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Tu esi Latvija 

 
Šo pašu svētāko 

Tu neaizmirsti: 

Vai celies debesīs, 

Vai jūras dzīlēs nirsti, 

Vai draugu pulkā  

Dali savu prieku, 

Vai viens pats saticies 

Ar pretinieku- 

Tu esi Latvija!    

/ Ojārs Vācietis/ 

 

 

 

Kur? 

 
Kur koki aug vistālākie? 

Kur mākoņi visbaltākie? 

Kur putni dzied visskaļāk? 

Kur zāle zeļ viszaļāk? 

Dzimtenē. 

Kur avoti visdzidrākie? 

Kur kovārņi visgudrākie? 

Kur kaķi ņaud vismīļāk? 

Kur zivis peld visdziļāk 

Dzimtenē. 

Kur velli lec visvellīgāk? 

Kur mellenes vismellīgāk? 

Kur pļavas zied viskošāk? 

Kur pasāulē visdrošāk? 

Dzimtenē. 

Savā tautā.    

/ Peteris Brūvers/ 



Intervija ar Jāni Ozoliņu, bijušo zemessargu 

 
1)Kas jūs bijāt zemessardzē? 

Pašā sākumā es biju dienestnieks. Pēc tam es kļuvu par rotas 

komandieri. 

2)Cik ilgi jūs strādājāt zemessardzē? 

Apmēram 10 gadus 

3)Viens no spilgtākajiem notikumiem? 

Viens no spilgtākajiem notikumiem? Ak jā, tā bija iespēja tikt uz 

militāro veterānu sporta sacensībām Austrijas pilsētā Vīnē. Es 

atvedu mājās porcelāna dāmu kā draudzības simbolu,  kuru man 

uzdāvināja bijušais virsnieks. Šajās sporta sacensībās piedalījās 

cilvēki no Austrijas, Latvijas, Amerikas un Vācijas. Man ļoti 

patika! 

4)Cik jums gadu? 
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5)Vai jūs piedalījāties barikāžu dienās? 

Jā, pirmajā naktī es nebiju, bet otrajā naktī biju, mēs tur 

uzturējāmies bariņos. 

 

 

 

  Kas ir barikāžu 

diena? 

 
 

Barikāžu diena ir tā diena, kad mēs atceramies 

bojā gajušos barikādēs un arī to, ko viņi ar to ir 

sasnieguši. Ko viņi sasniedza? Viņi izcīnīja mūsu 

Latvijas brīvību. Pateicoties viņiem, mēs esam brīva 

tauta. 



 

Intervijas par barikāžu laiku 
 

Intervija ar Laini Ūdri, 8.b klases audzinātāju. 

 
1)Kas, jūsuprāt, ir barikāžu diena? 

Nozīmīga atceres diena Latvijai un Latviešu tautai. 

2)Vai jūs darāt ko īpašu, lai atzīmētu šo laiku? 

Jā, skolā katru gadu ejam pie ugunskura un apdomājam šo laiku. 

3)Vai ir kas īpašs, kas jums saistās ar šo dienu? 

Jā, nopietnas atmiņas. 

4)Vai kāds no jūsu radiniekiem piedalījās barikāžu būvēšanā? 

Nē. 

 
Intervija ar Daigu Treimani 

 
1) Kas, jūsuprāt, ir barikāžu diena? 

Atceres diena. 

2)Vai jūs darāt ko īpašu, lai atzīmētu šo laiku? 

Atceros atmiņas, kas nav īpaši jaukas, un eju ārā dzert tēju. 

3)Vai ir kas īpašs, kas jums saistās ar šo dienu? 

Spēcīgas atmiņas par to, kā būs tālāk. 

4)Vai kāds no jūsu radiniekiem piedalījās barikāžu būvēšanā? 

Jā, visi ģimenes vīrieši. 

 
 



 
Intervija ar Rēziju Vītolu, 4.a klases 

skolnieci 

 
1) Kas, tavuprāt, ir barikāžu diena? 

Barikāžu dienā cilvēki dzer tēju un piemin 

barikādēs cietušos. 

2)Vai jūs darāt ko īpašu, lai atzīmētu šo laiku? 

Jā, skolā mēs visi ejam ārā un dzeram tēju pie ugunskura. 

3)Vai ir kas īpašs, kas jums saistās ar šo dienu? 

Jā, tas, ka Latvija tagad ir brīva valsts. 

4)Vai kāds no jūsu radiniekiem piedalījās barikāžu būvēšanā? 

Jā, opītis. 

 
Intervija ar Ivetu Medni, 4.a klases audzinātāja 

 
1) Kas, jūsuprāt, ir barikāžu diena?  

Laiks, kad Latvieši atceras neseno vēsturi. 

2)Vai jūs darāt ko īpašu, lai atzīmētu šo laiku? 

Skolā noteikti. Tā ir tējas dzeršana pie ugunskura un dziedāšana, 

sarunas klasē mācību stundās. 

3)Vai ir kas īpašs, kas jums saistās ar šo dienu? 

Jā. Tā ir iešana pie ugunskura, tās ir atmiņas. 

Šajā vakarā mājās skatāmies kādu filmu par šo laiku un runājam 

par barikādēm, jo tajā laikā man vēl nebija bērnu, kuri šobrīd jau 

izauguši. 

4)Vai kāds no jūsu radiniekiem piedalījās barikāžu būvēšanā? 
Nē, bet draugi gan brauca 

. 



 

Brīvajam laikam 
 
 
 

Jānītis prasa Anniņai: 

– Gribi kļūt zvaigzne? 

– Jā. 

– Tad uzlien egles galotnē. 

Instruktors skatās un redz, ka izpletņlēcēju grupā 

viens puisis trīc: 

– Kas noticis? Pirmo reizi? Bail lēkt ar izpletni? 

– Jā.  

– Nu labi, pirmo reizi vari lēkt bez izpletņa. 

Divi skeleti nodomā iet uz diseni. 

Viens atgriežas un paņem savu kapakmeni. 

Otrs jautā: “Kam tev tas?” 

Pirmais atbild: “Tur bez pases neielaiž” 

 

ORIGAMI 

 

 


