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Redaktores sleja  

 Tikko aizvadīts 2018.gada 18.novembris- Latvijas Valsts dzimšanas 

diena, jau simtā dzimšanas diena! Ko tu zini par mūsu valsts veidošanos 

un vēsturi? Vai vari to pastāstīt citiem? Kuri notikumi ir paši svarīgākie, lai 

mēs šodien varētu dzīvot brīvā Latvijā? Tāpēc atceries! 

Kad Pirmais pasaules karš beidzās, lielajā Krievijā un arī Vācijā sākās 

jukas. Kamēr mūsu kaimiņi strīdējās, bija pats labākais brīdis, lai Latvija 

pieņemtu izšķirīgu lēmumu un dibinātu savu valsti. Tāpēc politiskās partijas sāka sarunas, kuru rezultātā 

tika izveidota Latvijas Tautas padome, par tās priekšsēdētāju izvēlēja Jāni Čaksti, bet par valdības vadītāju- 

Kārli Ulmani. 1918.gada 18.novembrī tagadējā Latvijas Nacionālā teātra telpās notika sēde, kurā pasludināja 

demokrātiskas republikas nodibināšanu. Operas koris un klātesošie trīs reizes nodziedāja Baumaņu Kārļa 

komponēto ,,Dievs, svētī Latviju!”, kas vēlāk kļuva par jaunās valsts himnu. Tā tas notika. Ar prātu. Gribu, 

Apņēmību. Gudrību. Drosmi. Vienprātību. 

 Lai gan Latvijas Valsts bija nodibināta, par tās neatkarību nācās cīnīties vēl divus gadus, karojot pret 

komunistu Sarkano armiju un vācu karaspēku. Šīs varonīgās kaujas tiek dēvētas par Latvijas Brīvības cīņām. 

Jau kopš tā laika 11.novembrī tiek atzīmēta Lāčplēša diena, un tajā tiek pieminēti visi Latvijas Brīvības cīņās 

kritušie varoņi.  

 1920.gada 11.augustā tika noslēgts Latvijas un Krievijas miera līgums, un brīvības cīņas bija beigušās. 

 Kad ienaidnieku karapulki no Latvijas bija padzīti, radās doma izveidot pieminekli Brīvības cīņu atcerei 

par tautas saziedotiem līdzekļiem. 1935. gada 18.novembrī atklāja Kārļa Zāles projektēto Brīvības 

pieminekli, kurā iekalti veltījuma vārdi ,,Tēvzemei un Brīvībai”, bet 12 akmens ciļņi un skulptūru grupas 

atgādina par Latvijai nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem un tēliem. 

 Tad nāca ilgs periods, kad Latvija savu brīvību zaudēja… Bet vienmēr aktuāls bija jautājums- kā to atkal 

atjaunot? 

 Trešā atmoda ir laikaposms Latvijas vēsturē, kad tauta cēlās, lai no jauna atgūtu savu neatkarību, 

karogu, ģerboni, himnu un brīvību. 1988. gada 8.oktobrī tika nodibināta Latvijas Tautas fronte, kas uzņēmās 

virzīt visus turpmākos procesus ceļā uz brīvības atgūšanu. Atmodas laika simbols bija Auseklīša zīme. Vēl 

jāpiemin 1989.gada 23.augusts, kad tauta izveidoja Baltijas ceļu, parādot savu vienotību, brīvības ilgas un 

ticību brīvas Latvijas nākotnei. 

 1990.gada 4.maijā pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, bet Barikāžu 

laikā 1991.gada janvārī tika nosargāta šī atjaunotā Latvijas neatkarība. 

 Šogad 18. novembrī mēs visi kopā atzīmējām Latvijas simtgadi! Vēlam Tev saules mūžu, Latvija! 

 



Latvija- Tēvzeme mana! 

Kas ir Latvija?  

Daudzi no mums teiks, ka tā ir skaista, maza valsts, kurai 

tikko aizvadīta 100. dzimšanas diena. Piekrītu! Tas ir pilnīgi 

pareizi. Bet vai tu esi padomājis, ko Latvija nozīmē tieši Tev, 

katram no mums, kas šeit dzīvo? 

Latvija nav tikai vārds vai teritorija, tā ir māju sajūta. Mīlestība un siltums pārņem sirdi, 

izrunājot vārdus LATVIJA un LATVIETIS…Tāpēc nešaubīgi zinu, ka savu dzīvi, savus spēkus un 

darbu veltīšu savas zemes labklājības un attīstības veicināšanai. Jo mazāka tauta, jo 

stiprākai un vienotākai tai jābūt! 

Latvija ir brīva valsts, pateicoties mūsu senču drosmei un izturībai. Ja katrs cilvēks būtu 

domājis tikai par sevi, tad šodienas Latvijas nemaz nebūtu, jo spēks ir vienotībā un 

saliedētībā, kopīgos mērķos un ideālos. Tāpēc šodienas Latvijā dažbrīd kļūst skumji, mēs 

nevaram sarunāt vienkāršas lietas, mēs pārāk bieži domājam tikai katrs par sevi. Mums 

vajag ātru peļņu un spožus salūtus, bez kuriem šobrīd varētu arī iztikt cēlāku mērķu vārdā. 

Latvija visskaistākā ir manās domās un manā sirdī. Es zinu, ka mūsu darbi, attieksme un 

izvirzītie mērķi ir pamats tam, lai arī nākotnē šī zeme būtu visjaukākā dzīvesvieta visiem 

iedzīvotājiem. Šobrīd es priecājos par dabu un mūsu pagātnes mantojumu- 

kultūrvēsturiskajiem novadiem, kuri kā zvaigznes mirdz Brīvības pieminekļa smailē. Tā ir 

mana mīļā  Zemgale, mūsu valsts maizes klēts, Kurzeme, ainaviski daiļākais novads, Latgale, 

zilo ezeru zeme, un Vidzeme, kultūras vērtību glabātāja. Mums nav pamata justies pelēkiem, 

maziem un nevarīgiem, jo ir izdevies saglabāt daudzas  aizgājušo paaudžu materiālās un 

nemateriālās vērtības. 

 Es lepojos ar latviešu darba tikumu. Svētku rotās sapostās pilsētas un mūsu māju 

apkārtne liecina par to, ka mēs kopjam savu zemi, mīlam savu Latviju, ka mums nav 

vienalga, kā šeit izskatās. Un labklājības pamats ir darbs. Vispirms darbs katram pašam ar 

sevi, bet tad jau darbs, kurš veicina manas Tēvzemes uzplaukumu. 

Šodien svarīgi ir nebraukt prom no Latvijas, jo bez cilvēkiem nevienai valstij nav 

nākotnes. Svarīgi ir būt savas zemes patriotam šeit un tagad! Tad nevajadzēs slēgt lauku 

skolas un slimnīcas, nolīdzināt vecās viensētas un pārveidot ainavu līdz nepazīšanai. Visi, kas 

devušies labākas dzīves meklējumos, ir nedaudz vīlušies Latvijas Valstī. Bet svarīgi ir pajautāt 

sev- ko es darīju, lai man nevajadzētu Latviju pamest? Vai nebūtu laiks atgriezties, jo es 

esmu vajadzīgs Latvijai, savai Tēvzemei! 

Trīs zvaigznes turpina mirdzēt Brīvības piemineklī. Tās ir kā mani vēlējumi Latvijas 

nākotnei: labklājību, brīvību un neatkarību! 

                                                     Maija Skalbiņa, 11.klases skolniece  



Novembris- patriotisma mēnesis… 

Novembris sākās ar sarkanbaltsarkano svētku lentīšu sarūpēšanu katram skolas bērnam, 

jo šajā mēnesī mēs lepojamies ar savu valsti, savu novadu un skolu. Visbeidzot- katrs pats ar 

sevi un viens ar otru. Un mums ir ar ko lepoties- ar saviem darbiem, sasniegumiem mācībās 

un sportā.  

Pie skolas 8.novembrī ne tikai ar 

apsveikuma runām, bet arī ar 12.klases 

skolēnu akrobātikas 

paraugdemonstrējumiem un citām 

sportiskajām aktivitātēm tika atklāts 

jaunais sporta laukums. Notika arī pirmā 

draudzības spēle basketbolā starp 

vidusskolas klašu komandām, bet pārējie 

sportot gribētāji pēc stundām labā laikā turpmāk 

varēs vingrināties gan bumbu spēlēs, gan vērot 

skolasbiedru mačus. Paldies par jauno sporta 

laukumu! 

Jau nākamajā dienā, 9.novembrī, skolā tika 

rīkota Mārtiņdienas atzīmēšana. Skolēni 

pulcējās lielajā zālē un foajē, lai mācītos 

tirgoties, reklamētu savus sarūpētos našķus un  

pašgatavotos rokdarbus. Šajā dienā katrs bērns 

uz skolu bija atnesis arī pašgatavotu lukturīti, ko 

izvietot parkā pie skolas, lai, atzīmējot Lāčplēša 

dienu 11.novembrī, lāpu gājiena dalībnieki 

varētu gājienā doties pa gaismas ceļu. 

 16. novembrī visi pulcējāmies skolas 

zālē, lai atzīmētu mūsu valsts simtgadi. Svētku 

koncerta dalībnieki bija sagatavojuši plašu 

priekšnesumu programmu. Dejotāji atrādīja 

savu raito deju soli, dziedātāji demonstrēja 

skanīgās balsis. Bet īpaši visus uzrunāja 

12.klases skolēnu sagatavotais dzejas 

uzvedums ar Eduarda Veidenbauma vārdiem. 

Tas bija vareni un no sirds! Direktore Ieva 

Krūmiņa šajā svētku reizē uzteica tos skolēnus, kas Augstkalnes vidusskolas vārdam liek 

skanēt aiz novada robežām. 

                                                                Kristiāna Žeka, 11.klases skolniece 



        5.klase- Likteņdārza sveču konkursa 3.vietas ieguvēji! 

 Ar necerēti lielu skolēnu atsaucību ir noslēdzies Likteņdārza sveču konkurss par 

novada lielāko sveci. Tas noritāja pavisam īsu laiku, tikai no 1.- 5.novembrim, bet 

konkursā piedalījās 150 klases no 74 Latvijas skolām, kopā savācot 1704,18 kg sveču 

materiāla. Vislielākā atsaucība bija no Zemgales reģiona skolēniem. Konkursā 

piedalījās 60 klases no 22 skolām. 1.vietu ieguva Ādažu vidusskolas 4.a klase, 2.vietu- 

Bauskas sākumskolas 6.b klase, bet 3.vietu- Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolas 

5.klase, savācot 58,35 kg seveču materiāla. 

 Sveču materiāls tika nogādāts SIA ,,Baltic Candles” ražotnē Dobelē, kur tas tika 

pārkausēts jaunās svecēs, no kurām Likteņdārzā 18.novembrī tika veidota piecu sveču 

kompozīcija atbilstoši katra novada skolēnu savāktā sveču materiāla apjomam. 

Latvijas dzimšanas dienā iemirdzējās 5 lielsveces- pa vienai katram novadam ( 

Zemgalei, Vidzemei, Kurzemei, Latgalei) un Rīgai. 

 Mēs visi priecājamies par šo lielisko dāvanu Latvijai! 

                                                                 Rudīte Dude, 5.klases audzinātāja 

 

 

 

 

 

 

 

 


