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Apsveikums Latvijai dzimšanas dienā 

 
                   Dzīvojam mēs Latvijā. 

             Jāciena ir visiem tā 

             Skaista daba, skaista jūra, 

             Lai ar dzīve brīžiem sūra. 

 

 Mīļā Latvija, daudz, daudz tev labas veselības  

un dzīvi. Lai tev, mīļā Latvija būtu, tīri meži. Lai dzīvotu tikai ļoti labi cilvēki mājās. 

 Es vēlētos, lai mūsu Latvija paliek tik pat tīra un nepiemēslota. Un lai būtu jauki cilvēki mūsu 

jaukajā Latvijā. 

 Novēlu Latvijai būt tik pat skaistai kā pašlaik un pilnveidot sevi visā plašajā pasaulē. Es vēlētos 

saglabāt savas labās domas arī sliktos gados. Es lepojos ar Latviju! 

 Es novēlu Latvijai , lai attīstītos ekonomika. Lai Latvijā nav kara, lai Latvija karā nepiedalītos. 

 Es vēlos, lai Latvija būtu tīra un skaista. Lai Latvija nekad nenomelnojas. 

 Lai Latvijā cilvēkiem būtu lielākas algas! Lai nepiemēslotu mežus! Lai cilvēki būtu jaukāki. 

 Latvijai ir pienākusi dzimšanas diena. Es gribu tīru Latviju. Lai Latvijā būtu daudz veselu 

cilvēku. Būtu mums daudz naudas. 

 
6.c klase 

 

Cilvēki baro kaķus un ceļ viņiem kaķu mājas. Es bieži baroju šos 

kaķus.Man ļoti žēl visu kaķu, ja man būtu iespēja, es paņemtu visus 

kaķus savā mājā. Es gribu, lai visi kaķi manā pagalmā atrod saimniekus. 
Viktorija Šapeļa, 5.a kl. 

Man ļoti patīk kaķi. Bet man ir alerģija, un es domāju, ka kaķi nav 

pelnījuši tādu grūtu dzīvi tikai tāpēc, ka viņus izdzina, vai viņi piedzima 

jau ārā. Mūsu pagalmā ir maza kaķu mājiņa. Mūsu pagalmā ir vairāk kā 40 kaķu, un es domāju, ka 

vajag 3-4 kaķu mājiņas. Es ļoti gribu, lai visi kaķi atrastu saimniekus vai tiktu patversmē. Vēl es gribu 

paņemt pie sevis 1-2 kaķus, bet tas nav iespējams. Man ļoti žēl kaķu.  
Milēna Saļina, 5.a kl. 

 

No visiem kaķiem man patīk kaķis Basja. Viņš ir daļēji mājas, daļēji pagalma kaķis. Viņš ir brūns ar 

pelēkām svītrām. Viņam ir lielas melnas acis. Viņam patīk spēlēties ar kociņu. Mana draudzene viņu 

sauc Bazilijs. Basjam garšo burkāni un gaļa. Mēs viņi visi mīlam! Bet ziemā mana draudzene viņu 

ielaiž pie sevis mājās. Katru dienu mēs viņu barojam. Ziemā mēs viņam šujam svīteri. Viņš nav 

pelnījis tādu dzīvi!  
Oļesja Polagaja, 5.a kl. 

 



 

Man ir sava māja. Tai ir trīs stāvi.  

Pirmajā stāvā ir koridors, tualete, zāle, virtuve kabinets. Otrajā stāvā ir tēta guļamistaba, mammas un 

brāļa guļamistaba, mana guļamistaba, bibliotēkas istaba, trešajā stāvā ir tēta darbnīca.  

Man ir ļoti liels dārzs. Manā dārzā aug daudz ziedu, augļu. Aug burkāni, Briseles kāposti, dilles, ķirbji, 

bietes, redīsi, jāņogas, avenes , zemenes. Siltumnīcā aug tomāti. Man ļoti patīk mana māja.  

Anastasija Ņikuļina, 5.a kl. 

 

Mana māja nav liela. Mājai ir divi  stāvi, liels dārzs un pirts. Dārzā dzīvo trīs suņi, viņiem arī ir savas 

mājas - suņu būdas. Mājas pirmajā stāvā ir koridors, virtuve, vannas istaba, tualete un viesistaba. 

Otrajā stāvā ir trīs istabas, arī mana un manas māsas istaba. Manā istabā ir divi logi, galds, gulta, 

skapis. Mūsu mājā dzīvo arī astoņi kaķi. Viņi staigā visu dienu dārzā, bet naktī viņi guļ mājās. Manā 

istabā dzīvo mans mīļais kaķis Bakss - melns ar baltām ķepām. Tas ir mans draugs. Mana māja atrodas 

aiz Rīgas, blakus mežam. Man patīk mana māja.  
Jakovļeva Kristina, 5.a kl. 

 

                     Kādu es redzu Imantu 2050.gadā?  
Es domāju, ka Imantā būs daudz neparastu mašīnu, daudz mehānismu 

un futūrisku mašīnu. Imantā viss būs zaļš, daudz koku, Imanta būs 

interesanta un skaista. Varbūt parādīsies jaunās lidojošās mašīnas, bet 

es nedomāju, ka to būs daudz.  

Jūlija Ivanova, 8.a kl. 

Mūsu rajons būs ļoti tīrs, būs redzami tikai laimīgi cilvēki. Būs aizliegts 

smēķēt, jo cigarešu gāzu dūmi ir ļoti kaitīgi dabai un cilvēkiem.  

Imanta būs pats drošākais rajons, te nebūs noziedzības.  
Vlada Denisa, 8.a kl. 

 

2050.gadā man būs 46 gadi! Latvijai būs 132 gadi. Es domāju - Imantā būs jauni ceļi un daudz veikalu. 

Nebūs tramvajau, būs lidojošie tramvaji. Latvijā būs metro un daudz cilvēku. Imantā būs jaunceltnes, 

daudz bērnu rotaļu laukumu. Jābūt jaunai slimnīcai.  

Karina Dubsone, 8.a kl. 

 

Kādu es redzu Imantu pēc 32 gadiem? Tas ir mazs laika periods, tādēļ es domāju, ka nekas 

nemainīsies. Ir iespējams, ka cilvēki uzcels jaunas mājas, ceļus, veikalus. Bet vai jūs patiešām domājat, 

ka tā ir evolūcija, spēriens uz priekšu? 

Es uzskatu, ka labāk būtu uzlabot atkritumu šķirošanu un depozītu. Strādāt, lai samazinātu 

nepieciešamību pēc automašīnām, kā arī, lai palielinātu darba vietu daudzumu. Kaut gan valdība sola 

“gaišu” nākotni, varbūt mums vajadzētu sākt to veidot pašiem?  
Margarita Andrejeva, 8.a kl. 

 

Es domāju, ka 2050.gadā ceļi kļūs labāki. Mašīnu skaits samazināsies. Saimnieki sakops savu suņu 

pastaigu teritorijas. Būs vairāk darba vietu pusaudžiem un vairāk atpūtas vietu. Imanta zels!  
Aļona Jaroslavceva, 8.a kl. 

 

Es domāju, ka Imantā uzcels kinoteātri, un cilvēkiem nevajadzēs tērēt laiku braucot uz centru, lai 

apmeklētu kinoteātri. Ja manā apkaimē būs kinoteātris, tad es un citi Imantas iedzīvotāji tur ietu daudz 

biežāk, jo līdz kinoteātrim varētu tikt ar kājām, nevis ar sabiedrisko transportu  
Viktorija Bērtiņa, 8.a kl. 



 

Pie skolas būs parks, kurā skolēni pēc stundām varēs satikties, nodarboties ar sportu, pavadīt brīvo 

laiku.  

Es domāju, ka Imantā ir labi organizēts sabiedriskais transports, bet pēc 30 gadiem šeit būs daudz 

veloceliņu un jaunu tramvaju līniju. Būs ērtas autostāvvietas.  

Imantā būs citāda apbūve. Būs debesskrāpji ar stikla sienām. Katrai mājai būs savs dizains. Pie mājām 

būs daudz puķu un zālienu. Es domāju, ka Imanta 2050.gadā būs skaistākais Rīgas rajons.  
Alīna Kļepcova, 8.a kl. 

 

Man liekas, ka Imanta būs tīra un šis rajons tiks salīdzināts ar Dubaiju. Dzīvos daudz iedzīvotāju, būs 

daudz lidojošas tehnikas. Cilvēki daudz laika pavadīs pie datora.  
Pavels Gomaņkovs, 8.a kl. 

 

Latvijas simtgade stiprina māju izjūtu 
No vietas apziņas sākas savas zemes mīlestība. Redzot Imantu mūsdienās, skolēni aizrautīgi iztēlojas, 

kāda tā būs 2050.gadā. Dažiem liekas, ka tramvaji vairs nebrauks pa sliedēm, un uz visām ēkām būs 

izvietoti gaismas ekrāni, kas vēstīs jaunākās ziņas.  

Skolēni Imantu vēlas redzēt zaļu, tīru un sakoptu, ar izbūvētiem pagalmiem un labi koptiem 

apstādījumiem. Daži pat cer, ka nākotnē uz Imantu kursēs metro un uzlabosies satiksme ar lidostu. 

Daži pat domā, ka nākotnē Imanta būs līdzīga Dubaijai.  

Mūsu skolēniem jau no mazotnes ir jāieaudzina atbildība par tiem mazajiem draugiem, kurus viņi 

pieradinājuši. Imantas mikrorajonā, tāpat kā visā Rīgā, izvietotas kaķu mājas, kas arī skolēnos 

ieaudzina saudzīgu attieksmi pret dzīvniekiem. Skolēni redz, ka kaķi tiek ēdināti, ka par viņiem 

rūpējas, un viņi jūtas apmierināti.  

Tie bērni, kuri dzīvo privātmājās, labprāt pastāsta par istabu iekārtojumu, košumkrūmiem dārzā un 

suņiem sētā. Tas parāda, ka Imanta ir mājīgs mikrorajons ne tikai daudzdzīvokļu māju, bet arī privāto 

sētu īpašniekiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane.           

Paldies Ingai Zariņai 

 


