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Decembris ir laiks, kad novem-
brī piedzīvotās izjūtas palēnām 
izplēn un priekšroka tiek dota 
cita veida impulsiem. Neatbildēts 
paliek jautājums — kas ar mīles-
tību pret dzimto vietu un patrio-
tismu notiek pārējā gada laikā. 
Kamēr vienam tā ir tukša skaņa, 
cits turpina kultivēt sevī latvisku-
mu un piederību dzimtajai vietai. 
Arī mūsu puses jaunieši apstipri-
nāja — Latvija viņu sirdī ieņem 
īpašu vietu.
«Neaizmirst vērtības, kas mums 
dotas»

Adelīna Liepiņa vasarā absolvēja 
Talsu Valsts ģimnāziju, bet šobrīd 
Rīgas celtniecības koledžā apgūst 
restauratora profesiju. Mācoties Tal-
sos, viņa apmeklēja skolas jaunrades 
klubiņu «Savējie», «Dziesmu skolu» 
un pildīja skolēnu parlamenta pre-
zidentes pienākumus, bet, dzīvojot 
Rīgā, vēl meklē savu vietu un vaļas-
prieku. Brīvajā laikā jauniete cenšas 
izrauties no mutuļojošās Rīgas un 
pavadīt laiku dzimtajā pilsētā. Jē-
dzienu «patriotisms» viņa izprot kā 
mīlestību un uzticību savai dzimte-
nei, kā arī spēju aizsargāt un pārstā-
vēt valsti. Viņasprāt, patriots Latvi-
jas vārdu nes sabiedrībā ar darbiem 
un labiem vārdiem. «Latvija man 
saistās ar mājām. Domāju, ka savas 
dzīves laikā nekur citur uz pasaules 
nejutīšos tā kā šeit. Ikdienā tik daudz 
nedomājam par patriotismu kā valsts 
svētku mēnesī, bet katru reizi, kad 
pieķeru sevi, domājot par to, cik labi 
man te ir, saprotu, ka tā ir dzimtenes 
mīlestība. Patriotisms jauniešos ir, 
tikai mēs ar šo jēdzienu pārāk maz 
saskaramies ikdienā. Vidusskolas 
gados biju patiesi priecīga pievieno-
ties Talsu Valsts ģimnāzijas latviskās 
jaunrades klubiņam «Savējie», kuru 
vada Līksma Sokolova. Pētījām lat-
vju zīmes, runājām par tradīcijām, 
darinājām kroņus, dziedājām dzies-
mas un darījām citas lietas. Jā, tieši 
tik daudz mēs paspējām un uzzinā-
jām! Atmosfēra, kas tur valda, ir pie-
pildīta ar latvisko garu. Šādas jaunie-
šu grupas skolās vai pat universitātēs 
noderētu, lai vairotu patriotismu,» 
iespaidos dalās Adelīna.

Valsts svētkus jauniete parasti at-
zīmē kopā ar vistuvākajiem — katru 
gadu Lāčplēša dienā viņa kopā ar 
ģimeni dodas lāpu gājienā, savu-
kārt 18. novembrī cenšas gūt emo-
cijas, kas ikdienā palīdz neaizmirst 
vērtības, kas mums dotas. Šogad 
Adelīna devās izgaismotajā ceļā ar 

«Visas mazās lietas, ko darām 
ikdienā, veido Latviju»

svecīti rokās, lai pieminētu Latvijas 
Brīvības cīņās kritušos, kuri ir un 
būs mūsu lepnums, kā arī piedalījās 
biedrības «Kurzemes ataugas» eks-
kursijā «Brīvības ceļš» pa Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru piemiņas 
un cīņu vietām. «Mani iedvesmoja 
stāstījums par tā laika notikumiem 
un cilvēkiem, par drosmi un pašaiz-
liedzību. Mums ir sava valsts, mūsu 
Latvija. Pirms gada es būtu uzstāju-
sies kāda kolektīva sastāvā, dziedot 
patriotiskas un sirdij tuvas dziesmas 
par Latviju, bet šogad manu sirdi ar 
emocijām piepildīja skatītāja vieta 
Talsu Valsts ģimnāzijas koncertā 
«Sargāt savu tēvu zemi». Neizpalika 
arī tradicionālās svētku vakariņas 
ģimenes lokā. Šajā svētku nedēļā ir 
jābūt tur, kur tu vislabāk jūties un 
gribi būt, jo tad noliktajai svecītei 
pie «Koklētāja» vai dziesmai, ko 
izpildi, ir daudz lielāka nozīme un 
vērtība,» atzīst Adelīna.

Latviju viņa asociē ar kastani, 
kas no ārpuses ir ass un var par sevi 
pastāvēt, bet iekšpusē ir gluds un 
spīdīgs. Viņasprāt, Latvijas ir īpa-
ša ar smaidīgiem un izpalīdzīgiem 
cilvēkiem, unikālo dabu un valodu. 
«Neskatoties uz to, ka ārpus Latvijas 
robežām latviešu valoda neļauj vieg-
li un pilnvērtīgi komunicēt, man ir 
prieks, ka citu tautību cilvēki cenšas 
runāt ar mani latviski, tādējādi parā-
dot cieņu.»
«Dzinējspēks, kas palīdz augt, 
mācīties un strādāt»

«Dažreiz dzirdu no vecākas paau-
dzes cilvēkiem, ka jauniešus neinte-
resē patriotisms, tomēr man vienmēr 
licies, ka arī manu vienaudžu sirdīs 
mīt kluss patriots. Tas varbūt nav 
tik aktīvs, tomēr apzinās piederību 
savai tautai, savai valstij un vienmēr 
atcerēsies, kur ir viņa mājas. Šaubas 
par to, vai labāk nebūtu citur, rada 
ilūziju, ka jaunieši nav patrioti, bet 
patiesībā viņi ir tikai nobijušies par 
savu nākotni,» pārliecību pauž Lat-
vijas Lauksaimniecības universitā-
tes Veterinārmedicīnas fakultātes 
studente Dzintra Ozola. Viņai pat-
riotisms asociējas ar kaut ko indivi-
duālu un savdabīgu. Patriotisms var 
būt mirkļa emocijas, kas tikpat ātri 
var aizmirsties. Skatoties salūtu pie 
Daugavas vai pa televizoru, cilvēkus 
pārņem emocijas un lepnums par 
vienotību un kopā sanākšanu, bet, 
atgriežoties pie darbiem, bieži vien 
lepnuma izjūta izgaist līdz nākama-
jam atgādinājumam. Patriotisms var 
būt arī dzinējspēks, kas palīdz augt, 
mācīties un strādāt, lai celtu valsts 

slavu un labklājību. Valsti veido tās 
iedzīvotāji, kuri, pašiem nemanot, 
var veicināt izaugsmi — jebkurš 
godprātīgs darbs var aiznest Latvi-
jas vārdu pāri kontinentam vai kai-
miņu durvju slieksnim. «Manuprāt, 
patriotisms ir kopdarbs. Cilvēks ne-
var viens staigāt pa pasauli un visos 
iespējamajos veidos slavēt valsti, jo 
cilvēka dabā ir viegli padoties. Pat-
riotisma veicināšana ir smags darbs, 
kas jāveic visiem kopā. Vienu cilvēku 
nedzirdēs, bet visu valsti uzklausīs. 
Par Latviju var domāt kā kontūru 
kartē, kā dabu, kā tajā valdošajiem 
likumiem vai cilvēkiem. Latvija ir 
ļoti plašs jēdziens, tāpēc par katru 
tās aspektu mani pārņem dažādas un 
dažreiz nepārņem nekādas izjūtas. 
Ikdienā man nav laika domāt par 
patriotismu kā jēdzienu, un nezinu, 
vai cilvēki domā par patriotismu bez 
iemesla, bet tas ik pa laikam nema-
not pazib. Jebkura laimes izjūta par 
apkārt esošo un notiekošo ir apslēpts 
patriotisms,» uzskata Dzintra.

Liels prieks viņai ir par to, ka lat-
vieši cenšas saglabāt tradīcijas, kas 
ir piekoptas pagātnē. Viena no šā-
dām tradīcijām ir Dziesmu un deju 
svētki — ilgstoši tiem gatavojoties 
un zinot, ka cilvēki pirms simts ga-
diem ir darījuši un izjutuši to pašu, 
rodas vēlme šo tradīciju saglabāt, lai 
arī nākamās paaudzes var smelties 
patriotismu. Īpašu Latviju pada-
ra arī tās unikālā daba — mums ir 

paveicies ar dažādiem gadalaikiem 
un iespēju izbaudīt gan siltas vasa-
ras, gan ziemas priekus. Šī dažādība 
neļauj ieslīgt rutīnā. Par lielu iegu-
vumu Dzintra sauc cilvēkus, valodu 
un kultūras vidi, ko radām. Neska-
toties uz to, ka mums vēsturē nav 
gājis viegli, joprojām esam spējuši 
saglabāt savu nacionālo identitāti.

«Visas mazās lietas, ko darām ik-
dienā, veido Latviju, līdz ar to mēs 
paši veidojam šīs asociācijas. Mums 
vairs nav jācīnās par brīvību, to da-
rīja mūsu vecāki un vecvecāki, mēs 
šo cīņu neesam piedzīvojuši, līdz ar 
to varbūt brīvību uzskatām par paš-
saprotamu. Lai vairotu patriotismu 
jauniešu vidē, mums jāpanāk, ka viņi 
lepojas ar savu valsti un nedomā par 
braukšanu prom. To varam panākt 
tikai kopā attīstoties.»
«Esam maza valsts, bet ar sīkstu 
raksturu»

Matīss Švedenbergs, kurš nākot-
nē cer kļūt par matemātikas sko-
lotāju, Talsu un Latvijas vārdu nes 
pasaulē ar sporta palīdzību. Pēdējo 
piecu gadu laikā viņš florbola ko-
mandas sastāvā devies izbraukumos 
uz turnīriem ārvalstīs, bet iepriekš 
pārstāvējis Latviju hokeja komandas 
sastāvā. Jaunietis atzīst, ka viņam ir 
patiess prieks nest Talsu vārdu ārpus 
valsts robežām. Nereti vietējie iedzī-
votāji nezina, kas ir Latvija, nemaz 
nerunājot par tik mazu pilsētiņu kā 
Talsi. «Esmu pārstāvējis valsti, ar ko 
tiešām lepojos. Tas bija tikai pārbau-
des turnīrā, gatavojoties čempionā-
tam, taču tas nemazina lepnumu. Ne 
katram ir bijusi iespēja vilkt mugurā 
Latvijas valstsvienības formu,» prie-
ku pauž Matīss.

Jaunietis uzskata, ka patriotisms 
ir ļoti plašs jēdziens un katrs to uz-
tver citādi, — vienam tā ir karodziņa 
piespraušana pie jakas novembrī, bet 

citam — cieņa un 
lepnums par savu 
valsti. «Man ir 
prieks, ka esmu 
latvietis, jo katru 
reizi, kad esmu 
ārzemēs, kāds 
cilvēks pajautā, 
no kurienes nāku. 
Tad ar lepnumu 
varu teikt, ka 
esmu no Latvi-
jas, pastāstīt par 
mūsu atrašanās 
vietu, cilvēkiem 
un to, cik skaisti 
te ir dažādos ga-
dalaikos. Domā-
jot par Latviju, 
mani pārņem ti-
kai tās labākās iz-
jūtas — man šeit 
ļoti patīk. Katru 
nedēļas nogali 
ar prieku braucu 
atpakaļ uz Tal-
siem, jo zinu, ka 
beidzot būšu mā-
jās, varēšu satikt 
savu ģimeni un 
draugus. Ikdienā 
patriotisms ir ļoti 
svarīgs — prie-
cājos, ka dzīvoju 
tieši Latvijā. Var-
būt citiem šķiet, 
ka te trūkst tā, ko 
sirds kāro, taču 
viss labais ir jāno-

vērtē. Cenšos izmantot un izbaudīt 
katru iespēju, kas man tiek dota,» 
skaidro Matīss.

Lāčplēša dienā jaunietis parasti 
dodas lāpu gājienā — sākotnēji viņš 
tajā devās Talsu sākumskolas sastā-
vā, bet vēlāk mācoties Talsu 2. vidus-
skolā. Šobrīd tā ir kļuvusi par tradīci-
ju un, neskatoties uz to, ka jaunietis 
skolu ir beidzis, viņš izbauda kopības 
izjūtu un dodas lāpu gājienā katru 
gadu. «18. novembrī parasti ar drau-
giem ejam skatīties svētku uguņoša-
nu. Šogad man nebija tik izteiktas 
svētku sajūtas, jo pēc uguņošanas 
devos uz Rīgu, taču tas nenozīmē, ka 
svētku nebija. Arī Rīgā ļoti daudzas 
ēkas bija izgaismotas karoga krāsās 
un pie pieminekļiem bija nolikti zie-
di, kas atgādināja, ka svētki ir mums 
visiem. Viens no faktoriem, kas vei-
cina prieku par to, ka esmu latvietis, 
ir tas, ka mēs esam maza valsts, bet 
ar sīkstu raksturu. Ne velti mums ir 
tik daudz labu sportistu un mūziķu, 
kuru vārdus zina ārvalstīs. Mums ir 
arī daudz gudru cilvēku ar sasnie-
gumiem zinātnes jomā. Varbūt ne-
daudz, bet tikai nedaudz prieku ma-
zina mūsu pašu kritika pret visu, kas 
notiek valstī,» atzīst Matīss.

Bez skaistiem dabas skatiem viņš 
vēlas izcelt cilvēkus, tradīcijas un 
svētkus, par kuriem citas tautas var 
mūs apskaust. «Varbūt man ir pavei-
cies ar cilvēkiem, kurus esmu saticis, 
taču visi mani draugi un paziņas ir 
ļoti draudzīgi un jauki cilvēki. Jau-
nieši par patriotismu ikdienā daudz 
nerunā, bet, manuprāt, tā netrūkst. 
Mani draugi un paziņas ir sportisti 
gan augstā, gan ne tik augstā līmenī, 
taču katrs no viņiem vēlas būt labā-
kais un nokļūt valsts izlasē. Tas lielis-
ki parāda, ka jauniešiem patriotisma 
netrūkst un ikviens vēlas pārstāvēt 
savu valsti.»

Dzintra Ozola.
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