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Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur. Tā nāk no senču 

zemes dzīlēm un debesīm, kas kopā tur. 

 Andrejs Eglītis 

“Dievs svētī Latviju!” nav tikai vārdi. Tā aizvien ir 

lūgšana, lai spētu īstenot gribu pašam būt noteicējam par 

saviem ideāliem un savu dzīvi, lai mēs, latvieši, nebūtu 

tikai pasaules putekļos mests akmens. Tā ir lūgšana par 

dzīvajiem un mirušajiem.  

1917. gada aprīlī Rēzeknē notika Latgales latviešu 

kongress, kurā tika pieņemts lēmums, ka Latgales, 

Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta ar vienu 

valodu un tām jāapvienojas viena valstī. 

Francis Trasuns bija ne vien liels valsts vīrs, bet arī tas 

vīrs, kurš Latvijas ģerbonī novietojis trešo zvaigzni – tā 

1926. gadā ap Lieldienu laiku, pavadot Trasunu mūžības 

ceļos, visai nācijai atzina valsts prezidents Jānis Čakste. 

Tas ir Latgales ieguldījums visu triju novadu 

apvienošanā. Svētku nedēļā jāatceras cilvēki, kuri visas 

savas domas un prātus bija ziedojuši Latgalei – F. 

Trasuns, N. Rancāns, V. Seile, u.c. 

Manuprāt Latvijas simtgades laukā un laikā aizvien 

sējama valsts tapšanas sēkla, lai nenāktos gausties un 

brīnīties kāpēc šodienas cilvēki, kad nav nekādu 

aizliegumu, tik maz zina par savas valsts vēsturi. 

Kāpēc savas tautas vēstures valodā pazīstam tikai 

dažus alfabēta burtus? Vai vēsture nesākas mūsu ģimenēs 

ar atbildības, mīlestības, godaprāta, tīras sirdsapziņas 

ieaudzināšanu?  

 

Lai Dievs palīdz veidot mūsu valsts nākotni! 

 

Skolas direktore Marija Mickāne 

 

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

Mana Latvija 

Latvija, es gribu Tevi apsveikt 

Ar tīru dvēseli un labiem darbiem 

Tu esi mana, labā Latvija! 

Apsveicu Tevi no visas sirds! 

                                                                Laura, 3.klase 

     Tā ir mana 

Dzimtene, mana zeme. 

Cilvēki, kas šeit mīt, 

bērni, kas ir Latvijas 

nākotne. Vai ir kur 

labāk vēl kā Latvijā?                                                 

       Ziemassvētku smarža un Jāņuguns liesma. Lieldienu 

olas un Mārtiņdienas raža. Šī ir mūsu Latvija. Šī ir mana 

tauta. Nekur nav tik labi kā mājās, mūsu Latvijā. 

Raivis, 4.klase 

        Mana skaistā Latvija… Es mīlu savu Dzimteni. Es 

tajā piedzimu, izaugu no mazas sēkliņas par lielu ozolu. 

Kaut Latvija ir ļoti maza, tā ir izcīnījusi brīvību. Es ticu, 

ka Latvija aizsargās mani, manus bērnus, manus 

radiniekus, senčus…Es ticu!  

 Gustavs, 4.klase 

      Latvija ir manas mājas. Te ir manas saknes, mana 

valoda. Mans karogs, jā, jā, tas sarkanbaltsarkanais! 

      Latvija kā zila debess, bet latvieši  kā zvaigznes tajā, 

Latvija kā saule, bet mēs-tās stari. Lai mūžos skan: 

 ,,Es mīlu Latviju!” 

                                                  Adriana, 4.klase 

Vai, vai, vai! Cik jauka diena! 

Sniegs jau sāk krist… tāds mīksts un pūkains 

Viss ir tik balts! 

Bet vakarā laternas gaismā  

Tas spīd un vizuļo… 

                                Laura, 3.klase 

Par prieku visiem uzrakstu- 

Par sava paša prieku, 

Un no šī sava pantiņa 

Pats priecīgāks es kļūstu 

                                           Lauris, 3.klase 

Vai tu zini, kas ir prieks? 

Man to zināt tas ir nieks, 

Prieka nekad nav par daudz. 

Lai tev dzīve izdodas! 

Santa, 3.klase 

 
                                          Raina, 2.klase 

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

Latgale Latvijā 

Latvija kā maza puķīte lielajā pasaules pļavā, bet Latgale 

ir kā tās ziedlapiņa. 

                                                  Raimonds, 10.klase 

Latviju var pielīdzināt ziedam, ziedam ar 4 ziedlapiņām-

Latgali, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali. 

                                                      Marta, 10.klase 

    Latvija – tā ir mana mazā, bet spēcīgā tēvzeme. 

Mūsu debesīs, lietaini pelēkās vai koši zilās, vienmēr 



redzēsim stalti slejamies mūsu pašu cildeno 

pieminekli ‘’Tēvzemei un Brīvībai’’. Un, ja mazliet 

ilgāk pakavēsim skatienu augšup, pamanīsim trīs 

zvaigznes. Zvaigznes, kuras katra patiesa latvieša 

acīs mirdz tikpat spoži kā tās, ko citi lūko teleskopā. 

Bet šīs mēs nesaucam izcilu zinātnieku vārdos.. 

        Viena no tām manās acīs mirdz mazliet spožāk, 

manā sirdī ir iesakņojusies mazliet dziļāk un manās 

domās ir mazliet biežāk. Tās ir manas un tūkstošiem 

citu cilvēku mājas – Latgale. Tā  ir drīzāk kā silts 

pavards, pie kura sasildīt nosalušas rokas un aukstu 

dvēseli pēc garas ziemas pastaigas. Tā ir kā mīļa 

namamāte, kura vienmēr gaida un satiekot plaši ver 

durvis, lai arī no kurienes tu būtu atgriezies.  Latgale 

man ir tā vieta, kur rīts nesāksies ar možu lielpilsētas 

troksni, bet gan ar skanīgām lakstīgalu dziesmām un 

vizuļojošām rasas lāsēm pļavā. Vieta, kur mājās 

mani vedīs nevis simtiem kilometru gari, gludi 

asfaltēti ceļi, bet gan sirdij mīļas takas. Latgalē uz 

katra soļa man priekšā nesliesies augsti debesskrāpji, 

toties debesīs katru rītu un vakaru cēli cels zeltītu 

krustu Latgales Māra.  

          Piemineklis „Tēvzemei un Brīvībai” mums 

visiem ir kā uguntiņa, pēc kuras vadīties tumsā, 

neatkarīgi no tā, esam mēs Latgalē, Vidzemē, 

Zemgalē vai Kurzemē. Un tā trim zvaigznēm, kuras 

uzticīgi stāv pār mūsu zemi, vienīgais lūgums, ja tas 

spētu tikt izrunāts, būtu palikt vienotiem. Bet es ticu, 

ka katram latvietim apziņa par vienotību, kā arī 

kopības sajūta mīt sirdī, un tā nepamet nedz citā 

novadā, nedz citā valstī.  

Dace, 11.klase 

 

     Ziniet- mantā un veiksmē neslēpjas laime, to 

nevar atrast arī draugu loka lielumā, nedz veiksmīgā 

karjerā, bet gan saliedētā, stiprā ģimenē. Tādā, kurā 

nekad neatteiks, kurā nebūs bail lūgt palīdzību. 

Tepat, Latgales sirdī, tāda saime ir, kuru Dievs 

apveltījis ar trīs dēliem. Puncuļu ģimene ir 

pierādījusi visai Latvijas valstij, ka ir viena no 

dziedošākajām un draudzīgākajām ģimenēm. Savu 

talantu ir pierādījusi arī Eriņu ģimene no Dricānu 

pagasta Rēzeknes novadā(..)esmu pārliecināta, ka 

Latgalē slēpjas vēl daudz muzikālu ģimeņu. Pat, ja 

runa nav par mūziku un visiem pārējiem talantiem, 

redzamas laimīgas ģimenes, kuras  svētkus cenšas 

pavadīt saimes lokā un dara darbus kopā. 

    Latgalē ir savādāka atmosfēra nekā citur. 

Iespējams, ka spēku dod zaļie meži, iespējams, zilie 

ezeri, bet, iespējams, ka tie ir apkārtējie cilvēki un 

viņu lūgšanas. No Latgales nāk arī spēcīgi un 

mērķtiecīgi sportisti, kas piedalās ne tikai valsts 

čempionātos, bet  starptautiskās sacensībās, kā 

Pasaules Olimpiskās spēles. Gunta Latiševa - Čudare 

- jauniete, kas ar tuvinieku atbalstu, nopietnu 

attieksmi piedalās ne tikai pasaules mēroga 

čempionātos, bet arī iesaista novada jauniešus sporta 

spēlēs, maratonos un cita veida aktivitātēs, 

organizējot tās. 

    Manas mājas ir Latgalē, un šeit viss šķiet tik 

pazīstams, tuvs. Rīta agrumā braucam pie 

vecāsmātes uz laukiem, lai dzirdētu šos ierastos, bet 

tik ļoti mīļos vārdus: ,, Lobs reits, muni meilī 

mozbārni!’’ Un visam pāri – lauku māju smarža un 

ciema suņu rejas. Mana pasaule ir te – Latgalē – 

Latvijā.  

 Daniela, 11.klase 
        Salīdzinot G.Merķeļa laikus publicistiskajā 

darbā ,,Latvieši”, var redzēt, ka cilvēka vērtības pa 

pāris gadsimtiem ir krietni mainījušās. Cilvēku 

čaklumu aizstāj robota ,,roku” čaklums, īstas mīlas 

vietā ir mīla pret mantu, nevis pret tās īpašnieku. 

Svētkos nesanāk prieka pēc, bet gan pienākuma dēļ. 

(..) Skumji, ka cilvēki aizmirst par senajām 

tradīcijām vai aizstāj tās ar mūsdienīgām 

tehnoloģijām, vai vispār pārstāj svinēt svētkus. 

Eva, 11.klase 

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

Latgale Latvijā 

       Ar ko man asociējas Latgale?.... Ar maketu... 

Zināt, tāds krāsains makets, ko izveido, pirms uzcelt 

kādu celtni.. Tikai Latgales makets ir dzīvs... Jā, 

patiesi dzīvs... Ja  ieskatītos,  kas  iztēlē 

ieplaiksnās?... Tas, kā  pļavās un debesīs bezrūpīgi 

virpuļo putni... kā ezeru viļņi nepiekāpīgi skalo 

krastā smiltis... kā egļu zari plīvo vēja rotaļās.. 

   Mans dzimtais novads ir Latgale... gabaliņš no 

Latvijas raibās, bet vienotā kompozīcijā uztveramās 

novadu segas…  
Milana, 8.klase 

        Jā , Latgale Latvijā- kopumā ir skaistā, man 

dārgā valstī. Ārzemnieki nevar pārstāt brīnīties par  

dabu, tradīcijām, ēdieniem un kultūru, tautu un 

valodu. Tas padara mani lepnu par to,  ka esmu 

latgaliete un dzīvoju Latvijā.   

 Man ir prieks dzīvot Rēzeknē, Latgales sirdī,  

manā skaistajā Latvijā! 
Laima, 8.klase 

    Latgale Latvijā –  dzīves, darba, dziesmu  

ritmos…  

       Kādas ir tās vērtības, ko var šeit gūt-esot 

Latgalē? Manuprāt, latgalieši un  kultūras vērtības-

tas , ar ko lepoties Latgalē, un arī Latvijas novadu 

kopainā. 

        Vēl neesi iegājis kāda latgalieša mājā, kad pretī  

ciemiņam viesmīlīgi steidz saimnieks vai kāds no 

saimes ļaudīm ar smaidu sejā. Uzdrošinos apgalvot, 

ka Latgales sabiedrību veido labsirdīgi, devīgi, ļoti 

atvērti cilvēki, spilgtas personības, sirsnīgas 

ģimenes.  Katrs otrais Latgales iedzīvotājs palīdzēs, 

ja tev ir gadījusies kāda nelaime. 

                                       Rebeka, 10.klase 


