
 
Tu - manas mājas 
skaistas, jaukas, mīļas 
mana Dzimtene 
              /Ieva Giptere/ 
 
 
                                          Tu man svarīga, 
                                           Mīļā Latvija, 
                                           Vienmēr blakus man 
                                                          /Beāte Rause/ 
 
 
Maza, bet skaista 
ir mūsu zeme 
Tēvu zeme 
      /Liene Krūmiņa/ 
 
 
                                         Latvija mana 
                                        zelta dzintars jūras krastā 
                                        Tēvzeme mana 
                                                          /Rihards Irklis/ 
 
 
Skaista un mīļa 
Mana Dzimtene vienīgā 
Paldies, ka esi 
          /Elīza Kaliksone/ 
 
 
                                     Latvija dzīva 
                                   Tā vienmēr būs skaista man 
                                   Jo es to cienu 
                                                      /Ella Grundīza/ 



 
Latvijas daba 
māca man dzīves burvību, 
skaistumu un mīļumu 
                   /Lelde Kudule/ 
 
 
    Labā Latvija, 
    vieta, kur atnākt un aiziet man, 
    Dzimtene mana 
     /Una Stafecka/ 
 
 
                                        Karus cietusi, 
                                      ienaidnieku mīdīta 
                  un tomēr dzīva 
                  / 
 
 
Latvija brīvā, 
zeme šī brīnišķā, 
Dzimtene mana 
           / 
 
          Latviešu tautai 
         linos un miežos, kviešos un rudzos 
       stipras ir saknes 
               /Baiba Kluce/ 
 
 
Dzimtenes mīlestība 
neatnāk pati, 
tā jāiemācās 
         /Iveta Medne/ 
 



 
Mana zeme ir maza, bet skaista, 
Zeme, kur mani vienmēr gaidīs 
Skaistākās un dzidrākās upes. 
Mana zeme ir maza, bet jauka- 
Dzimtene ar bērnu čalām un smiekliem. 
Ikreiz, paveroties apkārt, mūs uzrunā brīnišķīgs skats. 
Mana dzimtene ir maza, bet pati labākā 
Mana Dzimtene - Tēvzeme mana. 
                    /Ieva Ģiptere/ 
 
 
Mana Dzimtene ir manā sirdī. 
Manas rokas ceļas darbu veikt. 
Mana valoda traucas draugus sveikt. 
Mana Dzimtene ir manā sirdī 
Tās upes dzidrās 
Tie plašumi skaistie. 
Mana Dzimtene ir manā sirdī. 
Esmu lepna, kaut esmu tikai maza daļiņa Latvijas. 
          /Ieva Ģiptere/ 
 
 
          Mana zeme ir maza, bet mīļa 
         Tā taču mana vienīgā 
         Man, mana, manējā. 
         Mana zeme ir maza, bet skaista 
         Nezinu, kur citur tāds skaistums vēl ir. 
         Mana zeme ir maza, bet mūžīga 
        Jo tā manā mūžā vienīgā. 
            /Beāte Rause/ 
 
 
Mana zeme caur senču dvēselēm tagadnē plūst 
Un sarkanbaltsarkanā ceļā vieno mūs. 
Kā mašīna, ko četri riteņi kopā tur, 
Mana zeme caur kultūras priekpilno gaismu plūst.. 
Caur dadžiem un nātrēm uz gaismu aizvien - 
Uz zemi laimīgo tā nokļūt lūdz. 
Mana zeme, mana radītāja, mana stāsta sākums un beigas. 
Un par to es gatavs savu sirdi nolikt... 
           /Emīls Šūmanis/ 
 



Mana zeme ir maza, bet mīļa 
Jo tā ir Tēvzeme mana. 
Šeit es dzīvoju jau no bērnības. 
Mana zeme ir maza, bet skaista 
Ar gadalaiku krāsām 
Un putnu balsīm skaistām. 
Mana zeme ir maza, bet mūžīga 
Kamēr vien latvieši dzīvi. 
        /Liene Krūmiņa/ 
 
 
        Mana Dzimtene vismīļākā 
        Katru dienu domāju par to. 
        Latvija -Tēvzeme mana, aizsākums mans. 
        Mana Dzimtene visskaistākā. 
        Mežu smarža rudenī, jūras šalkas vasarā 
        Sniegpārslu virpuļi ziemā, pavasara plaukšanas prieks. 
        Mana Dzimtene mūžīgā 
        Mūžīga manā sirdī. 
         /Elīza Kaliksone/ 
 
Mana zeme ir maza, bet mīļa 
Kā rudens Siguldā 
Ar oranžzeltu kļavu lapās. 
Mana zeme ir maza, bet skaista 
Kā Līgatnes dabas takas 
Un saule kad jūrā riet. 
Mana zeme ir maza, bet mūžīga. 
Mūsu Latvija. 
         /Maksis Spožums/ 
 
 
        Latvija. Latvija. Latvija. 
       Mana Tēvzeme vienīgā. 
       Mūžīgi mūžos atmiņā manā 
       Latvija, Latvija, Latvija. 
       Skaista, mīļa, kaut maza 
       Tā man zeme vienīgā. 
       Latvija? Latvija. Latvija! 
        Mana Dzimtene vienīgā. 
          /Rihards Serģis/ 
 
 



Par to kāds kādeiz cīnījās, 
Jo zināja - ir jāsargā. 
Tiem viegls prāts, bij droša sirds. 
Par to kāds kādreiz cīnījās. 
Vai cīņa šī par sapņiem tāliem? 
Vai par seniem garu tēliem? 
Par to kāds kādreiz cīnījās. 
Vai kāds par to vēl iedomā? 
        /Ella Grundīza/ 
 
 
                 Tā skaista vienmēr bijusi! 
       Caur salnām, caur sniegiem līdz vasaras svelmei. 
       Mēs to izjūtam, mīlam un lolojam. 
       Tā skaista vienmēr bijusi! 
      Un nekad nav zudusi... 
      Vēl karogs plīvo, svētkus svinam. 
      Tā skaista vienmēr bijusi! 
      Caur siltām vasarām, caur aukstām salnām. 
             /Ella Grundīza/ 
 
 
Mana zeme ir maza, bet mīļa. 
Tai klājies grūti, bet es te palieku. 
Cilvēki aizbrauc un cilvēki atgriežas. 
Mana zeme ir maza, bet mūžīga. 
Tā domā daudzi. Tā jūtas daudzi. 
Te krāšņa ir daba, un priecīgi čalo upes. 
Mana zeme ir maza, bet skaista. 
Vai esam mēs devēji? Vai tikai ņēmēji? 
         /Lelde Kudule/ 
 
 
       Mana zeme ir maza, bet mīļa 
      Te putni dzied un lāči rūc 
     Un taureņi klusējot lidinās. 
      Mana zeme ir maza, bet skaista. 
      Apkārtnes ainavas pārsteidz acis. 
      Cilvēki steidz tās iemūžināt. 
       Mana zeme ir maza, bet mūžīga. 
      Latvija - mana zeme. 
         /Una Stafecka/ 
 



Manas mājas - tā ir Latvija. 
Tā ir zeme, kurā dzīvoju. 
Un ceļojot es domāju, 
Manas mājas - TĀ IR LATVIJA! 
Kur laukos gotiņas ganās, 
Kur zivtiņas Gaujā peld. 
Latvija - tās ir manas mājas. 
Manas un vienīgās. 
       /Laura Grušina/ 
 
 
      Mana zeme ir maza, bet mīļa 
      Kā māmiņas smaids no rīta, 
      Kā tēta glāsts pirms gulētiešanas. 
      Mana zeme ir maza, bet skaista 
      Kā saulīte, kad noriet un uzaust, 
      Kā puķīte, ziedā kad veras. 
      Mana zeme ir maza, bet mūžīga, 
      Kamēr es atceros to. 
          /Džesika Aleksejeva/ 
 
 
Latvija mana - bērnības tāltālā zeme, 
Mīļš, nekad neaizmirstams māmiņas glāsts-, 
Mantojums, kuram ne nauda, cita vērtība ir. 
Latvija mana - bērnu smiekli, vārdi un solīši pirmie, 
Laiks, kas kā smiltis caur pirkstiem neapturami skrien. 
Dziesmusvētki un Jāņugunis, Ziemsvētki rakstītās kamanās. 
Latvija mana - mājas manas un draugi, valoda skanīgā, 
Uz zemeslodes zem saules - vieta vismīļākā. 
         /Iveta Medne/ 
 

 
      Saulei, Pērkonam, Daugavai 
       Manā zemē, kas maza, bet skaista, 
       Zvaigznēm trim Mātes Latvijas plaukstās 
       Manā zemē, kas maza, bet mīļa, 
       Dziļas un pamatīgas ir saknes. 
       Es ieklausos, paļaujos, uzticos 
       Manai zemei, kas maza, bet mūžīga. 
      Senču aicinājumā ievīta arī mana asinssaite. 
            /Iveta Medne/ 



 
 

 
 

Tā ir mūsu zeme 
Latvija - kultūra, mūzika, māksla un teātri. 
Tas viss, ko mēs mīlam. 
Latvija - jūra un saule, lietus un rasa 
Un sūnu svaigā smarža vēsā mežā. 
Skaistums, ko gribas iemūžināt. 
Latvija - brīvība, lepnums un gods. 
Tā - mūsu mīlošā zeme, kas jāsargā. 
       /Laura Dreimane/ 
 
 
 
 
      Tur putni dzied un daba skaista. 
      Tā ir Latvija. 
      Tur cilvēki tik dažādi. 
      Tā ir Latvija. 
      Tur mežs pēc lietus svaigi smaržo. 
      Tur skaistas vasaras un tikpat skaistas ziemas. 
      Tā ir Latvija. 
      Tik parasta, taču īpaša... 
              /Laura Dreijere/ 
 

 
 
 
 

Mana Dzimtene ir Latvija. 
Rīdziņa Rīgai, bet Cēsīm - Gauja. 
Tā joprojām nepabeigta, ceļama un mīlama. 
Gaiziņš un Baltijas jūra - augstākais un zemākā. 
Tās ir vietas, kur Latvija var kāpt 
Un kur viņa var krist. 
Latvija ir mana dzīve, mani draugi 
Un mans laiks. 
       /Valters Zīle/ 
 

 
 



 
 
 

      Rīga -Latvijas galva. 
      Cilvēki - Latvijas sirds. 
      Latviju veidojam mēs. 
      Cilvēki - Latvijas mūris. 
      Šie meži ir mūsu elpa. 
      Ezeri - enerģija. 
      Cilvēki - Latvijas kultūra. 
      Tās ir vērtības, kuras mums neatņemt. 
               /Valters Zīle/ 
 
 

 
 

Mana mīļā valsts 
Latvija - cilvēki, daba, prieks. 
Tas ir tas, kas man nepieciešams. 
Latvija - mūsu domas, jūtas un spēks. 
Te mūsu skaistākie mirkļi. 
Mūsu rūpes par sevi un citiem. 
Latvija - zeme, kurā mēs dzīvojam. 
Tajā - mūsu sākums un beigas. 
       /Paula Vlasova/ 
 
 
 
 
      Ieceļotāji, izceļotāji, pārceļotāji- 
      Es nezinu, cik ilgi izturēs tā 
      Iekšzeme - ārzemes - svešzemes. 
      Es nezinu, cik ilgi izturēs tā 
      Tauta tava un mana. 
      Karogs tas, kas asinskrāsā lās. 
      Es nezinu, cik ilgi izturēs tā 
      Mana mīļā Latvija. 
        /Baiba Kluce/ 


