Tu esi Latvijas dārgums
Latvijai ir sava pūralāde! Tajā tiek sargāti dārgumi. Visvērtīgākā dārgumu sauja
ir tās tauta. Un es esmu viena no šiem spožajiem briljantiem! Bet dimants spīd
visspožāk, kad tas izrotā Latviju, nevis slēpjas lādes dibenā.
Tā nu es daiļoju savu zemi, cik vien iespējams: esmu izstaigājusi Rundāles pils
vēstures ceļus, skrējusi Daugavas krasta lokiem, modusies līdz ar Rīgas gaiļu
dziesmām, lēkusi pāri Jāņu ugunskuram, dziedājusi pavasara rotāšanas dziesmas,
tipinājusi pa Ķemeru purva takām, gulējusi siena ruļļos un mirdzējusi visapkārt
Latvijai!
Tā vizuļojot, es iepazinu arī citus dārgumus:
tradīcijas, dziesmas,
daiļamatniecību, pilis un dabu. Sapratu, ka par Latvijas dimantiem ir jārūpējas, lai tie
spētu mirdzēt vēl gadu tūkstošiem. Liekas - ko tad viens mazs briljantiņš var izdarīt?
Bet, ja grib, tad var, un es gribu, lai Latvija spīd!
Es esmu ierunājusi tekstu Ekoskolu multfilmai, lai cilvēki iedvesmotos un
rūpētos par nākamo latviešu paaudžu tiesībām elpot tīru, nepiesārņotu gaisu. Darbojos
arī labbūtības projektā par emocionālo veselību, jo latvieši, kas jūtas labi, var spīdēt
daudz spožāk. Velku masku un ievēroju distanci, lai pasargātu sevi un citus briljantus.
Piedalos dzejoļu, domrakstu un pasaku konkursos, lai ļautu latviešu valodas pērlēm
mirdzēt! Turpinu apceļot Latviju, cik vien varu, lai saprastu, kā tai labāk palīdzēt spīdēt.
Es varu darīt daudz, taču, lai sasniegtu ko lielu, vajag iesaistīties visai latviešu
tautai! Vēlos, lai nākamās paaudzes varētu baudīt un attīstīt Latvijas pūralādes
bagātības tāpat, kā to daru es. Tāpēc saudzējiet dabu, pērciet Latvijas mājražotāju
produktus, lasiet un dziediet, jo kopā mēs uzmirdzēsim par Latvijas dārgumiem, un tad
mūsu valsts varēs spīdēt vēl gadu tūkstošiem!
Estere Felicita Žukovska, 7.a klase

Tu esi Latvijas dārgums
Par Latvijas dārgumu varētu uzskatīt cilvēkiem piemītošas vērtības, kā,
piemēram, godīgums, drosme un nevienaldzība.
Godīgums ir ļoti būtisks, jo uz tā balstās visa dzīve. Ģimenē jābūt godīgam gan
pret sevi, gan citiem ģimenes locekļiem. Jābūt godīgam pret draugiem, klases biedriem
un skolotājiem. Ja cilvēks nav godīgs, tad viņam neviens netic, neuzticas un nevar uz
viņu paļauties.
Drosme ir ļoti svarīga, jo gan man, gan citiem ir jāpieņem lēmumi – grūtāki,
vieglāki. Drosme pastāvēt par sevi un iet dzīvē uz priekšu. Manuprāt, cilvēkam ir jābūt
drosmīgam paveikt lielus darbus un stāties pretī problēmām.
Nevienaldzība, manuprāt, nozīmē nebūt vienaldzīgam pret citiem. Palīdzēt
nelaimē nonākušajiem. Ja cilvēki palīdz cits citam un arī zvēriņiem – tas ir svarīgi. Tas
ir liels dārgums. Arī nebūt vienaldzīgam pret pašu Latviju. Nemēslot, rūpēties par dabu
un apkārtējo vidi. Dzīvot saskaņā ar citiem. Kā saka – nespert sunītim ar kāju!
Man pašam piemīt šīs vērtības. Tāpēc droši varu teikt, ka esmu Latvijas
dārgums. Mani mamma un tētis ir audzinājuši par cilvēku ar pareizām vērtībām. Tāpēc
māsas arī es varu pareizi pamācīt.
Kad izaugšu, man arī būs ģimene. Vēlos, lai mani bērni pieaugot arī būtu
Latvijas dārgumi.
Bruno Brauhbārs, 7.a klase

Tu esi Latvijas dārgums
Latvija ir visskaistākā zeme, tā ir mana dzimtene, un šeit ir manas mājas. Te
esmu es, mani vismīļākie un tuvākie cilvēki, draugi un vienkārši paziņas. Mēs esam
maza daļiņa no Latvijas lielākā dārguma, Latvijas tautas.
Uzticība, cieņa citam pret citu, mīlestība, laimes sajūta - šādi es jūtos savā
ģimenē. Šīs ir lielākās vērtības un dārgumi manā ģimenē, un tāda arī ir mana Latvija.
Es esmu sajutis un redzējis, cik cilvēki ir uzticīgi un jūtas tuvi Latvijas
dzimšanas dienā - 18. novembrī! Cik visi kļūst vienoti, kad pulcējas, godinot mūsu
Tēvzemi. Tādā brīdī arī es jūtos kā savas Latvijas dārgums. Es jūtos ļoti īpaši.
Svarīgākās vērtības ir būt vienotiem un uzticīgiem, būt kopā. Esot kopā ar
saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, savu ģimeni, vienmēr īpašos brīžos ir tik
savāda sajūta, lepnums, cēlums.
Tāpēc manas Latvijas lielākais dārgums ir tās cilvēki! Cilvēki, kas pirms
daudziem desmitiem gadu krita par mūsu Latviju, lai mēs tagad stipri stāvētu un būtu
saliedēti, lai varētu, rokās sadevušies, stāvēt plecu pie pleca un godināt mūsu valsti,
mūsu zemi, mūsu Latviju.
Lielākās Latvijas vērtības es varu saistīt ar savu ģimeni, ar savas ģimenes
vērtībām, jo esmu nonācis pie atziņas, ka viss jau sākas savās mājās, savā ģimenē. Tikai
saņemot jauko un labo, to var dāvināt un dot citiem, tātad - arī mūsu Latvijai!
Kārlis Grinsons, 7.a klase

Tu esi Latvijas dārgums
Es dzīvoju Latvijā, kas, manuprāt, ir skaistākā zeme pasaulē, un ļoti priecājos,
ka varu te dzīvot. Manā Latvijā ir zaļi meži, kas pilni ar dažādām dabas bagātībām, ir
zila jūra, kas ir tepat, ar roku aizsniedzama, un brīvas debesis, kurās raugoties noreibst
galva. Ir silta vasara un auksta ziema, viss ir līdzsvarā!
Ne mazāk svarīgi ir tas, ka varam dzīvot mierā, jo pie mums nav kara, nav
jābaidās, ka mājas var pēkšņi sagrūt no lielgabalu triecieniem un mums nav jābēg no
savas dzimtenes, meklējot patvērumu citur. Zinu un saprotu, ka šobrīd mums visiem ir
ļoti grūts periods, kas atnācis ne saukts, ne gaidīts. Tomēr ticu, ka ar daudzu cilvēku
līdzdalību viss nostāsies savās vietās.
Pēc manām domām, pats galvenais, kas Latvijā svarīgs, - tie ir cilvēki, kas
mums ir līdzās. Esmu redzējusi LTV raidījumu ”Latvijas lepnums”, kur tiek pasniegti
apbalvojumi pavisam vienkāršiem cilvēkiem, kuri ikdienā dzīvo mums līdzās. Cilvēki,
kuri spēj nepaiet garām nelaimē nokļuvušam citam cilvēkam.
Es ļoti lepojos ar to, ka mans opis ziemā ir izglābis slīkstošu cilvēku, kuram
vairs tikpat kā nebija nekādu izredžu izdzīvot. Mans opis metās ziemas saltajā ūdenī
palīgā. Viņš ir labs peldētājs, un viņam izdevās puisi, kuru piemirkušās drēbes jau bija
nogremdējušas ledainajā ūdenī, tomēr izglābt. Šis cilvēks ir ļoti pateicīgs, bet mans opis
ir varonis!
Domāju, arī es esmu vajadzīga savai Latvijai. Esmu vēl bērns, pusaudzis, bet
kas cits veidos Latviju, ja ne es? Kurš no Vācijas, Francijas vai pat tālās Āfrikas veidos
manu Latviju? Tas jādara man, es ticu, ka to spēšu!
Alise Akmane, 8.b klase

Tu esi Latvijas dārgums
Mans Latvijas dārgums ir valoda mana Tik krāšņa un skanīga tā!
Šo dārgumu lieto ikviens, kam Latvija dārga,
Tā mūžam ir jāgodā!

Mans Latvijas dārgums ir tauta mana Ir maza, bet spīta pilna tā.
Visas nedienas un tumšos brīžus
Ir izdzīvojusi kopā.

Ir Latvijā dārgumu daudz,
Tik pamanīt tos vajag
Ik smilšu graudā, vēja plūsmā
Un jūras skaņā, kas kopā mūs sauc.

Ar savu tautu savā zemē
Mums sava valoda un sapņi ir Par to, lai katrs cilvēks būtu
Kā latvju dārgums tēvzemē.
Evelīna Rūta Vencele, 8.a klase

Tu esi Latvijas dārgums
Latvija ir maza, maza valsts ar lielu sirdi, kas atrodas pašā pasaules centrā un
kurai piemīt savi īpašie dārgumiņi. Nezinot, nepagūstot un neiedziļinoties savās valsts
vērtībās, daudzi cilvēki nenovērtē savu valsti, tāpēc es vēlos pastāstīt par Latvijas
dārgumiem.
Manuprāt, galvenais Latvijas dārgums ir vienotā tauta. Latvijas valsts ir celta
tieši uz tautas vienotības pamatiem, kad pašos grūtākajos brīžos cilvēki turējās kopā
plecu pie pleca un ieguva savas valsts brīvību. Kad tie stāvēja pie frontes līnijas un
sargāja savu zemi, kad asinis šķīda un skaļi kliedza, tauta bezbailīgi nelaida nevienu
savā valstī, kopīgiem spēkiem pierādot to, ka galvenais dārgums ir vienotība, kas
palīdzēs Latvijai vēl ilgi turēties.
Viens no dārgumiem esi tu, jo tu veido tautu, kas rada vienotību. Tu dari savu
valsti īpašu, tu vari kaut ko mainīt, vari palīdzēt, pierādīt. Tu esi tas, kas vajadzīgs
Latvijai. Tu esi dzimis Latvijā, un Latvija ir tavas mājas. Tu Latvijā audz, mācies,
kļūdies un dzīvo dzīvi, kuru dāvājis Dievs. Tu esi tā mazā zvaigznīte, kas apspīd Latviju
un pilnveido to.
Latvija ir īpaša, jo tā ir skaista. Mazie Latvijas dārgumiņi ir neparastie skati,
kurus var vērot bezgalīgi, upes un jūra, kas padara dzīvi jautrāku vai rāmāku, pļavas un
koki gadalaiku maiņā - tas viss izdaiļo Latviju un mūs pašus.
Šogad ar sirmu galviņu Latvija svin savu kārtējo dzimšanas dienu, un es no visas
sirds un ar lielu pateicību vēlos viņu sveikt. Daudz laimes tev, Latvija! Novēlu, lai
mūžīgi tava rota ir daudzveidīgas dabas ainavas un brīnišķīgi cilvēki!

Beatrise Libere, 9.a klase

***
Tu esi zvaigznīte,
Kas apspīd Latviju.
Tu esi sirds,
Kas piepilda Latviju.
Tu esi tauta,
Kas veido spēku.
Tu esi dārgums,
Kas izkrāšņo Latviju.
Tu esi viss,
Kas Latvijai vajadzīgs.

***
Pa mūsu tautas ceļiem
Skrien Latvijas sirds.
Mēs priecīgi saucam: “Vienmēr prieks!”
Pa mūsu tautas ceļiem
Skrien Latvijas tauta.
Mēs priecīgi saucam: “Vienmēr kopā!”
Pa mūsu tautas ceļiem
Skrien Latvijas dārgums.
Mēs priecīgi saucam: “Tas esi tu!”
Beatrise Libere, 9.a klase

Tu esi Latvijas dārgums
Jūra ir daļa no manas dvēseles.
Kad sevi meklēju, atrodu jūru,
Katru reizi atrodu sevi pie jūras.
Jūra šalc, dzied savas dziesmas Tā manu dvēseli mierina.

Kad mana dvēsele skrien,
Kājas nes mani pie jūras:
Tur ir miers un klusums,
Tur - atpūta mana.
Agnese Zaula, 9.a klase

Tu esi Latvijas dārgums
Mani Latvijas dārgumi ir
Dziļie meži,
Mazās upes un zilie ezeri,
Likteņrakstu pieaustā
Lielvārdes josta,
Brīvības pieminekļa acis,
Kas vēro mūsu ikdienas gaitas caur gadu simtiem,
Un mīļais latiņš,
Kuru iestūma grāvī
Varenais eiro kā pērno siena rulli.

Gabriels Leo Žukovskis, 9.a klase

Aleksejs Radionovs, 7.a klase. “Tu esi Latvijas dārgums”.

Helēna Kvitka, 6.b klase. “Tu esi Latvijas dārgums”.

Tu esi Latvijas dārgums
Latvijas karogs

Latvijas karogā ir savs spēks,
Spēks atrodas Latvijas karogā.
Karogā ir savs stāsts,
Stāstā ir savi notikumi.

Sarkans, balts, sarkans Tās ir mūsu karoga krāsas,
Tā ir mūsu dzimtene,
Tas ir mūsu tautas spēks.

Šī zeme ir mūsu valsts,
Šī valoda ir mūsu valoda,
Šīs asinis ir mūsu karogā,
Šīs asaras ir mūsu atmiņās.

Monta Godkalne, 9.a klase

