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Mārtiņi 

 

Mārtiņdienā kūkas cep 

Un ar maskām projām tek. 

Lielie kungi vēderus rāda 

Ka tik poga neizsprāgst 

  

Rudens dienā skaistā vietā  

Maskas dodas ceļā. 

Norīb ceļi, nokrīt meļi,  

Ķekatnieku  vidiņā.  

MEGIJA 

 

 

Rudens beigās.  

Ziemas sākumā. 

Mārtiņdiena klāt. 

Visi pērk, visi ēd. 

Visiem priecīgs prāts. 

                                                               ALISE 

 

Mārtiņos jauka diena, 

Visiem lieli gardumiņi! 

Pirksim, dzersim, ēdīsim, 

Vēderiņus turēsim!  

 

VILJAMS 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Manas pārdomas par dalību Lāpu gājienā 

 

     Ejot, Lāpu gājienā, es izrādu savu patriotismu, savu prieku un laimi. Lāpu 

gājienā var iegūt tādas sajūtas, kā nekur citur. Latviešu tauta ir aktīva un 

latviešiem ir savi svētki, savas tradīcijas. Tās nepieciešamas kopt.  Tāpēc, lai visi 

ceļas no saviem dīvāniem un nāk un piedalās!  

Viljams Ādolfs 

 

     Lāpu gājies bija kaut kas neaizmirstams. Visi šie cilvēki, kas tur gāja un 

piedalījās, varēja redzēt, ka viņu sirdis atplaukst. Šis gājien bija kā krāšņs zieds 

pavasarī. Tik daudz cilvēku tur bija atnākuši un katrs no viņiem bija kā krāšņa 

ziedlapiņa un katram bija maigums un mīlestība.  

     Mani ļoti iepriecināja šis pasākums, kurā varēja cilvēki parādīt savu mīlestību 

un cieņu pret savu valsti, tās vēsturi. 

Megija 

 

 

     Man patika Lāpu gājiens. Tas man radīja kopības sajūtu, ka piederu Latvijai.  

Kad redzēju, cik daudz iedegtu lāpu un cilvēku bija, man sejā parādījās smaids. Es 

priecājos, ka gāju gājienā. Šis bija pirmais šāda veida gājiens manā dzīvē. 

Alise 

 

     Lāpu gājiens ir unikāla pieredze ikvienam, kurš ņem dalību, lai izjustu mūsu 

vēsturi. Sākumā no malas skatoties liekas, ka nekas īpašs tas nav. Bet tā nav 

patiesība! No šī gājiena es varu iegūt unikālas sajūtas un izrādīt cieņu brīvības 

cīnītājiem. Es pat varēju sajust mīlestību, kas virmoja gaisā. 

Reinis 

 

     Lāpas visur, gaisma visur, prieks visur… Tas bija interesants pasākums. 

Nākamajā gadā noteikti arī iešu Lāpu gājienā. Ko ieteiktu citiem? Neiet vienam 

pašam, bet gan kopā ar draugiem vai klases biedriem. Tā var izjust līdzcilvēka 

plecu un kopības sajūtu. 

Kārlis Ernests 

 



 

Latvijai  97  
 

 

Šogad, 18. novembrī Latvija svinēs savu 97. gadu jubileju. Tāpēc sagaidot šo 

dzimšanas dienu, aicinu jūs sargāt un kopt mūsu zemi, mūsu valodu, kultūru, latviskās 

tradīcijas un darba tikumu – visu to, kas dārgs mums pašiem un kas stiprina mūsu valsti 

un identitāti. 

Novēlu, lai 18. novembrī, kad jūsu mājās pieminēsiet Latviju, valda patiesa 

svētku, kopības, draugu, radu un līdzpilsoņu pleca sajūta, lai nekad nepamet 

mīlestība, rūpes un lepnums par savu valsti – par Latviju! 

                                                                                                                    Solvita 

 

Es mīlu Latviju. Latvija ir īpaši mīļa. Es mīlu rītus un vakarus Latvijas laukos, putnu 

balsis, maizes garšu, siena smaržu, miglu, saulrietu, jūras spēku, zaļi samtainos mežus 

un cilvēkus, kādi nav nekur citur pasaulē. Te manā zemē katrs ceļa pagrieziens, katra 

ielas ir stāsts, kas nāk no bērnības. 

Te ir tā vieta uz zemes, kur gribētu redzēt izaugam savus mazbērnus, te ir vienīgā 

vieta uz pasaulē, kur pavasarī gaidu izplaukstam pirmos sniegpulkstenīšus, kur ceriņu 

smaržai ir krāsu toņkārtas. Var atrast simtiem iemeslu, kāpēc dusmoties uz savu 

valsti, bet neviens manā vietā šo zemi nemīlēs. Es mīlu Latviju! 

(Autors nezināms) 

 

Mana Latvija 

Latvija ir zeme, kur dzīvoju es. Latvija ir zeme, kur piedzimu es. Mūs viņa ir vis- 

skaistākā tik un tā. Man Latvija saistās ar dabu, dzīvniekiem un cilvēkiem, kuri te dzīvo.  

Es ceru, ka Latvijā nebūs vairs kara, bet es gribu, lai visi prezidenti būtu 

draudzīgi un priecīgi. Latvijā ir daudz pilsētu, bet es piedzimu Liepājā.  

2015. gadā par godu Latvijai tika atklāts “Lielais Dzintars”. Latvijā ir zaļa zāle un 

zilas debesis. Katrā gadalaikā mainās krāsas un laiks. 

Esi, Latvija,  vienmēr tik koša un krāšņa! 

Alise 
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Mana Latvija 

Latvija ir kā maza starojoša zvaigzne plašajā pasaulē. Zvaigzne, kurā netrūkst 

mīlestības, saticības un labestības.  

Latvijā cilvēki ir kā mazi puteklīši, sirdis kā mikroorganismi, bet enerģija kā 

milzīga supernova, kas klejo pa kosmosu. 

Mana dzīve Latvijā ir kā cita cilvēka sapnis. Ne jau tādēļ, ka man ir brīnišķīgi 

draugi, vai tādēļ, ka man ir visjaukākie vecāki, bet gan tādēļ, ka Latvija, manuprāt ir 

vissaticīgākā un mīļākā valsts, kuru zinu un man nav jābaidās, ka mums uzspridzinās 

koncertzāli vai stadionu, bet diemžēl Parīzes iedzīvotāji to jau ir pieredzējuši. 

Es Latvijai novēlu vēl vairāk mīlestību, saticību un saules gaismu! 

Rūdolfs 

 

Mana Latvija 

Latvija man asociējas ar varonību, ar gadsimtiem ilgām tradīcijām. Ar brīvības 

dzirksteli, kas atspīd vēl šodien. Ar lieliem sporta sasniegumiem. Bet, ja man jautā par 

Latvijas vēsturi, es iedomājos Kārļa Ulmaņa laiku. Kad “Vef’’ ražoja lidmašīnas, pirmo 

mazo fotoparātu ‘’Minoks’’.  

Manuprāt, Latvija ir izgudrojumu un sasniegumu zeme, kas gaida kad varēs to 

izrādīt pilnā mērā! 

Reinis Gustavs 

 

Mana Latvija 
   Nekur nav tik labi kā mājās! Mājas man ir Latvija. Šeit man 

patīk viss – dabas skaistums, cilvēki, svētku svinēšana, 

skanīga valoda. Ne katra valsts var lepoties ar četriem 

skaistiem gadalaikiem. Ziemā pūkains, balts sniedziņš 

iepriecina gan bērnus, gan pieaugušos. Pavasaris apbrīno ar dzīvības spēku. Sāk  zaļot 

zeme un plaukt puķes. 

Vasara izceļas ar sulīgiem augiem. Ražīgs rudens priecē ar krāsām.  

     Katras valsts vislielākā bagātība ir cilvēki.  Mūsu valstī ir daudz talantīgu, sirsnīgu 

cilvēku, kas grūtajos brīžos  sniedz palīdzību. 



     Īpaši man patīk svinēt Ziemassvētkus, Lieldienas un Jāņus. Katriem svētkiem ir 

īpašas mūsu zemes  svinēšanas tradīcijas.  

     Un tagad tuvojas mūsu valsts dzimšanas diena. Vēlos novēlēt Latvijai daudz 

gudrības, pacietības un laimes! 

                                                                         Kristīna 

 

Mana Latvija 

Mana mazā Latvija ir kā skujiņa Adventes vainagā. Latvijā vienmēr būs kāds, 

kurš uzklausīs, būs kāds, kas aizstāvēs savu dzimto, mīļo zemi līdz pēdējam elpas 

vilcienam un nekad nepadosies. Būs kāds, kas tevi mīlēs no visas sirds un nepametīs 

nelaimē.  

Vienmēr es zināšu un jutīšos droša, ka šeit sirdij ir vissiltāk un vislabāk, jo te ir 

manas mājas! Katrs iedzīvotājs jeb astotā daļa no šīs te skujiņas ir tie, kas notur šīs 

tradīcijas, mīlestību, drošību un saticību. Es priecājos, ka Latvijā ir savas tradīcijas un 

savs viedoklis par apkārtējo vidi.     

Latvija vienmēr mācēs pastāvēt par sevi un palīdzēt, kad tas būs nepieciešams 

grūtībās nonākušajām citām valstīm un kad mums būs vajadzīga palīdzība - viņi 

palīdzēs mums! 

Kā teikt dots devējam atdodas! 

Megija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mana Latvija 

Latvija ir kā liela zemeslode ar plašiem laukiem un daudzām upēm. Tā sasilda 

auksto gaisu un atvēsina karstajās dienās.  

Latvijā mēs esam zaļi kā gurķi un sarkani kā tomāti, kad dusmojamies. 

Mēs latvieši esam strādīgi kā bites, bet plašajā pasaulē mazi kā skudras un gudri 

kā pūces, jo esam pratuši saglabāt savu tautu daudzus gadsimtus. 

Mēs esam pacietīgi un nosvērti kā bruņurupuči, bet tanī pašā laikā mēs 

dziedam kā lakstīgalas ievu ziedu laikā un strazdi pavasarī.  

Mēs Latvijā esam veselīgi un stipri kā vilki, vēl esam stalti kā alņi. 

Dievs, svētī Latviju! 

Gustavs 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mana Latvija 

Latvija, pēc manām domām, ir viena no pasaules daiļākajām un zaļākajām 

valstīm pasaulē. Manuprāt, skaistākā pilsēta ir Liepāja ar savām skaistajām alejām un 

romantiskajām ielām.  

Latvijas iedzīvotāji ir ļoti patriotiski un ir gatava vienmēr cīnīties par savu valsti. 

Latvijā ir gaidīti visi, kas mīl Latviju un ir gatavi par to cīnīties.    



Latvija ir bagāta ar skaistiem ezeriem un upēm. Latvijā ir skaistas puķu pilnas 

pļavas un daudzveidīgas ainavas.  

Iesaku jums aplūkot tās vietas, kurās jūs neesat bijuši un priecāties par mūsu 

zemi, par mūsu Latviju! 

Viljams 

 

Mana Latvija 

       Ir daudzi latvieši, kuri ir gatavi izliet asinis pār savu valsti Latviju. Kad bija karš, 

tad strēlnieki lēja asinis pār Latviju. Kad nāca bermontieši, latvju dēli lēja asinis pār 

Rīgu.  

    Latvijā ir daudz cilvēku, kas aizstāvēs savu valsti ar godu. Lai arī cik maz mēs 

būtu, Latviju mēs neatdosim bez cīņas. Latvija ir pārcietusi daudz zaudējumus, bet 

nekad nav padevusies.  

   Latvija ir mana dzimtene. Es to aizstāvēšu līdz pēdējam elpas vilcienam. Gods 

Latvijai! 

Kārlis Ernests 

 

 

Nākamā numurā varēsiet lasīt: 

 par ziemu 

 par brīnumiem 

 par gardumiem 

 interviju ar skolas pedagogiem 

 

Avīzi veidoja:  

 

Reinis Gustavs Ignatjevs 

Kārlis Ernests Klestrovs 

Megija Deksne 

Alise Šalajava 

Rūdolfs Kirhners 

Gustavs Letinskis 

Kristīne Grigorjeva 

Redaktore Solvita Līduma 

 


