PIKC RTK profesionālās vidusskolas 2.kursu
audzēkņu darbi, kuri tika veidoti Latvijas
dzimšanas dienai par godu.
(ir saglabāts autoru individuālais stils)
Darbus apkopoja skolotājas:
D.Bērziņa, E.Džeksone un J.Gurenko

K-2 Dita Meļķe

Labrīt, Latvija!
Tu - dzimtais klēpis tiem,
kas rīta agrumā ar Tavu himnu ceļas.
Kaut dienas ritums pārņēmis nav telpu,
jau daudzi gatavi ar Tevi vienā elpā iet,
jo zin, kā Tavu nastu atvieglot.
Jā, vairākums ir gatavi Tev pakalpot,
ar gaišām galvām un ar stipriem pleciem.
No visas sirds, mēs pateicamies - Tev,
par to, ka spēj mūs vienmēr savienot,
kad tas visvairāk nepieciešams.
/dzejoļa autors nezināms/

- šajā dienā tiek godināta mūsu Latvija!
Latvija šajā dienā kļuva par neatkarīgu teritoriju. 18.
novembra svinēšana ir arī iekopta manā dzīvē un, protams,
manas ģimenes dzīvē. 18. novembris, manuprāt, būtu jāsvin
ikvienam latvietim!
Viens no veidiem, kā es un man ģimene svin šos svētkus ir
sākot jau ar novembra sākumu mēs piespraužam Latvijas
karodziņus pie apģērba. Pamatskolā (7./8. klasē) man bija
iespēja darināt savu, orģinālu latviešu karodziņu
piespraudi(skat. attēlā). Šo piespraudi nēsāju katru
novembri, kopš tās izgatavošanas brīža.
Protams, neatliekama svētku sastāvdaļa ir svētku galds/
maltīte. Katru gadu un arī šogad, 18. novembrī mēs klājam
galdu un gatavojam maltīti svētku nosaņās (sarkanas
salvetes, latvju rakstu svecīšu dedzināšana, latviešu
tradicionālo ēdienu gatavošana utt.)

K-2 Alise Nikitina

Maza mana tēvuzeme,
divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme,
divu roku siltumā
Dziļa mana tēvuzeme,
visa mūža garumā
(Knuts Skujenieks)

Lai piedalītos šajos nozīmīgajos
svētkos mūsu dzimtenei, visi
kaimiņi manā ciemā nolika
sveces mājas priekšā, tāpēc es
izveidoju savu oriģinālo sveci.

18. novembris ir Latvijas dzimšanas diena – lai arī vēl nebija
nospraustas valsts robežas, apņēmīgu nacionālistu grupa šajā
dienā 1918. gadā proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Vēl
vairākus mēnešus pēc šī drosmīgā soļa norisinājās
karadarbība – Krievijas impērija negribēja zaudēt nozīmīgu
teritoriju. Taču joprojām tieši šī diena ir katram latvietim pati
nozīmīgākā valsts svētku diena.

K-2 Karīna Jurkeviča

K-2 Anete Lauce
Personiskais foto un apraksts pie vēsturiskā objektā

Katru gadu 18.novembrī es ar savu
jaunsardzes vienību, dodamies ielās savās
uniformās un novēlam priecīgus svētkus
cilvēkiem. Palīdzam noformēt pagastam
ielas ar dekorācijām, bieži rīkojam
pasākumus. Kā arī dodamies pie pieminekļa
novietot degošās sveces. Bieži vien paši
noperka kādu kūciņu ko apedam par godu
Latvijai aizdedzam sveces un klausames
latviešu dziesmas. Nekas liels un nekas
daudz, taču no sirds un ar mīlestību pret
valsti. Gan mums pašiem prieks, gan arī
apkārtējiem un pašai valstij. Es esmu
Latvijas patriote. Latvijas dzimšanas diena ir
svētki, kurus vajadzētu svinēt visiem tāpat,
kā svinam katrs savu dzimšanas dienu.
Latvijai ir svētki, tātad, svētki ir arī
iedzīvotājiem. Man liels prieks, ka jaunieši
apzinās šīs dienas nozīmīgumu un zina
Latvijas vēsturi, tāpēc saprot, ko svin.
Novēlu Latvijai nezaudēt neatkarību un
nepazust lielo valstu starpā.

K-2 Signija Dārziņa

Šī gada 18. novembris bija šķietami atškirīgs no citiem.
Parasti kā katra gada tradīcija bija vērot satriecošo salūtu kopā
ar draugiem un ģimeni, šogad zināmu apstākļu dēļ tas diemžēl
nebija iespējams.
Tomēr mēs palikām tepat mājās, mūsu dzimtajā pilsētā
Gulbenē.
Šīs dienas gaitā mēs kopā ieturējām brokastis un vakariņas, šis
daudziem nav nekas īpašs, jo maltītes noteik tomēr katru dienu,
bet mēs kopā lielākoties ēdam tikkai svētkos, jo nevienmēr
visiem ir iespējams vienlaicīgi būt mājās, tapēc šis ir tik īpaši.
Vakara gaitā es kopā ar draugiem devos apskatīt pilsētu, kas
bija pasakini izdekorēta par godu Latvijas svētkiem. Vienā no
parkiem bija ieszpēja klausīties dzīvo mūziku un novietot
svecītes latvijas karoga formā un krāsās.

P.S. – gar garo malu ievietotās bildes ir iegūtas no profesionāla
fotogrāfa, jo ar telefona kameru uzņemtās nav pietiekami
skaidri saprotamas

K-2 Lana Orlova
Saistībā ar šodienas svētkiem vēlos izteikt mīlestību un pateicību visiem kritušajiem
karavīriem cīņā par mūsu valsts neatkarību un pagatavot kūciņas ar 18.novembra datuma
simboliku.
Sastāvdaļas:
 vistas olas - 4 gab .;
 cukurs - 150 g;
 sviests - 120 g;
 augu eļļa - 100 ml;
 cepamais pulveris - 10 g;
 milti - 2 glāzes;
 vaniļas cukurs - 10 g;
1. Dziļā bļodā apvienojiet izkausētu sviestu un 4 vistas
olas.
2. Ar mikseri masu nedaudz sakuļ. Ielejiet augu eļļu.
3. Pievieno cukuru un cepamo pulveri un kārtīgi samaisa.
4. Tad pievieno izsijātus miltus. Masu maisa tā, lai visi
milti izkliedējas, nedrīkst būt kunkuļi.
5. Piepildiet veidnes ar mīklu, piepildot 2/3 no to tilpuma,
un nosūtiet uz iepriekš uzkarsētu cepeškrāsni. Cep
kēksiņus 180 grādos 20-25 minūtes.
6. Izņem kēksiņus no cepeškrāsns, izņem no veidnēm,
ļauj pilnībā atdzist un var pasniegt. Ceptie izstrādājumi
ir nedaudz mitri, maigi un ļoti garšīgi.

K-2 Alīna Martinsone

 Piemineklis par tautas ziedojumiem uzcelts Brīvības cīņās kritušo piemiņai un atklāts
1935. gada 18. novembrī pēc Kārļa Zāles projekta "Mirdzi kā zvaigzne!".
 Brīvības piemineklis izsaka ideju par neatkarību.
 42,7 metrus augstā pieminekļa kompozīciju veido 56 skulptūras, kas izkārtotas 13
skulpturālās grupās četros līmeņos, kurās attēlota Latvijas vēsture un kultūra.
 Pakājē iekalti vārdi – "Tēvzemei un Brīvībai".
 Pieminekļa augšā atrodas 9 metrus augstais Brīvības tēls – jauna sieviete ar trim
apzeltītām zvaigznēm rokās, kas simbolizē trīs Latvijas kultūrvēsturisko reģionu
vienotību.

K-2 Laura Andersone

Šogad pavadīju to pusdienu sēžot mājās, bet pēc tam aizgāju pie labākās draudzenes.
Pie viņas mēs sazvanījāmies ar draugiem un parunājām kā pavadījām šo dienu. Fonā varēja
dzirdēt salūtu ik pa brīdim. Viņas mamma bija sagatavojusi kūku un siļķi kažokā, Latvijas
karoga krāsās kas tiešām bija gardi. Tā kā man neviena nebija mājas ar mammu izdomājam
ka labāk sesdien pasvinēsim kopā ar brāli.
Sesdien mamma pagatavoja kartupuļus ar štovētiem kāpostiem un ļoti garšīgu cūkgaļas
sacepumu. Saldajā bija gaisīgas kūciņas. Tā nu mēs visi sasēdāmies pie galda un parunājām
kā mums iet un kas jauns mums katram ir noticis. Es dzīvoju divatā ar mammu, jo brālis jau
ir pieaudzis un dzīvo citur, tāpēc tas ir liels prieks kad viņš atbrauc ciemos.
Šī gada 18. Novembris bija diez gan labi pavadīts un man pašai patika.

K-2 Kate Korņejeva
Man šī gada 18. novembris, kas ir Latvijas dzimšanas diena pagāja diezgan mierīgi
salīdzinot ar citiem gadiem pirms epidēmijas sākuma.
Tradīcija vienmēr bija doties uz Rīgu pie vecvecākiem. Salūta sagaidīšana uz balkona
vai televīzijas ekrānā un svētku maltītes ieturēšana. Pārmaiņas pēc mēs ar ģimenes locekļiem
uz Latvijas 100 gadu jubilejas salūtu devāmies uz pašu krastmalu, bet tur bija cilvēku tik
daudz, kā nekur vēl neesmu redzējusi un šaubos vai šobrīd būs tāda iespēja arī redzēt.
Staigāšana pa Rīgu tumsā, kad daudzi objekti un vietas ir izgaismotas, tas man vienmēr ir
paticis un uzlabojis garastāvokli pat tad, kad diena bijusi diezgan slikta un drūma.
Šogad šos svētkus sagaidīju kopā ar ģimenes locekļiem un labāko draudzeni. Svētku
kūka ar glazūru Latvijas karoga krāsās un arī siltas ar mīlestību taisītas vakariņas. Svinīgākai
svētku sajūtai skatījāmies senas latviešu filmas kā “Rūdolfa mantojums” un “Limuzīns Jāņa
nakts krāsā”. Nākot tuvāk vakaram vecākiem bija paredzēts koncerts uz kuru viņiem bija
jādodas. Varēju izmantot laiku, lai pazvanītu draugiem attālināti un parunātos ar viņiem par
to, kā viņiem ir pagaidām pagājusi šī svinīgā un nozīmīgā diena. Paša vakara noslēgumā šur
tur, aiz loga bija sadzirdāms salūta blīkšķis.
Nāca ziņas, bildes, jauki apsveikumi arī no tiem radu radiem, kas nevarēja un nespēja
būt kopā ar mums. Līdz ar to daloties varējām ieraudzīt, kā svētkus sagaida arī radi no otra
Latvijas gala. Iededzinātas svecīšu bildes, izgaismots brīvības piemineklis liek atcerēties to
visu, kas skolā mācīts par Latvijas dzimšanas dienu un ko stāstījuši radi par to, kas notika
pirms daudziem, daudziem gadiem, lai mēs varētu šobrīd atzīmēt šo dienu kā svētkus.

K-2 Sidnija Mestere

Sakšu ar to kā šī gada 18. novembri kā arī pāgājušā gada
18. novembri, mana ģimene īpaši nesvinējām.
Šo gad 18. novembrī mēs pulksten 12:50 bijām centrā lai
novērotu militārās tehnikas parādi. Pēc šī pasākuma mazliet
pastaigājām pa centru un devāmies mājās. Mājās es uztaisīju
turku saldo ēdienu “Baklavu”, šis nav latviešu saldums, bet mēs
ģimenē to gatavojam uz svētku
dienām. Kad tas jau bija gatavs,
ģimenes lokā izdzērām pa
glāzītei “Rīgas bezalkoholiska” šampanieti un
uzēdām saldo. Tuvojoties vakaram satikos ar
draugiem mēs
izbraucām cauri Rīgas izgaismotajam centram
un apskatījām dažas ēkas kuras bija smuki
apgaismotas par godu Latvijai. Vakarpusē paliku
pie drauga un tur ar viņa ģimeni garšīgi
pavakariņojām, paklausījāmies stāstu par to kas
notika pāris gadus atpakaļ un fonā gāja latviešu
filma “Dvēseļu putenis”.
Tuvojoties pulks. 21:00 spējam arī novērot kā kaimiņi
laida debesīs salūtu. Pēc tā ka noskatījāmies filmu un
salūtu, sakopām galdu, virtuvi un devāmies gulēt.
Galu galā par šo 18. novembri varu pateikt vienu,
diemžēl vai par laimi, mūsu valats apstākļu dēļ
neiznāca nosvinēt 18. novembrī kā pāris gadus atpakaļ,
ar garu militāro un policijas gājienu un to tehniku kā
arī ar salūtu. Bet kopumā es neteikšu to ka pagāja
slikti, viss bija mierīgi un ar veselo saprātu.

LD-2 Alīna Kūlīte

Skaista Latvijas valsts proklamēšanas diena. Šo dienu es pavadīju ar savu ģimeni un
ģimenes locekļiem. Šajā dienā svinēju ne tikai Latvijas valsts proklamēšanas dienu, bet arī
sava mazā brālēna 10 gadu jubileju. Šī diena priekš manis bija ļoti nozīmīga un neizmirstama,
jo to es pavadīju ar sev tuviem cilvēkiem. Parasti īsti nesvinam šos svētkus, iededzinām
svecītes un ēdam kūku. Bet šoreiz bija izņēmums. Mēs gājām staigāt pa pilsētu un apbrīnojām
cik tomēr mūsu Latvija ir neatkārtojama. Tās visas dekorācijas bija tik skaistas, biju ļoti
iepriecināta no šiem visiem skaistajiem skatiem.
Diemžēl bildes man nesanāca uztaisīt, jo pastaigu gribējām veltīt pastaigai, kuras laikā
apbrīnojām visus skaistos apsveikumus Latvijai. Mūsu tauta ir mūsu gods. Paldies visiem,
kas aizsargāja mūsu valsti. Jo tā tiešām ir neatkārtojama un man mīļa vieta.

ES ❤ LATVIJU

LD-2 Kristīne Elizabete Dikmane

Mans 18.novembris

LD-2 Dominiks Dadzītis

Mans 18. Novembris sākas ar to, ka satiku savu draudzeni un braucām pie
manis uz mājām, kad tikām mājās paēdām svētku vakariņas (zemāk skatīt bildes)
mēs uztaisījām siera kūku (Tākā tā ir mana mīļākā). Kūkā bija lielās
krūmmellenes no vasaras, pa virsu bija jāņogas un pa vidu izkaisīts pūdercukurs
(Latvijas karoga iedvesmas dēļ). Vēlāk mēs braucām uz Vecrīgu skatīties staro
Rīga. Viss notika pie Brīvības pieminekļa, kur stāvēja ļooooti daudz cilvēku, visur
policija, un pa tumbiņām ik pa laiku skanēja iepriekš ierunāts teksts kur bija teikts
lai ievēro 2m. distanci un nepulcējas!
Kamēr biju Rīgā, redzēju daudz ko nevar aprakstīt šeit, tas ir jāredz, visas
gaismas un viss kas notika Rīgā, paliks Rīgā!

LD-2 Jānis Gustavs Spoģis

18. novembrī ar ģimeni nolēmām apskatīt izgaismotu vilcienu, kurš kursēja no Rīgas
uz Skulti, iekāpām Kalngalē, pabraucām dažas pieturas un kāpām ārā. Atbraucām atpkaļ, bija
nelielas svētku vakariņas, kurās bija viltotais zaķis ar rīsiem un brokoļiem.

LD-2 Amanda Liene Lūciņa

Izstāde pie Valmieras Kultūras centra.
Rāmītī rakstīts labi zināmais I. Ziedoņa dzejolis.

LD-2 Mārtiņš Mārcis Kāpostiņš

Tātad , pastāstīšu par savas ģimenes 18.novembri.
Mūsu ģimenē valsts svētkus tā nesvin, ja vienīgi pats personīgi ar māsu apstaigājam kādus
kultūras objektus Jēkabpilī.

Viens no tādiem ir Jēkabpils Kenaparka estrāde.

Jēkabpilī pie Krustpils pils liek ziedus par kritušajiem Latvijas dzimšanas dienā.
Šogad Jēkabpilī kaut kas neredzēts, ir lāzerizrāde. Tie būs Jēkabpilī līdz svētku beigām.
Šos var pamanīt ārpus Jēkabpils jau. Visslabāk novērot var pastaigājoties gar daugavu pa
dambi.

LD-2 Arvis Kamzols

SVEICIENS VISIEM LATVIJAS DZIMŠANAS DIENĀ!

Svētku sajūta šodien no paša rīta.
Divatā gatavojam tematiski noformētus brokastu salātus un saldo.

Skatījos LTV1 Bruņoto spēku sveicienu. Mans tētis arī ir virsnieks, tāpēc visas armijas
aktivitātes man ir saistošas. Protams, noskatījos „Emīla nedarbus”. Pēcpusdienā pastaigājām
pa pilsētu, lai redzētu, kā Salacgrīvā atzīmē valsts svētkus. Salacgrīva rotāta latviski atturīgi,
bet svētku sajūta tomēr ir. Arī laiks ir svētkiem atbilstošs, saule caur priedēm rotājas jūrā.
Mākoņi ir dažādās krāsās un ļauj saulei spoži spīdēt. Baltijas jūra ir mierīga, tikai nelieli viļņi
rāmi mazgā pludmali. Mierīga un svinīga svētku noskaņa visapkārt.
Svētku dienas nobeigumā skatīšos arī svētku koncertu.

LD-2 Oskars Alksnis

LD-2 Polina Popova

Rudens. Laiks, kad ļoti īsā laika posmā dabas aina
mainās. Tāpat arī Latvijas ēkas, latviešu svētku dēļ.

LD-2 Ņikita Koļļegovs

1.Pavadīšu laiku ar ģimeni

2. Mēs skatīsimies filmu ,,Rīgas sargi’’

3. Iedegsim mājās sveces

4. Un dienas beigās ar visu ģimeni izstaigāsim Vecrīgu

5. Paldies par uzmanību un jaukas brīvdienas un nedēļas nogali!

LD-2 Mariuss Bresme

Mūsu ģimenē Valst dzimšanas dienas svētki tiek atzīmēti ar kopābūšanu:
 Svētku maltīte, kuras gatavošanā piedalāmies mēs
visi.
 Mamma skaisti noformē galdu.
 Kopā spēlējam galda spēles.
 Neatņemama svētku sastāvdaļa ir izkārtais Valsts
karogs mūsu sētā!

LD-2 Sofija Sočenko

