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Mēs ļoti gaidījām šo Skolotāju dienu, jo visi iespaidi no pagājuša-
jiem gadiem izraisīja lielu interesi. Vēlējamies uzzināt, kā tas ir, būt 
par skolotāju. Diemžēl pandēmijas ierobežojumu dēļ neiznāca no-
vadīt šo dienu pēc skolas tradīcijām. 
Tomēr varējām iejusties skolotāju lomās, jo bija vismaz atļauts no-
vadīt īsas mācību stundas visiem pedagogiem, kuri bija ieradušies. 
Plānojām četras 2 cilvēku grupās, jo bija jau zināms, ka Kristofera 
nebūs. Pēdējā brīdī arī Renārs pateica, ka nevarēs tikt, tāpēc Mar-
kuss vadīja 2 stundas. Es un Dzintars izvēlējāmies latviešu valodu 
par mūsu mācību priekšmetu. Ceturtdien pēc skolas ilgi griezām 
visādus papīrīšus, lai varētu izmantot stundā. Tās pašas dienas va-
karā izgreznojām skolu. Izjutām, kā tas ir – būt bez meitenēm klasē, 
jo vajadzēja palūgt mūsu mammām atnākt, tāpēc ka mēs, puiši, ne-
esam pārākie dekoratori. Es pat vēl ar pulciņu “Ķocis” gatavoju ap-
sveikumu pedagogiem. Biju ļoti uztraucies. 
Tomēr piekt-

dien man ar Dzintaru nebija laika novadīt stundu. Skolotājām 
bija jābeidz ap plkst. 13:00, jo bija vēl plānots brauciens uz 
muzeju. Lazara un Hugo fizikas stunda aizņēma 30 minūtes! 
Un tā bija vēl tikai 2. nodarbība! Tāpēc bija jāizvēlas starp vi-
zuālās mākslas vai latviešu valodas stundām. Vizuālā māksla 
šķita interesantāka, tāpēc izvēlējāmies to. Es biju nedaudz 
vīlies, ka man neizdevās apsveikt skolotājas, to veicu tikai ar 
“Ķoci”, kas arī ir labi. Mums arī atļāva pamieloties ar cienastu, 
kuru atnesām.  
Pat arī ja es neizdarīju neko daudz, tā bija ļoti jautra diena. 
Arī bija daudz satraukuma, bet tas ir gandrīz katru reizi, kad 
vajag uzstāties, vai ne? Daniels  

Šī gada Skolotāju diena bija ļoti līdzīga kā pagājušajā gadā – 
nesanāca vadīt stundas mazajām klasēm, toties dienas beigās 
mācījām skolotājus. Dienā bija tikai 4 stundas, un ceturtā stunda 
bija, lai sagatavotos. Katrai stundai bija divi 9. klases skolēni – 
skolotāji. Markuss kopā ar Mareku bija matemātikā, Lazars ar 
Hugo – fizikā, Kristians un Markuss – vizuālajā mākslā un es ko-
pā ar Danielu – latviešu valodā. 
Matemātika un vizuālā māksla bija ieturējusies savā laika limitā, 
bet fizika izvilkās par garu, un man ar Danielu nesanāca novadīt 
latviešu valodu. 
Šī gada Skolotāju diena bija laba, neieskaitot to, ka nenotika lat-
viešu valoda fizikas dēļ. Dzintars  
Es tiku salikts kopā ar Lazaru, un kopā mēs mācījām fiziku. Tāpēc 

ka bijām pārāk slinki un turpinājām aizmirst par Skolotāju dienu, mēs sākām darīt to, ko vajadzēja, tikai pēdējās 
dienās. Projektu taisīt ar Lazaru bija jautri un diezgan grūti, jo mēs nezinām fiziku tik labi, bet atrast eksperimentu 
un to taisīt vairākas reizes, līdz izdevās, bija interesanti. 
Tad, kad pienāca piektdiena, es bija diezgan nervozs – bija jāvada stunda priekšā visām skolotājām, bet beigās ne-
bija tik traki, un man liekas, ka mūsu eksperiments iznāca diezgan labi arī. Bet tāpat es labāk būtu gribējis mācīt 
mazākajām klasēm. Hugo  
Skolotājas parasti apsveic visi skolnieki, atnesot puķes, bet 
mūsu skolā vienmēr 9. klase apsveic skolotājas ar kādu priekš-
nesumu, ko mēs paši esam izdomājuši, un uzklājot galdu ar 
garšīgu ēdienu, lai mēs arī pēc tam varētu paēst.  
Šogad mēs, 9. klase, uzklājam skolotājām galdu, lai viņas būtu 
priecīgas un paēdušas. Pēc tam izdomājām paši kļūt par skolo-
tājiem, lai skolotājām ir interesanti un lai mēs paši saprastu, kā 
ir mācīt citus, un zinātu, cik skolotājām ir grūti, kad skolnieki 
neklausās. 
Stundas bija ļoti labi vadīt, bet arī bišku grūti, jo skolotājas 
mūsos neklausījās. Kad katra grupa bija novadījusi stundu, 
mēs pēc arī varējām paēst ēdienu, ko paši bijām atnesuši, un 
pēc tam doties mājās. 
Visvairāk man patika tas, ka nenotika daudz stundu un bija ļoti 
viegla un priecīga diena. Kristiāns  
 

Skolotāju diena 2021 
9. klases skolēni, kas iejutušies skolotāja ādā  
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Žēl, ka mēs, 9. klase, nevarējām vadīt stundas pārējām 
klasēm. Es to gaidīju 2 gadus, bet… Izrādās, ka nenotiks. 
Nu, vismaz varējām skolotājus mācīt. 
Nezinu, vai to ideju jau kāda klase ir ņēmusi, bet man 
patika. Es ar Hugo izvēlējāmies fiziku kā mūsu priek-
šmetu, jo gribējām rādīt eksperimentus, tomēr nevarē-
jām atrast pietiekami vieglu un tādu, kur nevajag ilgi 
gaidīt. Atradām, un, izmēģinot dažas reizes, likās, ka 
pietiekami viegls. Pienāca Skolotāju diena, kurā mums 
vairs nelikās, ka eksperiments bija labs. Varbūt par ilgu 
stāstījām teoriju... Un mūsu dēļ 1 grupa vēl nevarēja 
prezentēt. Cerams, vismaz šī gada 8. klasei notiks Skolo-
tāju diena kā parasti. Lazars  
Tradicionāli ir pierasts, ka Skolotāju dienā vecākā klase 

vada mācību stundas mazākajām klasēm, taču ierobežojumu dēļ tā noritēja citādāk nekā parasti. Mums, 9. klasei, 
bija jānovada  mācību stundas skolotājām, nevis citām klasēm. 
Dienu pirms svētkiem mēs, visa klase, devāmies uz skolu, lai to skaisti izrotātu: izdekorējām skolas gaiteņus, iztīrī-
jām klases un ar visādiem skaistiem dekorējumiem sakārtojām klasi skolotājām, kā arī sataisījām skaistu vietiņu 
cienastiem.  
Man bija jākļūst par matemātikas un vizuālās mākslas sko-
lotāju. Matemātikā es biju sagatavojis visādus interesantus 
uzdevumus, un vizuālajā mākslā es liku zīmēt mandalas. 
Pirms pasākuma man likās, ka stundas novadīt būs ļoti 
viegli, taču kļūdījos. Tomēr stundas bija ļoti grūti vadīt, jo 
dabūt mieru un klusumu klasē bija gandrīz vai neiespēja-
mi. Tagad es tiešām sapratu, cik patiesībā skolotāju darbs 
ir grūts un novērtējams. Par spīti visām grūtībām, man ļoti 
patika mācīt klasi. Nekad es to nebiju domājis, ka man kas 
tāds varētu tik ļoti patikt! Visvairāk – paskaidrot uzdevu-
mus. 
Man šī Skolotāju diena likās ļoti interesanta, taču daudz 
labāka tā būtu, ja stundas varētu vadīt citām klasēm, jo tad 
gūtu pavisam citādu pieredzi un izjūtas. Markuss  

Skolotāju diena 2021 
9. klases skolēni, kas iejutušies skolotāja ādā  

7.-9. klase apmeklē Nacionālā teātra izrādi – lekciju „Kas ir teātris?” 

Ķekavas Kultūras namā  
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7. klase piedalās Eiropas programmēšanas nedēļā CodeWeek EU  

11. oktobrī Eiropas programmēšanas nedēļas CodeWeek EU ietvaros mūsu skolas 7. klase piedalījās Latvijai pie-
teiktajā  aktivitātē “Radošā programmēšana”. Darbojāmies mēs programmēšanas vidē p5js.org, kas veidota java 
skriptvalodā, paši to vēl nezinot, kur izveidojām “slepeno ziņojumu”, kuru var atklāt, velkot peli, nodzēšot aizkrā-
soto laukumu.   
Viens ir, kad mācāmies ikdienā klasē, bet, ja redzam, kā akti-
vitātei pieslēdzas skola pēc skolas no visām Latvijas malām 
un kad visi kopā vai katrs atsevišķi veic vienu un to pašu dar-
bu, un katram sanāk individuāli oriģināls un neatkārtojams 
darbs, tad ir sajūta, ka tu esi vienots kopīgā kustībā. Pavisam 
piedalījās ap 60 skolām no visas Latvijas un ļoti ievērojams 
dalībnieku skaits. Katrs dalībnieks par dalību saņēma sertifi-
kātu. Tā ir neaizmirstama pieredze un papildus stimuls mācī-
ties programmēt. Bija aizraujoši!  Tagad ar citu skatījumu tur-
pinām datorikā apgūt vizuālo programmēšanu! Sk. Anda 

Dzimtās valodas diena  

Jānis Vanags 

Lai īpaši godinātu latviešu 

valodu kā vienīgo valsts va-

lodu Latvijā, šogad un turp-

māk svētku, atceres un atzī-

mējamo dienu kalendārā 

pēc Valsts prezidenta Egila 

Levita ierosinājuma 15. ok-

tobris ir Valsts valodas diena. 

Šis datums nav izvēlēts ne-

jauši, jo tas saistās ar kādu    

būtisku lēmumu. Proti, 1998. 

gada 15. oktobrī Satversmes 

4. pants tika papildināts ar 

noteikumu, ka „valsts valoda 

Latvijas Republikā ir latviešu 

valoda”.  

Par godu Valsts valodas die-

nai Latviešu valodas aģentū-

ra rīkoja akciju „Latviešu va-

loda man ir…”, kurā piedalī-

jās arī mūsu skolas 7. un 8. 

klases skolēni. 

Evelīna Broka 

Ketrīna Alksne 

Māra Rosicka 

Turpinājums nākamajā lapā >>>  
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Dzimtās valodas diena  

Lita Kovisare 

Umārs Valijevs 

Zoozīļuks 2021  

Paldies katram, kas ar savu centību, kopā darbo-

šanos zīļu lasīšanā veicināja, lai tieši mūsu klase 

laimētu bezmaksas ekskursiju uz Zoo. Kopīgiem 

spēkiem salasījām 314,5 kg zīļu jeb 12 kg uz katru 

bērnu! Sk. Sandra 

Slimību profilakses un kontroles 

centra lekcija 7. klasei  
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«Es – Latvijas nākotnes veidotājs»  
Prezidenta uzrunas konkursa darbi 

Labdien, Latvijas tauta!  

Šodien mēs esam sapulcējušies, lai svinētu Latvijas Dzimšanas dienu.  

Mēs nesvinam šos svētkus kā 2019. gadā vai 2018. gadā. Mēs nesvinam iekštelpās, bez mas-

kām. Mēs nesvinam tā ne tāpēc, ka to negribam. Mēs svinam šādi, jo kaut kas mums liedz to 

darīt. Tā ir ļoti bīstama slimība! Žēl, ka daļa sabiedrības vēl to nesaprot. Šī slimība te jau ir 2 

gadus. Es ceru, ka neviens negrib, lai tā tas vēl turpinās.  

Mums šis gads ir bijis ļoti  grūts. Skolā, darbos, atpūtā. Sēdēt pie ekrāna un mācīties - tas nav 

bijis veselīgākais vai patīkamākais laiks. Mēs to vairs nevēlamies.  Daudzi uzņēmumi  ir ban-

krotējuši, darbiniekiem ir samazinājušies ienākumi, līdz ar to daudziem no mums josta ir jāsa-

velk ciešāk. 

Bet ne tikai uzņēmumiem un skolām ir bijis grūts laiks.  Slimnīcām, manuprāt, klājas vissmagāk 

no visiem. Tām ne tikai ir jāuzņem simtiem Covid19 pacientu dienā, bet arī cilvēki ar citām 

slimībām. Ārsti, māsiņas, sanitāri – visi ir pārguruši.  Tāpēc mums visiem ir jāvienojas kopīgā 

domā - palīdzēsim cits citam un veidosim no slimības brīvu sabiedrību. Es aicinu pasargāt ci-

tam citu vakcinējoties. 

Mīļā mana tauta, novērtējiet to, kas mums ir dots: satikt savus draugus, klasesbiedrus, kolē-

ģus un ģimeni! Man visvairāk mājsēdes laikā pietrūka skolas, klasesbiedru klātienē un skolo-

tājas vadītās stundas klasē. Domāju, ka jums arī. Tāpēc neļausim slimībai uzvarēt!  

Pirmā uzruna 
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Labvakar, cienījamie ļaudis! 

Kādu laiku mēs esam bijuši sašķelti. Bet es pagātnē neskatos! Es domāju par nākotni. Mēs tik-

sim šim pāri. Latvijas nākotne ir mūsu rokās. Es ziedošu naudu, es atbalstīšu slimnīcu būvēša-

nu, lai mēs varētu uzvarēt šo pandēmiju. Mēs to ar laiku apturēsim un pārveidosim Latviju 

par labāku valsti.   

Savos 4 vai vairāk gados kā Latvijas prezidents es Latvijai palīdzēšu, cik vien daudz es varē-

šu. Es atbalstīšu katru projektu, kas palīdzēs Latvijas nākotnei. Es atbalstīšu skolas, lai mūsu 

pēcteči būtu gudri un spējīgi. Es turēšu rūpi par Latvijas ceļiem un palīdzēšu lietām, kas vei-

dos Latviju par labāku, zaļāku vietu. Šis ir liels solījums, kuru es bez jūsu atbalsta nerealizēšu, 

tāpēc lūdzu nākt man talkā un darīt kopīgi šos lielos darbus.  

Es saglabāšu vecās tradīcijas. Mums Latvijā ir daudz, ar ko lepoties. Piemēram, Latvija ir vie-

na no tīrākajām valstīm pasaulē, mums ir sava valoda, mēs esam neatkarīgi, mēs esam spītī-

gi un bez cīņas nepadosimies. Pēc vairākiem gadiem mēs atskatīsimies atpakaļ un leposi-

mies, kā mēs tikām visam šim pāri un nepadevāmies.  

Par mūsu nākotni. Mums tā ir jānodrošina droša un laba. Laiki mainās, pirms 100 gadiem 

daudz kas liktos neiespējami, bet nu tā ir mūsu realitāte. Mēs attīstāmies kopā ar pasauli.  

Nepiesārņosim dabu, turpināsim to kopt un dzīvosim tīrā vidē. Kopā ar citām valstīm. Un mēs 

būsim uzlabojuši pasauli. Izmantosim tikai dabai draudzīgus materiālus ikdienā dažādu plasti-

kātu vietā, gādāsim, lai rūpnīcas arī nav dabai un mums kaitīgas.  

Es rūpēšos par speciālām COVID-19 laboratorijām, lai ātrāk varētu atrast zāles šim briesmīga-

jam vīrusam un izbeigtu pandēmiju apkārt. Visai pasaulei. Lai mēs visi varētu atgriezties nor-

mālajā dzīvē. 

Šis ir svarīgs amats, un es neaizmirsīšu šīs lietas izdarīt, bet tikai ar jūsu atbalstu tas būs iespē-

jams. Mēs esam viens vesels. Viena tauta. Viena zeme.  

Lai mūs vieno labas domas, labi darbi un atbildība kā par Latvijas šodienu, tā par tās nākot-

ni. 

Priecīgu mūsu zemes dzimšanas dienu!  

«Es – Latvijas nākotnes veidotājs»  
Prezidenta uzrunas konkursa darbi 

Otrā uzruna 
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«Es – Latvijas nākotnes veidotājs»  
Prezidenta uzrunas konkursa darbi 

Esi sveiks latvieti Latvijā, latvieti pasaulē, latvieti sirdī!  

Šodien ir tik svarīgi apzināties, ka ikdienas rīcība veido mūsu rītdienu, tāpat kā pieredzētais 

vakar veido šodienu. Latvijas tautas vēsture ir raiba - rakstīta gan traģiskiem, gan priecīgiem 

notikumiem. Lielāko daļu no tiem es neesmu pieredzējusi, bet liecības rodamas vēstures grā-

matu lapaspusēs. 

Mājas grāmatu plauktā starp daudziem sējumiem visizteiksmīgāk un pamatīgāk izceļas Naci-

onālā enciklopēdija. Vārds “Latvija” uzrakstīts spilgti un acīmredzami. Manai Latvijai jau ir 

103 pieredzes bagāti, krāsaini gadi. Man gan vēl 11. Manas grāmatas lapaspuses vēl tikai 

pildās. 

Šķirstot savas lapaspuses, es atrodu stāstu par pirmo koku, kuru stādījām kopā ar ģimeni ma-

nā pirmajā dzimšanas dienā. Tas nu ir pāraudzis mani un katru vasaru visus priecē tā ziedošā 

rota. Turpat netālu zaļo pīlādzis, vareni slejas ozols un smaržo priedes… Mana Latvija arī nā-

kotnē būs zaļa! 

Manas grāmatas lielu daļu aizņem kopīgas vasaras, kopjot stipru un latvisku ģimeņu tradīci-

jas. Visspilgtākais piedzīvojums bija nakšņošana mežā paštaisītā apmetnē kopā ar ģimeni. 

Ne mazāk interesanti ir bijis mīcīt melnā māla podus, taisīt lina somas un radīt koka rotaļlietu. 

Ģimeņu 3x3 nometnes dod man iespēju apgūt senču amatus, zināšanas un tradīcijas ar nolū-

ku tās uzturēt. Es noteikti tās nodošu saviem bērniem!   

Balets ir mana mīlestība, mani sapņi, un es ceru - arī mana nākotne. Ja baleta lapaspuse iz-

kristu no grāmatas, tad tā būtu nepilnīga. Manas šodienas grūtības un rūpīgs darbs, cerams, 

būs reiz skaista deja Latvijas operas namā.  

Katru lapaspusi savā grāmatā pildu, atceroties, ka es esmu latviete Latvijā. Mans sējums reiz 

būs biezs, varens, pilns ar stāstiem par meiteni, kas ikreiz atceras, ka katra sēkla var reiz būt 

koks. 

Valsts svētkos es novēlu, lai Latvijas bibliotēkās plauktus rotā daudz grāmatas, kuras sarakstī-

juši Latviju mīloši ļaudis – latvieši Latvijā, latvieši pasaulē, latvieši sirdī!  

Trešā uzruna 
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Katru rītu, kad dodos uz skolu un domāju, vai izpildīju visus mājasdarbus, vai izspēlēju vijoles 

etīdi gana daudz reižu, vai neaizmirsu ielikt somā transportieri matemātikas stundai un vai 

kārtīgi esmu atkārtojusi biogrāfijas lapas par J. Misiņu, es prātoju par ikdienišķām lietām, bet 

šorīt aizdomājos par mums visiem.  

Man ir tā paveicies, ka es varu iet uz skolu un mācīties latviešu valodu, ka es, izejot pastaigā 

ar draugiem, nekļūšu par lodes mērķi, ka, aizejot gulēt, man nav jāsatraucas, jo nakts vidū 

mani neizraus no gultas, neklauvēs pie mana loga, nedraudēs briesmas - nebrauks tanki un 

vācu vai krievu kareivji necentīsies atņemt mums zemi. Diemžēl mūsu senčiem vajadzēja iet 

tam visam cauri un cīnīties par mūsu tautu, par Latviju. Tik daudz cilvēku gājuši bojā, cīno-

ties, lai bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem, sievām, māsām un visiem, visiem būtu ie-

spēja dzīvot brīvā, demokrātiskā valstī.  

Es esmu neizsakāmi pateicīga savai tautai par visu, ko tā ir darījusi mūsu Latvijas labā, par 

to, ka es varu mācīties, runāt, rakstīt un sazināties latviešu valodā. Tādēļ es izmantošu šo brī-

nišķīgo iespēju un mācīšos, cik vien labi es spēju, lai varētu iestāties augstskolā, kurā cilvēki 

patiesi vēlas ko apgūt, izzināt, nevis ierodas tikai, lai iegūtu diplomu. Mans mērķis ir iestāties 

(vai vismaz censties iestāties!) Latvijas Kultūras akadēmijā un kļūt par aktrisi vai režisori, vai 

abiem.  

 Kļūstot par šo profesiju pārstāvi, es  kādā no Latvijas teātriem varēšu attīstīt gan savu, gan 

citu cilvēku inteliģenci, kultūru un valodu. Manuprāt, šis ir veids, kā es varu pateikties latvie-

šu tautai par to, ka mēs dzīvojam brīvā valstī, runājam latviešu valodā, kļūstam par latvie-

šiem un apzināmies Latvijas vēsturi, kuras nebūtu, ja mūsu senči necīnītos un neaizstāvētu 

savu valsti, zemi, ģimeni un valodu. Jo mūsu valoda, mūsu vēsture un mūsu cilvēki  ir mūsu 

gods. 

 Būsim prātīgi! Sargāsim sevi un savus tuvos, ievērosim drošības noteikumus! Mēs tiksim šim 

pāri, jo esam neatlaidīga, stipra un vienota tauta.  

Prieku un veselību, laimi un saticību Latvijas dzimšanas dienā un katrā solī!  

«Es – Latvijas nākotnes veidotājs»  
Prezidenta uzrunas konkursa darbi 

Ceturtā uzruna 
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«Es – Latvijas nākotnes veidotājs»  
Prezidenta uzrunas konkursa darbi 

Esiet sveicināti, Latvijas iedzīvotāji!  

Mūsu valsts šodien svin savu simt trešo dzimšanas dienu. Svin brīvā valstī.  

Cauri vēsturei Latvija ir bijusi iekarota un pakļauta dažādām varām. Drosmīgi kareivji ir cīnī-

jušies pret pretiniekiem, lai mūsu zeme un tauta atkal būtu brīva. Karavīram ir jābūt gatavam 

aizstāvēt savu valsti. Mūsdienās arī ir tikpat drosmīgi un uzņēmīgi karavīri mūsu armijā. Ir ne-

pieciešamas tādas prasmes kā drosme, spēks, uzcītība, izdoma, motivācija, disciplīna, laba 

audzināšana, spēcīga stāja un, protams, izglītība. Tiešām liels prieks par to, ka mūsu vidū ir 

tādi cilvēki, kuri gatavi aizstāvēt savu valsti un tautu! Un ne tikai savu, bet doties palīgā, ja 

tas nepieciešams. To, kurš dzīvo un strādā valsts labā, var saukt par Varoni. Tam ir jābūt gud-

ram, cieņas pilnam pret savu valsti un tās iedzīvotājiem. Tam ir jāzina savas valsts tradīcijas 

un jāizprot kultūra. Tam ir jābūt ar labu izglītību, asu prātu un apveltītam ar drosmi. Katrs no 

jums var būt savas valsts Varonis.  

Es aicinu latviešus neaizmirst savas valsts vēsturi un cīņas par neatkarību. Turpiniet būt par 

savas zemes, tās tautas patriotiem. Nododiet to nākamajām paaudzēm! Visvairāk par visu 

es lepojos ar savu vecvectēvu, kurš cīnījās par Latviju, tās brīvību un neatkarību. Šogad vi-

ņam aprit 98 gadi un viņš ir vecs kā pasaule, un esmu lepns par savu ģimeni! Mēs varam būt 

laimīgi un pateicīgi mūsu vecvecākiem, ka spējam dzīvot brīvā un neatkarīgā zemē.   

Šobrīd visvairāk par visu man rūp cilvēku fiziskā veselība, jo diezgan daudz laika pavadām, 

sēžot pie datora. Par maz esam svaigā gaisā. Lai mēs būtu spēcīgi kā karavīri un spētu aiz-

stāvēt savu valsti, ir vairāk jāiet ārā, jāvingro, jāēd veselīgi, jālasa grāmatas, jāizglīto sevi, 

jāiegūst jaunas zināšanas - jāmēģina uzturēt sevi vislabākajā formā.  

Man ļoti patīk galda spēles un videospēles. Kaut arī daudzi domā, ka tā ir laika tērēšana, to-

mēr arī tām ir nepieciešamas prasmes - tādas kā komunikācija, domāšana, precizitāte, laba 

reakcija, izcila stratēģija, pacietība. Šīs īpašības ir gandrīz kā tautas Varonim. Spēlēs es un 

daudzi jaunieši iemācās komunicēt dažādās valodās, izveidot savu kaujas lauku un cīnīties. 

Un tomēr svarīga ir arī fiziskā sagatavotība, kuru var iegūt sporta nodarbībās, pārvarot dažā-

dus šķēršļus. Mūsu jauniešiem šīs īpašības ir!  

Mums ģimenei ir tuvs astoņpadsmitais Novembris, jo tad ir Latvijas dzimšanas diena. Mēs sa-

nākam visa ģimene kopā, gatavojam svētku maltīti, klausāmies latviešu dziesmas un doda-

mies uz parādi. Esmu ļoti priecīgs, ka man ir tik mīļa un stipra ģimene. Katram Latvijas iedzī-

votājam novēlu tādu ģimeni, kāda ir man – saliedētu, brīvu, lielisku, stipru, labestīgu. Sagla-

bāsim mīlestību pret savu lielo ģimeni - valsti Latviju! 

 

 

Piektā uzruna 
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Labvakar dāmas un kungi, jaunieši un jauniešu vecāki, darbinieki un darba devēji!  

Paldies, ka atradāt laiku, lai mēs kopīgi domātu par Latvijas nākotni.  

Mēs visi šobrīd piedzīvojam vēsturisku brīdi. Pirms diviem gadiem viss mainījās. Šajā laikā  

gandrīz visi mēs iemācījāmies pielāgoties pārmaiņām. Tas parāda, cik spēcīga ir mūsu tauta. 

Tajā pašā laikā mēs arī redzam mūsu kļūdas un ko varējām darīt citādāk. Tāpēc izmantosim 

šīs mācības, lai būvētu labāku rītdienu.   

Tas, cik neatlaidīgi to darīsim šodien, parādīsies mūsu nākotnē. Domāsim par šo nākotni! Lai 

nepazaudētu vissvarīgāko lietu dzīvē - laiku. Ikdienas pienākumos un rūpēs mums ir viegli ie-

slīgt rutīnā, bet tikai ar neatlaidību un mīlestību pret to, ko darām, mēs varam attīstīties. 

Mums katram ir savs aicinājums, kuru mums jāmēģina sajust. Tā ir jebkura profesija, jo sa-

biedrību veidojam mēs visi kopā. Mums visiem ir gan sarežģītāk, gan vieglāk apmierināmas 

vajadzības. Un mēs sagaidām, ka mums būs iespēja tās visas piepildīt. Tāpēc ir svarīgs gan 

pārdevējs pārtikas veikalā, gan sētnieks, kas sagrābj nokritušās lapas, gan skolotājs, kas pa-

līdz apgūt dzīvē nepieciešamās zināšanas, gan uzņēmējs, kurš meklē jaunus risinājumus.  

Mēs dienu  varam iesākt kā parasti vai arī apzināti veidot to labāku, novērtēt to, kas mums 

ir, un dzīvot šajā brīdī. Un tādā veidā mēs ietekmētu visus, ar ko mēs ikdienā tiekamies, esam 

kopā, padarot sabiedrību labāku. Katrs cilvēks, ko satiekam, no mums ko iegūst. Un reizē ie-

gūstam mēs visi.  

NEKAS NAV NOKAVĒTS. Sāc ar šodienu mainīt mūsu tautas nākotni un reizē arī savu. Rīkojies, 

lai nākamie gadi ir labāki par aizgājušajiem! Lai mums visiem veicas!  

Godināsim mūsu Latviju dzimšanas dienā!  

«Es – Latvijas nākotnes veidotājs»  
Prezidenta uzrunas konkursa darbi 

Sestā uzruna 
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Idejas, rakstus iesniegt skolēnu pašpārvaldei 

Izdevuma redaktore Silvija Zītare  

Datorsalikums Kārlis Knospiņš 

“Neticiet! Saules kokā es būšu ieaugusi. 

Es visu mūžu mīlējusi esmu.” (Ā. Elksne) 

Iveta Eglīte – talantīga un gudra,               

darbīga un mierpilna, smalkjūtīga un       

labestīga. Stiprais plecs un skolas               

pasākumu sirds.  

Tagad – melna un rūgta sāpe mūsos. 

Labvakar lielākajos valsts svētkos – Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā!  

Sveicu jūs šajā skaistajā mūsu Latvijas simt trešajā dzimšanas dienā! Esmu gandarīta un prie-

cīga, ka šovakar mēs būsim kopā. Svētku sajūta 18. novembrī vieno visus Latvijas reģionus, 

visus novadus un pagastus. Vieno visus, kam Latvija ir dārga neatkarīgi no tā, cik tālu vai tu-

vu pasaulē katrs no mums šobrīd atrodas.  

Katram latvietim šī diena ir ļoti nozīmīga.   Mūsu valsts ir pieredzējusi gan labus, gan sliktus lai-

kus. Esam pazaudējuši savu brīvību, tad atkal to atguvuši. Pavisam iespējams, šobrīd mēs ne-

varētu lepni stāvēt šeit plecu pie pleca un baudīt šo brīvību, ja ne mūsu vecvectēvi un vec-

vecmāmiņas 1918. gada 18. novembrī nebūtu uzdrošinājušies pasludināt Latvijas valsti. Aici-

nu ikvienu no jums – stāstiet par viņiem saviem bērniem un mazbērniem, draugiem un ra-

diem, lai šie diženie cilvēki nekad netiktu aizmirsti - lai mūsu vēsture netiktu aizmirsta!   

Atskatoties uz šiem notikumiem, mēs varam teikt, ka esam stipri un vienoti cilvēki, kuri ir pār-

dzīvojuši daudz ko, bet tas tikai padarīja mūs spēkpilnus. Kā ik gadu, arī šoreiz Latvijā pie 

ēkām plīvo sarkanbaltsarkanie karogi. Arvien vairāk cilvēku pie apģērba svētku nedēļā nēsā 

sarkanbaltsarkanās lentītes. Lai gan esam maza tauta, apzināmies, ka kopā mēs varam visu. 

Ir tikai tam jānotic. Tautieši, mēs spējam lielas lietas! Kā simbols tam ir mūsu sarkanbaltsarka-

nais karogs, zem kura mēs patriotiski stāvējām , stāvam un stāvēsim. Tas vienmēr mums at-

gādinās par mūsu grūto un skarbo vēsturi, taču neļaus atmest ar roku mūsu diženajai nākot-

nei, kas mūs vēl gaida. 

Mani mīļie tautieši, kopā esam vienoti, tādēļ mīlēsim un cienīsim, rūpēsimies un palīdzēsim 

viens otram!  Veidosim Latviju vēl košāku un laimīgāku. Novēlu, lai arī pēc 100 gadiem mūsu 

nākotnes tauta neaizmirstu   dziedāt, dejot un mīlēt savu valsti tā, kā mēs mīlam savus tuvā-

kos - ģimeni.  Mēs visi kopā tiecamies uz augšu un kopā veidojam savas valsts nākotni. Mēs 

gribam, lai Latvija kļūst vēl labāka un skaistāka vieta uz pasaules, kur dzīvojam mēs un kur 

dzīvos nākamās paaudzes. Jo vairāk mēs izpratīsim sevi un viens otru, jo stiprāki kļūsim visi 

kopā. 

Lai Dievs svētī Latviju!  

«Es – Latvijas nākotnes veidotājs»  
Prezidenta uzrunas konkursa darbi 

Septītā uzruna 


