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Latvijai 100 

Direktores sleja 

     Svētī, Dievs ,šo skaisto zemi 

Tā mums tikai viena ir 

Mums to nav vairs jāiet meklēt  

Un no citām jāatšķir. 

Tikai jāsargā un jāmīl 

Un tikai kalpot, tas ir gods 

Svētī, Dievs ,šo skaisto zemi 

Svarīgāko, kas mums dots. 

     Katrs mūsu labais darbs, labā doma, draugu 

atbalsts veido daļiņu no gaismas, kas iemirdzas kā 

zvaigzne mūsu sirdīs. Mūsu pienākums ir lepoties 

ar to, kas mums bija, ir un būs, nezaudēt pašcieņu 

nekur un nekad. 

    Atbalstīsim savu valsti, priecāsimies par 

saviem, par sportistu, mūziķu, zinātnieku 

panākumiem un sasniegumiem! Turpināsim  cienīt 

gan bērnus, gan vecākus, ikvienu Latvijas 

iedzīvotāju!  

Palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot un 

darbojoties, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums 

pieder, mūsu valsti, mūsu Latviju! Leposimies ar 

savu valsti! 

    Vēlu, lai Latvijas 100. neatkarības gadadiena 

nāk ar jauniem mērķiem, lai turpinās Jūsu ceļš uz 

izaugsmi un panākumiem. Lai izglītoti, zinoši un 

gudri cilvēki ir Latvijas valsts lielākā vērtība un 

attīstības pamats! 

   Lai ikvienam sirdī ,domās un darbos būt kopā ar 

Latviju! 

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!!! 

                     Inese Mikaskina 

Latvija ir… 
    Latvija ir mūsu dzimtene, valsts, mūsu lepnums, 

mūsu tēvzeme, mājas, mūsu brīvība, patriotisms.. 

Raina un Katrīna, 4.klase 

     Latvija ir maza, bet ļoti, ļoti skaista. Tā ir 

vislabākā valsts! Es gribētu, lai Latvijā ir vairāk 

baznīcu, lai mēs visi ticam Dievam. 

Guntars, 4.klase 

       Latvijā ir zeme, kurā ir ļoti skaista daba, skan 

latviešu dziesmas, to ir daudz. Latvija ir mana, es 

tur dzīvoju. 

Sofija, 4.klase 

Latvijā es redzu… 
     Latvijā ir daudz skaistu vietu, es redzu tajā 

muzejus, baznīcas, mežus, akmeņus. Mans 

mīļākais ir Pokaiņu mežs, tur katram akmenim ir 

savs vārds, nosaukums. 

Sofija, 4.klase 

    Latvijā mēs redzam Latvijas karogu, līkumainus 

ceļus, zilus ezerus un upes, krāšņus Dziesmu un 

deju svētkus, keramiķus, dziedātājus, 

māksliniekus, spožu sauli, debesis, puķes, Jāņos 

ugunskurus. 

Raina un Katrīna, 4.klase 

Latvijā dzirdu… 
     Es dzirdu bērnu smieklus, brīvu putnu 

dziesmas, Latvijas himnu, ūdens un vēja šalkas, 

kokļu stīgas, latviešu dziesmas..  

                          Raina un Katrīna, 4.klase 

     Dzirdu koku šalkas, putnu sasaukšanos, suņu 

rejas, kaķu murrāšanu, malkas skaldīšanu, māju 

būvēšanu, bezpajumtnieku ģitārspēles skaņas.. 

Rimants, 4.klase 

      Es dzirdu skaistus putnus dziedam-strazdus, 

zīlītes, pīles, sarkankrūtīšus. Es dzirdu skanošas 

dziesmas-piemēram, ,,Dod, Dieviņi, dodamo!”, 

ieklausos vējā , kurš skrien, dzirdu, kā ezerā viļņi 

čalo. 

Alīna, 4.klase  

Latvijai vēlu… 
 Būt brīvai, brašai, stiprai un sakoptai, nodzīvot 

vēl ilgi! Raina un Katrīna, 4.klase 

Lai Latvijā  nebūtu mājas bez cilvēkiem, lai 

nebūtu karu, avāriju, nekad, nekad nebūtu sliktu 

ziņu! Rimants, Alīna,4.klase 

Vēl 100 gadus turēties un lai būtu mīlestība! 

                                            Elizabete, 5.klase 

Es gribu visus apsveikt ar simtgadi, lai arī paši 

sagaida 100 gadus!                 Lauris, 5.klase 

 

     Mēs novēlam Latvijai vēl 100 gadus, lai tā 

vienmēr būtu skaista, lai vairāk saules, lai būtu 

laimīga, lai te nekad nenotiktu karš. Novēlam 

labus un izpalīdzīgus cilvēkus! 3.klase 



     Lai Latvija vienmēr būtu stipra un dzīvotu visu 

mūžu, lai daudz dažādu augu, dzīvnieku, lai mūsu 

zeme būtu zaļa! Lai Latvijai būtu arī 

2000.gadu!2.klase 

Mīļā Latvija! Novēlam Tev vēl daudz gadu būt 

brīvai un lai Tavi latvieši būtu stipri un patriotiski! 

Vēl simtiem neatkarības, miera, plaukuma gadu! 

Augt un attīstīties kā līdz šim-pierādīt sevi gan 

sportā, gan kultūrā! Kļūt par zaļāko valsti pasaulē! 

10.klase  
 

 

 
Es esmu Latvijā, jo … 

Šeit piedzimu, te ir mani vecāki,  tā ir tīra, skaista, 

laba, te ir daudz kā interesanta, te ir mana ģimene, 

jo priecīgs var būt tikai te, jo mājās ir vislabāk, te 

ir draugi, mana skola, māja; jo tā man 

patīk.5.klase 

Šī ir mūsu dzimtene, jo te ir viss, kas man 

vajadzīgs, svarīgs(ģimene, draugi);jo es jūtu īpašu 

saikni ar šo zemi, manu tēvzemi, jo te ir ļoti labi, 

daba piesaista; jo neesmu vēl pilngadīgs, lai dotos 

kur citur; jo nav naudas, citādi ar ģimeni 

aizbrauktu uz diviem gadiem, bet pēc tam 

atgrieztos Latvijā; 7.klase 

Jo tā ir mana dzimtene ar savu vēsturi un redzamu 

nākotni; jo   pagaidām man te nekas netraucē, ir 

ērti, labi te dzīvot; te ir man tuvi cilvēki; jo šeit es 

piedzimu, un tā ir mana dzimtene, vēl šeit ir labi 

cilvēki un dzīve-tikai mums visiem ir vēl nedaudz 

jāpacenšas; ir piederības sajūta un apkārt cilvēki ar 

tādu pat temperamentu, vieno kopēja valoda. 

Latvijā dzīvo paši atsaucīgākie cilvēki; te ir zaļāka 

zāle, smaržīgāki ziedi . Atsaucīgi cilvēki, strādīgi, 

čakli, latvieši ir dejotāju un dziedātāju tauta. Esmu 

to iemīļojusi, nevarētu par savām mājām saukt nevienu 

citu.12.klase 

Latvijai es varētu dāvāt… 

Tamborētu sedziņu, vairāk 

naudas, visu to labāko, savu 

prieku un mīlestību, 

paštaisītas lietas, zaļus 

mežus, daudz prieka, 

zīmējumus, daudz labu 

vārdu, lūgšanu, lai mazāk no Latvijas izbrauktu 

cilvēki, savus sasniegumus sportā un vizuālajā 

mākslā, savu gudrību, jaunas tehnoloģijas, tīrību, 

dziesmu ar dzejoli; mīlestību, jo man tās ir daudz. 

5.klase 

Dāvātu tīrību, piedaloties talkās; mēģinātu 

nepiesārņot dabu, dotu kādu labus darbus, 

panākumus skolā, florbolā, mūzikā; savu dzīvi; 

sevi un savu klātbūtni; uzticību un mīlestību; 

sveces pie pieminekļa; savu garīgo atbalstu; savu 

laimi; kādu dziesmu, kas veltīta simtgadei; darbus, 

lai tā kļūtu kuplāka, zaļāka; rūpēties , lai tā 

attīstītos; dāvātu gan savus sasniegumus, gan 

kritienus, jo bez tiem nav uzvaras;  7.klase 

Varētu dāvāt patriotisku noskaņu, mīlestību un 

jaukas domas. savas aktrises spējas; vienu 

apzinīgu , labu speciālistu medicīnā; savu 

patriotisko noskaņu, vēlētāja balsi un aktīvu 

politisko līdzdalību; varētu dāvāt nākotnē  

iedzīvotāju pieaugumu; skrējienu 18.novembrī; 

dziedāšanas talantu, savu ģimeni, patriotismu, 

mīlestību; dziesmas, kuras izpildīšu, patriotiskas 

noskaņas. 12.klase 

 
Latvijas simtgadē es ļoti gribētu izcelt, izvirzīt: 

1)kā īpašu cilvēku 
prezidentu Raimondu Vējoni, jo viņš darījis Latvijai to 

vislabāko; viņš ir tas, kurš dara Latviju labāku; katru 

cilvēku, kurš Latvijā; klasesbiedru Egīlu, kurš nākotnē 

varētu kļūt par prezidentu; Linardu Punculi, jo ļoti labs 

dziedātājs, dejotājs. Īpaši gribu izcelt savus 

vecvecākus- par rīta buču un maigu :,,Labrīt!!!’’, par 

katru apskāvienu un maigiem vārdiem! Es gribētu  

izcelt vienu suņu sporta skolu “Dog Agility Rezekne “. 

5.klase  

Prezidentu ļoti gribētu izcelt; Valteru Frīdenbergu; 

savus vecākus, jo viņi man vienmēr palīdz, viņi 

mani ir izaudzinājuši; savu ģimeni(vecākus, 

vecvecākus, krustēvu, māsīcu, brālēnu), kuri jau 

daudz gadus sargā Latviju un tai kalpo; skolotāju, 

jo viņa ir labsirdīga, labi joki; cilvēkus, kas dara 

labus darbus; mammu, jo viņu ļoti mīlu; viņa ir 

labs cilvēks 7.klase. 
Ernestu Grabustu- ļoti patriotisku personību, daudz 

iegulda, lai veicinātu patriotismu ģimenē, vienaudžos, 

vēlas strādāt LR tiesu sistēmā; skolotājus-izglītojuši 

daudz cilvēku, tik un tā skatās dzīvei acīs ar smaidu un 

pozitīvu noskaņu; vēlētos izcelt valstsvīrus, kuri 

dibinājuši šo valsti, kuri centušies tās vārdu darīt 

populāru visā pasaulē. Latvijas simtgadē īpaši vēlētos 

izcelt kā nozīmīgāko Raimondu Vējoni, par spīti tam, 

ka viņu kā prezidentu daži pietiekami nenovērtē; 

Sandru Tarandu- lielāku patrioti  neesmu satikusi, zina 

par Latvijas  vēsturi tik daudz,   kā  neviens. Iveta 

Apkalne -ļoti talantīga.  12.klase 

2)to, ka esam brīvi no Krievijas valsts 5.klase 



3) Latvijas karogu, jo tas ir mūsu valsts simbols. 

7.klase 
4) latviešu Dziesmu un deju svētkus (tieši tad ir 

sajūta, ka neesi viens, ka visi ir kopā), tradīcijas; 

simtgades svinības; labdarības koncertus. 7.klase 
5)Ir daudz dažādu cilvēku, kuri ir darījuši daudz ko 

Latvijas labā… 12.klase 

6) izcelt raidījumus par vēsturi, kā Latvija tapusi. 

Nozīmīgi bija Dziesmu un deju svētki. Nozīmīgs arī R. 

Pauls. Visnozīmīgākie ir par Latvijas vēsturi. 12.klase 

7) dažādas filmas jau uzņemtas, rādītas; notikušas 

daudzas izrādes. 12.klase 

 

       ***************  ******************** 

 

Vēstule prezidentam Raimondam Vējonim 

 

A.god.prezidenta kungs! 

     Gribam teikt, ka Latvijas valsts popularitāte aug ar 

katru dienu, svešzemju tūristi aizvien vairāk ierodas 

mūsu Latvijā. Latvju tauta paliek arvien attīstītāka. 

Latvijas novados ir aplūkojamas burvīgas vietas. 

Cerams, ka Latvija kļūs aizvien zināmāka visā pasaulē! 

      Mēs esam pateicīgi par visu, ko Jūs darījāt. 

Sveicam Jūs ar Latvijas simtgadi! Lai Jums laba 

veselība, lai Jūs tautā visi cienītu, mīlētu! 

      Prieks, ka esam brīvi. Jāpateicas tiem drosmīgajiem 

karavīriem, kuri cīnījās par mūsu valsti un to atbrīvoja. 

Mums ir jābūt priecīgiem par to.  

     Vēlamies, lai Jūs atbrauktu pie mums uz Katoļu 

vidusskolu. 

     Paldies, ka Jūs atbalstāt skolas, daudzu pilsētu 

remontu! 

      Tik labu prezidentu vēl neesam redzējuši. Ja Jūs 

nebūtu, nezin kas tad notiktu! 

Savu valsti ir jāaizstāv un jāmīl-tas ir katra uzdevums. 

Lai Latvija paliek ar katru dienu spožāka! 

 

Lauris, Loreta, Jānis,  Endija Marianna, Dāvids, 

Rolands,Ligita, Juris,Anžela, Reinis, 5.klase 

***************     *************** 

 

Manai Latvijai 100 

Mūsu Latvijai drīz būs 100, pateicoties mūsu 

senčiem, kuri izcīnīja brīvību, dibināja mūsu 

Latviju 1918.gada 18.novembrī. 

Nezin kāpēc tieši mana Latvija? Manuprāt, katrs 

adekvāts valsts pilsonis ir arī sirdī īsts savas zemes 

patriots. Katram no mums, kas dzimuši, ar prieku 

un dedzību auguši šeit, mūsu Latvijā, ir jāizjūt 

cieņa pret savu valsti. 

  Latvija pasaulē nav tukša vieta. To zina, 

iespējams , pateicoties mūsu sportistiem, 

piemēram, Aļonai Ostapenko tenisā, Kristapam 

Porzinģim basketbolā. Protams, Latviju pasaulē 

zina, pateicoties arī mūziķiem, māksliniekiem, 

politiķiem u.tml. Tas ir ļoti labi. 

Ir patiess prieks par domu, ka Latvija progresē, 

attīstās-gan valsts, gan tās iedzīvotāju labklājības 

ziņā. Latvijai var tikai novēlēt visu to labāko-garu 

mūžu, labus, gudrus, zinošus valsts iedzīvotājus. 

Daudz laimes simtgadē! 

                                       Augusts, 7.klase 

***************  ****************** 

            
 

 



 
 

Intervija par svētku svinēšanu ģimenē 

 

1.Kādi tradicionālie ēdieni tiek likti svētku 

galdā? 

Tradicionālie ēdieni uz svētku galda - kartupeļu 

biezenis, gaļas salāti, ceptas kotletes vai 

karbonādes, krāsnī cepta vista un obligāti svaigu 

dārzeņu salāti vai vienkārši sagriezti dārzeņi. 

Pašcepts pīrāgs vai torte. 

2 .Kāds apģērbs ir atbilstošs pie svētku galda? 

Pie svētku galda ģimene vienmēr sapulcējas 

skaistos apģērbos, nevis kā ikdienā. Dāmas uzvelk 

kleitas vai svārkus. Kungi gluži kostīmus nevelk , 

bet uzģērbj izejamo kreklu un pieskaņo bikses. 

3. Vai svētkos ir kādas tradicionālās dejas? 

Dejas notiek, kad tiek atzīmēti lieli svētki - apaļas 

jubilejas, kāzas. Tad tiek dejots valsis. 

4.  Kāda mūzika tiek atskaņota svētkos? 

Dzimšanas dienās skan jubilāram mīļākās 

dziesmas.  

5.Vai kādreiz ir arī kādas ir rotaļas? 

Rotaļas ir atkarīgas no noskaņojuma un viesu 

vecuma.                                               

Emīlija, 5.klase, Emīlijas mamma Karīna 

Aperāne. 

***********            ************* 
,,..ir draugi, kuru sirdis ir kā pērles.”( J.Poruks) 

      Kas ir draugs? Katram uz šo jautājumu varbūt 

ir sava atbilde, bet kopumā tās ir domubiedrs, kurš 

vienmēr jūs uzklausa un saprot, dod padomu un 

atbalsta. Vislielākās draugu grupas ir skolās, kur 

draugi var būt pat visa klase. Laikam skrienot, 

daudz strīdoties, draudzība var pazust, bet ir arī 

tādi domubiedri, kuri  savu draudzību sargā un 

neļauj tai sabrukt kā trauslai smilšu pilij pie jūras. 

Pieredzot bēdas, pārbaudījumus, draudzība tikai 

nostiprinās, norūda raksturu, kas noder lielajā 

dzīvē. Tādu stipru cilvēku ,,sirdis ir kā pērles”, 

kuras nepazūd, tikai kļūst lielākas un lielākas, līdz 

cilvēks pats kļūst sabiedrībā kā pērle- savos 

vārdos, darbos, domās…Klaudija, 7.klase 

 
 

Par naudu nenopērkamais… 

Mūsdienās var nopirkt ļoti daudz lietu par naudu, 

tomēr ir arī kas tāds, ko nekādi nevar iegādāties-

to, kas ir morāli dārgs. 

Neviens nevar nopirkt uzticību. Tā ir svarīga, jo 

atklāj, cik daudz tu otram nozīmē tiem cilvēkiem, 

kuriem kaut ko soli. Kā gan būs, ja esot uz 

dzīvības un nāves robežas, tu samaksāsi glābējam, 

bet tevi tas nodos, jo tu viņam nerūpi. 

Nav iespējams nopirkt ilgu, laimīgu dzīvi. Man 

šķiet, ka tik daudzkārt cilvēki izplāno visu  

perfekti , gaida to, ko beigu beigās nesagaida. 

 Nevaram nopirkt ne dzīvi, ne laimi-tās nāk un iet. 

Nevar nopirkt īstus draugus.. Vai var uzskatīt par 

īstu draugu cilvēku, kurš negribīgi dalās ar kaut 

ko, neaizstāv tevi. Manuprāt, tā ir tikai labu 

attiecību uzturēšana, nevis īsta draudzība, kuru 

nenopirksi par čipsu paku, konfektēm vai īstu 

naudu..                               Megija, 7.klase 

Avīzes “Gaisma” redkolēģija: 

RKV ,,Es un sabiedrība” pulciņa dalībnieki-4.,5.klase 

 


