ārkārtīgi liels un likumsakarīgs rezultāts
ir daudzvalodība. Lielai daļai cilvēku tas
izpaužas kā divvalodība. Eiropā vismaz
divās valodās runā miljoniem cilvēku.
Taču pasaulē ir valodas, kurās runā
miljoniem cilvēku, un ir valodas, kurās
runā tikai tūkstošos skaitāms cilvēku
daudzums. Tieši lielās valodas ir tās,
kas valodas asimilācijai pakļauj mazo
valodu runātājus. Ir svarīgi, cik plaši ir šo
valodu kontakti un cik nozīmīgās dzīves
jomās tie notiek, jo tas ir iemesls, kāpēc
kāda no valodām var izzust. Galvenais
raksturotājlielums kādas valodas dzīvot
spējai ir pietiekams runātāju skaits.
Par neapdraudētām pētnieki uzskata
tās valodas, kurās runā vairāk par
vienu miljonu cilvēku. Pašlaik pasaulē ir
mazliet vairāk par diviem simtiem šādu
valodu. Starp tām ir arī latviešu valoda ar
1,5 miljoniem runātāju. Pasaulē latviešu
valodu par dzimto uzskata 1,8 miljoni
cilvēku.
Valodas lietošana visās dzīves jomās
nosaka valodas dzīvotspēju. To apzinās
daudzi latvieši – ja mūsu valoda reāli
netiks lietota gan valsts pārvaldē, gan
sadzīvē un visās pārējās dzīves jomās,
tad varam uzskatīt, ka tā ir apdraudēta.
Svarīgi, lai visur Latvijā valodiskā vide
būtu latviska. Arī privātā uzņēmējdarbība
ir vērsta uz sabiedrību, tāpēc tai ir jābūt
latviskai.
Romans Averins
Daugavpils Celtnieku profesionālā
vidusskola, 2. kurss
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Katrīnas Martas Krūmiņas zīm., Zemītes pamatskola, 3. klase

V

aloda ir kā ceļš mūsu domām, tā ir
kā elektrības vads starp bateriju un
spuldzi. Bez vada baterija nevarētu
aizsūtīt elektrību uz spuldzi. Bez šī vada
spuldze nevarētu iedegties. Tāpat bez
valodas, bez sarunas, bez sazināšanās
oriģinālas idejas vai jauni izdomājumi
nevarētu rasties.

34

Valoda var būt jaukākā lieta pasaulē, tā
var radīt draudzību, prieku un vēl daudz
brīnišķīgu lietu... bet tā var būt veids, kā
cilvēkus sāpināt, apbēdināt, apvainot.
Cilvēkus var sāpināt ar ļauniem vārdiem.
Valodu var lietot, lai cilvēkus izmantotu
savām vajadzībām, lai citus pārvarētu un
mainītu, kā patīk.
Gustavs Zilgalvis
Briseles Eiropas skola,
6. klase

S

tarp tevi un mani ir valoda: Čuksts,
glāsts, skatiens, rokasspiediens,
mīļa frāze, jā–vārds, Ne vienmēr tas
tāds, Starp tevi un mani ir kāds, Starp
tevi un mani ir valoda: sāpes, ciešanas,
naids, ietekme, raudas, žēlabas,
gaudas... Starp tevi un mani
ir kāds, kāds ievainots un
nenosargāts – Skaudīga pļāpa,
kas par savu dienišķo maizi
uzskata citu cilvēku dzīves
iztirzāšanu, savējo ceļot pie
deguna Dievam, Melīga muļķe,
kura sola tūkstoš un vienas nakts
pasakas, sviež tik vien kā samazgas un
apziņu pakļauj sieta cauram miegam,
Iekārojama izlēcēja, sekla dvēselē, bet
neglābjami pievelkoša tvērienam ciešam,
ja paveicas, arī sirdi pēcāk ēvelē, Prasta
lauķe – zinot tik darba dziesmas un
izdevīgi primitīvas manieres, Pūstoša
vecmeita–romantiķe, tiecas mīlēt kaut
pabiras, tverot pelēki novalkātās dzīves
atliekas, Akla mīļotā, kas mīl un ciena,
ciena un mīl, kamēr dārgais uz viegli –
samtainas dzīves paklāja zvīl, Pielīdēja –
liekule, maita, kura stāv gandrīz uz katra
stūra, negaidīti pametot tevi iekš aizslēgta
būra, Parīzes dāma, kurai malkot tēju un
laikot drānas ir šķietami dzīve laba un
rāma, Rūpju liekta nabaga māte, kurai
reizēm maizes vietā bērnam jādod labs
padoms, kaut tāds nav bijis tās nodoms,
Izlutināta Paija, riebīga afēriste, kuras
prieks ir noniecināta Maija. Starp tevi un
mani ir kāds, kāds, kas sadragāts, līdz

pēdējam diegam novalkāts, Piespiest pie
sienas, līdz beidzamai asins lāsei izķidāts,
Starp tevi un mani ir milzīgs spēks, Tik
jāredz ir pašam vai svēts tas ir vai grēks,
Nekad nenoniecināma burve, Tā ir viņa,
Neatveramo vārtu atslēdziņa,
Tikai katra paša un visu kopā
Valodiņa.
Rigonda Šakina
Viļakas Valsts ģimnāzija,
12. klase

È

sta valoda ir, kad runājam ar citiem,
Bet visvairāk tad, kad nāk no sirds.
Lai latviešu valoda būtu dzīva,
Mēs pateicamies šiem:
Baumaņu Kārlim, tautai,
Visiem valsts prezidentiem.
Laura Legzdiņa
Latviešu skola Hamiltonā,
3. klase

M

azā Latvijā mēs esam,
Dzimto valodiņu līdzi nesam.
Aizdedzam mēs sveču liesmu,
Uzdziedam pa vidu dziesmu.
Mana mīļā, jaukā māt,
Atļauj pieglausties tev klāt.
Valodiņā vārdu daudz,
Tā uz skolu mani sauc.
Laura Kondraškova
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola,
4. klase
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tarp tevi un mani ir valoda, un tā
saista mammu ar jaundzimušu
bērnu, lai gan viņi nesaprotas ar
vārdiem, kā mēs to darām, viņi sazinās
sasmaidoties, koķetējot un citādi, jo
bērns neprot valodu, ko lietojam mēs.
Man ir divas jaunākas māsas. Kad viņas
bija maziņas, viņas vispirms iemācījās
saprast, ko viņām saka, pēc tam viņas
izdvesa nesaprotamas skaņas un centās
atdarināt skaņas, ko mēs runājam, tad
nāca viņu pirmais vārdiņš, tad īsi un strupi
teikumi, vēlāk jau garāki. Kad bērns ir
mazs, viņš domā bildēs (es to atceros no
savas bērnības, bet tieši kādas bildes,
vairs neatceros). Pat tad, kad es pratu
mazliet runāt, man vieglāk bija iztēloties
bildes.
Valoda ir domāšanas līdzeklis. Kad
mēs iemācāmies jaunu valodu, mēs
iegūstam iespēju sazināties ar miljoniem
cilvēku. Ja jaunajā valodā iznāk bieži
runāt, tad tajā tu pat vari sākt domāt,
nevis savā dzimtajā valodā.
Ar valodu var iznākt arī pārpratumi,
jo katrs domā citādāk un uztver teikto
atšķirīgi. Ja valoda nav mākslīga, tad tajā
var rakstīt dzeju un izteikt jūtas. Rakstot
šo domrakstu, atcerējos Ēzopa fabulu.
Kādam grieķu filozofam bija ļoti gudrs
vergs – Ēzops. Reiz filozofs pavēlēja
Ēzopam aiziet uz tirgu un nopirkt pašu
labāko lietu pasaulē. Ēzops aizgāja un
atnesa mēli. „Kāpēc tu atnesi mēli? Vai
tiešām uzskati, ka tā ir vislabākā lieta
pasaulē?” „Protams,” atbildēja Ēzops.

„Vai tad pasaulē var būt kaut kas labāks?”
„Labi, tad aizej vēlreiz uz tirgu un šoreiz
atnes man vissliktāko lietu pasaulē!”
Ēzops aizgāja un atnesa... mēli.
Henrijs Princis
Briseles 2. Eiropas skola,
6. klase

T

ev jāsajūt otrs cilvēks, tev
jāpieņem viņa domas, viedoklis un
uztraukums. Atrodot kopīgu valodu,
vieglāk uztvert otra idejas un vajadzības.
Ja starp cilvēkiem būtu veiksmīga
sazināšanās, tad pasaulē būtu mazāk
noziegumu. Ir ļoti svarīgi neatbildēt
cilvēkam ar dusmām, ja viņš tevi uzrunā
nelaipni vai pat naidīgi. Tad tas ienaids
ar laiku norimsies un tas cilvēks sapratīs,
ka tu neesi ienaidnieks, bet gan labvēlīgi
noskaņota, stipra persona. Sarunājoties
ar apkārtējiem, nevajag izteikt tikai
to, kas tev nepatīk. Izpaud visas savas
domas par sarunas tematu, arī pozitīvās!
Sarunā jāieliek daļa savas dvēseles, tad
mēs patiešām atradīsim kopīgu valodu ar
jebkuru personu. Cilvēk, iemācies saprast
otru, tad arī tev kļūs vieglāk dzīvot.
Aļona Safronova
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola,
10. klase
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o mūžīgā meklētāja dienasgrāma
tas.
Es esmu mūžīgais meklētājs. Katru
dienu es meklēju sevi. Es meklēju sevi
visur. Šodien no rīta es atradu sevi peļķes
ūdens atspulgā, kas pie mājas, tad kāda
veikala skatlogā, arī spoguļattēls mājās
parādīja man zināmus vaibstus, bet
nevarēju tajos atpazīt sevi. Visu mūžu
esmu dzīvojis laimīgs, domājot, ka atradu
sevi un atrodu katru dienu, bet pēkšņi
šajā brīdi, skatoties spogulī, sapratu, ka
tas ir tikai atspulgs, tikai mana ēna un
blakus tai vēl viena.
Es rakstu jau sen. Laikā, kad
sāku meklēt sevi, es tajā ierakstīju
visus savu meklējumu rezultātus.
Es pāršķirstīju dienasgrāmatas
lappuses un nolēmu, ka viss
iepriekš uzrakstītais, visi personības
meklējumi ir veltīgi. Mani pārņēma
bailes. Es skatījos uz skapi un pēkšņi
secināju: ja skapim nav dvēseles, tad tas
nemāk just, tātad tas nepauž jūtas ar
valodas palīdzību.
Es esmu Dzejnieks. Valoda ir
mans instruments. Dzeja ir valodas
vissmalkākais audums un visdziļākā
aka. Mans jaukais draugs, jūs esat
apmaldījies. Apmaldījies neziņā. Viss, ko
tu domā un jūti, ir nekas, ja tu to nespēj
pateikt. Valoda spēj priecēt un sāpināt.
Ar valodas palīdzību cilvēki spēj izrādīt
visdažādākās jūtas. Jūs, piemēram, rakstāt
dienasgrāmatu. Jūs pierakstāt visu, ko
domājat, jūtat vai pārdzīvojat. Tāpat arī

es. Ziniet, valoda man palīdz izpausties
un dod iespēju dalīties pieredzē ar manas
dzejas lasītājiem. Es zinu daudzus jaunus
rakstniekus. Iesācēji, kā es mēdzu
dažreiz izteikties. Mūs visus vieno valoda,
tā veido saikni starp mums un dievišķo –
to, kas nav tverams vārdos. Jūs kādreiz
esat bijis jauno dzejnieku vakaros? Tie
notiek tepat mūsu pilsētā, teātrī. Katru
ceturtdienu piecos vakarā. Starp citu, esat
laipni lūgts. Mēs visi dalāmies pieredzē,
diskutējam, apspriežam, slavējam un
kritizējam, bet galvenais ir radīt.... Radīt,
nejautājot, kāpēc, kur un
kas ar to notiks vēlāk – to
lasīs vai nelasīs, kritizēs
vai cels debesīs! Es jums
tikai piedāvāju. Jūs vēlaties
atrast sevi, bet neredzat,
ka tas, kas jums ir tuvs un
mīļš, ir tieši jūsu deguna
priekšā. Kāpēc gan nepamēģināt? Esmu
laikam aizkavējies. Guliet, guliet, es jūs
vairs netraucēšu!
Šodien es publicēju savu pirmo
grāmatu ar nosaukumu: „Mans vārds ir
mana brīvība, un dzeja – mana kaisle.”
Esmu atradis sevi.
Sandra Jurago
Daugavpils Valsts ģimnāzija,
11. klase
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ad cilvēks nolemj doties uz kādu
ilgāku laiku uz ārzemēm, nezinot
vai mazliet pārzinot šīs zemes
valodu, drīz vien viņš konstatēs, ka
valoda ir grūti pārvarams šķērslis. Viņš
noteikti var ar angļu valodas zināšanām
izdzīvot un sazināties, bet draudzība ar
kādu vietējo iedzīvotāju, kas balstās tikai
uz komunikāciju angļu valodā, ir grūti
iedomājama.
Es, vācietis, apmaiņas programmā
vienu gadu dzīvoju kādā latviešu ģimenē
un apmeklēju te skolu.
Te nu sastopamies mēs, es un tu,
viens ar otru.
Iesaistīties sarunā mums abiem ir ļoti
grūti. Mēs labāk esam atturīgi, tāpēc ka
mēs zinām, ka pārpratumi ir neizbēgami
ieplānoti arī tad, kad mēs mēģinām
sarunāties angļu valodā, jo tā mums
abiem ir svešvaloda un mēs nezinām,
cik labi pretimsēdētājs to pārvalda un
cik kompetents cilvēks ir pats sarunā ar
otru.
Man, iebraucējam, droši vien no visa
ir bailes. Es nevēlos traucēt, taču tev, tam,
kas pārzina valodu, vajag mani vienmēr
ievērot, īpaši tad, kad sarunā piedalās arī
citi. Jums vajag lēni runāt, atkārtot un,
protams, daudz tulkot. Tu vari uztvert
to nervozi. Es apzinos un jūtu, ka tas ir
nepatīkami. Iesaistīšanās komunikācijā
notiek ļoti saraustīti. Tomēr tev vajag
man palīdzēt. Tikai tad, kad es mēģināšu
runāt jaunajā valodā, centīšos to lietot,
man būs iespēja to ātrāk iemācīties.
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Tā kā es bieži klausos un lietoju jauno
valodu arī brīvajā laikā, mācītais āri un
cieši nosēžas manā galvā.
No sākuma ir svarīgi, lai es visu
saprastu. Man jāprot paust to, ko es
vēlos. Un, ja tu man rādi, tad ir tā, ka
tu zini, ko es domāju, un tas sniedz man
motivāciju.
Mana pirmā Latvijā pavadītā mēneša
laikā es manīju, ka vietējos iedzīvotājus
priecē, ka es pielieku lielas pūles un tik
bieži lietoju viņu valodu. Pietiek ar to, ka
es saku tikai vienkāršāko teikumu. Es
saņemu daudz uzslavu kā no viesģimenes,
tā arī no klasesbiedriem. Tādēļ es kļūstu
pašpārliecinātāks, zaudēju bailes pieļaut
kļūdas un sabojāt ar kādu attiecības. Es
secinu, ka cilvēkiem, kuri dodas uz citām
zemēm, tas norisinās līdzīgi.
Pēc kāda laika ievēroju, ka man
vairāk nav viss jātulko. Kad es dzirdu
valodu katru dienu, es mācos ar to
sadzīvot, to akceptēt. Tikai tā man rodas
izpratne. Kad kāds tulko vārdu pa vārdam,
tad ir jāpārdomā, vajag lielu piepūli, lai
izprastu, kas ar to ir domāts. Izpratne
rodas, ja kāds kaut ko citā valodā dzird
un nedomājot zina, kas ar to ir domāts.
No sākumā man ilgi bija jādomā, ja es
vēlējos latviešu valodā ko sacīt. Tagad jau
es varu, piemēram, daudz ātrāk atbildēt
uz jautājumiem.
Pirms es atbraucu, es nojautu, ka
cilvēki pēc kāda laika svešā zemē sāk
domāt un sapņot turienes valodā. Tas ir
tāpēc, ka cilvēks ar šo valodu dzīvo katru

dienu, un sava dzimtā valoda drīzāk ieņem
jau blakus lomu. Ar mani tā vēl nav, bet
gadās, ka man pēc kādas sarunas latviešu
valodā prātā ir daudzi latviešu vārdi, kuri
izkonkurē vācu vārdus, tie ir manā prātā,
tāpēc ka es aizvien retāk un retāk runāju
vācu valodā. Tādās situācijās var pat
gadīties, ka es kaut ko saku latviski (tie
var būt izsaucieni, dažreiz arī faktiski pilni
teikumi) neapzināti, kaut gan esmu viens.
Diemžēl es vienmēr jautāju sev šādos
momentos, kāpēc tas nebija vāciski.
Protams, es nepārzinu vēl latviešu
valodu pilnībā, bet, ja es arī turpmāk sevi
apgrūtināšu un tu atbalstīsi mani, tad es
sasniegšu arvien lielākus panākumus. Un
es ceru, būs tāds brīdis, kad es jau bez
problēmām ar tevi varēšu sarunāties tavā
mātes valodā par tev tuvām tēmām.
Tā mēs konstatējam, ka draudzība
ir iespējama pat tad, ja cilvēki nāk no
dažādām zemēm, runā dažādās valodās
un no sākuma nesaprotas.
Droši vien mūs ciešāk saista
mācīšanās process, un es esmu tev
parādā, bet tu, ar mani sazinoties, ieguvi
jaunu, interesantu pieredzi.
Autors: Dāvids van der Luehe
viesskolnieks no Vācijas,
10. klase
Tulkotāja: Jūlija Smirnova
Daugavpils Valsts ģimnāzija,
10. klase
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o visām Dieva radītām būtnēm tikai
cilvēkam ir dota runas un līdz ar to
arī mutiskas valodas dāvana. Tieši
tādēļ būtu jāpiedomā, kādus vārdus tu
runā, lai tu runātu atbilstoši situācijai.
Pēdējos gados angļu valoda ir ienākusi
mūsu ikdienā, tā ir kļuvusi par pasaules
valodu, un no vienas puses tas pamatīgi
atvieglo mums dzīvi, bet no otras –
daudzas valodas var tikt aizmirstas, bet
valoda ir daļa no mūsu etniskās kultūras.
Mēs taču vairs nebūsim latvieši, ja
nerunāsim latviski.
Vēl viena saziņas problēma ir tā,
ka šobrīd ar tehnoloģiju palīdzību mēs
arvien mazāk runājam ar cilvēkiem.
Tā vietā, lai satiktos ar kādu, mēs
labākajā gadījumā piezvanām, nosūtām
elektronisku vēstuli vai uzrakstām īsziņu.
Taču agrāk, lai atzītos savās jūtās, vīrieši
dziedāja serenādes un rakstīja vēstules.
2011. gadā mēs visu „mīlu un skūpstu”
vietā lietojam <3, ^*^, :* un tamlīdzīgas
zīmes. Dažkārt paliek bail, ka mūsu bērni
runās tikai ar minimāli paplašinātiem, pat
nepabeigtiem teikumiem un sazināsies
ar dīvainām zīmēm. Ļoti bieži gadās, ka
mēs nevaram izteikt to, ko vēlamies, jo
kautrējamies vai domājam, ka mūs tāpat
jāsaprot, bet tā nav. Kamēr nepateiksi
precīzi, kas tevi satrauc, neviens pat tavu
vārdu nezinās.
Evija Žuka
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola,
12. klase
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atram no mums ir atšķirīgas
spējas apgūt kādu valodu. Jāsaka,
ka cilvēks ir laika gaitā ļoti
daudzpusīgi attīstījies, jo pratis izgudrot
ne vien rakstu valodu, sarunvalodu, bet
arī žestu (zīmju), mīmikas valodu. Arī
starptautiskais Morzes kods (alfabēts),
ko 19. gs. sākumā telegrāfa vajadzībām
izgudroja Semjuels Morze, ir ļāvis
sazināties jūrniekiem. Šī specifiskā valoda
ir sekmējusi jūrniecības attīstību, kā arī
tādu profesiju kā radists, radioamatieris
izveidošanos.
Visām lietām un parādībām pasaulē ir
savas priekšrocības un trūkumi. Arī žestu
valodai ir nozīmīga loma dzīvas valodas
radīšanā. Man šķiet, ka vārdi paši par
sevi nozīmē gaužām maz. Vai jūs kādreiz
esat pamanījuši, ka bez emocijām,
balss intonācijas, žestiem, mīmikas,
izteiksmīga skatiena vārdi nedzīvi pazūd
tukšumā, un mēs pat neatceramies,
ko tie nozīmējuši? Ar neverbālās
komunikācijas palīdzību mēs nododam
vairāk nekā 80 % no visas informācijas.
Ar žestiem mēs radām savdabīgu savas
dzīves melodiju. Dažkārt sasveicinoties
mēs mēdzam pamāt ar roku vai galvu,
kā nu kurā reizē, taču šie žesti ir cieņas,
uzmanības un ievērības izpausme. Tādā
neparastā situācijā nokļuvu, piedaloties
starptautiskā nometnē un komunicējot
ar bulgāru izcelsmes meiteni. Mūsu
sarunas gaitā viņa nepiekrita manam
apgalvojumam, taču turpināja smaidīt
un piekrītoši māt ar galvu. Šai situācijā

es nedaudz apjuku, jo nesapratu viņas
attieksmi pret mani, taču vēlāk atklāju, ka
bulgāriem žests jā un žests nē ir absolūti
pretēji mūsu pierastajiem žestiem. Tādēļ
jābūt ļoti vērīgiem komunikācijā ar citu
tautu pārstāvjiem, iepriekš izpētot viņu
valodas īpatnības, lai neiekultos līdzīgās
situācijās.
A. Sent-Ekziperī saka, ka „valoda ir
arī nesaprašanās avots”.
Man šķiet, ka ir grūti izdabāt visiem
un dažreiz pat sev pašam. Tas notiek
tāpēc, ka mēs esam cilvēki, mēs izsakām
savas emocijas, ne vienmēr pozitīvas un
priecīgas, aizskarot citus cilvēkus. Tas ir
neizbēgami – un valoda palīdz vai arī rada
šķēršļus mūsu dialogā ar pasauli.
Elīna Vanaga
Daugavpils Valsts ģimnāzija,
12. klase
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anā klasē mācās čigānzēns Koļa.
Kādu dienu viņš stāstīja savā
valodā un bieži atkārtoja – ježi. Es
gribēju zināt, vai runa ir par ežiem. Jā!
Koļam patīk eži. Divi eži nāk pie mājām
un grib, lai tos baro. Arī man patīk eži.
Tāpēc mums bija, par ko runāt. Eži negrib
daudz draudzēties. Mēs ar Koļu sarunājām
palīdzēt ežiem un pastāstīt, ko esam
redzējuši. Man patīk sarunāties ar Koļu.
Citreiz prasu, lai viņš parunā savā valodā.
Tad mums ir jautri.
Juris Treikals
Zemītes pamatskola,
1. klase
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ažreiz, runājot ar citu cilvēku
vienā un tajā pašā valodā, var
rasties nesaprašanās. Kāpēc tas
notiek? Esmu pārliecināta, ka tam ir
daudz iemeslu, bet vislielākais šķērslis
ir vecuma starpība starp cilvēkiem. Citu
vecumposmu pārstāvju komunikācijas
veidu starpā īpaši izceļas pusaudžu un
jauniešu valoda, kura ir slenga, svešvārdu,
dažādu atvasinājumu, jaundarinājumu
un rupjību pārpilna. Jauniešu valoda ir
laikmeta spogulis tāpēc, ka jauniešu
slengs vienmēr ir mainījies valodas un
kultūras pārmaiņu ietekmē. Dažiem
pieaugušajiem liekas, ka jauniešu valoda
palīdz pusaudžiem distancēties no citu
vecumposmu pārstāvjiem, lai gan,
manuprāt, tā ir taisnība, tomēr tas nav
pašmērķis, jo, starp citu, meitenēm
un zēniem slenga lietošanas motīvi
atšķiroties – meitenes, īpaši 13–15 gadu
vecumā, ar valodas palīdzību biežāk
izsaka jūtas vai arī cenšas pievērst
zēnu uzmanību, savukārt zēni to dara,
lai izceltos draugu vidū. Zēnu vidū vēl
aizvien vairāk tiek lietoti rupji žargona
vārdi, kā arī barbarismi, īpaši krievu
izcelsmes vārdi. Tas, ka jauniešu valodā
ir pārāk daudz rupjību, ir tikai sabiedrības
savstarpējo attiecību atspoguļojums. Ja
indivīdu attiecības ir tādas kā Cartoon
Network multiplikācijas filmās, tad neko
pozitīvu nevar gaidīt. Jebkura veida
vārdiskā komunikācija ir valodas daļa, tai
skaitā rupjības un apvainojumu dažādās
formas. Lai izskaustu tādus vārdus

un izteicienus, jāpārveido sabiedrība,
lai apvainošana, iedomība un egoisms
nebūtu attiecību pamats. Ja gribi mainīt
pasauli, sāc ar sevi! Es tai pievienojos un
aicinu to darīt arī jums.
Jekaterina Šaņko
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola,
12. klase

K

as sasaista mūrī akmeņus?
Kas dara to cietu un varenu?
Tā java no grants un cementa.

Kas apvieno valstī cilvēkus?
Kas dara to stipru un varenu?
Tā vienotā mūsu valsts valoda.
Bet katram no mums, cilvēkiem,
Ir saskarsmes instruments –
valoda.

Ikkatram Zemes cilvēkam
Jau dzimstot dota vērtība –
Tā ir viņa dzimtā valoda.
Mārtiņš Tupiņš
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase
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E

s saprotu ir frāze, kam vienlaikus
piemīt pavisam vienkārša un
neizmērojami sarežģīta nozīme,
sevišķi mūsdienu daudzkulturālajā
pasaulē. Valoda nav tikai skaņu, vārdu
un teikumu kopums, jo tā mūs padara
cilvēcīgus – putns visās pasaules malās
dzied vienādi. Tā mūs vieno un padara
brīvus, jo spēja savā valstī runāt savā
valodā ir brīvība, kas nav vienmēr
bijusi pašsaprotama Latvijā. Tā ir valsts
bagātība, kas netiek turēta aiz atslēgas,
to var iegūt katrs, kam pietiek gribas, un
iegūtu to nevar atņemt.
Bērnudārzā es domāju, ka katram
smadzenēs ir noteikts daudzums vietas
un ka uzzināt kaut ko jaunu ir vienlaikus
labi un slikti, jo, kad limits ir sasniegts,
no prāta dziļākā stūra tiek izstumts kas
cits, ko nekad vairs nevarēs atgūt. Es
gribēju iemācīties daudzas valodas, bet
šaubījos, vai man galvā tam visam pietiks
vietas. Man tolaik nebija taisnība – valoda
nesašaurina prātu. Pasaule ir tā, kas
kļūst mazāka sakaru, ceļošanas iespēju
un sabiedrības attīstības dēļ, bet valoda
paplašina cilvēka redzesloku, paver
bezgalīgā plašumā izpratnes robežas,
savienojot miljoniem cilvēku skatījumus.
J. V. Gēte ir teicis: „Tas, kurš nepazīst
svešvalodas, neko nezina pats par
savējo.” Citu valodu apgūšana nemazina
dzimtās valodas nozīmi, tā pastiprina
paša identitāti. Cilvēki ceļo, un valodas
jaucas, pilsētās attīstās kosmopolītisms,
un dažkārt ir grūti novilkt konkrētas
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robežas vai atšķirt, kas ir kas, bet mums
ir paveicies, jo, kamēr cilvēkam ir sava
valoda, viņam šai sarūkošajā pasaulē
pietiks vietas. Var runāt visās pasaules
valodās un dzirdēt tās, atbalsojoties
apkār tējos, bet jāatceras kādreiz
ieklausīties valodā, kurā skan paša
domas.
Pirms sāku saprast vācu valodu, es
biju Berlīnē, un tā bija skaista, bet citāda,
pat nesalīdzināma ar Rīgu, vēl mazāk –
ar Jelgavu. Vēlāk es tur atgriezos ar
plašākām valodas zināšanām, un Berlīne
vairs nebija tik citāda, tā bija vien cita
ainava ar to pašu pamatu un cilvēkiem,
kuri nemaz nav tik atšķirīgi. Cilvēki bija
izklausījušies atsvešināti, bet man tikai
vajadzēja iemācīties klausīties.
Staigājot pa Stokholmas centru,
kas saulainā sestdienā bija pilns ar
tūristiem, man un maniem draugiem it
kā garām paskrēja svešo valodu skaņas,
bet atskanējušu teikumu latviešu valodā
pamanījām. Tā ir bieži noticis ārzemēs, un
tam parasti netiek pievērsta uzmanība,
bet pūlī ar vienādām sejām nevar atšķirt
latviešus – tie ir jāsadzird.
Valodas, kas pastāv šodien, ir
veidojušās vēstures notikumu un
sabiedrības mijiedarbībā, tāpat kā cilvēka
valoda piedzimstot aug kopā ar bērnu un
nebeidz attīstīties mūža garumā, bet,
lai šī augšana notiktu, ir nepieciešama
cieņa. Ir nepieciešama cieņa pret citām
valodām, taču mums, latviešiem, vairāk
par visu ir nepieciešama cieņa pret savu

valodu, aizmirstot to, ka mūsu nav daudz
un ka citi ir ietekmīgāki, mākot apzināties
spēku bez cīņas. To spēku, kas nācis cauri
gadsimtiem ar mūsu tautas dziesmām,
spēku, kas tautai izšķirošos brīžos licis
apzināties latvietību.
Līva Kenkle
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas,
12. klase

C

ik vārdu tev ir nepieciešams, lai
izklāstītu domu straumi, kura
pašlaik virpuļo tavā galvā?
Lai pārvērstu smeldzīgumu priekā?
Lai atzītos mīlestībā?
Lai pateiktos ar visdziļāko pateicību?
Lai pavērtu dziļdziļus sapņus?
Lai iepazītos ar to noslēpumaino
garāmgājēju, kurš aizķēra tevi ar savu
skatienu?
Un lai pateiktu jā?
Vai pateiktu nē?
Lai vārdu neaptrūktu un lai to nebūtu
pārspīlēti daudz?
Lai tie aizkustinātu un saviļņotu?
Lai tie pārsteigtu un apbrīnotu?
Lai tie varētu remdēt sirdi un paceltu
spārnos?
Lai tie būtu tieši vietā un laikā?

B

ez valodas nebūtu tev manis, manis
nebūtu tev. Kā gan lai cilvēki atrod
viens otru bez valodas?
Valoda var būt gan ienaidnieks, gan
mierinājums. Valoda kādam var kalpot
kā ierocis, lai ievainotu. Kāds cilvēks reiz
ir teicis: „Ļauni vārdi sāp vairāk nekā
sitieni”, un, manuprāt, tā tas arī ir. Katrs
savā dzīvē ir piedzīvojis šīs sāpes, kas
ieurbjas apziņā un domās un atstāj tur
dziļas vagas. Kad tas tā ir noticis, kāds
cits ar vārdiem ir mierinājis un teicis, ka
viss taču ir un būs labi.
Valoda sastāv no vārdiem. Materiālā
un garīgā savienojošais tilts ir vārds.
Vārds ir domāts cilvēku kopībai. Režisors
Jānis Streičs kādā lekcijā ir teicis:
„Cilvēkiem ir jāmāk saklausīt vienam
otru. Ir jāmācās vienam otru arī saprast.”
Tā ir sabiedrības problēma mūsdienu
steidzīgajā laikmetā.
Valoda mums sniedz arī tos vārdus,
kurus mēs visvairāk vēlamies dzirdēt –
es tevi mīlu. Liekas, šie trīs vārdi ir
saprotami visiem visās valodās – Te amo,
Ich liebe dich. Šie trīs vārdi savieno divus
cilvēkus kā nekas cits.
Madara Šimkūne
Jēkabpils vakara vidusskola,
11. klase

Cik īsi, konkrēti, pavirši tu atbildēsi?
Cik daudz vārdu iesaistīsi?
Oļesja Aļeksova
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase
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Agneses Māleres zīm., Ziemeļvalstu ģimnāzija, 2. klase
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R

eiz, sensenos laikos, aiz trejdeviņām
jūrām un starp vienpadsmit kalniem
dzīvoja kāda maza, ļoti īpatnēja
tauta. Tai bija gan savi svētki, gan savs
karogs un ģerbonis, tomēr šīs nācijas
lielākā vērtība bija tās valoda, kurā tika
dziedātas dziesmas, spēlētas spēles.
Pašsaprotami, ka mums labi
pazīstamā tauta nebija vienīgā
visā plašajā pasaulē. Vēl
ļaunāk – to bija aplenkušas
varenas, lielas un naidīgas
kaimiņu tautas, kas, alkatībai un
nekrietnībai augot, cita pēc citas
pakļāva un apspieda mazo, blakus esošo
nāciju. Lai gan tautieši cīnījās un pretojās,
cik nu vien bija viņu spēkos, atvairīt lielo
uzbrukumus neizdevās. Pakļāvuši savu
mazo kaimiņu un atņēmuši tai zemi, lielie
mēģināja iznīcināt vienīgo, kas tautai
bija atlicis – tās mūžīgo patriotismu. Tika
pārveidots nācijas ģerbonis, iznīcināts tās
karogs un aizliegti visi svētki. Nākamā
sarakstā bija valoda. Gan rietumu, gan
austrumu kaimiņi lika iemācīties un cienīt
viņu valodu, kas arī tika izdarīts, bet ar
to vēl nebija gana – viņu plānos bija pat
atņemt tautai piederošo valodu. Tieši tādēļ
tika organizētas netaisnīgas akcijas – tika
aizliegta valodas lietošana kā skolās, tā
arī darbavietās, pasākumos un mājās.
Tika iznīcinātas sarakstītās grāmatas, tās
tika aizstātas ar citā valodā rakstītām.
Pagāja gadi, pagāja gadu desmiti un
simti, bet šīs kaimiņu pūles kā nenesa, tā
nenesa augļus. Tautas lielākais dārgums

joprojām bija tās īpašumā. Valoda bija kā
labi apsargāts zelta pods, kā tautas acīs
mīlēts pūķis, kuru kaimiņi neprata vai
nespēja iznīcināt. Šķiet – tautieši lieliski
saprata, ka, pazūdot valodai, pazudīs arī
viņu nācija kopā ar viņiem pašiem. Tāpēc,
riskējot ar dzīvību, cilvēki turpināja
sazināties savā valodā un
nodot to bērniem.
Pagāja gadi, pagāja gadu
desmiti un simti, pasaule
mainījās, un šī tauta kļuva
brīva no kaimiņu apspiestības,
brīva, kāda tā ir vēl šodien.
Taču tas nebūt nenozīmē, ka valodai
briesmas nedraud un tā nav jāsargā, kā
to pirms gadsimtiem darīja tautiešu senči.
Manai tautai – latviešiem – ir jāsaprot,
ka briesmas valodai draudēs vienmēr un
ka latviešiem jābūt tikai vienai valodai –
latviešu valodai!
Kristens Vorslavs
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase

D

zīvojot Latvijā, mums visiem ir
nepieciešamas labas lat viešu
valodas zināšanas, lai bez grūtībām
varētu sazināties ar jebkuru cilvēku. Jo
vairāk cilvēku zinās latviešu valodu, jo
veiksmīgāk spēs sazināties.
Maksims Belolapotkovs
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola,
12. klase
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Sabīnes Surņinas zīm., Limbažu sākumskola, 6. klase

K

as vispār ir valoda?
Tas – cilvēku saziņas līdzeklis ir,
Visā pasaulē zināms šis fakts,
Jo mums ir jūtas, kas pieprasa izpausmi,
Jo mums ir domas, kas pieprasa atklāsmi.
Mums jāsazinās, lai spētu mēs dzīvot kā
viens.
Bet starp mums ir šķērslis – valodu vija...
Katrīna Slišāne
Rīgas 33. vidusskola,
10. klase
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S

tarp tevi un mani valoda –
Gan skaista, gan slikta,
Bet ir!

Valoda nespēj rimties,
Jo zina –
Mums ir vajadzīga.
Valoda var būt tīra kā avota ūdens,
Tā spēj būt arī kā velna dvēsele.
Karīna Ločmele
Balvu pamatskola,
5. klase

G

ravitācijas vairs nav,
Nevelk kopā mūs nekas,
Ir tikai klusums abpusējs,
Laikam sastrīdējāmies...

Es un tu, un valoda starp mums...
Apkārt gaišs un jauks,
Saulīte silda mūs visus,
Valda smieklu lietus abpusējs!
Laikam salabām!
Es un tu, un valoda starp mums...
Pelēks un drēgns lietus,
Savu sirdi gatavs atdot,
Nedzirdu tavu balsi,
Laikam aizbrauci!
Es un tu, un valoda starp mums...
Nepriecē ne saule, ne mēness,
Panīkušas ikdienas skaņas,
Nav tavas balss un smieklu,
Laikam saskumu!
Es un tu, un valoda starp mums...
Jautāju – būsi...? Atbildēji – jā...
Es un tu, bet vārdu vairs nav,
Priecīgs klusums starp mums,
Laikam iemīlējāmies...
Ieva Cīrule
Smiltenes Valsts tehnikums –
profesionālā vidusskola,
3. kurss

S

tarp tevi un mani
ir jūra dzintariem kaisīta,
kas ar pieskārieniem viegliem
taureņa spārnus glauda.
Starp tevi un mani
ir mātes villaine silta,
kas ar mīļām domām
ap pleciem sieta.
Starp tevi un mani
ir karogs sarkanbaltsarkans,
kas ar koku lapām
rudens saltajā vējā plīvo.
Starp tevi un mani
Ir tēva zobens ass,
Kas ar drošu roku
Briesmās sargāt spēj.
Starp tevi un mani
Ir saules stari spoži,
Kas ar siltu smaidu
Priežu galotnes sveic.
Starp tevi un mani
Ir Daugavas dzidrie ūdeņi,
Kas ar mēness atblāzmu
Uz mājām ceļu rāda.
Starp tevi un mani
Ir valoda skanīga,
Kas ar skaistiem vārdiem
To visu ietērpj.
Viktorija Nesko
Rēzeknes Valsts ģimnāzija,
11. klase
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V

aloda ir kā plūstoša upe, kas plūst
no manis pie tevis, jo iesākumā
bijis Vārds, kas iemiesojies. Valodā
var sajust mūžību. Tā palīdz vērsties pie
Mūžīgā, lūgt mūžīgu pastāvēšanu. Tā
iemieso domas, fantāzijas, sapņus. Es
mīlu to.
Valoda nav iedomājama bez mums –
tās lietotājiem, kuri esam tik dažādi.
Valoda ļauj mums atbrīvoties no domām,
kuras nav vēlamas tad, kad tās nomoka.
Ne velti psihologi pauž uzskatu, ka var
norakstīt nost sliktās domas, tā risinot
psiholoģiskus iekšējos konfliktus. Ir
tik daudz veidu, kā izčukstēt, izkliegt,
izraudāt savu sāpi un priekus. Ar valodas
palīdzību var atrast ceļu pie otra, ar kuru
pārtrūkusi saskarsme kāda pārpratuma
dēļ. Ar valodas palīdzību var parunāt,
sarunāt, pierunāt, aprunāt. M. Zālīte to
paudusi dzejas rindās: „Neko es negribu
sarunāt,/Parunāt. Vienīgi parunāt,/Lai
maza dzirkstelīte pārlec/No tevis pie
manis.”
Vārdi ir kā dzirksteles. Valoda ir
spēks. Cik varenas lietas tā spēj! Tās varā
ir saliedēt, vienot cilvēkus, arī ievainot,
sāpināt, manipulēt. Valoda ir ietērps, kas
sniedz pirmo iespaidu par mani. Katrs
izteiktais vārds ir nesasmeļams, tas dzīvo
mirkli un tad aizlido prom kā putns, atgūt
atpakaļ to ir grūti. Valoda ir ierocis, kas
pasargā, bet var arī nogalināt. Valoda ir kā
bērns, kas ir pasargājams, kontrolējams,
pieskatāms, lai neieviešas sārņi, lai nezūd
vārdu krājums, kas ir jaunlatviešu, īpaši
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K. Barona, bagātīgi vākts un apkopots,
un iekļuvis pat UNESCO nemateriālo
dārgumu glabātuvē.
Valoda ir mana vizītkarte. Tikai Latvija
ir tā valsts visā plašajā pasaulē, kurā
runā latviešu valodā, kas ir vairākumam
(pagaidām) dzimtā valoda. „Vienā valodā
tie smej, / Tikai dzimtā valoda dzēš
sāpes. / Dzimtā valoda ir māte” šajos
vārdos izdevies tik labi pateikt manas
domas. Tikai latviešu valodā izteikta
tautas mentalitāte, vēsturiskās atmiņas,
ģenētiskais kods. Valoda ir mūsu dvēseļu
atspoguļojums. Lai arī kas notiktu, mēs
saglabāsim, sargāsim, kopsim un mīlēsim
savu valodu, jo patiesa mīlestība pret savu
zemi nav iedomājama bez mīlestības pret
savu valodu. Mana valoda ir mans gods
un mans zelts.
Marija Beikmane
privātā vidusskola „Klasika”,
12. klase

V

aloda ir dzirkstoša kā elektrības vads
un, ja divas personas ar pretējiem
laukiem sastopas, var notikt
īssavienojums. Ja neciena vietējo valodu,
ja met asus vārdus kā izaicinājumu, notiek
vārdu divkauja, kas var radīt eksploziju.
Lai novērstu nelaimi, jāatrod sirds valoda,
cieņas valoda pret vietējo kultūru, tās
vērtībām, jo nekur citur nav iespējams
izpausties šai valodai un kultūrai. Pirms

personas satiekas un izsaka kādu vārdu,
notiek domu pārraidīšana kā pa klusajiem
telefoniem. Ja tā ir pozitīva attieksme,
tad pamanīsiet smaidu otra sejā, notiek
saruna bez vārdiem, bez uzspiešanas,
bez spēka pozīcijas. Mēs gribam dzīvot
savā zemītē un runāt savā valodā.
Divvalodības apstākļi nozīmētu mūsu
valodai pastāvēšanas draudus, jo esam
pieraduši citiem iztapt, kā to novērojis
jau Baltijas vācietis G. Merķelis un to
aprakstījis savā grāmatā „Latvieši”. No
malas bieži vien labāk redzams. Tomēr, lai
izteiktu radošas dzirkstis un pierakstītu
tautas vēstures mantojumu un ģenētisko
informāciju, ar sirds valodu vien nepietiek,
nepieciešama verbālā valoda. Katrai
tautai ir sava mentalitāte, tā izpaužas
valodā. Latviešu valoda ir bagāta ar
deminutīviem, kas liecina, ka tauta ir
sirsnīga, bet ārēji bieži vien arī klusējam,
jo jūras tuvums un skarbie vēji likuši
izturēt, spītēt, paciest. Grūti deminutīvus
citā valodā pārtulkot, jo citās valodās to ir
mazāk. Grūti mazo tautu sāpi par valodas
pazušanu saprast, tomēr, lai rastos
kopēja valoda, sirds valoda, vietējiem
jāatbild par latviešu kā pamatnācijas
kultūras vērtību saglabāšanu. Tas jādara,
lai izvairītos no likteņa, kas piemeklējis
prūšus, lībiešus. Vai mēs aizmirsīsim savu
valodu? Vai ļausim tai zust un izplēnēt citu
valodu pārspēkā. Ak, mēs vienmēr esam
bijuši svešu varu rokās, mūsu valodas
pastāvēšana ir vienmēr bijusi atkarīga no

citu tautu attieksmes! Kā pastāvēt? Kas
mūs aizsargās? Varbūt tikai Dievs. Kā būtu
tad, ja nebūtu mūsu valsts un valodas?
Varam paši kaut ko darīt – saglabāt
pašapziņu un vērtēt savu valodu, runāt
tajā ar lepnumu un mīlestību.
Laura Janševska
privātā vidusskola „Klasika”,
11. klase

V

aloda ir dziļa, plūstoša upe,
Tā nes mūs uz tālajām zemēm.

Vienā krastā plaukst miers,
Prieks un burvība īsta,
Katram draugam ir draugs,
Un neviens tiem nav nīstams.
Citā krastā zeļ ļaunums –
Saules stars tur nav manāms,
Tumsas migla sedz sejas,
Sejās ienaids vien lasāms.
Upei krasti kā bērni
Mīļi abi, kā šķirot?
Tāpēc upe plūst tālāk,
Mani līdzās sev ņemot.
Natālija Agejeva
Daugavpils 9. vidusskola,
11. klase
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Sintijas Papkovas zīm., Tirzas pamatskola, 8. klase
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T

ik skaista kā latvju meiteņu smaidi,
Kas apbur un valdzina bāliņu acis,
Tā brīva kā putnēna vieglā sirds,
Kas aizlidos līdzi bargajiem vējiem.

Tik dzīva kā tautas cerību gaisma,
Kas klusībā pāraugs saules lēktā,
Tā dzidra kā zilie Daugavas krasti
Vēl izauklēs simtiem latviešu bērnu.
Tik stipra kā raupjās zemnieka rokas,
Kas negurst darba, kaut bezspēcīgas,
Tā skan kā saimes ikrīta dziesma,
Ik dienas no jauna nodziedama.
Tik cēla kā vadoņa kaujas sauciens,
Kas naktī liek dārdēt kareivju zolēm,
Tā vieno kā karsta draudzes lūgsna,
Kas paceļas pāri ikdienas niekiem.
Tik krāšņa kā vasaras rīta čuksts,
Kas skūpsta vaigu pumpuram naivam,
Tā īpaša kā bērna pirmie soļi,
Kas nedroši ieiet jaunajā dzīvē.
Tik tuva kā dabas spožzaļais klēpis,
Kas sargā miegu, kad mēness spulgo,
Tā mīļa un dārga kā tēva mājas,
Kur vienmēr laimīga atgriezīšos.
Tik gaiša kā Dieva uguntiņa,
Tik svēta kā debesu eņģeļa elpa,
Tik neaprakstāma kā mātes mīlestība
Starp tevi un mani ir valodiņa!
Ilvija Apine
Madonas pilsētas 1. vidusskola,
11. klase

P

asaule ir neatbildamu, pārsteidzošu,
noslēpumainu jautājumu pilna, uz
kuriem atbildes mēs varam tikai
nojaust, censties sameklēt gan savā
dzīves pieredzē, gan prasot skolotājiem un
vecākiem. Viens no jautājumiem, uz kuru
man ir grūti, pagaidām neiespējami atbil
dēt, ir – kas ir valoda? Tāpat kā maldoties
mežā starp vienādiem kokiem, meklējot
īsto debespusi, cenšos izprast, vai cilvēks
veido valodu vai valoda cilvēku?
Reti kad aizdomājamies, cik liels ir
vārda spēks, vēl spēcīgāka ir neizteikta,
bet nojaušama vārda vara. Nereti izteikti
vārdi var ievainot spēcīgāk nekā iecirsta
pļauka. Pietiek ar vienu dzēlienu, ļaunu
vārdu, lai otra rīts, diena būtu sabojāti.
Bet vai tādā gadījumā mēs šim cilvēkam
nepaliekam parādā šo nozagto saulaino
rītu un neatkārtojamo dienu? Ir jājūt
atbildība par ikvienu vārdu, un it sevišķi
par aizvainojošu un ļaunu. Nepateikti
vārdi dzīvo tavās domās, tie kādam bija
paredzēti, bet nez vai tos sajūt otrs.
Atzīties mīlestībā, pateikt paldies, padot
labdienu, novēlēt labu ceļa vēju – prasa
tik maz no tevis, bet tik daudz nozīmē
citam. Valoda ir bagāta ne tikai skaņās,
formās, teikumos, bet arī tajā, vai mēs ar
to neskopojamies. Ieklausīsimies savos un
otra vārdos, tversim vārdus jau lidojumā,
lai tie nepazūd klusumā. Vairosim labos
vārdus mums apkārt!
Sandis Laizāns
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola,
1. kurss
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V

aloda ir kā trausls zieds, bet mēs –
pilieni, kas palīdz tai plaukt, kā rasas
lāses, kas veldzē ziedu. Valoda
ir kā ūdens, kas dāvā ziediem dzīvību,
taču ziedi ir sargājami, tāpat kā valoda,
jo to mums ir dāvājis Dievs. Bet
jebkurai Dieva dāvanai ir vērtība,
vērtība, kuru mēs ne vienmēr
protam saredzēt. Viss, ko Dievs
dāvājis, ir jāsargā, arī augi,
kuri izmiruši, tiek saudzēti un
minēti Sarkanajā grāmatā. Kas
notiks ar kādas tautas valodu,
ja tā pazudīs / Kas notiks ar latviešu
valodu? Kāda valoda būs starp tevi un
mani Latvijā? Cerams, būs mīlestības
valoda, žestu valoda... bet domas ir tik
svarīgi izteikt tēvutēvu un mātes valodā.
Vai māte Latvija man
piedos, ja aizmirsīšu
savu valodu? Dievs mūs
ir ļoti apdāvinājis, bet
ko mēs ar šīm dāvanām
esam izdarījuši? Vai
mēs valodas dāvanu,
kas ir starp mani un
tevi, esam kopuši un
nosargājuši?
Valoda ir saglabājusies mutvārdu
folklorā, tā izsaka mūsu tautas dvēselīti,
domāšanu, kas katrai tautai ir citāda.
Baidos, ka, valodai zūdot, kad tās
lietotāju skaits sarūk vai kad tā nekļūst
par vienīgo valsts valodu, zudīs latviskās
vērtības.

Ceru, ka mūsu valoda nebūs tikai
muzeja valoda, ka tā būs joprojām
arī nākotnē Latvijas valstī, ka tai būs
nākotne. Bet viss ir atkarīgs no manis,
no manas attieksmes. Ja pati cienīšu
savu valodu, to cienīs un
novērtēs arī citi. Ja es
pati cienīšu sevi, savu
tautu un nenoniecināšu
pagātnes mantojumu un
Dieva dāvanu, tad latviskie
valodas tilti nezudīs. Vai
es aprakšu valodu zemē,
ielikšu muzeja putekļainajos plauktos,
nelietojot to? Vai būs kā Bībelē ar
talentiem, kurus Kungs deva saviem
strādniekiem, gaidot, ka tie pavairos,
attīstīs un sargās tos, nevis apraks
zemē, atstājot tikai arheoloģiskajiem
izrakumiem un muzeju fondiem, lai
zinātnieki varētu teikt, ka ir bijusi tāda
tauta un valoda. Ja valodu sargāsim
kā Mazais Princis savu Rozi no vējiem
un tiem, kas to varētu apēst, tad tā
nezudīs, tā uzplauks kā krāšņs zieds
un dāvās mums un citiem prieku kā
viss Dieva radītais.
Laura Kairiša
privātā vidusskola „Klasika”,
10. klase
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„Starp tevi un mani ir valoda,”
Mūzika meistaram čukstēja,
Kad viņš likās pasaulei lieks...
„Starp tevi un mani ir valoda,”
Lauskis vīriņam roku iedeva...
Arī es brīžiem jūtos kā svešinieks...
„Starp tevi un mani būs valoda,”
Runā, ka agrāk visi mēlē runāja
vienādā...

M

ūsdienu plašajā globalizācijas
pasaulē, kad gandrīz visas zemes
ir atklātas, pasauli arvien vairāk
skar viena liela pretrunīga problēma,
kas ir tikpat veca, cik planēta – kā
multikulturālā vidē būt vienlaikus
tolerantam pret “citādo” un tajā pašā
laikā saglabāt savas tautas identitāti?
Valoda ir viena no svarīgākajām kultūras
sastāvdaļām. Valodas būtības jēdziens
ir neaptverams ar prātu, tā ir mīkla.
Valoda var vienot un sašķelt, valoda var
būt mākslīgi radīta, var būt arī dabisku
refleksu izraisīta, tā var būt globāla,
var būt dialektu un pidžinvaloda. Tā
var būt gan mutvārdu, gan rakstveidā
pausta. Valoda ir kas tāds, kas lauž visus
stereotipus. Kad mēs iemācāmies kādu
valodu, mēs iemācāmies lidot un tālas
zemes vairs neliekas tālas. Bet valoda
ir neprognozējama. Tā mainās sekunžu
decimāldaļās, tāpēc mēs nepaspējam
valodu uztvert pilnībā un pilnībā vienādi.
Tādēļ bieži gadās pat tā, ka cilvēki savā
starpā runā vienā valodā vai vienā
izloksnē, bet cits citu nesaprot. Tajā

pašā laikā neviens no sarunbiedriem
var nezināt cita valodu, bet tie kopējo
valodu atrod. Valoda ir gluži kā tautas
dvēseles stīga. Tāpat kā stīgai, valodai
ir savas skanēšanas normas, likumi,
kas ir vienādi visai tautai. Bet katrs
cilvēks picikato tomēr izspēlē savādāk –
vienam sanāk viegls gaisīgums, citam –
bezjēdzīga tril–tril–tril, kas arī katram
indivīdam skan ar dažādām niansēm,
turpat trešais vispār var salauzt gan
stīgu, gan visu instrumentu. Pēkšņi var
atnākt ceturtais un likt stīgai skanēt tā,
kā tā vēl nav skanējusi, tad pastāv divi
varianti – šo ceturto padzīs, bet pēc pāris
gadiem uzskatīs par ģēniju, jo tieši viņš
būs iestrinkšķinājis progresa lokomotīvi,
vai arī viņu uzreiz uzskatīs par talantīgu,
bet pēc pāris gadiem sapratīs, ka šo
ceturto klausīties tomēr nevajadzēja, jo
lokomotīve brauc par ātru vai tā brauc
pārāk lēni. Šo dvēseles stīgu viegli var
ievainot. Tikai brūču sekas katrai tautai
var būt atšķirīgas. Ja vienu tautu apšaude
padara stiprāku, tad cita tauta asimilējas
ar uzbrucējtautu un valoda nomirst –
instrumentu vairs salabot nav iespējams.
Lūk, ko nozīmē šī stīga un attieksme pret
to! Valoda ir praviete, kura savu tuksnesi
atradusi katrā no mums. Valoda ir tā, kas
sistematizē visu, ko mēs zinām, domājam,
sapņojam. Valoda māca mūs dzīvot
harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi, tā ir
mūsu skatījums uz pasauli, dzīves mērķi.
Valoda ir tieši tā, kas atklāj katram no
mums kādu noslēpumu, cita lieta, ka
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ne visi spēj viņas čukstos ieklausīties,
jo tuksnesis ir vide, kas izaicina tavu
valodu. Valoda ir kā cilvēku attiecību
indikators. Valoda ir attīstības pazīme
cilvēces vēsturē. Valoda iemāca mums
to, ko dažreiz nespēj iemācīt vecāki –
neticēt stereotipiem un lauzt
tos. Valoda ir tavs dzīves
stils. Valoda var dziedēt
un var nogalināt, valoda
ir patiesa, jo mūsu domas
materializējas. Tikai dažreiz
cilvēki nesaprot, ka, nekopjot
valodu un runājot tikai pazeminātās
leksikas stilā, grauj tieši sevi. Ja radies
konflikts, ar cilvēku ir jārunā – varbūt jūs
pat esat vienisprātis.
Anastasija Smirnova
Rīgas 72. vidusskola,
11. klase

K

atrs cilvēks ir individuāls, katram
ir savas personīgās valodas īpatnī
bas, biežāk lietojamie vārdi,
izteicieni. Gluži kā katrā ģimenē ir savas
ēdiena pagatavošanas iemaņas, tieši
tāpat katram cilvēkam ir sava individuālā
valoda – kādam grezna un bagāta, kādam
zinātniska, ar lielu terminu daudzumu,
dažam vienkārša kā pudeles korķis, bet
citam netīra – kā zābaks. Tā kā cilvēks bez
saziņas nekad nav varējis iztikt, viņam
nākas saskarties ar visdažādākajiem
valodas veidiem, meklējot dzīvesbiedru,
draugu vai arī cenšoties labpatikt darba
devējam. Saruna pēc acu kontakta ir

nākamais saskarsmes punkts, kurš spēj
izšķirt abu šo cilvēku nākotnes dzīves
gājumu – kopā vai atsevišķi – svarīgi ir
to apzināties. Protams, ārzemniekam ir
vienalga, cik literāri vai piezemēti runā
cilvēks, kuram viņš vēlas lūgt palīdzību.
Es pati bieži ārvalstīs sastopos
ar līdzīgu situāciju, piemēram,
Vācijā biju nonākusi pie atziņas,
ka valoda ir kļuvusi par robežu,
pāri kurai nācās spert soli.
Dzīvojot vācu ģimenē, ik vakaru
klausoties vācu televīziju, redzot
vācu izkārtnes ielās, runājot skolā un
ģimenē vāciski, radās vēlme iespiesties
kādā melnā stūrī un pašai ar sevi sākt
runāt latviski. Starp mani un visu, kas
bija apkārt, bija valodas robeža, kuru
nācās lauzt man. Nācās atraisīties. Un
tas izdevās! Starp mani un Vāciju vairs
nebija šīs iedomu robežas, bet bija tikai
tieksme saprasties ar valodas palīdzību
kā ar neizsmeļamu līdzekli abpusējai
sapratnei un saskarsmei. Saikne starp
cilvēkiem rodas nemanot, lielākoties
pateicoties kaismei saskarties ar valodas
palīdzību. Brīdis, kad cilvēki atrod kopējo
valodu, kļūst par liktenīgo pagriezienu
katram no viņiem un kļūst par iespēju
nonākt līdz zemdegām cilvēka dvēseles
dzīlēs, kas dod cerību ciešai tālākai
saiknei cilvēkiem.
Annija Petrova
Daugavpils 9. vidusskola,
12. klase
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I

kkatram cilvēkam ir savs vārdu
šifrs, gluži kā seifiem, kuros atrodas
bagātības un kuri ir noslēgti ar
atsevišķu ciparu kombinācijām; tāpat
arī ikkatram pasaules iedzīvotājam sirds
seifs ir noslēgts ar šādu kombināciju.
Tikai labākie no valodas pratējiem spēs
atšifrēt šīs zīmes un aizsniegt citu cilvēku
apgrūtinātās un noskumušās sirdis, lai
tās iepriecinātu un lai tām piešķirtu
savstarpējās mīlestības kodu.
Valoda ir dzīva, un tai piemīt liels
spēks; jo vairāk cilvēku to lieto, jo
spēcīgāka tā kļūst. Tā nebūtu radusies
bez vienotības un atbalsta. Katra valsts,
kurai ir sava valoda, var būt pateicīga
tās iedzīvotājiem, jo šie cilvēki valodu
padara dzīvu.
Mūsu vārdiem tiek piešķirta īstena
nozīme tikai tad, ja mēs tos izpildām,
un tiem nav jābūt draudu, bet gan
mīlestības vārdiem, kas tiek dāvināti kā
ziedi viens otram. Stiprināt, saprast un
atbalstīt – tā ir valodas un vārdu patiesā
nozīme. Patiesi vārdi ir kā abās pusēs
griezīgs zobens, tas ieduras dziļi dvēselē
un salauž cilvēku akmens nocietinātās
sirdis. Katrs ir savu sēklu jeb vārdu
sējējs, un augsne ir cilvēku sirdis. Un
kādas sēklas sēj tu?
Kārlis Kāpostiņš
Madonas pilsētas 1. vidusskola,
11. klase
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B

ezcerīgi bezsniegainajā decembra
rītā Viņi stāvēja blakus tramvaju
pieturā. Vai vienmēr, stāvot blakus,
var pa īstam būt kopā? Viņi gaidīja tramvaja
skaļo troksni kā glābiņu, lai atkal gļēvi
izliktos, ka otra vārdus vienkārši nevar
sadzirdēt. Vārdi bezspēcīgi atdūrās pret
kādu nesaredzamu sienu, caurspīdīgu,
bet necaursitamu. Viņi kā vienmēr runāja
vienā valodā, dzimtajā, skaidrajā, tomēr
tieši tajā rītā tā pārstāja būt kopīga. Kā
gan valoda varēja būt kopīga, kad skaņas
nesasniedza dzirdi, pazūdot pusceļā, kad
tikai nesen visskaistākā balss pasaulē
sāka kaitināt, kad vārdu jēgas izpratnes
gaisma vairs nemirdzēja mīļajās acīs?
Tās ar mākslīgu uzmanību pētīja jaunos
zābakus, plaisas asfaltā, lidojošo poli
etilēna maisu – it kā to nekad nebūtu
redzējušas. Uz mirkli tomēr paceltas un
satikušās acis līdz galam tā arī nesatikās,
skatoties nevis cita dvēseles lodziņos,
bet kaut kur aukstajā tukšumā. Sniega
nebija, bija tikai aprauto vārdu mitrās
sniegpārsliņas, kuras neizbēgami kusa,
sasniedzot cietu, melnu zemi.
Atbrauca tramvajs – tika atrasta
iespēja vienam otru pazaudēt pūlī un pat
pēdējos vārdus izkliedēt svešu sarunu
troksnī. Viņi vairs nepastāvēja vienībā
mēs, valodas saikni zaudēdami, tie kļuva
atsvešinātie – Viņš un Viņa. Gaišās cerības
pilnajā decembra rītā Viņš un Viņa stāvēja
tramvaja pieturā, viens otru vēl nepamanot.
Vai pa īstam kopā var būt, tikai vienmēr
stāvot blakus? Nejauši satiekoties vienādas

krāsas acīm, tajās spoži iedegās apstiprino
ša atbilde uz vēl neuzdotu jautājumu.
Šīm acīm bija vienalga, kur aizlidos koši
zils polietilēna maiss un vai kļuva vairāk
plaisu asfalta kvadrātdecimetrā. Viņš un
Viņa kā vienmēr runāja vienā valodā,
pierastajā, ikdienišķajā, tomēr tieši tajā
rītā tā bija neparasti kopīga. Kā gan valoda
varēja nebūt kopīga, kad viens nemanāmi
un nešaubīgi turpināja otra tikko iesākto
frāzi, kad vismīļākās balss skaņas viegli
sasniedza ne tikai dzirdi, bet neklauvējot
ienāca arī sirdī. Necaursitama siena nebija
iedomājama bez laipni atvērtām durvīm,
kuras aicināja vārdus dažādajās, bet tik
līdzīgajās pasaulēs. Krita pasakaini balts
sniegs, bet vārdi nekrita, tie kā trauslas
sniegpārsliņas palika uz skropstām un
lūpām.
Alīna Jahimoviča
Daugavpils 9. vidusskola,
12. klase

T

u būsi visskaistākais teikums.
Es – Tava pieturzīme.
Kaut kur taču jāapstājas.
Nevar mūžīgi skriet uz priekšu...
Jāievelk dziļa elpa un jāraugās apkārt
uz brīnišķo stāstu.
Tu esi tik svarīgs kā devītais vilnis jūrā,
Kurš tūlīt jau sasniegs krastu.
Es esmu liedaga akmentiņš, pret kuru
Tu atduries.
Jogita Kupča
Pļaviņu novada ģimnāzija,
12. klase

N

ereti man nākas domāt par to, cik
daudz gan vienam vārdam var būt
sinonīmu un līdzību. Šādos brīžos
galvā aizsākas valodas vētra, atverot vaļā
durvis, radot caurvēju, kurā vārdi atsitas
pret domu sienām un balstiem. Šajos
brīžos domas it kā līst. Līst aumaļām,
ļaujot valodas vējam ieskrieties pār
līdzenumiem un aizpildīt neziņas slāņus
manā prātā.
Valoda tur prātu gūstā. Bet šis
gūsts nav ne nežēlīgs, ne smags. Tas ir
saviļņojošs un neprognozējams. Valodas
vētra izkliedē valodas caurvēju, kurš tik
bieži mūs sasien un savažo.
Man ir skaidrs tas, ka pēc pāris
gadiem, neskatoties ne uz ko, es lasīšu
vakara pasaku saviem bērniem. Un pats
būtiskākais ir tas, ka es lasīšu latviešu
tautas pasakas latviešu valodā.
Katrīna Kordasa
Misas vidusskola,
12. klase

M

an šķita, ka mēs esam fantastiski.
Nē, mums šķita, ka esam fan
tastiski.
Kā Meistars un Margarita. Kā Elviss
Preslijs un rokenrols. Kā siers ar vīnogām
un baltvīnu. Kā krītoša zvaigzne un
sen lolota vēlēšanās pelēkā sirdī. Jā,
tieši tik fantastiski, skaisti un saderīgi,
ka smaidot pret Sauli ar asarām acīs,
var redzēt daudzas varavīksnītes. Un
tieši tikpat atšķirīgi kā franču merci un
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latviešu paldies. Kā saulespuķe vasarā un
satrunējis čiekurs ziemā... Un tomēr. Mēs
joprojām bijām nepārspējami. Mūs šķīra
viss, un vienoja nekas, gluži tāpat, kā šķīra
nekas un vienoja it viss. Mūsu starpā nekā
nebija. Pat ne gaisa un pat ne gaismas.
Mēs bijām nepārtrauktā lidojumā metru
virs zemes ar rozā sirds formas brillēm uz
deguniem un tūkstošiem spožu dzirksteļu
kā acīs, tā arī krūtīs. Mūsu starpā nekā
nebija. Tas ir tas, ko mēdzi man teikt. Ak
Dievs, cik biju laimīga! Bet cik tad ilgi tādā
paradīzē ļauts dzīvot?
Tu runā. Es klausos. Es nesaprotu.
Vai varbūt negribu saprast? Asaras acīs.
Skatos uz Sauli. Nav smaida. Varavīkšņu
ne tik.
Visa vecā beigās
un visa jaunā sākumā
tu joprojām nesaprati,
ka esi mānījis mani.
Tev vajadzēja klusēt kā
mīlniekiem zem ūdens.
Ja tu nebūtu licis zilbi pie zilbes un vārdu
pie vārda, mūsu starpā joprojām nekā
nebūtu.
Bet zini, kas mūs šķīra? Valoda.
Lelde Dudare
Pļaviņu novada ģimnāzija,
12. klase

N

āc! Iesim!
Roku rokā es, tu un valoda mūsu.
Lai cik tālu ietu,
Lai cik grūti būtu
Kā sargājošs eņģelis
Tā vienmēr starp mums.

No mazām dienām pie šūpuļa klāt
Starp mani un mammu,
Starp mani un tēti,
Starp mani un plīša lācīti mīļo.
Un tagad starp Tevi un mani tā ir.
Kā trausls ziediņš starp latviešiem
Brīvi aug valoda mūsu,
To laistīt, ravēt un mūžīgi kopt –
Tas tautas svēts pienākums.
Dod roku!
Nāc! Iesim!
Es rādīšu tev,
Kā mīlēt,
Kā cienīt,
Kā lolot un sargāt
Latvijas vērtību lielo.
Lai franči,
Lai spāņi un amerikāņi
Jūt mazās valodas milzīgo spēku.
Nāc! Iesim!
Roku rokā es, tu un valoda mūsu.
Lai kā tev ietu,
Lai kur tu būtu
Kā bākuguns spoža
Tā rādīs tev ceļu
Sintija Ūzuliņa
Madonas pilsētas 1. vidusskola,
12. klase
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S
M

ēs mākam izteikt savas
domas, bet izteikt jūtas
ir ļoti grūti. Manuprāt,
jūtas, kas ir starp diviem
cilvēkiem, vispār nav iespējams
izteikt vārdiem. Pilnībā piekrītu
Raiņa teiktajam: „Visu, ko
saka prāts, var pārtulkot visās
valodās; visu, ko saka jūtas, –
nevienā.”
Alvis Vēmanis
Taurupes vidusskola,
11. klase

V

avu valodu kā māti cienu,
Visiem dzīves ceļiem ar to cauri brienu.
Lai kur es būtu, sirdī mājo vārdi šie:
„Dievs, svētī Latviju!” – vai nav skaisti tie?
Ar paceltu galvu, roku uz sirds
Vēroju kā latvju karogs saulē mirdz –
Sarkanbaltsarkanais, tas mastā plīvo brīvi,
Tam izrādu cieņu, tam ziedoju dzīvi,
Jo viss, ko dzīvē vēlos es –
Ir savai tautai godu nest,
Dienu sākt ar vārdiem skaistiem:
„Esmu lepns, jo esmu viens no latvju bērniem.
Mana valoda – tā man viena pasaulē,
Man gods to sargāt, turēt savā azotē.”
Ja mīli savu valsti tā,
Laid šo mīlu brīvībā.
Pacel galvu, saki: „Es
Vēlos savai tautai godu nest.”
Nauris Timofejevs
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
11. klase

 loda nav tikai sazināšanās līdzeklis. Pilnīgi
a
noteikti ne. Tā ir sapratne, iecietība vienam pret
otru, uzklausīšana, tolerance. Valoda starp mums
ir kā silta uguns, kas silda mūs brīžos, kad ir
vientuļi. Cilvēkiem savstarpējā saprašanās reizēm
ir daudz svarīgāka nekā tūkstoš izteiktu vārdu.
Manuprāt, šī sapratne ir jau kaut kas augstāks
par vienkāršu valodu. Var teikt, ka tas ir valodas
dziļākais līmenis.
Arnis Ritiņš
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija,
12. klase
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K

ā putni dzied daiļas dziesmas
Un suņi rej, kad tiem draud briesmas,
Kā sienāži pļavas vijoles čīgā
Un vilki gaudo tālēs bezgalīgās,
Tā arī mēs, cilvēki, valodas runājam
Un valodās pat miljardiem grāmatu drukājam.

Tevis pasacīts gaišs vārds
Liek smaidam iezagties manā sejā.
Un tevis izteikts mīļš teikums
Liek manai sirdij griezties dejā,
Jo mūs saista kaut kas īpašs,
Jo mūs saista viena valoda.
Elvijs Zālītis
Pļaviņu novada ģimnāzija,
12. klase
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Nebēdā, māmuliņa,
Nezudīšu, kur iedama:
Izšķīrās man darbiņš,
Izveicās valodiņa.
(Latviešu tautasdziesma)

M

an sāp, kad redzu un dzirdu,
kā tiek nodarīts pāri latviešu
valodai. Kur tad tai augt un
attīstīties, ja ne Latvijā? Vai dalīt
vietu, kura jau sen ir izcīnīta, tagad
ir pareizi? Varbūt šoreiz lielākajam
un stiprākajam būtu jāatkāpjas? Ja
latviešu valodu apgūtu un ikdienā
izmantotu visi Latvijas iedzīvotāji, tad
domāju, ka nevienam nebūtu naids un
iebildumi pret citām valodām Latvijā.
Valoda mūs attīsta, ne tikai mēs
viņu. Tā dara mūs cilvēcīgākus. Valoda
mūs māca. Māca būt atsaucīgiem un
pieklājīgiem. Valoda mūs parāda no
malas. Valoda ir kā bumerangs, kurš
atgriežas vienmēr atpakaļ. Caur mūsu
darbiem, izteikumiem un domām mēs
parādām savu patieso attieksmi pret
valodu, parādām, kādi cilvēki mēs
esam.
Ko tie ļaudis nedarīja
Ar savām(i) valodām:
Pieceļ koku, vēja lauztu,
I valodu nerunātu.
(Latviešu tautasdziesma)
Laura Gagunova
Austrumlatgales Profesionālā
vidusskola, 1. kurss

K

ā pieneņpūka, kas dodas pasaulē,
Kā bērns, kas spēlējas smilšu kastē,
Starp tevi un mani ir valoda,
Tik krāšņa un rotaļīga.

Kā Jāņu vainags, kas sārtvaidzei galvā,
Kā gadskārtu svētki, kas iepīti laikā,
Starp tevi un mani ir valoda,
Tik mainīga un ziedoša.
Kā zirgs, kas spēcīgi auļo pa pļavu,
Kā lietus, kas stiprina zemi,
Starp tevi un mani ir valoda,
Tik varena un skanoša.
Kā eņģeļi, kas spēlē taures debesjumā,
Kā mākoņi, kas rada Dieva stāstu,
Starp tevi un mani ir valoda,
Tik svēta un melodiska.
Bet, ja starp tevi un mani ir pelni,
Kas priecātos, dziedātu, mīlētu,
justu?
Starp tevi un mani ir valoda,
Mūžam dzīva kā dvēselē kalta –
neizdziestoša.
Līva Zilvere
Vecpiebalgas vidusskola,
12. klase

S

tarp katru cilvēku valda savādāka –
īpašāka saikne un valoda. Ar vienu
cilvēku ir vēlēšanās runāt par visu,
bet ar citu – ir vienkārši labāk paklusēt un
neteikt neko. To var arī saukt par valodas
emocionālo funkciju. Prieks, sarūgtinājums...
Vienalga, par ko mēs vēlamies izrunāties
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un tādā veidā paust emocijas. Citreiz
izrunāšanās ar kādu ir labākais veids, kā
nomierināt sevi. Vārdi, domas, izjūtas –
vienmēr šaudās mums apkārt, izlaužoties
uz āru ar valodas palīdzību.
Laura Golubeva
Riebiņu vidusskola,
10. klase

L

ai sarakstītu kādu
dziesmu, nepietiek
tikai ar melodiju
vien, vajadzīgi arī vārdi,
kuri dziesmai dod jēgu.
Protams, ir cilvēki, kas
klausās simfonisko mūziku, kurai nav
vārdu, taču lielākā daļa no mums, īpaši
jaunieši, klausās mūziku, kurai ir vārdi.
Tas ir tāpēc, ka dziesmas vārdi cilvēku
ietekmē emocionāli, klausoties dziesmas,
kuras saistās ar laimīgiem brīžiem tavā
dzīvē, tu jutīsies labi un atcerēsies
visas tā brīža sajūtas. Tādā pašā veidā
dziesma var arī sabojāt garastāvokli, ja
tā asociējas ar kādu skumju notikumu.
Mākslā tiek izmantota valoda, kuru mēs
visi, cits vairāk, cits mazāk, bet tomēr
saprotam. Glezniecība bez valodas
vispār nav iedomājama. Piemēram,
modernistu gleznas, kurās ir vienkārši
traipi un krāsu pleķi uz audekla. Arī tā
ir valoda, jo mākslinieks, uztašķot šos
pleķus, atspoguļo savas emocijas – to,
ka viņš ir dusmīgs vai priecīgs. Vārdos
izteiktām emocijām ir spēcīga ietekme

uz otru cilvēku. Arī smaids ir valoda, jo
tam ir nozīme. Ar šo smaidu pasaku, ka
priecājos to cilvēku redzēt. Dzīve bez
emocijām būtu neiespējama, jo cilvēks
ir sabiedrisks, cilvēkam ir nepieciešama
saskarsme ar citiem.
Jebkura tauta lepojas ar savu valodu,
bet liela daļa cilvēku prot citu tautu valodas
jeb svešvalodas. Mūsdienās, kad ceļojam
uz ārzemēm, meklējam darbu citās
zemēs, svešvalodas ir ļoti nozīmīgas,
tāpēc svešvalodas māca jau skolā.
Daudzās profesijās arī ir nepieciešamas
labas svešvalodu zināšanas, piemēram,
pārdevējiem vai uzņēmējiem. Nekad
nevar zināt, kādā valodā runās klients,
kurš iegriezīsies veikalā iepirkties vai tavā
firmā darba meklējumos. Ja nemācēsi
atbildēt, tad tu šo klientu, iespējams,
pazaudēsi. Svešvalodu zināšanām ir liela
nozīme cilvēka dzīvē, jo tās nākas izmantot
teju katru dienu, īpaši informācijas
tehnoloģiju laikmetā.
Trīs lietas, bez kurām cilvēka dzīve
ir neiespējama – māksla, jo tā vajadzīga
izklaidei; emocijas, jo tās vajadzīgas
jūtu izrādīšanai; svešvalodas, jo tās
nepieciešamas gandrīz ikvienā darbā un
ceļojumā, lai cilvēks nepazustu mūsdienu
globālajā pasaulē. Tas viss ir iespējams,
pateicoties valodai. Es savu valodu cienu,
tāpēc cenšos to lietot pareizi un atbilstoši
komunikācijas situācijai. Mācos arī
svešvalodas, jo bez tām dzīvē neiztikt.
Artūrs Gailis
Īslīces vidusskola, 10. klase
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E

smu novērojusi to, jo vairāk cilvēki
uzturas kopā, jo līdzīgāka kļūst viņu
valoda. Viens no otra tie pārņem
dažādus izteicienus, vārdus – gan labus,
gan ļaunus, kas nemanāmi iekļaujas
valodā un kļūst par tās sastāvdaļu uz
ilgu laiku vai pat uz mūžu. Valodai jābūt
tādai, lai tā visiem būtu saprotama un
vienkārši uztverama. Viena no Latvijas
bagātībām ir mūsu valoda, kurā nevienā
citā valstī nerunā. Tieši tāpēc mums ir
jārunā savā valodā, jāaizstāv un jāciena
tā. Tās pamatā ir mūsu tautas gars, un,
zaudējot savu valodu, zudīsim mēs paši.
Tie, kas liek valodai pastāvēt un dzīvot,
esam mēs visi – latvieši.
Laura Upeniece
Viļānu vidusskola,
11. klase

V

ienalga, kur dzīvo,
Lieto valodu brīvo.
Tev nebūs par ļaunu
Apgūt valodu jaunu.

Ja nebūtu valodas mums,
Kā vēstis es nodotu jums?
Mātei teiktu, ka mīlu viņu?
Un draugiem veltītu ziņu?
Starp tevi un mani ir valoda,
Kā upe tā mūžam skalota.
Garā, tālā gadsimtu skrejā
Tā pluinīta pārmaiņu vējā.
Anda Zaumane
Taurupes vidusskola, 12. klase
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S

enās Izraēlas karalistes ķēniņš
Zālamans, kuru uzskatīja par ļoti
gudru un varenu valdnieku, reiz
teica šādus vārdus: „Nāve un dzīvība stāv
mēles varā; kas mīl savas mēles māku,
tas baudīs no tās augļiem.” Vārdi ne tikai
palīdz mums veidot vienkāršu sarunu,
bet ar tiem mēs varam pilnīgi izmainīt
savas dzīves stāvokli. Prasmīgs runātājs
var sev sagādāt bagātību un labklājību;
nepareizi izteikti vārdi var atnest postu.
Tā patiešām ir, ka mūsu vārdi var radīt
lielas izmaiņas mūsu un citu cilvēku
dzīvēs. Ar vārdiem un ķermeņa valodu
mēs varam kādu iepriecināt vai tieši
pretēji – apbēdināt. Pat kari sākumā
rodas cilvēku domās, vēlāk kāds dod
pavēli uzsākt pirmo uzbrukumu. Apustulis
Pāvils par valodu dažādību izteicās šādi:
„Ja es kādu valodu nesaprotu, tad es
būšu runātājam svešinieks, un runātājs
būs man svešinieks.” Cilvēkiem, kas katrs
runā citā valodā, nav iespējams sarunāties
un pilnībā vienam otru saprast. Valoda
mūs var gan vienot, gan atsvešināt.
Tauta pastāv tik ilgi, kamēr ir cilvēki,
kas runā tās valodā. Mēs, latvieši, neesam
liela tauta, taču esam pierādījuši pasaulei,
ka mums ir svarīga mūsu zeme, kultūra,
valoda un brīvība. Augsti vērtēju cilvēkus,
kas bija gatavi atdot savu dzīvību, lai
cīnītos par savas zemes brīvību un
pastāvēšanu. Viņi izdarīja visu, ko spēja,
lai nākamās paaudzes varētu dzīvot brīvā
zemē un runāt dzimtajā valodā. Katram

Latvijas pilsonim jāuzņemas atbildība par
mūsu valodas saglabāšanu un cienīšanu.
Vieglprātīga un nevērīga attieksme pret
savu tautu un tās valodu nozīmē necieņas
izrādīšanu tiem, kas par mūsu brīvību
atdeva savas dzīvības. Tautu atpazīst pēc
tās valodas.
Māris Grīnfelds
Rīgas Tirdzniecības tehnikums,
2. kurss

A

ugstāk par jumtiem un mākoņu pikām
Blīva kā gadsimtu biezā migla
Lidinās, spēlē ar vēju,
Sacer pasakas, esejas – tēlo.
Dzejoļu rindas tā raksta bez miņas,
Ikdienā taisnībai pakaļ dzenas,
Savieno dvēseles, vieno garus,
Audzē domām jaunus zarus.
To sauc par valodu, ieroci, velti.
Ar mums to vieno mīmika, žesti.
Starp mani un tevi,
Starp kukaiņiem, zvēriem
Jūtās un domās, mājās un skolās
Ir Dieva dāvana – mūsu valoda!
Anna Sokolova
Daugavpils 3. vidusskola,
10. klase

V

aloda ir brīnišķīga iespēja, lai
radītu prieku, smaidu, pozitīvas
emocijas un dažādas izjūtas. Tu un
es esam vienoti, mūs saista valoda, tā
mūs satuvina. Tu un es neesam vienoti,
kad valodas nav vai arī tā nav īstā! Tā
ir gan mūsu lielākais draugs, gan arī
ienaidnieks. Iespējams, tu domā citādi,
bet kādēļ tad tu baidies? Jūties nedrošs,
un tev ir bail? Tas ir tāpēc, ka nespēj
rast pareizo veidu, kā justies drošam.
Pirmkārt, sāc runāt un pasaule runās
ar tevi. Otrkārt, iemācies uzklausīt, tad
uzklausīs arī tevi. Nav svarīgi tas, kā tu
runā, un vispār valoda nenozīmē tikai
runāšanu. Pavisam vienkārši ir jājūt,
jājūt saikne, kas vieno tevi un mani.
Mājās, uz ielas, darbā vai vienalga kur,
galvenais, ka starp tevi un pasauli ir
saikne, saikne, ko sauc par valodu. Es
jūtos drošs un pārliecināts par sevi, jo
zinu, ka neesmu vienaldzīgs, jūtu, ka
starp pasauli un mani ir saikne! Gribu,
lai to jūti arī tu! Nav nozīmes tam, kas
esmu es un kas esi tu, bet nozīme ir
tam, kas ir starp mums. Draugs, vai
tu jūti, kas ir starp tevi un mani? Es
jūtu...
Norberts Ivbulis
Aglonas vidusskola,
12. klase
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J

au bērnībā mēs sākam apgūt
valodas – pirmā valoda ir grūti
saprotama, jo mēs nerunājam, bet
kā mazuļi tikai smaidām un raudam – tā
izsakot savas emocijas. Kad mēs augam
lielāki, mēs sākam apgūt valodu, kurā runā
mums tuvie cilvēki – brāļi, māsas, vecāki,
vecvecāki. Līdz skolas laikam mēs sākam
apgūt otro valodu – parasti to, kurā runā
mūsu draugi bērnudārzā, pārsvarā tā ir
citas tautības valoda, Latvijā, piemēram,
tā ir krievu valoda. Skolā mums māca jau
trešo valodu – angļu valodu, bez kuras
nav iespējams sazināties ārzemēs. Šīs trīs
valodas mēs apgūstam vairākus gadus,
lai spētu sazināties ar dažādu tautību
cilvēkiem visā pasaulē. Vienmēr skolā ir
iespēja arī apgūt vēl ceturto un piekto
valodu – vācu un franču valodu.
Mēs skolā mācāmies sazināties arī
savā dzimtajā valodā – rakstām, lasām
un runājam. Bet skolēni ne vienmēr ārpus
klases lasa grāmatas, un to var redzēt
pēc viņu gramatiskajām, pareizrakstības
kļūdām. Valodas izjūta arī ir jāattīsta –
tam ir domātas grāmatas, kas palīdz
mums uztvert rakstnieka valodu un
mācīties no tās.
Es mācos devītajā klasē, manā
klasē ir gan latviešu, gan krievu tautības
skolēni. Lai cik neiedomājami tas būtu,
tomēr ir daži krievu tautības skolēni, kas
runā, lasa un raksta gramatiski precīzāk
nekā latviešu skolēni. Tas ir tikai tāpēc,
ka skolēni mājās nelasa grāmatas. Man
viņu ir žēl, jo viņiem dzīvē būs grūtāk kaut

ko sasniegt, jo kā viņi spēs iemācīties
pareizi gramatiski veidot teikumus citās
valodās, ja nemāk tos veidot dzimtajā?
Svarīgi mācēt tos salikt pareizi teikumā,
lai klausītājs spētu saprast teikuma
pamatdomu.
Lāsma Jansone
Jelgavas 4. vidusskola,
9. klase

A

pgalvošu, ka ne vienmēr ir vaja
dzīgi vārdi. Vai ticēsiet? Bērns
valodu iemācās no tēva un mātes.
Bez pieaugušo palīdzības mazais bērniņš
nekad neiemācītos runāt, paust viedokli
un izteikt savas domas. Paiet kāds zināms
laiks, lai mazulis savu domu varētu ietērpt
vārdos. Bet kas ir pirms tam? Pirms vēl
viņš spēj teikt: mammu un tēt? Esmu
pārliecināta – viņš runā. Lai gan mazulis
vēl nemāk neko pateikt vārdiem, viņš
runā caur pieskārieniem. Izbaudot,
piemēram, mātes maigās rokas, glāstot
viņa ķermenīti. Kā bērniem mums vajag,
lai mamma samīļotu. Māte maigi noglāsta
bērna vaigu, tā sakot, ka mīl. Tāpat
arī mēs, pieaugušie, kaut mākam pat
vairākas valodas, tomēr mēdzam runāt
arī citādi – tā ir pieskārienu valoda. Tā
ir skaista savā klusumā, bez trokšņa un
mīļa savā maigumā. Grūtā brīdī drauga
maigs apskāviens liek justies drošam un
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sargātam. Bez vārdiem, bez skaņas, tikai
apskāviens. Un ļaudis, kuri kādu laiku
turējuši naidu, ja tikai pastieps roku cits
citam un saņems ciešu rokasspiedienu,
zinās, ka izlīguši. Apzināti nejauša roku
saskaršanās, un randiņš jau norunāts. Kas
gan var būt drošāks par mīļotā roku, kad
kāja bezdibenī slīd? Kuri gan vārdi dēlam ir
vēl atzinīgāki no tēva kā pleca papliķēšana
un stingrs apskāviens par pirmo uzvaru
sacensībās? Kuri vārdi vēl mīļāki par tiem
glāstiem, ko mīļotais cilvēks var sniegt?
Pieskārienu valodai nav skaņas, bet tā ir
īpaša vibrācija. Un ticiet vai ne – bet līdz
sirds dziļumiem. Tā nāk ar mīļumu, man
šķiet, tā ir vēl iedarbīgāka valoda nekā
verbālā. Ja puišeļi, kuri skolas pagalmā
kaujas, labāk izvēlētos paspiest roku
viens otram, vai tas nebūtu ieguvums
visiem? Ir brīži, kuros vārdi ir lieki, tad
labi noder šī valoda. Mēs mācāmies to
lietot kopš mazotnes. Citam tas izdodas
labāk, citam ne tik labi. Mazulis, jau agrā
bērnībā neizjutis pieskārienu spēku, izaug
par cilvēku, kurš nespēj paust jūtas.
Valoda, kas netiek runāta no bērnības,
nekad nekļūst par dzimto valodu.
Ir vēl arī kāda cita, ne mazāk svarīga
saziņa. Tā ir klusēšana. Arī klusēšana ir
valoda. Vai šķiet neiespējami? Reizēm
klusēšana ir muļķība, bet reizēm – liela
gudrība. Kas ir klusēšana? Kas ir klusums?
Kas notiek tad, kad ir kluss? It kā neko
nedzird, bet vai prātā neauro simtiem
domu tūkstoš valodās? Un kā vēl! Kad
pēc skaļām vārdu pārmaiņām dusmās un

aizvainojumā ar troksni aizcirstas istabas
durvis, istabas klusumā šķiet – smadzenes
rūc. Ir dzirdēts, ka saka: tik kluss, ka ausīs
džinkst. Tātad tomēr nav klusums. Kā tad
var teikt, ka apkārt nav skaņas? Tomēr
iekšā ir kas tāds, kas mudina vai pat liek
dzirdēt. Tā skaņa nav ārēja, taču rada
troksni. Bet no kurienes radies jēdziens
par klusumu, ja patiesībā klusums ir
lielākā un stiprākā skaņa? Kad ir klusums,
ārējais, var dzirdēt pašu skaļāko – sevi.
No domām nevar aizbēgt, bet no vārdiem
gan. Šai izbēgšanai no vārdiem ir sava
valoda, un tā ir klusēšana. Ir iespēja
paklusēt, neteikt neko, lai izvairītos no
sekām. Klusums ir spēcīga valoda, kura
slēpj sevī neizmērojamus dziļumus, kuros
mēdzam krist. Kad ļaujam sevi apspiest
vai apvainot, mēs izmantojam šo klusuma
valodu, lai runātu. Lai runātu par to, cik
mums ir bail un kā mums sāp. Žēl tikai, ka
reizēm mēs klusējam tad, kad nevajadzētu,
bet neklusējam tad, kad vajadzētu.
Vai saziņai vienmēr vajadzīgi vārdi?
Pieskārieni un klusēšana arī ir valoda.
Dažās situācijās pat vēl spēcīgāka un
iedarbīgāka par verbālo saziņu. Galvenais
jau nav runāt, bet gan tikt sadzirdētam.
Un sadzirdēt var ar saprotošu pieskārienu
vai rokasspiedienu, bet tad, kad daudz
jau ir bijis vārdu, sakāmo var sadzirdēt
arī klusumā. Kā jau jebkura valoda, lai
to apgūtu un neaizmirstu, ir jāmācās. Šīs
valodas mācās visu mūžu.
Rūta Kārkliņa
Cēsu Valsts ģimnāzija, 11. klase
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T

ēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni
laipotāji. Nevis vienu, bet daudz
laipu metuši mūsu senči, jo zināja –
uz vietas palikt nedrīkst. Palikšana uz
vietas nozīmē iznīcību. Lai kādi bezdibeņi ir
laipas apakšā, tiem jātiek pāri, jāpārceļas
uz otru krastu. „Dod, Dieviņ, kalnā kāpt,
ne no kalna lejiņā,” lūdzas dainu latvietis.
Tas ir ceļš, pa kuru mums izsenis norādīts
iet. Kad pietrūkst savu spēku, lai uzkāptu
kalnā, jāmeklē laipa – tēvu tēvu padoms,
dzīvotmāka, runātprasme.
Liepu laipas un lazdu laipas zem
kājām klājuši viņi – mūsu senie tai pusē
palicēji. Tāpat kā pilna ir Māras istabiņa
sīku, mazu šūpulīšu, tikpat blīvs ir
lielāku un mazāku, šaurāku un platāku
tiltu klājums mūsu dzīves telpā. Valoda
ir viena no tēvutēvu mestajām laipām.
Valoda kā pacelts tilts spēj būt arī
nepārkāpjama siena cilvēku sapratnes
vidū.
Bija jāsamet vairākas laipas līdzās, lai
uzceltu izturīgu valodas tiltu, pa kuru
uzdrīkstēties iet un nicīgi noskaņotajām
cittautu lielkultūrām bezbailīgi apliecināt
savu nacionālo identitāti. Ne smieklam
nāca viņi – paši pirmie mūsu kultūras
uguns nesēji. „Es atnācu uguntiņu ar
basām kājiņām,” dziedāja viņu iekšējā sirds
balss, un tieši tā – ar basām kājām – pa
valodas laipu laipām uz latviskās mākslas
un kultūras krastu pārcēlās J. Alunāns ar
savām „Dziesmiņām”, tās pasniegdams
kā laipu sekotājiem. Daudz skaļāk laipoja,
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valodas tiltu rībināja A. Pumpurs ar eposu
„Lāčplēsis”, un latviešiem vairs netrūka
nedz laipu metēju, nedz laipotāju.
No latviešu valodas būvēts ceļš
uz latvietību. No Raiņa, O. Vācieša,
V. Belševicas dzejas valodas ir tēsti dēļi
tām laipām, pa kurām nokļūt cittautu
kultūras stāvkrastos. Gēte, Šillers,
Hamsuns pa mūsu dižgaru mestajām
laipām nesatricināmi ir nākuši un nākuši
mūsu mākslā un kultūrā. Pa tām pašām
laipām pasaulē aizgājuši Rainis, Aspazija,
V. Belševica, K. Hamsuns, N. Ikstena,
I. Ābele. Pa valodas laipu ir iets un klauvēts
pie Nobela prēmijas piešķīrēju durvīm.
Uz valodas laipām stāvot, ir nojausts tas
labākais, kas jāatved mūspusē – norvēģu
dzejnieka T. Transtrēmera dzeja tika
iztulkota un izdota latviski pirms lielās
prēmijas piešķiršanas.
Ja valoda nebūtu laipa, kas ved uz
priekšu, mēs arī 21. gadsimtā pastellētu
zābakus, nobrauktu līdz sābrim, viens
otram uzrakstītu un nosūtītu grāmatu,
bet jūtas mīļotajam cilvēkam tagadnē
izteiktu vārdos: „Kā es tevi mīlēju!”
Valoda ir laipa, pa kuru atgriezties
atpakaļ, lai paceltu to vērtīgo, kas ceļā
pazudis. Tās ir sarunas ar Dievu, lūgšanas,
pateicības Dievam arī tad, kad klājas labi.
Uz valodas laipas stāvot, varam lūkoties
vārdu straumē, kas urdzēdama mums
aizplūst garām. Folkloras pētniece un
valodniece J. Kursīte, pa laipu laipām
pagājusies atpakaļ, pielocījusi jau

divas vārdenes ar senvārdiem. Zem
valodas laipas virmo tūkstošiem vērtīgu
un labskanīgu jaunvārdu: tērzētava,
smacenis, dižplāns, draugoties, glābēj
silīte.
Valoda ir laipa, uz kuras stāvot, novērsts
absurdais un nejēdzīgais. Ar runām,
lūgšanām, domām apstādināta Daugavas
HES celtniecība, novērsta asinsizliešana
janvāra Barikāžu laikā.
Valodas laipu paceļot svērteniski, rodas
siena.
Mūru laiks beigsies tikai tad, kad ik
siena, kas savtīgi celta, kalpos par laipu.
Tā laipot, ka pietika mūžiņam!
Klinta Šmite
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,
12. klase

M

an ir stāsts, kuru reiz man
pastāstīja vecmāmiņa, man vēl
mazai esot.
„Kādā rudens dienā es gāju pastaigā
gar Gauju un pēkšņi ieraudzīju skatu,
kuru neaizmirsīšu nekad – man priekšā
stāvēja zēns, kurš likās nomākts un
apjucis. Viņš ar ilgu pilnu skatienu
raudzījās tumšajā ūdeni, kas mūsu acu
priekšā virpuļoja trīs metrus tālāk. Ko
viņš domāja? Varbūt to, cik viegli būtu
savu dzīvi izbeigt tieši šeit un tagad? Es
uzrunāju šo jaunekli, un viņš satrūcies
pavērās manī – laikam mani iepriekš
nemaz nebija pamanījis. Viņš, neko

nesakot, paņēma mani aiz rokas un mēs
turpinājām rudenīgo pastaigu. Sākām
runāt – par dzīvi, skolu, draugiem,
attiecībām. Saruna raisījās kā burbuļojošs
strautiņš, kurš tā vien kāro paraut līdzi
vēl kādu zāles stiebru vai koka zariņu.
Tā vakari gāja, pastaigas kļuva garākas
un garākas. Mums nekad neaptrūka
tēmu, par ko runāt, lai gan viens par
otru zinājām ļoti daudz – varētu teikt,
ka gandrīz visu. Mēs jutām, ja otru kas
nomāca – mums atlika ieskatīties viņa
acīs, un galvā jau veidojās jautājums –
kas noticis?
Kādu dienu ienāca prātā ideja –
mēģināsim trīs dienas nerunāt! Gājām
klusēdami, nekas nemainījās, nebija
neērti klusuma brīži, jo sapratām viens
otru bez vārdiem. Reiz viņš teica:
„Paldies, ka toreiz tikai ar viena teikuma
izsacīšanu pie Gaujas mainīji manas
domas par dzīvi!” Es vienmēr būšu viņa
atmiņās, viņa sirdī kā meitene, kura
nebaidījās viņu uzrunāt.”
Toreiz, kad biju maza un vecmāmiņa
stāstīja šo stāstu, es domāju tikai par to,
cik skaisti tas būtu, ja arī man tā kādreiz
gadītos. Tagad saprotu, cik ļoti svarīga
bija valoda starp šiem abiem cilvēkiem.
Viņi spēja atrast saikni, kas vieno abus –
tā bija valoda, kā arī līdzīgie uzskati par
dzīvi.
Ieva Jaunslaviete
Valkas ģimnāzija,
11. klase
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Agneses Japiņas zīm., Izvaltas pamatskola, 6. klase
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V

aloda ir ar mani, kad draugam
saku: „Tu vari!” Arī tad, kad kaķim
mīļi saku: „Tūlīt tev ieliešu pienu!”
Ar mani kopā tā ir manā lūgšanā. Mana
valoda ir ar mani. Tāpēc jau mana. Tava
valoda ir ar tevi. Tāpēc jau tava. Es vēlos
to nedaudz iepazīt, sajust. Tu stāsti, ka tā
tev ļauj atklāt sevi, ka tā ļauj tev saprast
citus. Tu stāsti, ka tai patīk dejot miglā un
spēlēties ar rasas lāsēm. Tu saki, ka tad tā
skaļi sauc, ka mīl dzīvi. Tu vēl stāsti,
es vēl gribu zināt, bet tu atbildi, ka
tā valoda ir tava. Lai paliek ar tevi,
jo tā ir tikai tava. Mums ir mūsu
valoda. Tā ļauj mums saprast, izjust
vienam otru, priecāties, skumt. Tā
ļauj mums saklausīt, sadzirdēt. Tā
mūsu klusumu pārvērš pieskārienā. Un
labākais ir tas, ka esmu sadzirdēta.
Anta Zujeva
Ciblas vidusskola,
11. klase

S

tarp tevi un mani ir valoda, kura
palīdz, izskaidro, atbalsta, iznīcina,
nomierina, uztrauc, aicina, izkropļo,
aizkustina, aizvaino, traucē, rada, pilnvaro,
organizē, aizliedz, sveicina, aktivizē, anulē,
parodē, vēršas, izsvītro, apbur, draud,
apelē, raksturo, māca, apsaukā, tulko,
apsmej, laupa, apsveic, apvaicājas, lūdz,
modelē, velta, zvēr, apžēlojas, norāda,
ārda, noskaņo, argumentē, slēpj, liekuļo,
izaicina, atbaida, atdarina, izrēķinās,
atgādina, atjauno, atkausē, nosaka,
apsūdz, pārveido, atklāj, pagarina, atļauj,

pamato, atraisa, dāvina, pārliecina, atdod,
atšifrē, tēlo, baro, atbruņo, caurstrāvo,
piesārņo, izdaiļo, pierāda, apsūdz, joko,
kaitē, komentē, dedzina, dezinformē,
izdabā, uzbrūk, diriģē, sagrauj, dod,
ievirza, dziedē, formulē, glābj, vingrina,
ietekmē, glaimo, iepriecina, vilina,
godina, saliedē, gremdē, saasina, izdzēš,
saviļņo, samīļo...
Un kā domā tu?
Linda Pizāne
Krāslavas Varavīksnes
vidusskola, 10. klase

V

aloda ir kā dziesma, kas skan
nepārtraukti jau ilgus gadu tūksto
šus. Tā ir kā upe, kuras tecē
jums ir neparedzams, un tā met savus
līkumus pa visu pasauli. Valoda ir tautas
dzīvības dzirkstele, kas ļauj tautai dzīvot
pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi. Protams, arī
mana dzimtā valoda ļauj iegūt jaunus
draugus, pilnvērtīgi sazināties, un tāpēc
es no visas sirds esmu ļoti pateicīgs savai
dzimtajai latviešu valodai. Es nevaru šo
paldies izteikt vārdos, jo, kā saka, mīl
nevis ar vārdiem, bet ar darbiem un jūtām.
Tāpēc, manuprāt, bez valodas varētu
sazināties tikai mīlot, ar mīlestību.
Raitis Indrikovs
Aglonas vidusskola,
10. klase
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Loretas-Marijas Lisenokas zīm., Krāslavas pamatskola, 8. klase
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E

s esmu tikai kārtējais cilvēks
milzīgajā Visumā, plašajā pasaulē,
lielajā kontinentā, mazajā Latvijā...
Es esmu tikai turpinājums. Man ir dota
misija, man ir dots gods – nest savu
valodu, savu latviešu valodu tālāk, plašāk
pasaulē, lai pierādītu, ka mēs esam stipra
tauta, ka mēs, latvieši, spējam saglabāt
pašu dārgāko, kas mums ir – Latviju un
mūsu mīļo valodu. Man ir dotas kājas,
lai skrietu pasaulē un parādītu, kas ir
Latvija, kas ir latvieši, man ir dotas
lūpas, lai pār tām plūstu vārdu virums kā
Iguasu ūdenskritums Brazīlijā, man
ir dotas rokas, lai celtu valsts godu
augstāk, Dievs man ir devis arī acis
un ausis, lai es redzētu un dzirdētu
labo, kas mīt mūsu valodā. Es esmu
latviete, un, lūk, mans gods – mana
latviešu valoda. Katram cilvēkam
individuāli ir jāapzinās, ka viņam ir
jāciena savas valsts valoda. Mana
valoda ir mans gars, mana saprašana un
uztvere, mans zīmogs, kā es sevi parādu
pasaulē. Runāt raiti, lietojot bagātīgi
izveidoto vārdu krājumu, nozīmē sniegt
patiesi brīnišķīgu dāvanu savai dzimtajai
valodai. Es ticu, ka mēs, latvieši, spēsim
saglabāt pašu dārgāko, kas mums ir –
mūsu latviešu valodu!
Arta Paula Nuķe
Valkas ģimnāzija,
11. klase

V

aloda starp mani un tevi ir unikāla
un spēcīga. Valoda ir unikāla
tāpēc, ka mūsu sarunvalodā esam
ieviesuši kādu īpatnēju vārdu, kura īsto
nozīmi saprotam tikai mēs, un pārējie
var tikai minēt, ko mēs ar to domājam.
Tā ir starp daudziem draugiem. Tas ir
kā slepens kods mūsu draudzībai. Ja
mēs esam pieraduši viens pie otra, tad
apmēram zinām un spējam sagaidīt otra
teikto kādā noteiktā situācijā. Taču gadās
arī kāds pārsteigums. Pavisam netīšām,
nedomājot neko ļaunu, mēs varam
pateikt kādu vārdu vai
komentāru, kas ievainos
un sāpinās otru. Protams,
tas var notikt arī speciāli,
ja dusmās aizsvilstamies
un pasakām otram vārdus,
ko vēlāk nākas nožēlot.
„Vārds ievaino ātrāk, nekā
dziedē,” sacījis J. V. Gēte,
un es tam pilnībā piekrītu. Pateikt asu
vārdu var ātri, bet iecirstā rēta dzīs
daudz ilgāk. Es cenšos savu sarunvalodu
kontrolēt, it īpaši svešu un vecāku cilvēku
klātbūtnē. Es apzinos, ka dažreiz no malas
neizklausos perfekti, bet neviens no
mums nav ideāls, tāpat kā mūsu valoda.
Man ir svarīgs savas valodas lietojums, jo
es tādā veidā parādu, kāda esmu.
Annija Bērziņa
Īslīces vidusskola,
11. klase
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M

an ir svarīgi, lai savu valodu
zinātu visi. Ne tikai alfabētu,
bet pašu dzīves valodu. Vēlos,
lai cilvēki justu, kad otram ir skumji, lai
uzmundrinātu. Kad prāts priecīgs, lai
kopā līksmotu. Sajūtu valodai, manuprāt,
ir liela nozīme, lai dzīvotu saskaņā ar
notiekošajām pārmaiņām. Tā jau kopš
dzimšanas ir ielikta manā dvēseles šūpulī,
tieši tāpat kā katrā no mums. Kad biju
maza un vēl nepratu izteikt vārdos, ko
vēlos – vienalga pratu sarunāties ar
pasauli. Kas zina, varbūt tā pat bija labāk
un patiesāk! Mani pirmie vārdi pavisam
noteikti nebija paši izcilākie un gramatiski
pareizākie, tomēr tie netika izmantoti, lai
stilotu, kā to mēdz darīt jaunatne. Bet
arī tam posmam ir jāiziet cauri, lai vēlāk
nonāktu pie atziņas, ka sava valoda ir
jāciena tieši tāpat kā sevi un pārējais
sev apkārt. Es vēlu kaut uz mazu brīdi
pievērst uzmanību kādai no tām citādajām
valodām, kuras jau mīt katrā cilvēkā, taču
mūsdienu steidzīgais laiks liedz šo valodu
apgūt. To pašu novēlu sev – acis pievērt,
lai ausis sadzirdēt var!
Baiba Jēgere
Limbažu novada ģimnāzija,
12. klase

S

tarp tevi un mani ir valoda, kas,
alkdama laimes, uzrunā mūs.
Kas cerot un gaidot sniedz roku
savu, kas klusuma brīdī par skaņu kļūst.
Starp tevi un mani ir valoda, kas soli
sper tuvāk un roku sniedz,
Kas priecājas līdz ar izteiktām domām,
bet, zaudējot vārdus, sāpēs kliedz.
Starp tevi un mani ir valoda, kas aicina
mīlēt ar vārdiem un darbiem,
Kas, dāvājot vārdus, tuvina mūs un
māca mūs nebūt pret, bet ar tiem!
Starp tevi un mani ir valoda, kas izsaka
to, ko pateikt tu baidies.
Tu celies ar to debesīs un vēlāk uz
zemes pēc vārdiem laidies.
Starp tevi un mani ir valoda, kas dāvā
tev gaismu, kad tumsā tu klīdis,
Kas aizēno dusmas, sasilda sirdi – un
svarīgs tad ir tev katrs brīdis.
Starp tevi un mani ir valoda, kas skanot
izraisa lepnumu krūtīs.
Tā dzirdama visur – skolā un mājās, tā
uzrunā tevi pat logu rūtīs.
Starp tevi un mani ir valoda, kas mūžīgi
dzīvo un asinīs plūst,
Kas cilvēkus vieno un laimīgus dara, bet
pārējie tad bez valodas lūst...
Starp tevi un mani ir valoda, kas,
alkdama laimes, uzrunā mūs,
Kas cerot un gaidot sniedz roku savu,
kas klusuma brīdī par skaņu kļūst.
Lāsma Tumova
Ciblas vidusskola, 11. klase

84

P

asaulē valda uzskats, ka, tikai
sarunājoties, var izprast viens otru,
tomēr es uzskatu, ka tā tas nav. Vai
tad mēs nespējam nolasīt no acīm vai no
lūpām? Vai vārdiem šai pasaulē tik tiešām
ir tik liela nozīme? „Smaids līdz ausīm”, tā
parasti saka mana vecmamma, ieraugot
manu seju. Viņa uzreiz noprot, ka kaut
kas ir atgadījies, iespējams, ka kārtējais
paveiktais blēņu darbs vai arī vienkārši
man ir laba oma. Lūk, kur arī parādās šī
spēja – lasīt pēc sejas izteiksmes. Man
šķiet, ka sejas mīmika ļauj labāk izprast
cilvēku nekā vārdi. Tomēr citreiz sejas
izteiksme nerunā tik skaidri kā cilvēku
darbi. Sitiens ar dūri pret galdu – tā ir
zīme par strīdu vai karstu diskusiju, to
saprot visi. Mūsu kustībās ir jaušams,
cik enerģiski mēs jūtamies, cik noguruši
vai arī cik vienaldzīgi mēs esam. Vai esat
ievērojuši, ka autovadītāji, sasveicinoties
cits ar citu, paceļ roku? Mēs ļoti labi
izprotam šā žesta nozīmi un, iespējams,
galvā ieskanas frāze čau, bet sveicēja
lūpas šo vārdu neizdveš, tātad ķermenis
vārdus izsaka mūsu vietā. Ir ļoti daudz
šādu piemēru (gaisa buča, sitiens uz
pleca utt.), kad ķermenis runā par mums,
jo tā ir vienkāršāk, tā mēs nesapinamies
vārdos.
Pēc manām domām, pasaulē vārdi ir
tikai palīglīdzeklis īstajai cilvēku sarunai,
jo vārdi spēj raksturot, cik stipri mēs
vēlamies panākt iecerēto, bet tie nespēj
aizvietot darbus, tāpēc mans secinājums

ir tāds, ka starp mums ir pieskārienu
valoda, ko spēj raksturot vārdi. Ja tev būtu
izvēle starp īstu, draudzīgu apskāvienu
vai vārdu salikumu – es tevi apskauju, ko
tu izvēlētos?
Evita Gaveika
Kaunatas vidusskola,
12. klase

C

aur Tevi pūta auksta un jūtām
neaptverama vēja brāzma. Tā tev
bija tikpat nevajadzīga kā tumsa
siltam rudens vakaram saulainā mežmalā.
Bet tā pūta. Un pūta tik stipri, ka aizpūta
pa gaisu pilnīgi visas dzeltenās, oranžās,
sarkanās un pa retam arī pelēcīgi brūnās
kļavas lapas, zem sevis atsedzot pelēko,
pliekano un vientuļo zemi. Visā savā
vienkāršībā un nomāktībā tā spēja būt
tik sirdij sveša un nomācoša. Tā teica, lai
eju prom. Bet – es negāju! Tajā dubļiem
piemītajā zemes laukumā, kam visi gāja
garām ar līkumu, es redzēju pietiekami
daudz, lai paliktu. Jo es zinu – ziemā tas
būs balts un pūkains, pavasarī – ziedošs,
vasarā – saules apspīdēts un man
joprojām tuvs. Rudens ir tikai uz laiku. Tā
dabā ir iekārtots. Nekas nestāv uz vietas,
un viss turpina mainīties.
Unda Paula Lauberga
Draudzīgā aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija,
11. klase
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Daigas Vagales zīm., Krāslavas pamatskola, 8. klase

N

o mācību grāmatām mēs zinām valodas
funkcijas. Ir valodas domāšanas un
informācijas iegūšanas funkcija; valodas
nosaucošā funkcija; valodas emocionālā
funkcija. Mainās vēsture, mainās cilvēce,
mainās arī valoda. Mūsdienās runātāju
skaits latviešu valodā, kuriem tā ir dzimtā
valoda, sasniedz aptuveni 1,5 miljonus.
Tas nav tik liels skaitlis, bet arī nav mazs.
Latviešu valoda vieno mūs ne tikai šeit,
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Latvijā, bet arī ārpus. Ap 200 000 cilvēku,
kuriem latviešu valoda ir dzimtā, dzīvo citās
valstīs.
Imants Ziedonis teica: „Valoda ir mūsu
ierocis. To jāmāk izmantot. Tai jādod spēks,
kurš sargās un atjaunos, nevis deldēs un
noniecinās.” Kamēr mums ir valoda, mēs
pierādām, ka esam dzīvi.
Oļesja Guseva
Jelgavas 6. vidusskola, 10. klase

L

atviešu valoda jau no pirmsākumiem
ir saistīta ar vārdu dziesma. Latviešu
valoda ir ļoti skanīga, un, kas zina,
varbūt senie latvieši tādu arī veidojuši
to, lai dziedātu. Vēstures avotos minēts,
ka mūsu senči, lai sazinātos, dziedājuši.
Tā radušās tautasdziesmas, kurās
apdziedātas un iekļautas visas latviešu
gudrības. Mūsdienās dziesmu dvēseli
īpaši uztur Vispārējie latviešu dziesmu un
deju svētki. Tajos raisās neaprakstāmas
sajūtas, kuras jāpiedzīvo katram. Bet ne
mazāk interesantas ir sajūtas pēc šiem
svētkiem, kādas es pats pieredzēju.
Kopā ar dalībniekiem no Jelgavas Valsts
ģimnāzijas kora „Skali” pēc latvju tautas
Dziesmu svētkiem ejam līdzi dziedošam
un gavilējošam ļaužu pūlim, kas pilni
pozitīvām emocijām virzās prom no
Mežaparka estrādes un pamazām izklīst
katrs savu ceļu, bet tautumeitas un dēli ar
dziesmām pieskandē tramvaju. Šajā īsajā
tramvaja braucienā dzird vienīgi latviešu
valodu, un tās ir apbrīnojamas sajūtas.
Īpaši Dziesmu svētkos, kad tūkstošiem
latviešu dzied vienā valodā – savā
dziesmas valodā. Dzirdēt tikai latviešu
valodu negadās bieži, bet tieši šie brīži
vieno latviešus visvairāk. Latviešu valoda
nav tā dzirdamākā ikdienā, jo bieži vien
uz ielas citas valodas to nospiež, bet, kad
latvieši sāk dziedāt, visas pārējās noplok.
Mūsu dziesmām piemīt īpašs spēks – pat
karavīri devās karot dziedādami. Mēs
dziedam par godu priekam, mīlestībai,
dzīvei un liktenim, kas ir bijis skarbs pret

mums. Tomēr mēs dziedam caur sāpēm
un bailēm. Un tas ir skaidrs – lai kādi laiki
ir gājuši un nāks, latvietis nezaudēs savu
dziesmas valodu, jo latvietim tā ir bijusi
un būs vissvarīgākā.
Matīss Brants
Jelgavas Valsts ģimnāzija,
11. klase

E

s Tevi redzu.
Reizēm tu, būdama pilsētniece,
Aizsoļo laternu tumsā.
Sekoju, soļi pinas, nespēju līdzi tikt.
Saucu, vārdi noslāpst nakts aizsegā,
Vai tu mani sadzirdēji?
Bet te, Latvijas ārēs,
Es Tevi dzirdu, tu stāsti pasaku –
Par aizgājušiem laiku laikiem,
Par mūžībai cauri plūstošu upi
Un dzimtas saknēm tajā.
Pietiek ar vienu vienīgu skatu...
Mūžībai
un savām saknēm tajā.
Līva Ciemiņa
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija,
10. klase
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Kaspara Mihejeva zīm., Krāslavas pamatskola, 8. klase
88

V

aloda palīdz izstāstīt prieku,
Par bēdām, ja tādas prātu māc.
Es varu aprakstīt pat sīkāko nieku,
Pat to, cik skaļi vētrā jūra krāc!

Starp mums ir mūsu valoda,
Tajā runā visi mani draugi.
Tā ikdienā visus mūs pavada,
Tā – latviešu valoda, draugi!
Ritvars Osis
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
7. klase

S

tarp tevi un mani ir valoda,
Kas tuvākiem mums ļauj kļūt.
Starp tevi un mani ir valoda,
Kurai sāp, kura mīl, kura jūt.

Starp visiem mums ir vārdi,
Kuri ļauj izteikties tik brīvi,
Starp visiem mums ir vārdi,
Kas dzīvo savu dzīvi.
Un katrā teikuma vārdā
Zilbītes mazas mīt,
Un katrā teikuma vārdā
Tās palīdz skaņām līt.
Starp tevi un mani ir valoda,
Bez kuras mēs esam tik vieni.
Starp tevi un mani ir valoda,
Ar kuru mēs mīlam un cienām.
Nora Bērziņa
Ādažu vidusskola,
7. klase

C

ilvēk, atceries – tāda valoda kā mums
nav sastopama nekur citur, izņemot
Latviju. Godā un cieni savu valodu,
nepiesārņo to! Ja izzudīs latviešu valoda,
izzudīs arī latvju tauta. Dzimtā valoda
var būt tikai viena, tāpēc neaizmirsti to,
cel savu valodu augstā godā un nodod
dzimto valodu nākamajai paaudzei, kā to
reiz saņēmu es.
Valoda ir pats dārgākais un pats
svarīgākais, kas mums vien var būt!
Raitis Žebrovskis
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
7. klase

P

irmās zilbes, ko runāju es,
Bija tālu no sapratnes,
Bet laiks visu strauji nes,
Un šodien jau orators es!

Bet nebūs man nākotnes,
Ja valodu nievāšu es,
Jo viss uz šīs pasaules
Mirdz valodu varavīksnēs!
Tā sentēvu dvēseles
Nāk ciemos no aizsaules,
Kad valodu tu un es
Tālāk nododam paaudzēs!
Aleksandrs Marks Krusts
Ādažu vidusskola,
7. klase
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Mairas Moisejevas zīm., Krāslavas pamatskola, 8. klase

S

tarp tevi un mani ir kas īpašs, svēts un
godājams. Tas padara mūs par to, kas
mēs esam. Tas... nu patiesībā tā. Tā
jeb tās ir zināšanas, ko mēs jūtam sirdī. Tā
ir mazā balstiņa mūsu galvā. Tā ir vienota
domāšanas ķēde, ko labo, pulē ik sekundi.
Ja neeļļo to, nespodrina un vietā neliek, kad
tā reizēm nokritusi, tā vairs nedarbojas.
Par mehānismiem runājot, varētu teikt –
nefunkcionē un laika gaitā sajūk mazos
posmos. Un kam tad gan vajadzīgi atsevišķi
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dzelzs gabali, ko tāpat ar laiku rūsa samaitās?
Varbūt vienīgi metāla uzpircējiem. Vai
senlietu tirgotājiem. Varbūt. Gan jau kādu
santīmu atmetīs. Bet varbūt kāds labdaris
uzdāvinās jaunu? Bet ja nu tā vecā ļoti
iemīlēta? Tad tikai mūsu pašu rokās, posmu
pa posmam, pārņemot to no senčiem, nodot
saviem bērniem nepazaudētu.
Kalvis Lauberts
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija,
10. klase

L

ai nebūtu valodas barjeru, visiem
jāmācās svešvalodas – jo vairāk,
jo labāk. Jebkura svešvaloda paver
durvis uz kādu skaistu, vēl neiepazītu zemi.
Es uzskatu, ka varu atļauties nepārzināt
ģeometriju vai bioloģiju, bet man noteikti ir
jāzina vairākas svešvalodas, tomēr vairāk
par visu jāmīl, jāciena un jākopj sava dzimtā
valoda. Tomēr ir divas valodas, kuras vien
līdz labi saprot cilvēki visos kontinentos.
Tā ir mūzikas un mākslas valoda. Jebkurā
pasaules malā cilvēki sapratīs gan Mocartu,
gan Rahmaņinovu. Tāpat saprotamas būs
Rafaēla gleznas, gan Bidstrupa karikatūras.
Tikai mums, cilvēkiem, jau no bērnības
jātiecas pēc zināšanām, lai šīs valodas
saprastu pareizi.
Gundars Tomašs
Vecpiebalgas vidusskola,
7. klase

U

zsmaidot var iepriecināt, tā ir
sava valoda. Ar to var izstāstīt
kādu labu notikumu. Uzsmaidot tu
vari iepriecināt un likt justies labāk. Ar
dusmīgām acīm tu vari apbēdināt. Ar
tādām acīm var dot norādi par ko sliktu.
Bet, ja tu telpā ieej ar prieku acīs, ar
laimes sajūtu, tu vari iepriecināt. Arī
krāsām ir sava valoda. Piemēram, sarkanā
simbolizē mīlestību. Visam apkārt ir sava
valoda. Arī saule uzspīdot saka, ka būs
labs laiks. Visam ir sava valoda. Katra
valoda ir īpaša.
Zanda Fjodorova
Balvu pamatskola, 6. klase

R

eiz kādam vecam Dārzniekam
bija liels dārzs, kurā auga dažādi
interesanti koki. Tie nebija parasti
koki, katrs no tiem mācēja runāt, katram
kokam bija sava valoda, un katram bija
savi draugi. Kādu mazu kociņu sauca par
Latviešu koku, un vienīgie draugi tam
bija Prūšu koks un Leišu koks. Latviešu
un Leišu koki bija līdzīgi viens otram gan
izskatā, gan valodā, gan raksturā. Prūšu
koks tāds nebija. Latviešu un Leišu koki
mācēja par sevi parūpēties paši, bet Prūšu
koks bija atkarīgs no Dārznieka rūpēm.
„Sveiks! Kā tev šķiet, kur ir palicis mūsu
Dārznieks?” vaicāja
Prūšu koks. „Manas
daiļās zelta lapas
kļuvušas brūnas.
Kurš aplaistīs manas
zelta lapas? Kurš
par mani rūpēsies?”
„Par Dārznieku es
neko nezinu. Sen šeit viņa vairs nav. Tev
pašam vajadzēja iemācīties parūpēties
par sevi, nevis dzīvot Dārznieka laipnībā.
Manuprāt, tu atceries, kas notika ar
Gotu, Gallu, Latīņu un citiem kokiem. Tie
nomira, jo starp tiem vairs neeksistēja
valoda. Prūšu koks aizgāja zudībā, un
viņu reti kāds pieminēja. Taču tieši viņa
dēļ visi koki atcerējās galveno likumu –
„starp tevi un mani ir valoda”.
Kima Maskovska
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
7. klase
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Marekas Jonānes zīm., Vienības pamatskola, 5. klase

S

tāsta, ka sensenos laikos Dievs radīja
pasauli, cilvēkus un valodu. Arī es esmu
Dieva radīta un aplaimota ar valodu.
Valoda nav tikai tie daži tūkstoši vārdu, ko
cilvēks ikdienā lieto, valoda – tie ir sapņi, tā
ir draudzība, tas ir naids. Runājot it kā vienā
valodā, cilvēki bieži nesaprot otru, ar vārdu
nodara otram sāpīgi, tā ir naida un kara
valoda. Taču man gribas cerēt, ka starp tevi
un mani ir mīlestības valoda, kas kā Baltijas
jūra saplūst kopā no frāzēm, lai skanētu kā
latviešu valoda. Ja nebūtu latviešu valodas,
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mēs nebūtu latvieši. Mums ir jālepojas ar
savu valodu, jo nevienā citā valodā vārds
paldies neskan tik mīļi, jauki un skaisti. Tāpat
ir ar vārdiem lūdzu, labdien, uz redzēšanos.
Tāpat kā valsts – tā arī valoda ir jāuzskata
par savu māti, jo tā mūs pavada visu mūžu,
tieši tāpēc mums tā ir jāsaudzē, jāmīl un
jālieto pareizi.
Roberta Čudarkina
Balvu pamatskola,
6. klase

D

ažreiz naktī pamostoties, skaties uz
zvaigznēm... Cik tās dažādas! Laikam
arī starp tām pastāv valoda, bet ne
tāda kā mums, tā ir zvaigžņu valoda. Kad,
zvaigznei krītot, izsakām vēlēšanos, tā
varbūt saprot citādāk. Tāpēc arī laikam
ne vienmēr piepildās mūsu vēlēšanās.
Nellija Lapinska
Skrudalienas pamatskola,
8. klase

V

aloda. Cik daudz gan tā spēj
izteikt uz pasaules! Cik tā sevī
ietver miljoniem dažādu lietu,
un tās nekad nebeidzas, ejot pa dzīves
ceļu, valoda ir mūsu bagātību pūrs, kurš
vada tālāk un tālāk savā nezināmajā
virzienā. Cik gan daudz prieka sagādā
bērnībā mūsu pateiktais pirmais vārdiņš?
Ejot tālāk pa dzīves ceļu, mēs katrs
izbaudām visu pirmo reizi. Visam tam
vienmēr līdzās ir valoda. Vienmēr. Mēs
pirmo reizi pasakām vārdu piedod, kad
esam kādam nodarījuši pāri. Mēs ikdienā
sasveicināmies ar cilvēkiem, kas mums
vienkārši iet garām. Cik daudz dalāmies
noslēpumos par pirmo slikto atzīmi skolā
un baidāmies, lai par to neuzzinātu vecāki,

saņemtajām dāvanām Ziemassvētkos,
par pirmo nelaimīgo mīlestību, kad sirds
sāp, pirmo izlaidumu un visu, kas ar
mums notiek. Mēs runājam par sīkumu
sīkumiem un nebūtiskām lietām, bet tā
ir valoda. Mūsu pašu valoda. Mēs lūdzam
padomus un kādreiz sniedzam arī tos
paši. Protams, ir cilvēki, kas tikai visu
tur sevī un nekad savas izjūtas nevienam
neizpauž, bet viņi savā iekšējā pasaulē
sarunājas paši ar sevi, viņi, tāpat kā
pārējie, izmanto valodu. It visur ir valoda!
Un tā arī dzīve paiet. Virpulī. Tu it kā tikai
tagad pasaki savu pirmo vārdiņu, tad
pēkšņi jau attopies, ka gaidi to no sava
bērna, vēlāk no mazbērna. Tu klausies
viņu piedzīvojumus par dzīvi un domā,
cik ātri skrien laiks. Liekas, ka tikai vakar
tie bija tavi piedzīvojumi. Dzīve griežas
neprātīgi ātri. Arī aizejot mēs kādam
veltām savus pēdējos vārdus, kādam
piedodam vai pateicamies, lūdzam kādu
pakalpojumu vai izsakām vēlējumu. No
tiem pašiem vārdiem, tiem nesvarīgajiem
burtiņiem un skaņām, kas patiesībā ir
brīnums! Interesanti, vai kāds ir mēģinājis
saskaitīt, cik kopumā ir pateicis vārdu,
teikumu visas savas dzīves garumā?
Nē, nav, jo tas ir neiespējami. Valoda ir
neizskaitāma un neizmērāma mērvienība.
Mēs maināmies, un mums līdzi pārveidojas
ne tikai raksturs, uzvedība, izskats, bet
arī valoda. Vienīgā un neaizstājamā.
Lāsma Mežale
Baltinavas vidusskola,
9. klase
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Sņežanas Skudras zīm., Daugavpils Vienības pamatskola, 5. klase
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D

ivi zvirbuļi kokā čivina
Un savus spārnus viens otram plivina.
Delfīni rotaļājas divatā
Un sazinās jūras saulrietā.

Divas skudriņas tipina klusi,
Un, ja skatās uz meža pusi,
Tur vecā pūce ūjina zaros,
Un brieži bada savus ragus garos.
Kaimiņu suņi skaļi rej,
Par to pagalma bērni smej.
Vecas večiņas klačojas spītīgi,
Mazi kaķēni saņaudas cītīgi.
Bet ar ko nu parunāties man?
Ar ko man pasmieties, jā, gan!?
Kas mīļu vārdu man pateiktu?
Neviens cits, kā tikai tu.
Vienalga – bēdas man vai prieks,
Tu nekad man neesi lieks.
Un ar tevi viss ir nieks,
No tevis kāds labs vārds tiek sniegts.
Arī kaimiņu suņi, delfīni un kaķēni,
Brieži, večiņas un zvirbulēni,
Vecā pūce, pagalma bērni,
Skudras un vēl citi zvēri
Sazinās, kā katrs prot,
Jo cits citu saprast spēj.
Un tā tas vienmēr arī būs,
Jo starp mums ir valoda.
Elīza Liekna
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
7. klase

S

tarp tevi un mani ir valoda,
Tā sadod mūs abus rokās
Un ved pa sapņu taciņu
Uz zemi savu.

Tās zemē var redzēt visus,
Kuri zina latviešu valodu,
Tur pat lielākais ienaidnieks
Kļūst par draugu labu.
Tur kaķis ar suni apskaujas,
Tur bite lācim nes medu,
Tur visi ir draudzīgi,
Un nav neviena, kas strīdas.
Starp tevi un mani ir latviešu valoda
Ar dažādu izrunu, izloksni savu,
Ar garumzīmēm un divskaņiem –
Tāda ir valoda mana.
Starp tevi un mani ir valoda,
Kurā es lasu un rakstu,
Kura man palīdz pateikt, ko jūtu,
Tā mūs vieno un saista.
Starp tevi un mani ir valoda,
Valoda, kuru mīlu!
Kamēr būs latvieši pasaulē,
Valoda kalpos tiem ik dienu!
Dārija Semjonova
Balvu pamatskola,
5. klase
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Baibas Pudules zīm., Šķaunes pamatskola, 5. klase
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M

ana valoda ir vislabākā,
Mana valoda ir visskaistākā,
Mana valoda ir vismīļākā,
Tā skan kā dziesma rītausmā.
Es dzirdu, tu dzirdi,
Mēs dzirdam tevi.
Tevi – ko māte jau šūpulī liek –
Dod, māmiņ, baltu padomiņu,
Nedod melnu valodiņu.
Lai es loku valodiņu,
Kā locīja lakstīgala.
Šī valoda ir mūsu sirdīs,
To mīlēsim un lolosim!
Dāvids Haluss
Balvu pamatskola,
5. klase

V

aloda ir cilvēka būtības atklājēja.
Lai kādu iepazītu, nav viņš ne
jāredz, ne jāsatiek. Pietiek dzirdēt,
kā viņš runā... „Mēs visi nākam no savas
bērnības,” rakstīja Antuāns de Sent–
Ekziperī. Dzīves pamati katram ielikti pašā
tā sākumā. Arī valoda. Satriecošs fakts
ir tas, ka tieši pašlaik valodu bojāejas
process notiek tik straujā tempā. Ik pēc
divām nedēļām pasaulē izzūd vismaz
viena valoda. Vai nākotnē valodu izzušanu
var prognozēt pa dienām? Eiropā runā
230 valodās. Šajā gadsimtā draud izzust
30 % no tām. Ir mūsu Valsts valodas
likums. Bet kā to ievērojam? Kā godājam
savu valodu? Kāda ir valoda starp tevi

un mani? Piemēram, personu vārdi manā
klasē. Ir Anna, ir Laima, ir Kristīne. Bet
ir arī Džesika, Keita, Patriks, Redžinalds
u.tml. Un viņi ir latvieši! Mūsdienīgi? Jā!
Bet vai latviski?
Marta Dobele
Grobiņas pamatskola,
7. klase

I

r dienas, kad jūtos viena
Un gribas ar Dievu parunāt!
Mēs runājam ilgi jo ilgi,
Mēs runājam līdz rīta gaismai.
Nākošā dienā es runāju,
Es runāju ar savu sunīti!
Mēs runājam, un es viņu saprotu,
Un, manuprāt, viņš mani arī!
Es runāju arī ar puķēm,
Un puķes uz mani skatās!
Es apmulstu un raudu,
Es nezinu, ko lai saku!
Tā nu tas ceļojums beidzas,
Un es atkal atgriežos mājās!
Visa ģimene ar mani runājas,
Un es esmu laimīga!
Kristiāna Zakarīte
Balvu pamatskola,
6. klase
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Lienes Nitišas zīm., Daugavpils Vienības pamatskola, 6. klase
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K

ā dzidras ūdens lāses rudenī,
Kā balts sniegs ziemas rītā
Pār lūpām Tavām dzidra valoda nāk.
Valoda, kurā kā melodijā klausos.
Melodija tik patīkama, tik skaidra
kā putnu treļļi pavasarī.
Valoda katram mums sava,
Citam tā skarba, citam tīkami silta.
Acis tavas dzidrās kā Jūrmalas dzintars,
Tās saka man: „Ieskaties manī!”
Starp Tevi un mani ir valoda.
Tā valoda, kuru saprotam tikai mēs,
Tā valoda, kas vairāk par
ikdienas smaidu,
Kas vairāk par skatienu aukstu.
Starp Tevi un mani ir valoda,
Kas ir vairāk nekā tukši vārdi.
Vairāk nekā zilbes, burti un skaņas.
Tā valoda, kura mums sirdī.
Tā runā ar skatienu mīļu,
Ar smaidu no dvēseles tīras, kas spožs
kā saule vasarā.
Tā runā bez vārdiem!
Starp Tevi un mani ir valoda,
Valoda, kas sirdī mums!
Linda Trule
Izvaltas pamatskola,
9. klase

T

ik klusi ir apkārt. Nevienas dvēseles,
tikai es un manas domas. Saule
slēpjas aiz mākoņiem, vienkārši
negrib dāvāt siltumu. Vēju plūsmas
spēlējas ar lapām. Tās mēģina aizbēgt,
bet vējš panāk un nolaupa, aiznesot tālu
prom. Lapas man atgādina cilvēkus.
Vējš – likteni. Mēs varam censties
aizbēgt, bet tas mūs panāk un... Notiks –
kam jānotiek.
Ir trīs valodas veidi: zīmju, dvēseļu
un mutvārdu valoda. Sen senos laikos visi
runāja ar zīmju palīdzību. Nekādu vārdu,
tikai roku zīmes un paskaidrojumi acīs.
Zīmju un dvēseļu valodas bija saistītas.
Es vēl atceros pagājušo nakti.
Atvēru durvis, ienācu iekšā un ieraudzīju
tevi. Tik dīvaini... Tu sēdēji man pretī un
klusēji. Ko tu vispār darīji manās mājās?
Tu visu nakti sēdēji un klusēji... Mēs abi
sēdējām un klusējām. Bet ko izdarīju
es? Kā viss bija? Es piecēlos un stāvēju
blakus logam. Nakts. Zvaigznes krāšņoja
debesis un dejoja ap mēnesi. Aizverot
acis, es jutu, ka vēja plūsma spēlējās
ar mani. Varēju dzirdēt, ka circeņi
dzied, dāvā savas serenādes mēnesim.
Atverot acis, varēju redzēt jāņtārpiņus.
Tie staroja. Paskatījos uz tevi. Es protu
runāt! Tu proti! Bet mēs nesaprotam
viens otru! Nepamanīju, ka tu tuvojies.
Sapratu tikai tad, kad tu mani apskāvi.
Un tavi vārdi...
Dana Vaščenko
Rīgas 46. vidusskola,
7. klase
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tarp tevi un mani ir valoda, tā ir kā
dzijas pavediens – raiba un spēcīga.
Reizēm tā sapinas mezglos, bet citur
ir lokana kā viļņi. Tā vijas caur pilsētas
drūmajām ielām un viegli lavās starp
biezajiem ļaužu pūļiem, cenzdamās
nepaklupt aiz cilvēku stāviem, kas draud
to samīdīt. Izvijusi savu tīklu cauri
pilsētai, tā droši kā lielceļš dodas tālāk
pa savu nebeidzamo ceļu. Tā apstājas pie
katras mājas un pieglaužas
katram cilvēkam gluži kā
kaķēns, kas alkst mīlestību
un mieru. Gluži kā augs,
kuru vajag laicīgi aplaistīt un
turēt gaišā, siltā vietā. Un
tad pēkšņi pie zemes robežas
valodas pavediens pārtrūkst,
un tie, kas šim pavedienam seko, tam
piesien jaunu, pavisam citādāku. Un tad
mēs saprotam – starp mums ir valoda. Tā
slejas kā augsta stikla siena, kā akmens
mūris, kam jāmeklē vārti, lai nokļūtu
otrā pusē. Un dzijas pavediens uzmeklē
vārtus, tas dodas tiem cauri vai arī
rāpjas augšup pa mūri, tikai lai tiktu šai
cilvēku radītajai sienai pāri un turpinātu
uzsākto ceļu. Reizēm valoda savijas kopā
ar citām un, līksmi čalodama, dodas pāri
nomaļiem laukiem, tajos ienesot dzīvību
un prieku, izjaucot klusuma radītās ēnas
un kliedējot putekļu drūmos čukstus. Tā
apvijas lauku mājas vecajām klavierēm,
liekot tās skaņām ienest līksmi cilvēku
prātos, un tad pavisam klusi pavediens

nozūd peles alā, pavēstot mazajam
dzīvnieciņam pasaules atnestās ziņas.
Savā ceļā valoda apstājas krustcelēs
un roku rokā ar nomaldījušos ceļinieku
burto ceļazīmes, nespējot izlemt, uz
kuru pusi, lai tagad dodas, kur lai atkal
atrod kādu, kas vecajam pavedienam
pievītu jaunu un krāšņu. Un tā atkal lēni
vijas uz robežas pusi, krājot spēkus, lai
uzveiktu priekšā stāvošo, vareno mūri
vai lai klusi sienai aizlavītos
garām un iesprauktos caur
kādu mūra plaisu, lai atkal
vītu savus tīklus citviet, pie
citiem cilvēkiem, un paziņotu
apkār tējiem jaunumus no
mūra otras puses. Tad, kad
pavediens ir atgriezies mājās,
valoda apsēžas pie ugunskura un klausās
tā liesmojošajās pasakās. Pavediens
noraugās cilvēku jautrajās spēlēs un
dzied līdzi senām dziesmām. Tas beidzot
ir mājās un gatavs tur palikt, līdz izdils
pavisam un tā vietā stāsies cits – jauns
un spēcīgāks. Tam ir vienalga, cik liela
ir viņa tauta, tas būs kopā ar to tāpat
kā pati valoda. Neļausim mūsu latviešu
valodas pavedienam pārtrūkt, ļausim tam
sildīties pie uguns siltās gaismas, apvīsim
to ar ziediem un nekad neaizmirsīsim!
Cik stipri būsim mēs, tik stiprs būs
pavediens.
Vita Plivča
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
8. klase
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atra valoda, ko mēs zinām, padara
mūs bagātākus un ļauj mums
sazināties arī ar citu tautību
cilvēkiem. Reizēm pietiek ar vienu vārdu,
lai cilvēkam uzlabotu dienu, un reizēm
pietiek ar vienu vārdu, lai draudzību
šķirtu uz visu mūžu, tāpēc arī ir tā, ka ar
valodu mēs veidojam savu dzīvi. Valodas
spēks slēpjas mūsu sirdīs un, ja mēs to
attīstīsim, tad valoda kļūs par veiksmes
formulu jebkurā dzīves situācijā. Es ļoti
lepojos ar savu valodu, jo tā ir viena no
vissenākajām un bagātākajām valodām,
kas mūs izved cauri dzīvei, dziesmām,
stāstiem un sarunām.
Antra Loce
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija,
8. klase

V

aloda ir starp mums visiem. Lai
saprastos, tai nav jābūt angļu,
franču, krievu vai mūsu dzimtajai –
latviešu. Tu man uzdāvini ziedus, un es
saprotu, ko saka tava sirds. Droši vien arī
mans smaids tev kaut ko izsaka. Varbūt
daudz vairāk nekā vārdi. Starp mums
pastāv daudz citu saziņas veidu, kas
iztiek bez vārdiem. Valoda var būt žesti,
deja, pieskārieni, acu skatieni, mūzika,
mīmika... Šo valodu visbiežāk saprotam
ar sirdi. Es noglaudu savu runci, un viņš
man atbild ar savu murrādziesmu. Mēs
saprotamies. Kad man ir skumji, apķeros
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vecajam ozolam, un tas man dāvā
mieru. Bieži vien mēs saprotam viens
otru ar skatienu. Tajā var izteikt visu –
sāpes, prieku, ilgas un laimi. Tāpat ar
pieskārienu var pateikt ļoti daudz. Ar to
mēs varam mierināt, bet varam arī iesist
tā, ka sāp. Arī dvēselei. Īpaša ir dejas
valoda. Ar deju var pateikt tik daudz
ko. Cilvēki kustībā mīl, ienīst, ir laimīgi
un cīnās par savu laimi. Vienā dejā var
izdzīvot dzīvi. Mūsu domas, garastāvokli,
to, kā jūtamies, var izteikt mūzika, ko
klausāmies. Kad jūtamies slikti vai,
tieši otrādi, priecīgi, klausāmies savam
garastāvoklim atbilstošas melodijas. Arī
tā ir valoda. Mākslinieks runā caur gleznu.
Ar krāsām veido noskaņu un liek domāt.
Nekas, ja nepadodas angļu, franču vai
itāļu valoda. Starp mums pastāv tik
daudz iespēju pateikt otram, ka mīlam,
rūpējamies, uzticamies, skumstam vai
esam laimīgi. Un tas ir ļoti daudz! Tikai
jāmācās uzklausīt ar sirdi...
Eliāna Sanda Veinberga
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
7. klase

I

nteresanti ir arī ar puķēm. Visi zina,
ka koki un krūmi ir dzīvi – tie elpo,
pusdieno un arī citādi pierāda savu
dzīvīgumu. Tie runā, jūtot citus. Puķe
neaugs tur, kur jau aug citas, tā neaugs

vietā, kur nav laba zeme, tā augs vietā,
kur zemei ir viss nepieciešamais, vietā,
kur ir pietiekami daudz vietas un saules
gaismas. Tā neaugs arī blakus tādai, kas
visu laiku atgrūž un ir dzēlīga, kas ir
skaistāka par to. Tā centīsies izvēlēties
vietu, kur papļāpāt ar citām, kur piesaistīt
vairāk bišu – savu ciemiņu. Viņa tā
izvēlas vietu, lai dzīve būtu interesanta,
krāsaināka, lai tā sagādātu prieku un
atmiņas, vēlēšanos dzīvot vēlreiz. Viņai
to visu palīdz saprast citi, piemēram, vējš
vai citas puķes. Jā, valoda ir piņķerīga
un sarežģīta, tā iepin savās skavās un
mierīgā, zīdainā balsī liek atzīt – starp
tevi un mani ir valoda. Jā, latviešu,
lietuviešu, igauņu, krievu, vācu, angļu,
poļu, baltkrievu, ukraiņu un daudzas
citas valodas, kuras skan Latvijā. Tās ir,
lai saprastos. Ja spēj saprasties saule
un mēness, cilvēks un dzīvnieks, augi
savā daudzveidīgajā pasaulē, vai tas ir
grūti mums – cilvēkiem? Katrai valodai
ir sava māja, un dzīve ir pierādījusi,
ka, ieklausoties citos un cienot citus,
saprašanās ir iespējama. Un mēs, latvieši,
tikai gribam plaukt un ziedēt, sniegties
pretī saulei savā zemē – Latvijā, savā
valodā – latviešu.
Klinta Gaisa
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
8. klase

V

alodiņa – tā, cik skaista,
Ka pats Dieviņš to tik laista!
Valodiņa – plaša jūra,
Eņģeļi tik to kūra.
Ja jūs esat labi draugi,
Tad tu profesiju raugi.
Nebaidies to atklāt sevī,
Tā ir paslēpusies tevī.
Valoda grib dot,
Maksu neņemot.
Ar mums dzīvot
Un daudz ko piedzīvot.
Armands Čižiks
Zilupes vidusskola,
6. klase

K

ā lai es tevi saprotu?
Kas slēpjas tavā skatienā?
Kas notiek tavā dvēselē?
Kas liek tev smieties?
No vienas skaņas tevi ieraugu.
No viena vārda sadzirdu,
No diviem tevi saprotu.
Teikums liek tev smieties.
Tikai valoda atver pasauli
un debesis.
Zane Novika
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija,
8. klase
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kaņa. Burts. Vārds. Ar šiem vārdiem
sākas valoda. Lai gan ne tikai skaņa
un vārds ir valoda, nomaldījies
skatiens, plats smaids, rokas vēziens,
sauciens bez skaņas un glāsts var pateikt
tik daudz! Šī valoda ir saprotama visiem –
tiem, kas dzīvo saules staru saujā, tiem,
kas, ledus mājā dzīvojot, jūtas silti, tiem,
kas koka zaru ar dažām lapām sauc par
savu mitekli – visiem. Valoda ir pārāk
plaša, lai to izskaidrotu ar dažu sausu,
zinātnisku un tikpat ļoti nesaprotamu
vārdu sauju. Bet vai nav tā, ka izdomāt
labus vārdus, kas otram būtu kā drošs
patvērums grūtā brīdī, kā saules stars
tumšā, aukstā naktī, ir daudz grūtāk?
Tas ir jāprot. Skatiens, glāsts, smaids –
tā valodas daļa, ar kuru, manuprāt, mēs
nekad nepateiksim lieku, nemelosim un
noteikti izteiksim vairāk.
Otas vai zīmuļa vēziens uz baltā
audekla, kuram pagaidām nav dvēseles,
var kļūt par veselu ābeci, kuru mēs
nekad neiztulkosim, taču sapratīsim. Jā,
katrs savādāk, tomēr sajutīsim. Dziesma?
Arī tā var pateikt par tiem tēlainajiem
vārdiem, ko tā ietver. Katrai dziesmai, pat
katrai notij ir savs stāsts, kā tā radusies,
un, izmantojot iztēli, kas katram var
pacelties augstāk par dzīves noteiktajiem
standartiem, mēs to saskatīsim. Tikai
jāprot.
Cik bieži tu no sirds pasaki: „Es tevi
mīlu”. Mēs nespējam pateikt šos vārdus
ne jau tāpēc, ka tie nebūtu patiesi, bet

gan tāpēc, ka šos vārdus pateikt no sirds
ir grūti. Es apbrīnoju tos cilvēkus, kuri šo
frāzi var nodziedāt, uzzīmēt vai pateikt
vairākās valodās. Mums jāmācās...
Beāte Graudumniece
Baltinavas vidusskola,
9. klase

U

z mūsu planētas dzīvo miljoniem
cilvēku. Starp mums ir daudz kopīga
un daudz atšķirīga. Starp visiem
mums ir valoda, katrai tautai sava –
īpaša, saudzējama, lolojama. Kura no tām
vislabākā, kura no tām visdziļākā, kura no
tām visdzidrākā, kura no tām vismīļākā?
Protams, ka bērnībā dzirdētā, runātā,
dziesmās dziedātā. Mums tā ir latviešu
valoda – mīļa, bagāta, cēla, skanīga kā
lakstīgalas dzidrā balss. Tā ir kā krāšņs
zieds, par kuru mums jārūpējas, lai
tas nenovīst. To nedarīs neviens cits.
Atvērsim dzirdīgas ausis, ieklausīsimies
savā ikdienas valodā, attīrīsim to no
žargonismiem! Mēs taču to varam! Celsim
tīru savu valodas pilsētu!
Inga Sūngaile
Šķibes pamatskola,
7. klase
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ana dzimtā valoda ir latviešu, jo
esmu dzimusi un augusi Latvijā.
Tā ir skaista, mīļa un skanīga. Ir
prieks izdzirdēt savu valodu ārzemēs,
kur diemžēl ir spiesta dzīvot daļa no
mums, latviešiem, jo varam apzināties,
ka neesam vienuviet vien – Latvijā.
Lepnumu par latviešu valodu varam
izjust, kad notiek lielie Dziesmu un
deju svētki. Caur dejām tiek izdejoti
latvju raksti, kurus varam pārtulkot –
saredzēt un sadzirdēt vienotā ritmā un
plūdumā. Liels prieks ir saklausīt lielo
Dziesmu svētku kori, kurš tik skanīgi un
pilnasinīgi izdzied latvju tautasdziesmas
un dziesmas, kuras vairākus gadu
desmitus ir svētku repertuārā. Kā spilgtu
un ļoti emocionālu izjūtu G. Vieru dziesmu
„Dzimtā valoda”:
„Vienā valodā raud visi ļaudis,
Vienā valodā tie smej,
Tikai dzimtā valoda dzēš sāpes,
Prieku dziesmas dod, atdod pasaulei.”
Bet ne vienmēr ar valodu pasakām
tikai skaistus vārdus. Reizēm, pat pašiem
to negribot, aizvainojam citus cilvēkus ar
valodu un vārdiem. Reizēm pietiek tikai ar
vienu vārdu, lai visu sabojātu. Valodai ir
liels spēks. Tieši tāpēc piekrītu O. Vailda
teiktajam: „Valoda – nevis domu dēls, bet
gan tēvs.” Tā spēj ap sevi radīt gan labo,
gan ļauno.
Anete Rozenberga
Salacgrīvas vidusskola,
9. klase

V

islielākā kļūda tiks pieļauta, ja
valstī ieviesīs otru valsts valodu –
krievu valodu, jo tad vairs nebūs
jēgas mūsu Latvijai. Zemei, kura mums,
latviešiem, ir tik dārga, lai kur arī mēs
dotos. Mūsu valoda ir kā dārgumu lāde,
kura tieši mums ir jāsargā, jo, cīnoties par
Latvijas neatkarību, neviens nedomāja
par sevi. Viņi cīnījās, lai mēs varētu dzīvot
brīvā Latvijā, kāda tā ir šobrīd. Latvijā
ar vienu valsts valodu, Latvijā, kurā
pilsoņiem izsniedz
pases, ja viņi spēj
sarunāties latviešu
valodā, kurā uz ielas
dzirdam lat viešu
valodu. Ar lepnumu
varu atzīt, ka esmu
īsta Latvijas pilsone
un ar prieku runāju savā dzimtajā valodā.
Mūsu valoda vieno mūsos kopības sajūtu.
Dziesmu svētki ir veids, kā aizstāvēt savu
valsti. Himna ir mūsu valodas vistiešākais
pierādījums, ka esam īsti valsts patrioti.
Izcīnot uzvaru hokejā, olimpiskajās
spēlēs vai vispār pārstāvot Latviju kādā
jomā. Himnai skanot, mēs domās it kā
savienojamies un izjūtam lepnumu visi
kopā! Sargāsim, cienīsim un lolosim
latviešu valodu tāpat kā mūsu Latviju!
Elīza Ozoliņa
Salacgrīvas vidusskola,
9. klase
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ūsu valoda daudziem ir sveša un
nepazīstama, kā nākotne, no kuras
mēs, cilvēki, tik ļoti bīstamies.
Bet man? Man tā tikai sāk atklāt savus
maģiskos noslēpumus – katru brīdi
arvien dziļāk. Jo tālāk es tajā dodos, jo
biezāka, jo saldāka tā kļūst. Šai valodai
nav nepieciešami vārdi. Klusums dažbrīd
ir vienīgais, kas ir vajadzīgs, lai izteiktu
visu, ko mūsu sirds vēlas, kāds maigāks
pieskāriens reizēm, acu skatiens dziļš
un vienlaikus mīļš. Šo valodu nevar rast
gudrās grāmatās, jo tad tā vairs nebūs
paša izjusta. Šī valoda ir tikai starp Tevi un
mani un nekad nebūs starp citiem. Esmu
rakstījis visu ko – par tevi, ap tevi, tev,
bet nekas mani nav apmierinājis. Nevis
tāpēc, ka man trūktu vārdu, ko lietot,
jo tādu, skaistu un brīnišķīgu, mums ir
daudz, bet gan tāpēc, ka es nespēju izlikt
uz papīra visu, ko par Tevi domāju, ko
jūtu un vēlos, pēc kā ilgojas mana sirds,
iespējams, arī Tava. Centos ilgi, apnicīgi
dūkt prātā kā bite pēc medus dodamās,
bet nespēju rast mieru, jo visos mana
prāta ziedos medus bija pārāk rūgts, tādu
es nespēju baudīt. Starp mums ir šī īpašā
valoda, ko neviens dzejnieks, neviens
filozofs nespēj uzgleznot, izstāstīt,
uzburt savos dzejojumos, lai arī cik ļoti
viņi censtos, lai arī cik gudri un cienījami
viņi būtu – neko tādu nekad nav jutuši
un sapratuši. Šai mūsu valodai nevajag
vārdus, mīļus un jutekliskus, pietiek ar
būšanu blakus, pat nevajag neko sacīt.
Kāds varbūt apgalvos – klusums taču
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ir tik mulsinošs, neveikls un neērts!
Man nepatīk īsas atbildes, jo patīkamāk
taču ir mēģināt kaut ko izprast par otru
cilvēku no viņa teiktā, domātā, saprastā
vai nesaprastā, tāpēc atbilde mana ir
sarežģīta; starp mums ir citādi. Mēs
spējam uztvert viens otru no pušplēsta
vārda, dažubrīd no vispār neplēsta, jo
starp mums ir šī it kā miglā tītā valoda –
lipīga un salda kā pirmā bērnībā garšotā
bonbonga. Mums nevajag daudz – tikai
vienam otru, kas ir vairāk nekā daudz.
Tas nenozīmē, ka nav par ko runāt, bet
svarīgo tomēr nevar pasacīt. Tavu glāstu
idillē es sajūtu siltumu, ko izstaro Tava
sirds, kāds mīļums pret mani tajā mīt.
Tavi mati – mīksti, gludi kā zīda lakats.
Jā, nespēju pirkstus savus no tiem atraut.
Tajās es pazūdu, atgriezties ir ļoti grūti.
Klusumā es spēju izbaudīt, sajust visu,
ko tu man gribi dot, tāpēc es to nespēju
aprakstīt, lai citi vēl saprastu. Kaut lietus
gāž kā ar spaiņiem, mēs turpināsim
sēdēt uz soliņa, lai gan būs auksti, lai
gan abi būsim slapji līdz pēdējai vīlītei,
bet mēs tomēr sēdēsim… kopā! Kopā
mēs izdzīvosim gan priecīgus brīžus, gan
ellišķīgi sāpīgus mirkļus, jo mēs dzīvojam
otra dzīvē. Kā mēs smiesimies par
visvisādām ēverģēlībām, tā raudāsim par
dunkām otra mugurā. Jo jūtam viens otra
sāpes, kā savējās tās būtu. Viens bez otra
mēs nespētu veidot šo kopīgo valodu,
kas mums māca dzīvot, šo sajūtu vilni,
kas ir starp Tevi un mani, lai gan starp
mums nav nekā… Starp Tevi un mani ir

valoda. Valoda, kurai nevajag vārdus, kas
skanēs mūžam mūsu atmiņā, jo tā nekad
nebūs pabeigta, jo mēs nebūsim tādi. Es
to turpināšu nest mūžīgi, jo tā vienmēr
kvēlos manā sirdī. Un nekas nekad to
nespēs mainīt, jo tā ir manī iespiedusies
kā zīmogs – liels, bez malām…
Raimonds Ķirķis
privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”,
8. klase

E

s esmu latviešu valoda – skanīga
kā cīruļu zvani, lakstīgalu treļļi,
maiga kā bērzu šalkas. Pēdējā laika
notikumi Latvijā, dzirdētais un redzētais
dzen mani izmisumā kā peli, kad kaķis
grib to noķert. Divdesmit gadus ar likumu
aizstāvēta, bez šķēršļiem esmu staigājusi
ceļu starp Latviju un tās iedzīvotājiem,
ne tikai latviešiem. Bet nu 2011. gadā
manis iemītajā ceļā vēlas stāties vēl
viena – krievu – valoda. Šo ziņu esmu
uztvērusi kā pliķi sejā! Vai tad es neesmu
pietiekami labi kalpojusi saziņai, vai tad
es pietiekami dziļi nespēju izteikt jūtas?
Stipri šaubos, vai kāda cita – šai gadījumā
krievu valoda – spēj to izdarīt labāk. Mana
vaina tā, ka neesmu bijusi droša, neesmu
pratusi pietiekami skaļi sevi aizstāvēt,
slavēt. Neesmu uzbāzīga! Pa šiem
ilgajiem, mierīgajiem gadiem pēkšņi man
tāds trieciens! Es jūtos kā planēta, kura
pēkšņi izsista no savas orbītas! Vienmēr

esmu domājusi, ka šajā maziņajā valstī
pie Baltijas jūras būšu vienīgā. Kāpēc kāda
cita valoda vēlas šķērsot manu balto ceļu
starp Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem?
Ja tā labi padomā, biju jau ievērojusi, ka
dodos savās ikdienas gaitās un kā pret
sienu atduros pret krievu valodu, kas
mani diemžēl nevēlas cienīt, kas apšauba
manu likumību un kompetenci. Es jūtos
kā ozoliņš Viļa Plūdoņa fabulā. Arī man
pēkšņi blakus uzradusies lepnā beka,
kura pieprasa aizvien vairāk vietas savai
uzpūtībai. Tad jau es arī varu kā putns
atstāt savu ligzdu un izceļot no Latvijas
uz kādu svešu valsti, un tajā pieprasīt
latviešu valodu kā otro valsts valodu,
bet stipri šaubos, ka man tas kaut kur
pasaulē izdosies. Katram cittautietim, kas
ieceļojis citā valstī, ir pienākums cienīt
šīs valsts noteikto valodu. Domāju, ja
latvietis aizbrauc uz ārzemēm strādāt,
viņš jau arī runā tās valsts valodā, jo
tāds ir likums. Arī Latvijā ir likums runāt
Latvijas valsts valodā – latviešu valodā.
Mani māc bažas, tomēr joprojām esmu
sava uzdevuma augstumos. Mierinājumu
man sniedza stiprā Latvija, kura teic:
„Latviešu valoda, tu esi manis garantija.
Kamēr būsi tu, tikmēr pastāvēšu es! Mēs
viena bez otras nevaram. Starp maniem
iedzīvotājiem un mani esi vienīgi tu –
latvju valoda!”
Elza Šmite
Bebru pamatskola,
6. klase
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Paulīnes Paucītes zīm., Limbažu sākumskola, 5. klase
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V

ai piekrītat, ka rudens ir brīnišķīgs
laiks sākt ko jaunu? Bet varbūt sākt
mācīties kādu jaunu svešvalodu?
Un es esmu par to priecīga, jo jebkas
jauns, ko mācāmies, bagātina mūsu
ikdienu. Mūsu ģimenē visi ģimenes locekļi:
mamma, brālis, tētis un es – runā krievu
valodā. Ar draugiem es arī sarunājos
krievu valodā. Man patīk latviešu valoda,
tētis ar mani runā latviešu valodā, jo
tētis prot runāt latviski. Es arī gribu
iemācīties runāt latviešu valodā. Skolā,
protams, stundās mēs runājam latviešu
valodā. Mēs lasām grāmatas latviešu
valodā, piedalāmies lasītveicināšanas
programmā „Bērnu žūrija 2011”, kurā
obligāti jāizlasa 5 grāmatas
katrai vecuma grupai, mūsu
skolotāja mums tās atved
no bibliotēkas. Pēc tam visi
kopā pārrunājam izlasītās
gr āmat as un aizpildām
aptaujas anketas. Decembrī
mūsu skolas skolēni katru gadu piedalās
noslēguma pasākumā Daugavpils bērnu
bibliotēkā „Zīlīte” un saņem pateicības un
dāvanas. Es vēl mazliet protu runāt angļu
valodā. Bet krievu valodā man visvieglāk
runāt un izteikt savu viedokli, jo tā ir
mana dzimtā valoda. Vienmēr ir īstais
laiks, lai mācītos, attīstītos, darbotos un
priecātos par dzīvi.
Tatjana Doroščonoka
Tabores pamatskola,
8. klase

K

atrai tautai ir sava valoda, kas
to raksturo. Mums ir latviešu
valoda, un tas jau pasaka, ka mēs
dzīvojam Latvijā un esam latvieši. Cilvēki
var sazināties ar vārdiem, vēstulēm,
bet nedzirdīgie – ar zīmēm. Pasaulē ir
apmēram 6000 valodu, visas valodas nav
iespējams saskaitīt, jo valodas izmirst.
Latviešu skaistā valoda izmirst,
jo latvieši brauc uz ārzemēm, uz
neatgriešanos. Tur var labāk nopelnīt
un ir labāki apstākļi, kur dzīvot. Otrs
iemesls, jo Latvijā grib ieviest vēl
vienu valsts valodu – krievu valodu.
Tad mūsu valstī latviešu valoda nebūs
galvenā. Par ko ir cīnījušies mūsu senči?
Lai nebūtu Latvijas? Par to, lai
nebūtu latviešu valodas? Drīz
būs referendums, kurā cīnīsies,
lai arī krievu valoda būtu valsts
valoda. Vai mēs, aizbraukuši uz
citu valsti, gribam ieviest savu
valodu par valsts valodu? Nē! Bet
kāpēc viņi var? Latvieši, kas aizbraukuši
uz citu valsti, pieņem otras valsts valodu
un to iemācās. Tikai tāpēc, ka viņiem ir
liela valsts, viņi nedrīkst mazai valstij
piespiest pieņemt savu valodu.
Es mīlu latviešu valodu un ceru, ka
latviešu valoda būs un paliks vienīgā
valsts valoda.
Mārtiņš Brants
Bebru pamatskola,
7. klase
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I

r atkal novembris. Ir rudens, ir
drēgnie vakari un vēsas dienas,
ir tumšais laiks, bet čatošana ar
draugiem internetā – tas ir interesanti un
jauki, kā var pavadīt savu brīvo laiku. Es
ieguvu jaunus draugus Ventspilī, Liepājā,
Valmierā, Rīgā, Balvos, Krāslavā, Līvānos,
Dobelē, Tukumā, Daugavpilī un Jūrmalā.
Mēs sarunājamies gan latviešu valodā,
gan krievu valodā. Mums interesē sports
un mūzika. Anglijā, Londonā, strādā mans
tēvocis un kaimiņos dzīvo ģimene no
Polijas, viņiem ir divi dēli. Es ar viņiem
iepazinos, mēs mēģinām sarunāties angļu
valodā, jo mums skolā ir angļu valoda,
bet viņi tagad tur mācās. Mani jaunie
draugi mani māca runāt poļu valodā, es
mācu viņus runāt latviešu valodā, bet
krievu valodā mēs protam runāt visi.
Valodu bagātība ir svarīga, jo dzīve prasa
izglītotus speciālistus. Mācoties valodas,
mums māca 4 prasmes: klausīšanos,
lasīšanu, runāšanu, rakstīšanu, kā arī
valodas lietojumu. Skolēniem ir iespēja
pilnveidot savas zināšanas ne tikai mācību
stundās, bet arī piedaloties olimpiādēs un
dažādos konkursos. Ko cilvēks domā par
sevi, ko domā par viņu citi, ietekmē viņa
garastāvokli, tāpēc būtiski ir, kā cilvēks
pats sevi vērtē dzīvē.
Vlads Avsjukēvičs
Tabores pamatskola,
8. klase
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E

s un tu – cik tālu mēs esam viens
no otra? Varbūt 460 kilometri, ja tu
esi Ventspilī, bet es – Zilupē; varbūt
daži metri, ja dzīvojam blakus dzīvokļos?
Vai mēs gribam sazināties – saklausīt,
sadzirdēt, saprast, iedvesmot viens otru,
izjust lepnuma sajūtu par piederību mūsu
zemei un priecāties par līdztiesībām un
vēlmi padarīt mūsu dzīvi labāku? Es un
tu – cik liels ir attālums starp mums?
Ja dzīvosim tikai savu interešu labā,
atrauti no mūsu dzimtenes vēstures,
tradīcijām un literatūras, tad – mūžība,
bezdibenis, tukšums un nesaprašanās
milzīgā siena. Personīgās ambīcijas,
iedomība, pārliecība par to, ka varam
pilnvērtīgi eksistēt viens bez otra – tas
ir tas strupceļš, kas padarīs attālumu vēl
tālāku, bet dzīvi vēl saspringtāku. Liksim
zināšanas kopā, lai pietuvinātos, saprastu
viens otru un dzīvotu mūsu zemē, mīļojot
to. Einšteins teicis: „Ja mums katram ir
pa vienam ābolam un mēs apmainīsimies
ar tiem, tad katram paliks pa ābolam;
ja divi cilvēki apmainīsies ar gudrībām,
tad abiem būs pa divām gudrībām.”
Mums jāsaprot, ka mūsu zemes valoda
ir tā gudrība, kas savienos jebkura
attāluma bezdibeni. Es un tu – cik tuvu
mēs atrodamies viens otram? Pār mums
valda vieni un tie paši lēmumi un likumi,
mēs skatāmies vienādus raidījumus,
klausāmies līdzīgu mūziku. Mēs esam
vienas zemes bērni, virs mums ir viena
saule, vienas un tās pašas zvaigznes. Mēs
varam kopīgi baudīt dzīves skaistumu,

dzimtenes unikalitāti un neatkārtojamību,
lepoties par savas tautas sasniegumiem.
Mūsu nākotne ir atkarīga no saziņas tilta
stipruma un mūsu pārliecības par šīs
saiknes nepieciešamību.
Aleksejs Tarasovs
Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu
pamatskola, 7. klase

P

ār manām lūpām skrien vārdi. Aiz
sevis tie atstāj pēdu nospiedumus.
Vārdi raksta manas dzīves dziesmu.
Dziesma ir mana valoda, bez tās nespēju
dzīvot. „Starp mani un tevi ir valoda,”
tā teica mīlestības pārņemts pāris. Viņš
un Viņa krāšņā ziedu pļavā ķēra sauli un
sasaucās mīlestības valodā. Es iztālēm
dzirdēju to – mīlestības valodu. Dzirdēju
un sapratu – mīlestības valoda otram
atver pasauli, kā ziedlapas pašķiras rīta
rasai. Bez mīlestības valodas cilvēki
nespētu redzēt pasauli tik krāšņu kā
vasaras pļavu.
„Starp mani un tevi ir valoda,” tā
sacīja mana bērnība. Mana meitenība
daudz laika pavadīja, runājot ar brūno
rotaļu lācīti, bet kas to zina, vai lācītis ko
saprata. Nu bērnība ir izaugusi, un tagad
tā runā pavisam citās valodās. Valodas
ir tik dažādas! Viena ir patiesības, otra –
melu valoda. Pirmā ir sirds, otrā – prāta
valoda. Tas ir aprēķinātājs prāts, kas
suflē priekšā savtīgu melu, egoistiskas
izlikšanās vārdus. Neviens cits, tikai prāts
kā suflieris liek mutē mums vārdus, ko

runāt no dzīves skatuves, kur tik daudziem
sirds valoda sveša. Katrs ar valodu izsaka
sirdī sakrāto. Mana pusaudzes valoda ir
kopta, bet tikai dažu reizi kā nezāle tajā
uzdīgst kāds nejauks vārds. Katram jau
gadās pa niķim, un auglīgajā valodas
augsnē nereti iekaisās nevēlama sēkla.
Mana dzimtā ir latviešu valoda – dziļa kā
jūra, skanīga kā Daugava. Tajā es iekāpu
jau ar bērna kāju un nekas man neliks to
aizmirst, jo es to mīlu.
Liene Pavloviča
Bebru pamatskola,
7. klase

V

aloda starp mani un tevi mēdz būt
dažāda, tā var atšķirties ar savu
skanīgumu, izrunu, krāšņumu.
Sarunājoties ar tevi, man tava valoda var
šķist kā tikko jaušama puķes smarža, kuru
var sajust tikai uz īsu brīdi. Tava valoda
man var likties kā trausls koka zariņš,
kurš nolūst no vieglas vēja vēsmiņas.
Kad tas ir nokritis, tu apklusti. Reizēm
tava valoda ir kā pērkona dārdiens, kurš
atbalsojas manā galvā vairākas reizes un
liek aiztaisīt ausis ciet. Tava valoda man
var likties kā mātes maigā roka, kura mīļi
noglāsta man pieri. Ikreiz, kad tu uzrunāsi
mani, es sapratīšu, ka tas esi tu, jo tava
valoda mēdz būt klusa, trausla, skaļa un
maiga. Tu esi tas, kurš mīl savu valodu
un prot to pasniegt tā, ka nav nevienas
līdzīgas tai.
Marta Kukšinova
Pušmucovas pamatskola, 9. klase
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S

tarp ļaudīm ir valodu straumes,
Bez avotiem tās nevar plūst.
Bet avoti esam mēs paši,
Kas vēlas – neizžūt.
Latvija mums ir tik viena,
Un valoda vieno mūs.
Starp tevi un mani mūžam
Šī valodu straume lai plūst!
Verners Valters
Ciblas vidusskola,
7. klase
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S

tarp tevi un mani ir valoda,
Ne visiem tā skaista ir dota.
Kādam – jauka un skanīga,
Kādam – rupja un aizskaroša,
Kādam – maiga un reizē baisa,
Bet tāda ir mūsu daba.
Dana Kasparāne
Pušmucovas pamatskola,
9. klase

E

s mācos un godā ceļu savu latviešu valodu.
Es, mācoties savu, – cienu citu tautu valodu.
Ir plašajā pasaulē tiltu bez skaita un gala,
Bet valodu tilts mūs vieno visstiprākais.
Tas ir īstas gaismas un mīlestības tilts
No viena cilvēka sirds uz otra sirdi.
Bet viscildenākais vārds manā valodā –
Latvija.
Vislabākais vārds manā valodā, izejot pasaulē, –
Latvija.
Tas tāpēc, ka savējie saprot savējos,
Saprot valodu, ko par latviešu sauc.
Ejot pasaulē, aizstāvam valodu savu,
Bet dzimtajā vietā lepojamies ar to.
Visskaistāk skan latviešu valodas vārdi:
Tēvzeme, karogs – sarkanbaltsarkanais.
Kad valodu tilts godina 11. un 18. novembri,
Tad vārdi deg par brīvību, sapni un cerību.

E

s tevi izrunāju,
Tevi izdziedu,
Tevi pierakstu.
Tevi, mana valodiņa.
Es tevi nezināju,
Tevi nepazinu,
Tevi nemācēju.
Tevi, mana valodiņa.
Tagad es Tevi jau zinu,
Tevi mīļoju un cienu.
Tevi, mana valodiņa.
Tu esi mana saikne
Ar šo Dieva zemīti.
Daiga Abramāne,
Ciblas vidusskola,
5. klase

Artis Krists Mednis
Rencēnu pamatskola, 6. klase

S

tarp mums – tik dažādiem
un neizprastiem
Ir valoda, kas visus kopā vieno,
Ir valoda, kas mūs vienu no otra šķir.
Citam tā kā septiņkrāsu varavīksne,
Citam valoda kā putna dziesma,
Bet kādam tā ir rupja un asa kā nātre,
Kas pieskaroties sāpīgi dzeļ
Un sirdī atstāj dziļas rētas.
Valoda ir starp tevi un mani,
Tā mūsu abu saikne ir.
Līga Šmate
Pušmucovas pamatskola,
8. klase

S

tarp Tevi un mani ir valoda?
Varbūt tā ir mīlestība?
Varbūt tā ir tikai saprašanās?
Mana sirds jūt, ka – mīlestība.
Es tevi saprotu no pusvārda,
Tavas skaistās acis liek man uzsmaidīt,
Mani mīļie vārdi liek tev sarkt,
Kad satieku tevi, man taureņi dejo
vēderā,
Kad redzu, ka esi noskumis, gribas cieši
samīļot un neatlaist.
Kad man sāp, gribas, lai esi klāt.
Dārta Brammane
Rāmuļu pamatskola, 8. klase
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V

aloda ir cilvēka, valsts saziņas
avots un piederības zīme. Valoda
ir kaut kas ļoti īpašs, gluži kā
tilts starp tevi un mani, starp nācijām
un mūsu garīgo pasauli. Valodai piemīt
maģija, tā var plūst kā rāma upe, bet
reizēm kā trakojoša straume, reizēm
skanēt kā putna treļļi, reizēm dārdēt kā
lavīna, tā var celt augstumos un gremdēt
dziļumos. Kāda īsti ir tava, mana valoda?
Vai tā ir kā putna dziesma, kas ir skanīga,
tīra, nemākslota, nepiesārņota? Ja nē,
tad ņemsim piemēru no dabas. Mums
visapkārt ir visdažādākās valodas, tās
dzīvo mums līdzās, tāpēc ir jābūt ļoti
uzmanīgiem, lai nesabradātu nevienu no
tām. Tām jāskan kopā kā putnu korim.
Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Es
to mīlu, loloju, kopju un, pats galvenais,
runāju latviski. Tā dzīvo starp mani un
maniem mīļajiem, un man ir svarīgi, lai
mana dzimtā valoda būtu vienmēr man
līdzās, gluži kā mani labākie draugi un
tuvinieki. Šķiet, ka mana dzimtā valoda
ir tik skanīga kā lakstīgalas dziesma
pavasarī. Tās plūstošais skanējums ir
ausij tīkams. Es šajā valodā pateicu savus
pirmos vārdus – māte, tēvs, dzimtene, tie
ir stiprie vārdi. Ar lepnumu un dziļu godu
runāju latviski, to man neatņems neviens.
Latviski runā man visapkārt – vecāki,
draugi, skolasbiedri, es ar to lepojos.
Tomēr man nākas būt sarūgtinātai,
aizbraucot uz kādu citu pilsētu, es tur
nejūtos kā savā dzimtenē. Ak, kā trūkst
manas valodas! Tāpēc es nevaru ilgi
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uzturēties pilsētās, kur nedzirdu latviešu
valodu. Latvijā, manuprāt, pašreiz
ir kritiska situācija, jo apdraudēta ir
pamatnācijas valoda, līdz ar to arī mana
dzimtene – Latvija. Latviešu valoda nav
noteicošā nevienā citā valstī, tikai šeit,
Latvijā. Ja izzudīs latviešu valoda, izzudīs
arī valsts. Domāju, ka nevienam nedrīkst
uzspiest svešu valodu ar varu. Tāpēc
glābsim latviešu valodu, neļausim, ka to
noēno vai aizstāj kāda cita. Taču cienīsim
arī citu minoritāšu valodu, ļaujot, lai viņi
savā starpā sazinās dzimtajā valodā.
Skolās, oficiālās iestādēs, darbavietās
runāsim valsts valodā. Es lūdzu to
Dievam un saviem tautiešiem, saviem
vienaudžiem, kuri esam atbildīgi valodas
priekšā. Tieši mums pašiem ir dota
iespēja runāt, mācīties, kopt, saudzēt un
saglabāt latviešu valodu. Vēlos, lai starp
mums – mani un tevi – ir latviešu valoda,
manas dzimtenes identitāte.
Aija Avotiņa
Bērzgala pamatskola,
9. klase

L

atvieti,
katru dienu, klausoties tevī,
tu kļūsti tuvāks!
Tava valoda ir visskaistākā
un mīļākā,
jo dzimtā valoda ir tā!
Erīna Čerņavska
Trikātas pamatskola,
7. klase

V

iens vārds neizsaka neko. Tomēr,
īstajā vai, gluži otrādi, neīstajā brīdī
izteikts ar pareizo vai – pretēji –
nepareizo intonāciju un īstajam cilvēkam,
tas var būt ļoti vērtīgi. Izteikt visu. Likt
cilvēkam iemīlēt sevi vai nīst visu atlikušo
dzīvi. Radīt smaidu cilvēka sejā stundām,
dienām un gadiem ilgi, likt raudāt līdz
elpas trūkumam, spēji nomierināties un,
atceroties šo vienu vienīgo nepareizo
vārdu, atsākt raudāt. Vārds – daži burti,
pāris zilbju un milzu jēga. Paliec vārds, ko
meitene vēlas dzirdēt no savas šķietami
lielās mīlas. Vārds, ko puisēns kāro
dzirdēt no māmiņas mutes brīdī, kad
jāiet gulēt. Viens vārds, septiņi burti,
divas zilbes – paliec, kad man ir grūti,
paliec, kad man ir labi, paliec un esi kopā
ar mani, dalies savās domās, sajūtās
un izjūtās, dalies savā laimē vai bēdās.
Dalītas bēdas ir pusbēdas, dalīti prieki
ir divkārši! Lai cik arī īsi vārdi jā un nē,
tiem ir visplašākā jēga. Viens šis vārds
var mainīt dzīvi kā neviens cits. Jā tu saki
pie altāra cilvēkam, kuram esi gatavs
dāvināt visu savu mīlestību, atteikties no
daudz kā un tomēr saņemt pretī vislielāko
dzīves dāvanu – mīlamu sirdi. Un, ja nu
tev pasaka nē, kad esi gatavs atdot sevi
visu, mīlēt mūžam un būt uzticīgs? Divi
burti un gaužas asaras, pārdzīvojumi
un sāpes, divi burti un mūžīga laime.
Mūsu vārdi ir mūsu dvēseles spogulis. Jo
vairāk turam sevī, jo nedzidrāks tas kļūst.
Nespējam saskatīt un saprast, ko tas
patiesībā rāda, vai tas atkal nav uzliktais

smaids, kas atvieglo Tevi no daudziem
paskaidrojumiem. Vai teiciens gudrākais
paklusē ir patiess? Es domāju, ka ne.
Mums ir dota iespēja runāt, izteikties
un rādīt, kā mēs jūtamies. Kliegt, kad
gribam kliegt. Teikt visu tieši – vārdu
vārdā. Lai arī citi saprastu. Kas notiks,
ja mēs klusēsim? Nē, ir jādalās ar saviem
apkārtējiem, tiem, kurus mīli, jāsaka, ko
jūti. Tiem, kurus ne..., ar tiem nav jābūt
blakus, ar tiem jārunā mazāk, jo jācenšas
teikt pēc iespējas labais. Ko gan labu tu
vari teikt, kad jūties slikti, kad jūties
sagrauts? Saki paliec un saproti – kurš
patiešām paliks un būs tev blakus. Tieši
tāpēc starp tevi un mani ir valoda.
Agate Anna Grebže
privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”,
8. klase

V

aloda, tu esi kā mūsu zilā,
Skaistā upe Pasienē,
Kurā atspoguļojas zvaigznes
Klusajā vasaras naktī.
Cik daudz zvaigžņu,
Tik daudz vārdu.
Mēs esam dažādi,
Un vārdu pasaule ir dažāda.
Marija Dukšta
Pasienes pamatskola,
5. klase
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R

eiz senos laikos visi cilvēki runāja
vienā valodā, visi saprata viens
otru un dzīvoja saticīgi un laimīgi.
Tikai Velnam tas ļoti nepatika. Tāpēc viņš
domāja, kā izšķirt cilvēkus, lai visiem
būtu slikti, bet viņš varētu priecāties
par cilvēku nelaimēm. Velns izdomāja –
pārvērtīsies par cilvēku, darīs dažādas
sliktas lietas un vainos citus, lai cilvēki
sāk strīdēties un ienīst cits citu. Par
Velna plānu nejauši uzzināja viens no
cilvēkiem un visu pastāstīja Dievam. Tad
Dievs teica: „Starp tevi, taviem radiem
un mani vienmēr būs valoda, ko jūs
sapratīsiet. Neuztraucies un ej mājās!”
Tad Dievs devās pie Velna un sarunāja –
cilvēku saimēm būs dažādas valodas.
Velns nomierinājās un beidza naidot
ļaudis. Tā tagad pasaulē ir daudz dažādu
valodu, bet ir valoda, kuru saprot visi
ļaudis – tā ir mīlestības un labsirdības
valoda.
Raivis Moisejenko
Pušmucovas pamatskola,
5. klase

V

aloda tautai ir kā liela, kopīga
enerģija. Kad kāds cilvēks nomirst,
daļa no visas valodas zūd. Latviešu
valoda mūs visus saista un apvieno. Kad
ārzemēs sastop kādu latviski runājošu
cilvēku, tad sajūti kopību. Pasaulē ir
ļoti daudz dažādu valodu. Diemžēl
tādēļ veidojas robežas – ar lielāko daļu

pasaules cilvēku dažādo valodu dēļ
nevaram sarunāties. Kad cilvēks apgūst
jaunu valodu, viņam atveras jauni vārti
uz zināšanām un draudzību. Vēl viens
brīnums, kas mums ir, pateicoties
valodai, ir rakstība. Pateicoties rakstībai,
cilvēki var nodot zināšanas nākamajām
paaudzēm. Mēs varam lasīt, piemēram,
pirms 2000 gadiem rakstītu vēstuli un
uzzināt tā laika cilvēku domas. Neviens
nevar apgalvot, ka Hamlets ir tikai tinte
un papīrs. Tā ir doma un valoda.
Tomass Stepiņš
Rīgas Centra sākumskola,
5. klase

S

tarp tevi un mani ir barjera,
Ja nerunājam vienā valodā.
Starp tevi un mani ir barjera,
Ja viens otru nesaprotam.

Dzīvojam vienā pilsētā,
Ejam viens otram garām.
Pasmaidi, ejot garām!
Arī tā ir valoda.
Viens vienīgs skats,
Kas izsaka visu par tevi.
Valoda starp mums
Un mājām, kur dzīvojam.
Artūrs Galilejevs
Jelgavas 3. pamatskola, 5. klase
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S

tarp tevi un mani ir valoda,
Kas latviska ir.
Tā tuva un mīļa mums visiem,
Jo dzimtā valoda tā.
Tā skan mums šūpļa dziesmās
Un miegā ieaijā.
Skan senās latvju dainās
Un Dziesmu svētkos tā.
Lai skan tā senču dziesmās
Un tālā nākotnē.
Jo pāri visai Latvijai
Ir jāskan dzimtai valodai.
Valoda ir starp visu,
Kas pasaulē ir.
Starp bērnu un lelli ir valoda,
Kas rotaļīga ir.
Starp Pūku un draugiem ir valoda,
Kas mīļa un medaina ir.
Starp Mikiju un Minniju ir valoda,
Kas astaina ir.
Starp mums visiem ir valoda,
Kas saprotama ir.
Starp tevi un mani ir valoda,
Kas latviska ir.
Anda Ielīte
Trikātas pamatskola,
7. klase

V

aloda ir komunikācijas un sapratnes
pamats. Visa mūsu dzīve sastāv no
domām, jo jebkurā dzīves situācijā
mēs taču domājam. Pat guļot mēs
domājam, tikai miegā mūsu domas tiek
attēlotas sapņos. Brīžos, kad tikai domāt
sāk šķist bezjēdzīgi, mēs sākam runāt.
Viss, ko savā mūžā esam pateikuši, ir
pamatots ar mūsu domām. Kurš gan
saka to, par ko nedomā? Mēs domājam
par to, kā veidosim savu dzīvi, par savām
problēmām un par pavisam ikdienišķām
lietām. Pat atskatoties uz garāmejošu
cilvēku, mēs kaut ko par viņu nodomājam.
Doma pie domas, pat vismazākās no tām,
veido mūsu dzīvi. Tāpat kā, liekot sīkumu
pie sīkuma, var izveidot kaut ko lielu,
tā arī, liekot domu pie domas, katrs var
uzcelt savu gaismas pili. Viss atkarīgs no
tevis paša. Lai arī kādā valodā tu runātu
un lai kur tu dzīvotu, tu vienmēr atradīsi
kādu, kas tevi sapratīs. Valoda vienmēr
palīdz atrast to, kurš tevi saprot vislabāk,
taču, lai atrastu savu dvēseles radinieku,
nepietiek tikai runāt vienā valodā vai
dzīvot vienā valstī. Arī dažādās valodās
runājoši cilvēki reizēm var saprasties, lai
gan viņi nāk no dažādām valstīm un krasi
atšķirīgām kultūrām. Valoda palīdz tautai
dzīvot. Valoda mums palīdz apzināties
sevi. Palīdz apzināties to, kas un kādi
esam.
Eva Emīlija Česle
Limbažu 3. vidusskola,
9. klase

121

Betijas Ķezberes zīm., Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, 2. klase
122

T

avas acis iemirdzas, kad redzi
mani tuvojamies.
Atbildu šim mirdzumam
ar smaidu,
jo starp mums ir valoda –
mīlestības valoda...

Tavas lūpas mēmi klusē,
acīs kvēlo dusmu liesmas.
Es izliekos, ka neko nemanu
un eju tālāk neatskatoties.
Diemžēl starp mums ir valoda –
naida un nicinājuma valoda.
Tu mani nedzirdi,
visi vārdi – sastinguši,
tomēr nepamet mani šī sajūta,
ka esi labākais manā dzīvē.
Joprojām starp mums ir valoda –
zīmju un sapratnes valoda.
Žaklīna Cabule
Jaunlutriņu pamatskola,
9. klase

V

aloda ir katra latvieša gods, īpašums,
kuru nedrīkst ļaut aptraipīt citiem.
Ar valodu mēs spējam būt mūžīgi.
Es esmu latviete un vienmēr tāda būšu,
neskatoties uz visām likstām un ķildām.
Tikai šeit, Latvijā, ir manas mājas, kur
sperti pirmie soļi un pateikti pirmie vārdi.
Vārdi, ar kuriem var izteikt vairāk, nekā
es jūtu.

Latvieti, cīnies par savas tautas
pastāvēšanu, cīnies par savu valodu!
Latviešu valoda skan daudzās pasaules
valstīs, bet kā valsts valoda tā ir tikai
Latvijā.
Aija Čoiča
Salnavas pamatskola,
9. klase

S

tarp tevi un mani
Ir mūsu dzimtā valoda,
Kura mūs māca –
Dzīvot, runāt un atvērties.

Bez mūsu dzimtās valodas
Nebūtu mūsu stiprās valsts
Latvija. Tā ir maza,
Bet mūsu valsts.
Mums visiem ir kopīga valoda,
Kura ļauj mums runāt
Dzejā, stāstā un vieno mūs
Priekos un bēdās.
Bez savas dzimtās valodas
Mēs nebūtu latvieši,
Jo starp tevi un mani
Ir mūsu valoda.
Arta Ziemane
Trikātas pamatskola,
7. klase
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K

ādu dienu Jānim bija jāmaina
dzīvesvieta, jo tētim piedāvāja
labu darbu Vācijā, līdz ar to visa
ģimene pieņēma lēmumu pārcelties uz
dzīvi Vācijā. Viņam skolā bija
jāmācās vācu valoda, kaut gan
iepriekš Latvijā viņš mācījās angļu
valodu. Pirmajā dienā Jānis skolā
neko nesaprata, jo visas stundas
un sarunas klasesbiedru starpā
notika vācu valodā. Pārnācis
mājās no skolas, Jānis vecākiem paziņoja,
ka uz skolu vairs neies un atgriezīsies
Latvijā. Lai atrisinātu šo konfliktu, vecāki
Jānim ieteica mēģināt skolā sarunāties ar
klasesbiedriem angļu valodā. Nākamajā
dienā, aizgājis uz skolu, Jānis mēģināja
ar klasesbiedriem un skolas biedriem rast
kontaktu, runājot angļu valodā, ko viņš
bija labi apguvis, un izrādījās, ka arī citi
skolas biedri labprāt runā angļu, nevis vācu
valodā, jo vēl vairāki bija pārcēlušies uz
dzīvi Vācijā no citām valstīm. Jānim radās
kontakts ar saviem skolas biedriem, un
viņam arvien vairāk sāka iepatikties šajā
skolā, nu viņš uz skolu gāja ar prieku. Jānis
saviem draugiem Vācijā sāka stāstīt par
Latviju, kas un kāda ir Latvija. Savukārt
draugiem uz Latviju puisis rakstīja par
Vāciju un iepazīstināja ar viņu kultūru
un sadzīvi. Viņš secināja, ka nav svarīgi,
kurā valstī tu atrodies, kādā valodā notiek
sarunas, viss ir atkarīgs no tevis paša, kā
tu meklē kontaktus ar draugiem, kāds tu
esi kā draugs un ko māki pastāstīt par
savu valsti, no kuras esi nācis. Galvenais

ir saglabāt savā sirdī visu labo un skaisto
par savu dzimteni. Nav svarīgi, uz kādu
valsti tu pārcelies dzīvot vai strādāt,
svarīgi ir tas, kā tu proti atrast kontaktu
ar līdzcilvēkiem. Svarīga ir
tava iekšējā būtība. Svarīga
ir tava ticība savai tautībai un
saviem spēkiem.
Ritvars Zālītis
Limbažu 3. vidusskola,
6. klase

K

atrai tautai ir sava valoda
kā maizītei apkārt garoza.
Starp tevi un mani ir valoda
kā maizes klaipiem garoza.

Katram klaipam garoza ir citāda,
Katrai tautai valoda – lolota.
Tā citiem var likties neizprotami grūta,
bet pašai tautai ar pūlēm gūta.
Starp mazām, lielām un tālām zemēm
Ir Latvija – mana zeme.
Starp mazām, lielām un tālām valodām
Ir latviešu – mana valoda.
Mana un tava latviešu valoda
kādam var likties dīvaina un grūta,
bet mums tā sūri, ar lielām pūlēm,
smagi jo smagi gūta.
Starp tevi un mani ir valoda
kā maizes klaipiem garoza –
mīļa un mātes dota.
Agnese Ozoliņa
Jēkabpils 3. vidusskola,
6. klase
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S

tarp tevi
Un mani klīst valoda.
Kā ap zemes stūri
Klīst divas dvēseles kurpes,
Kas žurku grauztas,
Bet zvaigžņu ielāpiem lāpītas.

Šūpuļa siltajā stūrī
Valodas sēklu stādīju
Un laistīju,
Un lolojot mīlēju.
Kad ziedi uzzēla,
Klusa, gaiša nopūta atplauka –
Starp tevi un mani ir pasaule – valoda.
Laura Ozoliņa
Jēkabpils 3. vidusskola,
9. klase

V

ai tu tiešām vēlies
Aizbraukt prom,
Lai labāk dzīvotu
Un mani samainītu pret kādu citu?

Aizbrauksi jau tikai tu,
Bet tavi draugi, vecāki?
Tie paliks.
Un kā tavi vecāki runās
Ar saviem mazbērniem,
Ja nebūs manis?
Un tāpēc varbūt valdies
Un neatņem saviem bērniem
latvisko paldies!

S

azināšanās starp mums var notikt
tikai tad, ja ir runātājs un klausītājs.
Tikpat liela nozīme kā runātājam šajā
procesā ir arī klausītājam. Tāpēc vislabāk
mēs spējam saprasties ar cilvēkiem, kuri
prot un vēlas mūsos ieklausīties. Izteikdami
savus vērojumus un spriedumus valodā,
mēs ar tiem iepazīstinām savus sarunas
biedrus. Viņi savukārt iegūto informāciju
uzkrāj atmiņā, pārbauda savā praksē,
papildina ar jaunām atziņām, iepazīstina
ar tām citus cilvēkus, lai tie šīs atziņas
varētu veidot tālāk.
Daudzu valodu pastāvēšana apgrūti
na sazināšanos ar cilvēkiem, kas nerunā
mums saprotamā valodā. Proti, saprašanās
ir iespējama tikai tad, ja cilvēki prot vienu
un to pašu valodu.
Būt dzirdīgam, to mums ir dāvājis
Dievs. Bet vai Viņš ir dāvājis spēju
sadzirdēt tikai to labāko? Ne vienmēr
tas, ko dzirdam, mūs iepriecina. Skaistā
pasaule ar ļauniem vārdiem var tikt
pārveidota par naida pilnu pasauli. Vārdi
spēj iepriecināt, vārdi sāpina, vārdi dara
pat vairāk nekā fiziski pieskārieni. Ja mēs
katrs to atcerētos, vārdi, kas ir starp
mums, padarītu pasauli labāku.
Signe Kronberga
Limbažu 3. vidusskola,
6. klase

Anastasija Stavere
Limbažu 3. vidusskola,
9. klase
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L

īdz ar pirmajiem soļiem, ko bērns
sper pasaulē, apkārt skan valoda.
Nav nozīmes, kurā pasaules malā
vai valstī. Nav svarīgi, vai rakstīta tā ir
hieroglifos vai burtos. Būtiski ir tas, kādu
jēgu cilvēks piešķir izrunātajam vārdam.
Jebkuram zināms, ka valoda var dvēselei
gan griezt kā neass nazis, kad dzirdam
kritiku, gan skanēt kā kristāla zvaniņi vējā,
piemēram, skolotājas uzslava par labu
domrakstu. Tāds jau ir valodas mērķis,
tās uzdevums – vēstīt domas, informāciju,
zināšanas citiem un pašam sev. Grūti
iedomāties, cik primitīvām jābūt domām,
ja tās nevar spēt noformulēt konkrētos
vārdos. Tāpēc valoda ir kā neredzams
tilts starp valstīm, pasaulēm, bet
dažkārt – nepārvarams šķērslis. Dzīvojam
progresīvā laikā, tāpēc mainās arī valoda.
Klāt nāk jauninājumi, piemēram, viens
no gada vārdiem zibatmiņa – USB ierīce
datu glabāšanai. Arī svešvārdi – latviešu
valodā ir gandrīz deviņsimt lappušu bieza
svešvārdu vārdnīca. Top pavisam jaunas
ierīces, izgudrojumi, tiek pat atklātas
jaunas sugas. Manuprāt, galvenais ir
ņemt mūsu valodu līdzi laikam, neatstāt
to pagātnē. Tad arī pēc gadu simtiem
varēsim lepni saukt latviešu valodu par
dzīvu valodu.
Sabīne Anna Irbe
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,
8. klase
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V

ai tik grūti ir saudzēt latviešu
valodu? Tas ir, reāli domāt par to,
kas notiks ar mūsu valodu. Ir maza
iespēja, ka mēs palielināsim savu skaitu
un nebrauksim prom. Neesmu vairs tik
maza, lai nesaprastu, kas Latvijā notiek.
Valoda izzūd lielā ātrumā. Tā nespēj kopt
pati sevi, bet tā uzticas mums, cilvēkiem,
latviešiem. Mūsu valstī tiek likvidētas
mazās lauku skolas un to vietā tiek celtas
citu tautību skolas, nevis latviešu. Ir
iespēja, ka otrā valoda valstī būs krievu
valoda. To dzirdot, gribas jautāt: „Vai
mēs esam spējīgi saudzēt to, kas mums
pieder?”
Sintija Leimane
Taurupes vidusskola, 7. klase

M

ūsdienās cilvēki ir novērtējuši
valodas nozīmi, tie mācās aizvien
vairāk valodu. Valodu mācīšanās
ir kā kamola tīšana, jo vairāk tin, jo
kamols lielāks, jo kamols lielāks, jo
plašāka pasaule. Man liekas, ka ir arī
valoda, kuru var saprast un dzirdēt
pilnīgā klusumā. Kad es biju slims, man
bija augsta temperatūra, mamma man
sēdēja blakus. Viņa neko daudz nerunāja,
bet no viņas mēmās valodas man kļuva
vieglāk. Taču galvenā valoda ir mīlestības
valoda, kurā mans kaķis Tigra runā ar
saviem kaķēniem, saule ar pirmo māllēpi
un mana mamma ar mani.
Domeniks Stivriņš
Taurupes vidusskola, 7. klase

E

s neesmu sastapis tādu cilvēku,
kurš zinātu vai mācētu nolasīt citu
cilvēku domas. Tas būtu neparasti.
Mūsu prātam ir apjozts mūris, kas
ļauj domas noturēt galvā, un citiem
netikt tām klāt. Daudzi cilvēki saka
to, ko domā, bet citi patur visu sevī.
Ir domas, kuras patiešām vajadzētu
paturēt klusībā, lai arī cik ļoti kādam
tās gribētos pastāstīt. Visu jau nevar
un nemaz nevajag sevī paturēt, it īpaši
runājot par strīdiem vai nesaskaņām.
Strīds ir iespēja uzzināt par sevi to, ko
citi noklusē ikdienā mīļā miera labad. Es
neatļaujos lielākoties teikt to, ko domāju
tikai dažreiz. Tāpat neesmu no tiem, kas
pilnīgi visu patur sevī, tomēr ir tēmas,
par kurām grūti ar kādu runāt, izņemot
sevi pašu. Jāsāk pierast pie tā, ka jātiek
ar sevi galā – tāda ir pieaugušo dzīve.
Katram cilvēkam ir atšķirīgs domāšanas
veids un runas stils, un lielā mērā tas
atspoguļo runātāja rīcību, izturēšanos,
pasaules uztveri. Valoda ir atkarīga
no domāšanas. Tā padara cilvēku
oriģinālu un neatkārtojamu. Bieži vien
runasveids rada pirmo iespaidu par
cilvēku. Tas pasaka visu – raksturu,
stilu, individualitāti. To nav iespējams
notēlot, jo tas esi tu, nevis kāds cits.
Starp mums ir valoda – domāšanas
spogulis. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā
nemitīgi kāds kādu atspoguļo, kāds
vienkārši spoguļojas, bet vēl kāds cits
savu spoguli pat reizi mūžā nav notīrījis
kaut ar avīzi. Tomēr visvairāk jābaidās

no tā, ka pasaule var kļūt par greizo
spoguļu karaļvalsti.
Svens Stefanovičs
Ādažu Brīvā Valdorfa skola,
9. klase

V

iena no lielākajām ģimenēm ir valodu
ģimene. Tā sastāv no valodām,
kas ir māsas, un valstīm, kuras
ir vecāki. Šajā lielajā un plašajā valodu
kopumā ir arī latviešu valoda. Tā gan ir
viena no mazākajām māsām, bet lielākās
latviešu valodas māsas vēlas izplesties
vēl lielākas un palielināt savu ietekmi.
Viņas to var izdarīt, tikai iznīcinot savas
mazākās māsas. Diemžēl, lai kā arī mums
tas nepatiktu, arī latviešu valodu. Lielākās
māsas jau tā dara, pamazām pārņemot
mūsu valodu, spiežot to arvien ciešāk un
ciešāk. Ja latviešu māsa raud, tad lielā
māsa domā: „Nekas, paraudāsi, pāries.”
Lielā māsa nejūt sev pakrūtē spiežam
sirdi, viņa jūt tikai alkas pēc ietekmes.
Lielās latviešu valodas māsas ir skaistas,
greznas, bet latviešu arī tāda ir, manuprāt,
vēl skaistāka, vēl greznāka. Mūsu mīļā
valoda ir ļoti daiļa, it īpaši Dziesmu svētkos.
Tad viņa uzvelk pašu skaistāko, kas viņai
ir – tautastērpu, vainagu no pļavu ziediem
un apsien stiprumam jostu, kas kā Latvijas
ceļi apņem katru Latvijas novadu. Un
skan dziesma – dziesma latviešu valodā.
Lai mūžīga ir daiļā, skaistā, mīļā un baltā
Latve – latviešu valoda!
Liega Krasovska
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, 5. klase
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k, valoda, valodiņa!
Tu nāc pie manis,
Tu nāc pie tautas
No gadu tūkstošiem,
No gadu simteņiem
Caur pasakām, caur dainām,
Caur mūsu priekiem un bēdām.
Ak, valoda, valodiņa!

Tu esi vienīgā pasaulē,
Kas vieno latviešus,
Kas vieno mūsu tautu
Kā smilšu grauds laika upē,
Kā dzintars no jūras dzīlēm.
Mūžīgi mūžos mūs vienos
Latviešu valoda.
Megija Borska
Jēkabpils 3. vidusskola,
6. klase

E

s satiku kādu svešinieku,
Kurš runāja valodā svešā.
Bet it kā ar nodomu, man par prieku,
Tas nebija atnācis bešā.
Tam rokās bij’ savāda grāmata,
Tik maza kā veclaiku tintnīca.
Viņš paņēmis to ne bez pamata,
Jo tā bija valodu vārdnīca.
Viņš ņēma un tulkoja vārdu pa vārdam,
Tad ievilka elpu un apklusa.
Un nolika vārdnīcu līdzās rožu stādam,
Pēc tam savu roku pastiepa.
Viņš norādīja uz debesīm,
Liels bars putnu laidās tām pāri.
Un kaut kur starp putnu atbalsīm
Svešā skatiens lūkojās manī.
Tad parādīja viņš zemi man,
Krāšņi ziedi greznoja placi.
Ak, mums nemaz valodu nevajag,
Jo es saprotu, ko viņš grib sacīt!
Vēl notrausa viņš rasas pilienu,
Un tumsa jau sāka mesties.
Es zinu, te līst teju katru dienu!
Cik gan viegli ar tevi saprasties!
Bet tālāk par rasu mēs netikām
Un saulrieta debesīm sārtām.
Tādēļ pacēla viņš atkal grāmatu
Un tulkoja vārdu pa vārdam.
Guna Pētersone
Briseles 2. Eiropas skola,
8. klase

E

s esmu lasījusi, ka 13. gadsimtā
kāds imperators vēlējies noskaidrot
cilvēces pirmvalodu. Viņš uzdevis
klosterī mūķenēm izaudzināt bērnus,
kuri nekad nebūtu dzirdējuši valodu.
Eksperiments neko nedeva, jo visi
bērni nomira, neizteikuši ne vārda. Viņš
secināja, ka bērniem ir vajadzīga gan
valoda, gan smaidi, gan žesti.
Mūsu dzīve nevarētu sastāvēt tikai
no klusēšanas. Kā mēs izteiktu savas
vēlmes? Ir interesanti, kā mēs nokļūstam
pie vārda, ko izrunājam. Mēs sākam ar
domu, jo tas ir pats sazināšanās pamats.
Vēlāk nāk vārds, tad teikums. Tas ir
interesants, bet ilgs process, līdz starp
tevi un mani izveidojas valoda.
Aiva Antone
Taurupes vidusskola,
8. klase

R

eizēm es nesaprotu, ko kāds grib
pateikt, tad es cenšos ieklausīties
viņa sirdī. Tie sirdspuksti pārvēršas
par vārdiem ar svarīgām domām, emocijām
un izjūtām. Tā ir saikne, kas tur mūs cieši
kopā. Es ceru saprast īsto valodas nozīmi,
kas ir vairāk par vārdiem.
Mārcis Čaupjonoks
Aglonas vidusskola,
9. klase
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K

atrs pieskāriens un glāsts ir
valoda. Katra zīme gar ceļa malām
ir valoda, kura tev pastāsta, uz
kuru pusi doties grūtos mirkļos. Valoda
ir sapnis, kurā patverties. Sapnis, kuru
nevar izsapņot. Valoda ir spalviņa, kas
nokritusi no garām lidojoša putniņa.
Valoda ir atnākusi no seniem, seniem
laikiem. No cilvēka uz cilvēku līdz pat
mūsdienām, kur mēs to nodosim tālāk
mūsu bērnu bērniem. Valoda ir laika
sprīdī. Sekunde sekundē, minūte minūtē,
stunda stundā. Tā vairo un veicina mūsu
domātspēju. Tā zina, kā dziedēt mūsu
brūces un ievainojumus, kā arī mūsu
salauztās sirdis. Valoda ir kārtība mums
apkārt, kura sakārto un satur mūs.
Sabīne Store
Kocēnu pamatskola,
9. klase

V

aloda mūs veido kā personības,
kā cilvēkus. Tā ir daļa no mums.
Ja es nerunātu latviešu valodā, tad
tā nebūtu es. Mēs, latvieši, esam līdzīgi,
jo mums valoda ir vienojošais elements.
Kāds prieks satikt latviešus ārvalstīs!
Mēs jūtamies, kā satikuši sen neredzētu
draugu, jo viņš mums atgādina par mūsu
dzimteni – Latviju. Valoda spēj izveidot
kopības un patriotisma sajūtu. Himna,
manā skatījumā, ir tā, kas to veido.
Kad stāvi un dziedi savas valsts himnu,
arī visi, kuri to dzied, savienojas kā
neredzamā saiknē, ko nevar redzēt, bet
var sajust. Tas ir fantastisks mirklis, kad

valodas un dziesmas saspēle spēj sniegt
tādu jūtu uzplūdu! Emociju varā es esmu
arī tad, kad klausos dziesmas, kuras
tika dziedātas Atmodas laikā – Ievas
Akurateres dziedātā „Manai tautai” un
„Līvu” „Dzimtā valoda”. Šīs dziesmas iziet
cauri manai sirdij un liek justies lepnai par
savu tautu, mūsu valodas izteiksmīgumu,
dziļumu un melodiskumu.
Briesmīgākais, kas šodien notiek, ir
latviešu valodas izkropļošana un necienī
šana. Arī man ikdienā nākas daudz runāt
krievu valodā, jo tā pie mums Krāslavā,
skan visur – veikalos, uz ielas, televīzijā,
pat skolā. Pati es esmu latviete un kāpēc
man, latvietei, jārunā krievu valodā? Šeit,
Latgalē, dzīvo ļoti daudz krievvalodīgo
iedzīvotāju, kuri nerunā latviešu valodā, un
tas ietekmē valodas lietojuma vidi. Mums,
latviešiem, nav tā stingrā mugurkaula, lai
pastāvētu par sevi. Mēs vienmēr esam
pakļāvušies citam tautām, kas ir mūsu zemē
valdījušas – krieviem, vāciešiem. Arī tagad
mēs atkal pieļaujam to pašu kļūdu, ļaujot
krievvalodīgajiem izlemt, kādai valodai
būt un pastāvēt Latvijā. Tā ir necieņa,
pirmkārt, pašam pret sevi. Tu necieni sevi,
jo valoda – tā esi tu. Tā ir augusi tevī,
un tu to necieni. Valoda ir kā māte. Tā
ir svēta. Es domāju, katra latvieša svēts
pienākums ir latviešu valodas saglabāšana.
Tās saiknes saglabāšana, kas vieno mūs
kā tautu, kā valsti, kā cilvēkus.
Dace Marhileviča
Krāslavas pamatskola,
9. klase
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odien – latviešu valodai,
Rīt – latviešu valodai,
Pēc gadiem – latviešu valodai.
Būt. Pastāvēt.
Diāna Vasiļjeva
Krāslavas pamatskola,
5. klase

V

aloda – tā ir vizītkarte mūsu,
Upe, kas tek uz pasaules jūru,
Mūsu simbols – lepnums un gods,
Kas šajā pasaulē mums dots.
Tai ir jābūt par pamatu stipro,
Mūsu dārgajai latviešu tautai.
Klinta Nagle
Salnavas pamatskola,
9. klase

I

r laiks, kad valoda aizsalst kā ziemā
Un tu nevari sazināties ar draugu.
Bet tad tā atsalst vaļā,
Viss plūst raiti, un tu visu saproti –
Starp jums atkal plūst dzīvais
Valodas ūdens.
Dažkārt uznāk arī vētra –
Sīkas nesaprašanās, nejaukas ķildas,
Dusmu zibeņi.
Reizēm ūdens upē ir skaidrs un
Tev visu atklāj,
Bet gadās – tāds duļķains, peld drazas…
Ko tad tu dari?
Kāda pašlaik ir tā valodas upe?
Uz kurieni tā tek?
Vai tava upe ir brīva, tīra un skaidra?
Kristaps Solims
Alūksnes pilsētas sākumskola,
5. klase

V

aloda ir katras tautas sens
mantojums, kas tiek nodots paaudžu
paaudzēs gadu simtiem. Valoda nav
tikai saziņas līdzeklis, kā daudzi to uzskata,
tā ir kā saikne, kas saliedē un vieno tautu
gan priekos, gan bēdās. Daudzi neapjauš
valodas patieso nozīmi un vērtību, cik tā
ir svarīga katram un visai tautai kopā.
Protams, valoda ikdienas dzīvē kalpo
galvenokārt kā saziņas līdzeklis, taču der
atcerēties arī par tās galveno nozīmi jeb
to, ka tā uztur visu tautu. Nācija nevar
pastāvēt bez vienotas valodas, kas dod
valodai šo lielāko nozīmi. Katrai tautai
ir savs mantojums, savas paražas un

svētki, kā arī sava vienīgā valoda. Lai arī
kā negribētos to atzīt, taču Latvijai un
latviešu valodai ir jācīnās par pastāvēšanu
vismaz šajā zemē, kur tā ir vienīgā
valoda, bet tā tiek sajaukta ar citām
valodām. Īpašu sašutumu manī radīja
nesenais notikums ar parakstu vākšanu
par Latvijas otro oficiālo valodu – krievu
valodu. Manuprāt, tā ir liela bezatbildība
un naivums – daļēji aizstāt mūsu dzimto
valodu mūsu dzimtajā zemē. Lai vai kāds
skaits krievu tautības pilsoņu atrastos
Latvijā, neuzskatu, ka būtu pareizi aizstāt
mūsu valodu ar citu svešvalodu, jo tad
Latvija vairs nebūtu Latvija. Ceru, ka arī
visi pārējie latvieši, kas ir aizbraukuši uz
ārzemēm, atceras savu dzimto valodu un
nevēlas to mainīt ne pret ko. Latviešu
valoda ir ļoti skaista, neļausim mums to
atņemt vai aizstāt!
Aigars Skrinda
Rēzeknes 1. vidusskola,
8. klase

S

arkanbaltsarkans –
Ko tas jums nozīmē?
Dažiem tās ir tikai krāsas,
Bet daudziem mums tas ir vairāk:
Tā ir mīlestība
pret mūsu mazo, mīļo Latviju.
Krista Roze
Indianapoles latviešu skola ASV,
8. klase
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„Vārds ir kā zvirbulis:
palaidīsi – nenoķersi.”
(Latviešu tautas sakāmvārds)

J

au no agras bērnības mēs visapkārt
dzirdam dažādus vārdus un cenša
mies tos atkārtot. Varbūt no
sākuma tas šķiet grūti, bet apkārtējie,
mūsu tuvinieki, priecājas kaut par tiem
dažiem vārdiem, kurus mēs izsakām ar
savām mazajām mutītēm. Es neatceros,
kā sāku runāt, bet varu iedomāties, kā
tas bija. Es pasaku vienu mazu vārdiņu,
bet pārējie – priecājas. Bērnam augot kā
zaļai zālei pļavā, arī vārdu krājums aug
tam līdzi. Saskarsmē cilvēki lieto gan
mīļus, sirsnīgus un iejūtīgus vārdus, gan
arī rupjus, aizvainojošus un nekrietnus
vārdus. Es zinu, ka pasaulē ir ģimenes,
kurās vienmēr viens otram izrāda
mīlestību, sagaida vakarā mājās no
darba un uzcienā ar siltu tēju, pastāstot
par savām jūtām, paslavē, kā izskatās
vai vienkārši atgādina, cik jauks cilvēks
esi. Manuprāt, mīļo un jauko vārdu
nekad nevar būt par daudz. Šos vārdus
es varu salīdzināt ar reibinoši smaržīgiem
ziediem, bez kuriem nevar iztikt neviena
bite. Taču ne vienmēr saziņā dominē
labie vārdi. Cilvēks ir būtne, kuru viegli
padarīt īgnu, drūmu, bēdīgu un, protams,
arī dusmīgu. Tad nu kārta nejaukajiem
vārdiem, kas bieži vien tiek pateikti,
nemaz nepadomājot un negribot kādu
aizvainot. Bet sanāk... Var pateikt: „Tu
uzzīmēji neglītu māju ar šķību jumtu.” Bet

var arī teikt: „Tava māja ir skaista, bet
būtu vēl skaistāka, ja tai uzzīmētu taisnu
jumtu.” Katrā cilvēkā, man šķiet, mīt tāds
mazs zvirbulītis, kurš tur visus vārdus
pie sevis, bet, kad cilvēks ir dusmīgs,
zvirbulis jūtas bezspēcīgs un izlido kopā
ar tiem sliktajiem, rupjajiem un ļaunajiem
vārdiem pat tad, ja cilvēks to nevēlas.
Kamēr saproti, ko esi izdarījis, zvirbulis
jau sen sēž aizvainotā cilvēka dvēselē un
atgādina par sevi, čivinot: „Tu esi nejēga!
Tu neko nezini! Tev nekas nepadodas!”
Bet zvirbuli jau nenoķersi! Vissāpīgāk,
pēc manām domām, ir tad, ja šie zvirbuļi
izlido no draugu un tuvinieku mutes.
Tad zvirbuļi dvēseli nepārstāj knābāt
ļoti ilgi. Es saprotu, ka cilvēks emociju
iespaidā var pateikt vai izdarīt to, ko citā
gadījumā nebūtu teicis vai darījis. Taču es
neattaisnoju rīcību, kad dusmas izpaužas
runā, kurā citi cilvēki tiek aizskarti ar
nepiedienīgiem vārdiem vai kritiskām
piezīmēm. Senajiem indiešiem ir teiciens:
„Dusmīgi vārdi ir gļēvuļa ierocis.” Un tā
tik tiešām ir, jo nevis tas, kurš egoistiski
mētājas ar vārdiem, ir spēcīgs, bet tas,
kuram pietiek spēka vārdus apslāpēt un
noturēt pie sevis. Ne tikai runāt, bet arī
klusēt ir jāprot! Cilvēkam ir tiesības uz
savām domām un viedokli, bet katram
pašam ir jāatbild un jādomā par savu
rīcību un pateiktajiem vārdiem, jo tos
atpakaļ vairs nevar paņemt. Es rakstu par
labajiem un sliktajiem vārdiem un domāju,
kāda ir mana vārdu vācelīte. Atzīšos, ka
tajā ir gan mīļi un sirsnīgi vārdi, gan arī
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kāds nomaldījies nekrietns vārds. Šie
nekrietnie vārdi parasti man no mutes
izsprūk tad, kad mazā māsa mani traucē,
skaļi uzvedoties, vai arī ir sabojājusi
kādu man mīļu lietu. Taču es mācos būt
savaldīgāka un iejūtīgāka. Cenšos māsai
paskaidrot, ko viņa ar savu rīcību man
nodarījusi un kā es tagad jūtos. Tas tiešām
palīdz. Savā ģimenē es esmu mīlēta un
saņemu daudz mīlestības. Manuprāt,
tas stiprina tieksmi – mīlestību dāvāt
arī citiem ar palīdzību, līdzjūtību, labām
domām, labiem darbiem un, protams, ar
mīļiem un sirsnīgiem vārdiem.
Arta Alksnīte
Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzija, 8. klase

C

ilvēks nespēj nodzīvot savu mūžu
bez domām, viedokļiem un jūtām.
Lielākoties cilvēki grib piedalīties
dzīvē, sadarboties, just, izpausties un
iepazīties. Un tas viss notiek caur mūsu
jūtām un domām. Lai šis process notiktu,
ir nepieciešama kaut kāda unikāla sistēma,
savdabīgs kods, kuru lietojot, runātājs var
būt pārliecināts, ka viņu sapratīs. Tādu
sistēmu ir neskaitāmi daudz, un tās visas
var nosaukt vienā vārdā: valoda. Cilvēku
pasaulē jau pāri septiņiem miljardiem –
ko nu tagad darīt, kā sarunāties? Visas
valodas taču neiemācīsies... Par to ir
domājis arī Ludviks Zāmenhovs, kurš
1887. gadā izveidoja mākslīgu valodu –
esperanto (tulkojumā ‘cerēt’). Zāmenhovs

tik tiešām cerēja izveidot unikālu valodu
(uz latīņu valodas pamata), kuru lietotu
visā pasaulē un nebūtu nekādu problēmu.
Taču viņa cerības neattaisnojās: kaut arī
tagad tā ir vispopulārākā mākslīgā valoda,
to izmanto apmērām 1,5 miljoni cilvēku.
Irina Česnokova
Rīgas 40. vidusskola,
8. klase

S

tarp tevi un mani nav vienkārša
valoda. Es jūtu tavas emocijas, bet
nedzirdu tavus vārdus. Es redzu
tavu smaidu, bet nedzirdu čukstus, un
es saprotu tevi, – tu esi laimīgs. Un
mēs abi zinām – šī ir emociju valoda.
Trausla, vienreizēja un neatkārtojama.
Es nezinu, ko tu domā, un es nespēju
to arī sadzirdēt. Tu domā par mani, un
es domāju par tevi. Domas saista mūs,
un mēs abi zinām, ka tā ir domu valoda.
Neizzināta, neatkarīga, plūstoša un
mainīga. Valoda, kurā smejamies un kurā
raudam, kurā mīlam un kurā naidojamies,
valoda, kurā dzīvojam. Tikai šajā valodā
es saprotu tevi un tu saproti mani, bet
mēs abi zinām – tā ir mana un tava, un
mūsu dzimtā valoda. Nekad nepietiek
laika, lai pateiktu visu. Nekad nepietiek
laika, lai sajustu visu. Runājot laiku
patērējam, klusējot to vairojam. Valoda
ir arī klusums, kas reizēm ir starp tevi
un mani.
Egija Miška
Rūjienas vidusskola,
8. klase
139

V

aloda sevī ietver ne tikai burtus un
zilbes, bet arī vērtības, mūziku un
kultūru. Katrai tautai ir sava valoda,
kas būtu jāsargā kā lielākais dārgums –
tā ir neaizvietojama sastāvdaļa, kas katru
tautu padara unikālu. Valoda savā valstī
ir vērtība, kuru cenšas saglabāt, ciena un
godā visi tās pilsoņi, un tā ir kā neredzama
saikne starp ikvienu tās lietotāju. Mana
vērtība un saikne ir latviešu valoda. Es
sevi nesauktu par lielu patrioti, tomēr
tas nenozīmē, ka, kādreiz aizbraucot
uz ārzemēm, es nenesīšu Latvijas un
tās piederīgās valodas vārdu tālāk. Es
apzinos, ka tieši valoda ir stiprākā saikne,
tāpēc to nekad nepārrautu. Valodu mēs
sastopam arī mūzikā. Pierasts, ka,
runājot par mūziku, mums prātā nāk
notis, nošu atslēga, dažādi mūzikas
instrumenti un citas papildinošās iezīmes,
bet ne visi iedomājas, ka mūzika sākas
ar vārdiem un vārdus veido valoda. Ne
visi, klausoties sev patīkamo vai ierasto
mūziku, ieklausās tās dziļākajā būtībā.
Kādu aizrauj melodiskais skanējums,
kādu skaņu augstumi, vēl kādu piesaista
dzirdamie instrumenti, bet vai visi
ieklausās dziesmas dzīlēs, saklausot to,
ko mākslinieks, rakstot šo dziesmu, ir
vēlējies mums pavēstīt? Tiešākais veids,
kā izpildītājs vai komponists cenšas mums
pateikt kaut ko, ir dziesmu vārdi. Vārdi
mūs ved pie skaidrības, bieži vien neļauj
kļūdīties, pārprast. Pats labākais veids,
kā nodot vēstījumu, kas ietverts katrā
lugā, stāstā, ir caur valodu, un emocijas,
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aktierspēle šajā gadījumā to visu tikai
papildina. Starp cilvēkiem, kas atrodas
zālē, vērojot izrādi, ir valoda – tā ir gan
starp aktieriem, gan skatītājiem. Mēs
nekad nevarētu būt pilnīgi pārliecināti,
ka Lienīte, sagaidot Sprīdīti mājās,
tiešām bija laimīga un pēc viņa ilgojās, ja
viņa nebūtu pateikusi: „Es tik gribētu to
redzēt, ka tu nekad vairs neietu pasaulē
un ka mūs no visas sirds mīlētu, Sprīdīti.”
Ja teātris ir vieta, kuru es saucu par
mājām, tad nebaidīšos teikt, ka valoda
tās lietotājiem savā ziņā ir mājas.
Agnese Karlsone
Jelgavas Valsts ģimnāzija,
9. klase

J

a nezina valodu, nevar sarunāties,
draudzēties, just līdzi, dusmoties
un smieties... Tādēļ mācāmies
skolās, lai koptu un iemācītos savu un
citas valodas, arī tās, kurās nav vārdu.
Daudzi noteikti ir pamanījuši, ka, esot
savas ģimenes, draugu vai radinieku lokā,
runājam daudz brīvāk nekā ar skolotājiem
vai svešiem cilvēkiem. Bieži vien ar ģimeni
mums izveidojas sava valoda, citiem, no
malas klausoties, būtu nedaudz grūti
saprast, par ko mēs runājam. Lai dažādu
tautu cilvēki spētu saprasties, viņi mēdz
iemācīties kādu svešvalodu, piemēram,
angļu, jo to mazāk vai vairāk saprot vismaz
puse Zemes iedzīvotāju. Man ļoti bieži ir
nācies saskarties ar ārzemniekiem, jo ar
interneta palīdzību sazinos ar tiem un manā

ģimenē ir ieprecējušies svešzemnieki:
īrs un soms. Ar viņiem, protams, runāju
angliski, kas ir ļoti liels pluss, jo tādā veidā
varu lieliski sagatavoties angļu valodas
eksāmenam. Gandrīz katru dienu satieku
francūzi, viņš strādā mūzikas klubā, kuru
apmeklēju. Kaut gan mūsu abu angļu
valodas zināšanas nav izcilas, mēs ļoti
labi saprotamies, jo mūs vieno mūzika.
Valoda pastāv arī mākslā, dejā, dzejā un
mūzikā. Mūzikas valoda sastāv no notīm.
Dejas valoda – no kustībām. Vizuālajā
mākslā – no līnijām un krāsām. Es mēdzu
doties uz koncertiem, un kāda skaņdarba
vidū man sāk birt asaras, jo spēju izjust
un saprast mūziku. Nesen koncertā, kurā
galvenā nozīme bija ritma instrumentiem,
bundzinieks mums pierādīja, ka, spēlējot
tikai bungas, cilvēki arī spēj saprasties.
Tātad valoda pastāv ne tikai runājot, bet
arī spēlējot kādu instrumentu. Valoda,
lai arī kāda tā būtu, pastāv starp visiem.
Mums ir jākopj sava valoda, kuru lietojam
ikdienā, un vēl labāk – jāattīsta arī citas
valodas, kuras izmantojam saziņā, arī
tās, kurās nav vārdu.
Monta Strazda
Jelgavas Valsts ģimnāzija,
9. klase

C

ik viss būtu vienkārši, ja uz Zemes
būtu tikai viena valoda. Bet, nē.
Pasaulē ir 195 valstis ar vairāk nekā
6500 valodām. Es zinu divas no tām un
gribētu iemācīties vēl trešo valodu. Katrs

cilvēks runā kādā valodā. Ap to cilvēku
apkārt ir citi cilvēki, kas arī runā tajā
pašā valodā. Tieši valoda ir tā, ar ko
cilvēki savā starpā saprotas vai komunicē.
Starp cilvēkiem ir valoda. Valoda ir kā
tilts starp viņiem. Es zinu divas valodas,
latviešu un angļu. Kad es esmu kopā ar
angļu draugiem, es runāju angliski. Kad
es esmu kopā ar latviešu draugiem, es
runāju latviski. Mājās mēs runājam tikai
latviski. Tas pats ir sestdienās latviešu
skolā. Jo vairāk valodu zina, jo lielākas
iespējas paveras. Ja es nezinātu latviešu
valodu, es nevarētu sarunāties ar savām
vecmammām vai mazajām māsīcām.
Latviešu valoda man ir liela bagātība. Kaut
gan latviešu valodā runā tikai ļoti maza
saujiņa no pasaules iedzīvotājiem, es
esmu lepns, ka esmu viens no viņiem!
Gustavs Teteris
Ņūdžersijas Latviešu skola,
6. klase

V

aloda starp tevi un mani
Dzīvo šeit –
Tavā sirdī,
Tavā dvēselē.

Valoda ir maizes rieciens
Tev un man.
Un Latvijai!
Lauma Zaķe
Limbažu sākumskola,
5. klase
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K

as gan būtu dzīve bez valodas?
Kā gan izteikt domas, kas sarodas?
Kā gan saprastos cilvēki bez sarunas
Un apspriestu ikdienas pārrunas?

Tāpēc Dievs devis valodu, lai runātu,
Lai viens otram izteiktu domu gudrāku,
Nevis tērētu to niekiem un dumjībām,
Bet lai nodotu otram bagāžu ar gudrībām.
Mēs nespētu izteikties bez vārdiem,
Nespētu pateikt paldies cilvēkiem dārgiem,
Nepalūgtu otram piedošanu par kļūdām,
Neizteiktu otram visu par savām jūtām.
Valoda ir instruments ar vērtību.
Bet, lai nenāktos nožēlot, jālieto ar vērību.
Jo šī ir mūsu valoda, starp mani un Tevi,
Un jālieto prātīgi, lai nesāpinātu pats sevi.
Santa Romancāne
Ludzas pilsētas ģimnāzija,
9. klase

M

ēs mīlam savu valodu. Tā ir kā
upes ceļš, kas plūst, tek, burbuļo,
skan, mazgā mūs tīrus. Cik bagāta
būs valodas kultūra, tik skanīgs būs
valodas plūdums. Dzīvojot šajā valstī,
jāzina arī latviešu valoda. Mūsu valsts ir
unikāla, tāpēc ka latviešu valoda kā valsts
valoda skan tikai šajā zemē. Ja valodas
draudzējas, tad arī tautām jādzīvo saticīgi
un savstarpējā sapratnē.
Artūrs Šipilovs
privātģimnāzija „Maksima”,
7. klase

V

aloda – tā ir pasaku valsts. Tur
dzīvo dažādi vārdi – labie un ļaunie.
Labie vārdi ir mierīgi, skaisti un
pieklājīgi. Katram saka: „Labdien!”,
„Arlabunakti!”. Tie ir ļoti optimistiski
vārdi. Bet ir arī sliktā valodas puse.
Tur dzīvo visi nepieklājīgie, rupjie un
žargonvārdi. Tie dara tikai sliktu. Šie
vārdi atrodas cilvēka sirdī. Tikai viņš var
izvēlēties, pa kuru ceļu doties – labo vai
ļauno. Es gribu attīstīt savu labo, skaisto
valodu. Lai visās valodās – gan krieviski,
gan latviski, gan angliski – runātu pareizi
un sirsnīgi.
Vladislavs Golubevs
privātģimnāzija „Maksima”,
6. klase

O

mītes valoda mierīga, tīra,
Kad tā ceļas agri no rīta.
Es te dusmīga, nikna un spīva –
Tā kā asa rozīte dzeļu.

Omīte pretī man maigi un klusi
Pasaka teikumu, līdzīgu zvaigznei.
Sāku dusmoties, nosēžos kaktā:
„Ko tā omīte ar tiem teikumiem ņemas!”
Atnāk tad viņa un smaidīgi saka:
„Nepūties kā uzpūtenis!”
Tad es nokaunos, palieku klusa,
Omītes vārdi man ir kā zelts.
Simona Granta
Limbažu sākumskola,
6. klase
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E

s gribu ieskatīties dzintara gabalā
no Baltijas jūras kā savā sirdī!
Iededz savu sirdi Latvijai, jo tā
nenoliedzami ir skaistākā zeme pasaulē!
Es gribētu, lai mazā uguntiņa dzīvo cilvēku
sirdī, lai viņi nebūtu dusmīgi un nelaimīgi.
Lai cilvēki, kas gaida palīdzību, būtu
gaismas apstaroti. Šī gaisma ir labsirdība
un gudrība.
Arkādijs Šipilovs
privātģimnāzija „Maksima”,
7. klase

E

s zinu, ka uz visas lielās zemeslodes
latviski runā tikai nedaudz vairāk
par vienu miljonu cilvēku. Tādēļ
man liekas, ka katram latvietim būtu
ļoti jāpiedomā, kā runāt, kādus vārdus
izvēlēties, lai valoda būtu skanīga un
bagāta. Bez valodas
cilvēce nav iedomājama,
tā ir kā paaudžu vienotāja
un ik vienas tautas
kultūras sastāvdaļa.
Valoda ir jākopj tāpat
kā dārzs, kuru nevar
aizaudzēt ar nezālēm. Tā ir jāsaudzē kā
vislielākais dārgums. Savu valodu var kopt
dažādi. Var runāt tikai labu un nerunāt
neko sliktu. Sliktie vārdi pielīp kā dadži,
tos grūti dabūt nost, tāpēc runāsim labus
vārdus. Mums jārūpējas par valodu, lai
saglabātu to skanīgu un dzidru vienmēr.
Lai arī nākamās paaudzes var par to
priecāties. Mana valoda ir skaista kā

vecmāmiņas adītie cimdi ar raibumiem
un rakstiem, pilna siltuma. Man liekas,
ka valoda ir kā aka, no kuras var smelt
un smelt. Es novēlu, lai mūsu valodas aka
vienmēr būtu tīra, dzidra un bagāta!
Odrija Diķe
J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola,
6. klase

I

r mākslas un simbolu valoda.
Mākslinieki savos gleznojumos attēlo
kādu simbolu, kas kaut ko apzīmē.
Simbolu valoda ir ļoti interesanta, to
izmanto ne tikai mākslinieki, bet arī
cilvēki mūsdienās. Sazinoties pa telefonu
un datoru, izmanto simbolus. Ļoti bieži
simboli ir kādas sejiņas. Veikaliem ir arī
savi simboli, kas tos raksturo. Visām
zināmajām sporta spēlēm, kuras notiek
ik pēc četriem gadiem, arī ir simbols, kas
tās raksturo – tie ir pieci apļi. Tie ir arī
olimpisko spēļu karogā. Mākslas valodu
mēs ļoti bieži varam sastapt muzejos
un mākslas darbos. Mēs vienmēr varam
iztēloties, ko simboli nozīmē. Kā mēs
runājam? Tas ir interesants jautājums.
Cilvēki mēdz izmantot arī svešvalodu
apsaukājoties. Latvieši runājot izmanto
arī vecvārdus, apvidvārdus, antonīmus un
frazeoloģismus. Mēs runājam mūsu tautas
valodā un katru dienu to pilnveidojam.
Valoda ir mūsu valsts lepnums, un esmu
atbildīga valodas lietotāja.
Loreta Osīte
Iecavas vidusskola, 6. klase
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G

adu gaitā mūsu valoda ir mainījusies,
bagātinājusies, bijusi apdraudēta,
citiem vārdiem, attīstījusies. Tā ir
kļuvusi par mūsu galveno saziņas veidu.
Valoda ir ne tikai saziņā, bet arī mākslā,
valoda var būt arī simbols, piemēram,
piederība kādai zemei un tautai. Valoda
ir arī mākslas izteiksmes līdzeklis.
Tautasdziesmas un folklora neļauj izzust
tautas dvēselei. Valoda kalpo kā vienotāja,
kas savieno tautu un identificē to. Tas
man liek aizdomāties par Latvijas vēsturi,
kuras gaitā svešas tautas ir mēģinājušas
mūsu dzimteni – Latviju – pievienot savam
sastāvam, pat kautrēties par savu valsti,
tautu, valodu un tradīcijām, tomēr galu
galā esam uzvarējuši un likuši svešajai
varai ar mums rēķināties. Tas parāda, cik
spēcīgi un patriotiski mēs, latvieši, esam.
Tas ir tādēļ, ka latvieši tic savai valodai
un tautai un vienmēr centīsies to atbrīvot
no notikumiem, kas var radīt draudus
brīvai tautas attīstībai.
Mani satrauc arī parakstu vākšana par
divvalodību. Es to neatbalstu, jo man
nešķiet, ka Latvijā ir vajadzīga otra valsts
valoda. Mēs dzīvojam Latvijā, kurai ir pašai
sava – latviešu valoda. Pietiek jau ar to,
ka mūsu valstī ir tik daudz krievu tautības
cilvēku, kuri atsakās runāt latviski. Kāpēc
gan ir vajadzīga otrā valoda, ja mūsu pašu
valoda ir skaista?
Baiba Krievāne
Gulbenes vidusskola,
9. klase

K

ādas var būt valodas?
Jūtu valoda tik skaista un maiga
Kā saulriets jūlijā.
Vārdu valoda var būt kā februāra
Sals, kā maija saule.
Kāda valoda ir starp mums?

Kamēr vēl senču valodā runāsim,
Tā nezudīs mūsu sirdīs, vārdos, darbos.
Kamēr vēl patrioti būsim,
Tā plauks un zels kā zelta ābele.
Sindija Paparde
Jaunburtnieku pamatskola,
8. klase

M

an patīk latviešu valoda, jo tā ir
mana dzimtā valoda – skanīga,
plūstoša, mierīga, bagāta. Reizēm
mana valoda ir skaļa kā pērkona dārds,
reizēm trausla kā tikko uzplaucis zieds.
Mana valoda runā caur mani, tevi un
visiem mums, kuri
sauc latviešu valodu
par dzimto. Valoda,
tāpat kā himna un
karogs, ir mūsu valsts
simbols, tāpēc ka mēs
mīlam Latviju, un mūsu
pienākums ir turēt godā arī savu valodu.
Nedrīkst atstāt novārtā savu dzimto
valodu pat tad, ja dzīvo citā valstī.
Agate Gurecka
J. Čakstes Liepājas pilsētas
10. vidusskola,
8. klase
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L

atviešu valoda būs un neizzudīs.
Mums ir jācenšas cīnīties ar krīzi, lai
cilvēki nebrauktu uz ārzemēm.
Mākslas un simbolu valoda ir skaista.
Ja esi braucis uz teātri un kino, tur ir
interesanti, jo tur ir ļoti daudz izteicienu,
kurus var klausīties un par tiem priecāties.
Man ļoti nepatīk, ka pieaugušie dažkārt
lieto tādus vārdus, kādus nevajadzētu.
Nu labi, man arī dažreiz gadās pateikt
kādu nelabu vārdu, bet es vienkārši bez
vajadzības tādus vārdus nelietoju. Es
esmu atbildīgs par savu valodu.
Sandijs Albiņš
Iecavas vidusskola,
5. klase

V

aloda – lai kāda tā būtu – pieder
mums visiem. Tā pieder gan
man, gan tev, bet reizē nepieder
nevienam. Ar valodu tu vari palīdzēt,
ar valodu tu vari mīlēt, ar valodu sākas
revolūcijas un ar valodu pārrunu ceļā
atkal iestājas miers. Varbūt mēs to nemaz
neapzināmies, bet valoda mūs gan vieno,
gan šķir.
Valoda mūs šķir, jo lai arī cik labi kādā
valodā runājam, mēs runājam dažādi,
mums ir sava leksika un savas kļūdas.
Pats galvenais ir mūsu domas, jo mēs visi
esam atšķirīgi, un mūs visus var uzskatīt
par jukušiem šīs atšķirības dēļ. Valoda
un dzimtene cilvēkam rada individualitāti,
mums pieder mūsu kultūras mantojums.
Valoda vieno, jo dažādās domas
ir jāizpauž, un gandrīz vienmēr kāds

sapratīs tavu ideju vai uzskatus. Ja mēs
nespējam mīlēt un vienoties ar valodu,
mēs to nespējam nekādi. Mūs vieno arī
atšķirības un sveši uzskati, jo tikai tā
mēs iepazīstam citus cilvēkus. Valoda ir
tik daudz un reizē tik maz, tikai jāzina, kā
to lietot. Dod roku un palīdzi man padarīt
pasauli gaišāku ar saules vārdiem!
Alma Ulmane
Briseles 2. Eiropas skola,
6. klase

L

atviešu valodu mācās arī citās
valstīs. Šobrīd tās ir 13 valstis, pat
Ķīnā to māca. Mēs varam būt lepni
par to, ka mūsu valoda tik daudzās valstīs
jau zināma. Es esmu atbildīga par savu
valodu, lai tā neizzustu un būtu saprotama
citiem cilvēkiem. Man ir jāmācās citas
valodas ar prieku un jāciena tās, tāpat
kā to dara apkārtējie cilvēki.
Signija Veskere
Iecavas vidusskola,
6. klase



ermeņa valoda ir tā, kas pārvērš
cilvēku no akmens par vēju, par
vētru, kas saplosa māju, tā ir
kā ūdens, kas nekad neplūst tāpat
kā iepriekš, kā lapa, kas, krītot no koka,
ar vēju dejo valsi. Tas ir kaut kas skaists
un vienreizējs!
Jānis Vidovskis
Mazsalacas vidusskola,
9. klase
149

P
A

B
150

Bezgalībai
Bikli
Balansējam,
Baidāmies
Brāzmainā
Bezvējā
Brīdī
Brīvdabas
Brīnumu
Bezcerīgi
Bīdīt,
Bet
Beidzot
Bezrūpīgā
Bērnišķībā,
Bezsamaņā
Brīvi
Baudām
Baudkāras
Bērnības
Baušļus.

OĒTISKĀ
ĀBECE
Atceries
Atkal!
Apskaties
Apkārt!
Atskani!
Atplauksti!
Atdzimsti!
Aizdomas
Aizdzen!
Atgriezies
Aizvakar!
Atkliedzies
Atpakaļ!
Atslēgu
Atdošu,
Avotu
Atvēršu,
Azotē
Aizmigšu,
Aizlidos
Aizvējos,
Aizpeldēs
Atvaros,
Atkal
Atgriezīsies,
Atkal
Atcerēsies!
Bieži
Blakus
Bezkrāsainai

C

Cik
Cietsirdība
Cieta!
Cik
Cēlsirdība
Caurredzama!

D

Caur
Caurspīdīgām
Cerības
Ciešanām
Cikreiz
Cenšamies
Cītīgi
Cīnīties,
Cerībā
Celt
Cieņā
Cilvēkmīlestības
Ciltskoku.

Dēkās.

E
‰

Ezermalai
Ezers,
Ērkšķogai
Ērkšķis,
Ēdamkarotei
Ēdājs,
Eglainei
Egle,
Ēkai
Eja,
Eņģelim
Ērģeles,
Ēnai
Elpa,
Esamībai
Es!

F

Fantastiski
Fantazēt,
Fanātiski
Formulēt,
Filozofiski
Filozofēt...

K

Kas
Klausās,
Ko
Kādreiz
Kāds
Kukainis
Kaktiņā
Klusītēm
Kliedz,

Dažreiz
Dusmās
Domāju
Drūmas
Domas,
Dzirdot
Dižkoku
Draudīgu
Dziesmu.
Dažkārt
Decembrī
Dāvinu
Dažādas
Dāvanas
Daudzsološiem
Dzīvespriecīgiem
Dzejniekiem,
Devīgi
Dēstu
Debeszilas
Dālijas
Draugu
Dārzos,
Diendienā
Draudzīgi
Dalos
Dzīvības
Draiskulīgās

Kad
Kvēlošā
Kamīnā
Kliedzošās
Kamenes
Krīt?
Kur
Kosmosa
Klusumā
Krāsainās
Komētas
Krīt?
Kam
Krūtīs
Kļūst
Klusāk,
Kad
Kaislības
Klanās?
Kas
Kungam
Krīt
Kājās?
Ko
Klusē?
Kur
Kauns?

L
Ò

Ļausim
Laimei
Lēnām
Lidināties,
Lolojot
Laimīgus
Ļaudis!

Ļausim
Lietus
Lāsei
Līksmi
Laistīties
Liesmai
Līdzīgi
Lietainā
Laikā,
Liekot
Liepu
Lapām
Līgoties
Līdzās!
Lūgsim
Liktenim
Līdzjūtīgu
Lūgšanu!
Lai
Lauma
Lasa
Laipnības
Liepu
Laipas!

P

Paldies
Par
Pirmajiem
Pavasara
Priekiem,
Par
Pašām
Pazīmēm,
Par
Priekšpēdējiem

Pārpratumiem,
Paldies
Par
Pelēkajiem
Padebešiem,
Par
Pusmiegaina
Puikas
Pusnakts
Pasakaino
Prātu,
Par
Pārvērtībām
Pārsteiguma
Pilnām,
Par
Pārdomām
Pie
Pusizjaukta
Pavarda,
Paldies!

S

Saki,
Skani,
Skrienot
Stāvi,
Smaidi,
Sveici,
Silti
Skūpsti,
Sūti
Smaržas
Savai
Sievai,
Savai
Sievasmātei
Sūti
Smalkas
Smaržas,
Saiņo
Sapņus,
Siltus
Smaidus,
Smieklus,
Skaņas
Skaistas
Saiņo!

Simona Tomsone, Pāvels Sidorovs,
Keti Kalēja, Valērija Medvedeva,
Jana Repše, Anastasija Knorringa,
Polina Korecka, Ksenija Kumačova,
Julite Viļušite, Vadims Rahmanovs,
Dmitrijs Kurbašnovs,
Dmitrijs Skadorva
Rīgas 95. vidusskola,
9. klase
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Žanetes Grases zīm., Briseles 2. Eiropas skola, 6. klase
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C

ilvēki var saprasties dažādi, jo vārdi
var būt vieni un tie paši, bet to
izmantošana – pavisam citādāka.
Runājot vienā un tajā pašā valodā, cilvēki
var nesaprasties. Cilvēkiem ir jāizjūt
vienam otra valoda. Kad tas notiek, viņi
var saprasties viens ar otru no viena
vārda un acu skatiena.
Valodas mirst un rodas jaunas. Tā
notiek visu laiku. Cilvēki manto valodu no
saviem senčiem. Jaunas valodas dzimst
no citām valodām. Viena valoda sajaucas
ar citu, veidojas kāda jauna valoda. Tas
ir tāpat, kā dzimst jauns cilvēks, māte ir
no vienas rases, bet tēvs – citas rases.
Tā veidojas jauktas rases cilvēks. Valoda
ir kā dzīva būtne, kas dzīvo ilgi, pastāv
pasaulē un tiek izmantota.
Ivita Zvirbule
Sventes vidusskola,
9. klase

P

azudusi mūsu tauta svešumā,
Atradāmies savā valodā.
Valdemārs, Barons, Alunāns –
Cēla valodu gaismā,
Un brīva Latvija tapa
Ar savu valodu tautas dziesmā.
Lai tā mūžam dzīvo un apkārt skan
Katram latvietim – tev un man,
Tādēļ turēsim to savā sirdī un mēlē,
Lai muzikanti latviešu valodā spēlē.
Jēkabs Dambergs
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase

E

s esmu tikai es, un tu esi tikai tu.
tagad starp mums ir cita valoda, un
mēs vairs nesaprotam viens otru.
Mēs sākām runāt citā valodā, lai vienkārši
sazinātos, lai runātu par ikdienas dzīvi. Un
tad es sapratu, ka starp mums vairs nav
nekā. Bet pēkšņi tu saņēmi manu roku
un klusā balsī teici, ka starp mums taču
vēl ir viena kopīga valoda – mīlestības
valoda. Tā atkal palīdzēja saglābt mūsu
attiecības. Tagad mēs runājam vienā
mūžīgā mīlestības valodā.
Julite Viļušite
Rīgas 95. vidusskola,
9. klase

I

zteiktu vārdu vairs atpakaļ nepaņemsi!
To neieliksi kā čiekuru groziņā vai kā
rudzupuķi vainagā. Tas dažreiz liek sirdij
raudāt skaļāk nekā fizisks pāridarījums.
Dažreiz mēs paši nesaprotam, cik ļoti
sāpinām otru ar pāris vārdiem vien! Mēs
reizēm nemākam valodu pareizi izmantot
un mētājamies ar vārdiem tāpat vien –
nenozīmīgi un egoistiski. Mēs aizmirstam,
ka šajā pasaulē nekas nav nenozīmīgs.
Vārds, doma, teikums, zilbe – pareizi
apdomāts, laikā pateikts vārds var glābt
mūs pašus no valodas izniekošanas.
Visas izjūtas, ko spējam ietvert domās,
ir valoda. Bez tās mēs nevarētu pateikt
otram – es tevi mīlu, es tevi nīstu, lūdzu,
piedod un man tevis pietrūkst...
Svetlana Skutina
Zaļenieku pamatskola, 8. klase
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Janas Maurītes zīm., Limbažu sākumskola, 5. klase

K

ad dzimst tauta, dzimst arī valoda,
kuru lieto tauta. To pakāpeniski apgūst
visi. Valoda aug kā bērns – lielāka,
gudrāka, skaistāka. Mums ir sava valoda,
sava dzimtā, paaudzēs nodotā! Tā mums
jātur augstāk par visu, bez tās tauta zaudē
savu solidaritātes sajūtu un vienotību.
Signe Zemjāne
Zaļenieku pamatskola,
8. klase
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V

aloda reizē ir gan nepārkāpjama siena,
gan plašs tilts pār dziļām plaisām,
kas savieno, nošķir, palīdz vai traucē
cilvēkiem vai pat veselām tautām. Mēs katrs
savā pasaulē varam būt izcili ģēniji, tomēr
esam pelēki cilvēki, ja mūs nesaprot.
Roberts Gotlaufs
Madonas Valsts ģimnāzija,
12. klase

V

ērtība, kas tik daudzus latviešus ir
spējusi saturēt kopā un kas arvien
tur – latviešu valoda.
No šodienas neaizbēgt un no tās
skaudrās patiesības: pasaules pilsoņi
aizvien maldās starp valstu robežām
un meklē kā fiziskās, tā garīgās mājas.
Uzrunāt viņus var tikai valoda.
Neprasmīgs vijolnieks īstu skaņu
nespēj dot, tikai vāju atblāzmu. Valodā
arvien vairāk ieplūst žargonvārdu un
svešvārdu; interneta vide, bez kuras vairs
mūsdienu dzīve praktiski nav iespējama,
maina latviešu valodas gramatiku
kopumā. Tiesa, tā ir arī ar citām valodām.
Valodas vērtība pazūd, ja tā tiek lietota
bezatbildīgi un neieinteresēti. Pazūd izcils
vijolnieks, kurš instrumentu nevērīgi
atstājis caurvējā. Bez valodas mēs būtu
nenosakāma tauta.
Katrīna Narbute
privātā vidusskola „Patnis”,
9. klase

Ò

oti labi valodu var attēlot kā lielu,
lielu skudru pūzni. Ja ieskatītos, tad
mēs redzētu, ka katrs ir savādāks
un sastāv no maziem elementiņiem,
ko nu katrs no šī pūžņa iemītniekiem ir
ieviesis. Katrs šis elements ir kā vārds,
žests, kurš izveido veselu un stingru
valodu. Mazās skudriņas esam mēs paši,
jo izveidojam valodu – mūsu dvēseles
atspulgu. Var izveidot vienkāršu, bet var
arī ar dažādiem izliekumiem, iedobumiem
vai pat ar skaistiem torņiem. Kādu

gribam, tādu veidojam! Viss atkarīgs no
mums pašiem, jo mēs esam tās čaklie
saimnieki. Jā, valoda ir ļoti dažāda. Grūti
pat pateikt, kāda tā ir. Gribētos teikt, ka
mākslinieciska, jo valoda ir kā liels un
skaists mākslas darbs, kurā mēs katrs
esam ielikuši kādu krāsu pilienu. Vienam
patīk spilgtas krāsas, citam – vienkāršas.
Tik neiedomājami raiba ir mūsu valoda.
Stefānija Siliņa
Iecavas vidusskola, 10. klase

P

irmajos četros savas dzīves gados es
tevi īsti neatceros. Tad starp mani un
visu bija cita valoda – krievu. Varbūt
tā ir tava kolēģe, varbūt ienaidniece – par
to spried pati. Es tikai gribu lūgt, lai neesi
barga. Zini, arī viņa man palīdzēja! Un
palīdz joprojām. Caur viņu es sāku iepazīt
pasauli un iepazinu tevi. Tāpēc, lūdzu,
neliec man izvēlēties un nemitīgi atrasties
frontes vidū. Jo citi liek. Bet es jau zinu,
ka tu saproti. Paldies tev! Es neslēpšu, ka
mums gāja grūti, bet ar laiku tu arvien
biežāk sāki nākt pie manis. Tie bija jauki
apciemojumi, lai gan ne visai gari un
ne visai nopietni... Bet tad es sāku pa
īstam iegūt tavu uzticību. Uzmini, kā! Nē,
netrāpīji! Tad es vēl diemžēl nezināju, kas
ir Imants Ziedonis, un viņa dzejoļus no
galvas skaitīt nemācēju. Tas bija kas cits.
Grāmata. Jā, tu parādījies starp mani un
grāmatu...
Katrīna Pētersone
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija,
11. klase
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Reiņa Pastara zīm., Zaķumuižas pamatskola, 4. klase

K

atrs pats ir atbildīgs par savu vārdu
krājumu, tomēr, to nesaudzēdams un
nepapildinādams, katrs bojā mūsu
kopējo vērtību – valodu. It kā jau viens
cilvēks nevar ietekmēt miljons citu cilvēku,
tomēr jāatceras, ka jūra sastāv no sīkiem
pilieniem, mājas tiek uzceltas no nelieliem
ķieģeļiem un paši lielākie ozoli ir izauguši
no mazām zīlītēm. It kā tie ir tikai vārdi,
no fizikas viedokļa – gaisa svārstības.
Taču tajā pašā laikā valoda ir apgrūtinājusi
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gaisa svārstīšanas procesu – lai to izdarītu,
reizēm ir jāpārvar iekšēja barjera. Šīs
barjeras ir dažādas – reizēm tas ir veselais
saprāts, kas frāzes padara sausas, lai cik
ļoti mums to gribētos pateikt, reizēm
nostrādā ko padomās citi emocija, dažreiz
arī nevēlēšanās kļūt par muļķi citu acīs, lai
cik svarīgus vārdus mēs vēlētos teikt.
Elvis Stačkuns
Iecavas vidusskola,
10. klase

A

r valodu es runāju ceturtdienu
rītos. Viņa ar mani – piektdienu
vakaros. Tas tādēļ, ka nereti mūsu
viedokļi nesakrīt, un, lai nesastrīdētos,
mums ir jāapdomā sakāmais. Es viņu
nekad neesmu skatījusi vaigā, bet
spēju iedomāties, kā viņa izskatās. Viņa
noteikti nekrāso lūpas asiņu sarkanajā ar
lūpukrāsu, kas iegādāta Parīzes lētākajā
parfimērijas bodē. Viņa ir pārāk naiva,
lai krāsotu lūpas. Es nesaku, ka esam
draudzenes, un patiesībā man nebūtu jums
jāatklāj viņas dziļākie dvēseles nostūri,
bet es zinu, ka citādi viņa neuzdrošināsies
jums savu sāpi izkliegt.
Viņa starp mums dzīvo jau ļoti sen.
Stāvējusi pāri sāpēm un aizvainojumam,
pratusi ar lepnumu raudzīties naidnieku
sejā. Ticējusi, ka nāks taisnīgāks laikmets.
Vispār jau viņai ir laba humora izjūta, un
viņa mēdz arī pajokot, klusi ķiķinādama
aiz sarkanas, dažādu provokatīvu tekstu
aprakstītas sienas. Tagad to sauc par
grafiti un dēvē par mākslu. Nē, tas noteikti
nav raksturīgs latviešu kultūrai.
Vēlējos jums stāstīt par to, kā viņa
jūtas tad, kad dziedam dziesmas Latvijai,
cieši sadevušies rokās. Kad sildām drauga
sirdi mīļiem vārdiem. Šādos brīžos viņa
jūtas svarīga un pamanīta.
Pārāk bieži esmu dzirdējusi viņu
raudam. Viņu sāpina netaisnība, viņa raud
par neuzticību. Viņas asaras krīt, krīt un
saplīst, kā stikli, akmenim atsitoties pret
Saeimas ēkas logu. Viņa raud, kad kāds
ļauj spēlēties ar sevi. Viņas sāpes reizēm

mani smacē, un es izvairos no sarunas.
Dzirdu valodu sūdzamies, ka viņu pat
Rīgā nelaižot iekšā. Varbūt visā Latvijā?
Viņa reiz teica, ka viņas bērni ārzemēs
pat izliekas viņu nepazīstam.
Ja Māra Zālīte nosalušu, nogurušu
valodu gribēja ietīt villainē un pasargāt,
tad es uzskatu, ka mums jābeidz slēpt
sava valoda. Viņai sevi jāapzinās un jābūt
drosmīgākai. Tik bezbailīgai kā grupai
„Līvi”, parādot visai valdošajai sistēmai
to, ka mums ir un būs sava dzimtā valoda.
Tikai tad, ja celsim godā savu valodu,
zemi un karogu, mēs spēsim pastāvēt.
Guna Kajaka
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija,
11. klase

E

s uzskatu, ka tieši mēs – jaunā
paaudze – esam atbildīgi par
to, lai latviešu valoda skanētu
vēl gadsimtiem ilgi. Iedvesmojoties
no Guntara Janovska romāna „Sōla”,
gribas sasparoties un novēlēt mums –
latviešiem – būt stipriem un patriotiskiem
par savu skaisto, līdzenumiem, mežiem
un ezeriem bagāto zemi, kā arī par savu
valodu, nevis uztvert visu mīksti un ērti,
bez naida un dziļuma, kā izteicās romāna
varonis Juhans.
Gita Kalniņa
Madonas Valsts ģimnāzija,
12. klase
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Janas Maurītes zīm., Limbažu sākumskola, 5. klase

D

aži cilvēki ļoti labi jūt viens otru un
iztiek bez jebkādiem vārdiem, viņi
sazinās ar domām, skatieniem un
pieskārieniem, bet daži nevar saprast
viens otru bez vārdiem, viņiem jāapspriež
viss sīkās detaļās. Pat esot viens, cilvēks
neiztiek bez valodas. Viņš domā, domas
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pārtop vārdos un tēlos. Mēdz teikt, ka tēli
materializējas. Tāpēc ir jādomā, ko mēs
sakām. Jādomā labas un pozitīvas domas,
tad arī pasaule kļūs labāka.
Iveta Staltmane
Salienas vidusskola,
11. klase

Renātes Kalniņas zīm., Tirzas pamatskola, 8. klase

V

iņš – putekļiem klāts rīts bez
saules, bez gaismas, bez dvēseles,
sapņiem un tagadnes. Es –
netverams taurenis ziemas vidū, viņam
stāvu pretī vecmammas adītajos, mīļuma
pierakstītajos dūraiņos, puķainā ziemas
mētelī, manas acis spīd ar saules gaismu.
Es kā izšļakstīts ūdens, bet viņš kā rāms
strauts. Starp viņu un mani ir tūkstoš
jūdzes patiesīguma. Viņš – mietpilsonis bez
viedokļa, katra otrā garāmgājēja kopija,
trūkstošām interesēm un nepazīstamām
spējām, es – meitene ar troļļu matiem
un greipfrūtu rokās. Vienam tuvoties
otram nozīmē pienākt tuvāk ekvatoram...
Un apdedzināties no priežu smaržas un
dziestošas tējas aromāta. Es dzīvoju ar

vārdu sejā, man var būt un var trūkt,
var piekrist un atteikt, bet sapņi nemāk
aizmirsties. Es gribu būt ziemeļpols viņa
ekvatorā, kafijas pupiņa viņa kumelīšu
tējā, sniega pārsla viņa mīlētajā vasarā
un viņa pelēkā rīta saules gaisma. Pietiks
būt gļēviem, melot sev un pasaulei! Atliek
vien ar īstām acīm vērties zvaigznēs un
atzīties...
Starp mums rit nerakstīti vārdi,
teikumi un stāsti, un mēs stāvam pāri
iedomātiem likumiem un dzīvojam tikai
sev, tikai mirklim, tikai mūžībai...
Māra Uzuliņa
Varakļānu vidusskola,
12. klase
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Almas Ulmanes zīm., Briseles 2. Eiropas skola, 6. klase

I

r 2011. gada vasara, un meitene vārdā
Ērika no Latvijas dodas tālā ceļojumā
uz Kanādu, lai apciemotu savus radus.
Divas nedēļas no ceļojumam atvēlētā laika
viņa pavada Kanādas latviešu kristīgajā
bērnu nometnē „Saulaine”.
Par pirmo no dienām ir šis stāsts.
„Daugav’s abas malas mūžam
nesadalās, ir Kurzeme, ir Vidzeme, ir
Latgale mūsu!” sadevušies rokās un
nostalģiskā noskaņā, kopā sanākšanas
dienā dzied mazas latviešu nometnes
„Saulaine” seniori, kā arī viņu bērni
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un mazbērni. Mazbērni pat lāgā neprot
latviešu valodu, bet apbrīnojamā kārtā viņi
prot nodziedāt šo dziesmu no sākuma līdz
pašām beigām bez nevienas aizķeršanās,
nevienam pat nerastos aizdomas, ka šie
mazie sevi uzskata par kanādiešiem, ka
viņu dzimtā ir angļu valoda un ka viņi ne
reizi nav bijuši Latvijā. Viņi zina, kas tā ir un
kur tā atrodas, kā arī to, ka tur dzimuši viņu
vecvecāki, dažiem arī vecāki, bet lielākoties
Latvija viņiem ir tāda kā tāla pasaku zeme,
kurā norisinās visi omītes vai opapa stāstu
notikumi.

Pirmajā nometnes dienā „Saulaine”
parasti ir pilna ar cilvēkiem – gan
jauniem, gan veciem. Šogad ir sapulcējies
pamatīgs ļaužu pūlis, jo „Saulaine” svin
savu sešdesmit gadu jubileju. Bērni
iepazīstas ar saviem vadītājiem – tie
ir septiņpadsmit astoņpadsmitgadīgi
jaunieši, kas, pēc mazo domām, no sevis
pārāk daudz iedomājas. „Vadītāji nemaz
nav tik svarīgi cilvēki, viņi vienkārši
ir pārauguši to vecumu, kad paši var
piedalīties nometnē, tāpēc arī ir šajā
amatā,” saka maza blonda meitenīte
vārdā Olīvija. Katru gadu vadītāju sastāvs
īpaši nemainās, lielākā daļa no viņiem
paši ir bijuši „Saulaines” nometnieki pat
desmit un vairāk gadus – jau no agras
bērnības. Šogad viņu vidū redzama
jauna seja – meitene no Latvijas. Tas ir
kaut kas īpašs, izrādās, ka no turienes
nāk arī jauni cilvēki, ne tikai vecie.
Olīvija pamana, ka viņas vecmamma
dodas jaunās vadītājas virzienā un sāk
ar viņu aizrautīgi sarunāties. Neviens
negrib laist garām izdevību pārmīt pāris
vārdu ar „Latvijas latvieti”, kā viņi mēdz
dēvēt šādus cilvēkus. Sarunas gaitā ne
vienam vien cilvēkam nākas atvainoties
Ērikai, ka neprot kādu vārdu latviski
un pasaka to angļu valodā. Lai gan šie
cilvēki uzskata, ka viņu vārdu krājums
ir ļoti trūcīgs, Ērika pamana kaut ko ļoti
interesantu – visi vecie latvieši un pat
viņu bērni savā leksikā izmanto daudz
vecvārdu, dažu nozīmi meitene pat uzreiz
nesaprot. Ērikai rodas sajūta, ka valoda

šeit, tik tālu no Latvijas, ir savā veidā
iekonservējusies un saglabājusies tieši
tāda, kāda tā bijusi šo ļaužu bērnībā.
Nonākuši Kanādā un radījuši jaunas
ģimenes, viņi bija vienīgie, kas varēja
saviem bērniem iemācīt latviešu valodu,
tāpēc arī tā no paaudzes paaudzē palikusi
nemainīga. Nemainīgi šeit valoda skan
cēli, nemainīgi valoda ir vislielākais
lepnums. Ērika nespēj saprast, kā tas
nākas, ka paši „Latvijas latvieši” tā
nelolo savu dzimto mēli.
Diena „Saulainē” aizrit ļoti lustīgā
garā, visi ir priecīgi par atkalredzēšanos,
bet it sevišķi jau par lielo jubileju. Ļaudis
dzied dziesmas, dejo, ēd kliņģerus un
kūkas, izbauda brīnišķo dienu. Novakarē,
kad bērni jau nolikti gulēt, Kanādas
latviešu pulciņš sasēd ap ugunskuru.
„Svēts mantojums šī zeme mums” viņi
dzied, sēžot nelielā Ontario provinces
lauku sētā, bet iztēlē skrienot pa
plašajiem Latvijas labību laukiem, kā
viņi to bija darījuši bērnībā. Tad, kad viņi
vēl nenojauta, ka dzīvē viss mainīsies;
ka vajadzēs pamest savas ģimenes
un doties tālu pāri okeānam; ka mūžu
nāksies nodzīvot ilgās pēc dzimtenes,
latvju tautasdziesmām, mātes valodas
un rudzu maizes.
Starp tevi un mani ir valoda, mātes
valoda. Valoda, kurā mīlam, raudam un
sapņojam jebkurā pasaules malā.
Ērika Tomiņa
Valkas ģimnāzija,
11. klase
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Alises Karčevskas zīm., Briseles 2. Eiropas skola, 12. klase
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