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Redaktora sleja 

Novembris Latvijā ir 

sarkanbaltsarkanā krāsā. Pie-

minam varonīgos cīnītājus par 

brīvību Lāčplēša dienā. Lepoja-

mies, ka mums nu jau 100 gadus 

ir sava valsts.  

Novembra „Aģentiņš” piedāvā 

ieskatīties, kā mēs skolā sagai-

dījām Latvijas dzimšanas dienu.  

 
 

 

 Rudens tumsā biezā un garā 

Kāda zeme saulaini staro- 

 

Pretī zvaigznēm un zemēm citām, 

Pretī naktij un pretī rītam. 

 

Tāda zeme ir tikai viena. 

Samīļojam to dzimšanas dienā! 

/M. Cielēna/ 



 

 

 

Svinam Lāčplēša  

dienu 

Lāčplēša diena ir pie-

miņas diena, ko atzīmē 

par godu neatkarīgās 

Latvijas valsts armijas 

uzvarai pār Bermonta 

karaspēku, kurš mēģi-

nāja iebrukt Rīgā 1919. 

gada 11. novembrī.  

Pieminot šo notikumu, 

Lāčplēša dienā tiek go-

dināti Latvijas brīvības 

cīnītāji  

 
  

Stāstnieku konkursa  

„Teci, teci, valodiņa” 

Rīgas kārta noslēgusies 

6. novembrī Rīgas Skolēnu pilī no-

tika tradicionālā stāstnieku konkur-

sa “Teci, teci, valodiņa” Rīgas kār-

ta.  

Šajā konkursā mūsu skolas stāst-

nieki ieguva: 

  Katrīna Rijniece 1.c II pakāpi,  

 Elīza Beāte Anduža 3.a II pakāpi, 

  Jana Boļšaka 3.a II pakāpi,  

 Līva Hāze 4.b II pakāpi, 

  Emīls Kotāns 5.b ieguva I pakāpi 

un pārstāvēs mūsu skolu stāstnieku 

konkursa finālā, kas notiks 1. de-

cembrī Rīgas Tehniskajā universi-

tātē.  



 

 

 

9.novembrī pulcējāmies 

sadziedāšanās un sadanco-

šanās svētkos skolā.  

Kopīgi dziedājām karavīru 

dziesmas, priecājāmies par 

mūsu dejotāju stalto stāju 

un raito deju soli.  
 

 
  



 

 

 

 
 

 
 Militārā policija viesojas  

Skolā 

mums uz skolu bija atbraukusi mili-

tārā policija. 

Aktu zālē mēs skatījāmies interesan-

tu prezentāciju un uzzinājām, kādus pie-

nākumus veic  militārie policisti.  

Sporta zālē mums bija iespējas pa-

šiem piedalīties trīs praktiskās stacijās.  

Pirmajā stacijā mēs varējām uzvilkt 

bruņas, paņemt vairogu un tā aizstāvēties 

pret nemiera cēlājiem (kuri šajā aktivitātē 

meta mums ar ūdens pudelēm). 

  Otrajā stacijā mēs varējām uz-

vilkt kara vesti, ķiveri un jaku. 

Trešajā stacijā bija kinologs. Viņš 

bija kopā ar mīļu sunīti, kurš mācēja iz-

pildīt dažādas komandas un prot atrast 

sprāgstvielas.

Tas bija ļoti interesanti! 



 

 

 

Svinam Latvijas simtgadi 

1918. gada 18. 

novembrī Rīgas pilsētas 

Otrajā teātrī, kuru šo-

dien pazīstam kā Latvi-

jas Nacionālo teātri, ti-

ka proklamēta Latvijas 

Republika. 2018. gada 

18. novembrī svinējām 

Latvijas valsts simto 

dzimšanas dienu. 

16. novembra rītā 

skolas pagalmā iede-

dzām svecītes, izgais-

mojot latviešu ornamen-

tus. Vienojāmies kopīgi 

dziedātā dziesmā. 

 

 
  



 

 

 

 
 

 
  

Svētku koncer-

tā sveicām Latviju 

dzimšanas dienā ar 

mīļiem vārdiem, ska-

nīgām dziesmām un 

tautiskām dejām. 



 

 

 rudens zeltainā 
mētelītī 

 čaukstošas lapas, 
vissārtākie āboli 
dārzā 

 neviltots krāš-
ņums rudenī 

 ziema baltā vil-
lainē brien zefīra 
kupenās 

 sudrabains lietus 
  pavasaris nāk za-

ļās čībiņās 

 
 100 manas Latvijas labumi 

1. ČETRI GADALAIKI 
 
 vasara saules staru kleitā 
 raibi taureņi ziedošā pļavā 
 jūra tik silta kā māmiņas ap-

skāviens 
 draiskulīgas un priekpilnas va-

saras dienas 
 rudens zeltainā mētelītī 



 

 

3. PUTNI – MŪ-
SU SPĀRNOTIE 
DRAUGI 
 baltā cielava – mūsu na-

cionālā patriote 
 slaidā stārķa sniegbal-

tais augumiņš 
 dižais klauvētājs dzenis 
 romantiskais, bezbailī-

gais balodis 
 ņiprais sarkankrūtītis 
 skaļās kaijas 
 rosīgās zīlītes krāsainās 

spalviņas 
 tuntulīgā, priekpilnā 

zvirbulīša spalgā čiep-
stēšana 

 putnu balsis kā Dailes 
teātrī 

 putni tik brīvi kā Latvija 
tagad  

 
 2. KOKI UN KRŪMI – 

LATVIJAS ZAĻĀS ROTAS 
 
 vecie, brangie, gudrie ozoli 
 medainās, sievišķīgās liepas 
 kuplās, adatainās egles 
 slaidās priedes 
 baltie, līganie bērzi 
 drebelīgās apses 
 riekstu nesējas lazdas 
 ražīgās ābeles 
 kuplie ceriņu zari 
 smaržīgie jasmīnu ziedi  



 

 

5.TŪRISTIEM 
PATĪK 
 
 Siguldas krāšņais 

lapkritis 
 pasakaini skaistā 

Tērvetes rūķīšu pa-
saule 

 karaliskā Rundāles 
pils 

 Ventspils skaistie zie-
du paklāji 

 skanīgais „ Dzintars” 
Liepājā 

 vilinošā Ķemeru da-
bas taka 

 vējainā Jūrmala 
 Kolkas rags – ūdeņu 

satikšanās vieta 
 noslēpumainais Lik-

teņdārzs 
 dižais paugurs Gai-

ziņš 

 
 4. ŪDEŅI 

 
 lielum lielā, skaistā, plašā jūra 
 dzidrūdeņu Daugaviņa 
 viltīgās Gaujas līkloču ceļš 
 lielā upe Lielupe 
 straujā Abava 
 platā Ventas rumba 
 plašais Lubāns – dziļā ezera 

bļoda 
 gudrais Burtnieku ezers 
 Rīdze senos svārkos 
 ceļojošie strautiņi  



 

 

7.LATVISKĀS 
VĒRTĪBAS 
 
 unikālā latviešu 

valoda 
 tautasdziesmu dār-

gumi 
 krāsainie novadu 

tautas tērpi 
 skanīgie Dziesmu 

svētki 
 jestrie Deju svētki 
 latviskie ornamenti 
 sarežģītā Lielvār-

des josta 
 rakstainie dūraiņi 
 lepnie cilvēki 

 leļļu teātris, kas ra-

da bērniem zvaig-

 
 

 

6.MANA SKAISTĀ RĪGA 
 
 nekad neguļošā Vecrīga 
 Vecrīgas šaurās, skaistās ieliņas 
 koptie centra zālieni un parki 
 graciozie „ Trīs brāļi” 
 plašā, baltā Ģilde 
 dziedošais baltais nams – opera 
 leģendārais, godpilnais  Brīvī-

bas piemineklis 
 lielā, gudrā, ar grāmatām pilnā 

bibliotēka 
 nešķiramie draugi – Akmens 

tilts un Vanšu tilts 
 priecīgais  Āgenskalns 



 

 

 

 
 

 
  8. LATVISKIE GARDUMI 

 
 pašu ceptā rupjmaize ar melno ga-

roziņu 
 Ziemassvētku pīrādziņi ar laimīti 

iekšā 
 Jāņu dzeltenais ķimeņu siers 
 omes slavenā maizes zupa 
 mutē lienošie štovētie kāposti 
 spēcīgā asinsdesa 
 zirņu un speķa burvība 
 visgardākie vārītie kartupeļi ar siļ-

ķi un krējumu 
 gaisīgā debesmanna 
 bišu saldais medus  



 

 

 

 mammas gatavotā 
ēdiena smarža 

 olu kari Lieldienās 
 Līgo dejas ap 

ugunskuru 
 kopābūšana ar 

mīļajiem, labajiem 
cilvēkiem 

 siltie ģimenes ap-
skāvieni 

 

 
 9. MANU SVĒTKU SAJŪTU 

RADA 
 

 daudzo svecīšu siena  Daugav-
malā, atmodies Lāčplēša spēks 
11. novembrī 

 lepnums par manu tautu sar-
kanbaltsarkanajā  18. novembrī 

 „Staro Rīga” gaismas izrādes 
 latviešu patriotisms pie svētku 

galda 
 pašu rotātā eglīte Ziemassvēt-

kos 



 

 

 vecmāmiņas gatavo-
tais garšīgais ēdiens 

 viszinošais, kulturā-
lais, mūžīgi smaido-
šais opis 

 mana ģimene vien-
mēr atbalsta mani ne-
laimē vai ķibelē, arī 
priekos un bēdās. 
Mana ģimene – tā ir 
īstā bagātība.  

 
 

 
 

10. MANĀ ĢIMENĒ MANI 
IEPRIECINA 
 
 mīļā, skaistā, čaklā, saulai-

nā, sirsnīgā, rūpīgā, atbal-
stošā, saprotošā mamma 

 mamma ir kā zieds pļavā, 
vienmēr tepat blakus 

 stiprais, visu zinošais, filo-
zofiskais, drosmīgais, izpa-
līdzīgais, atbildīgais, labes-
tīgais, draudzīgais tētis 

 tētis nekad tevi neatstās ne-
saprašanā 

 gudrais, brašais neparedza-
mais brālis, jautrā un kārtīgā 
māsa 

 mazais brālītis – maziņš, 
mīliņš kā kaķēns mazs 

 neaprakstāmā, pieredzējusī, 
līdzjūtīgā, vienmēr priecīgā, 
sirdsmīļā omīte 

 
VISS,  KAS ŠEIT  

RAKSTĪTS, IR MANA  

LATVIJA. 

(no 5.a, 5.b, 6.b klašu skolēnu rakstītajiem tekstiem)  


