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Kā es sargāju Latviju

Sarkanbaltsarkanais
Es raugos tautas vēsturē
Un tajā redzu savu dvēseli.
Es dodos pēc tautas brīvības
Un krītu zem sarkanbaltsarkanā.
Ar rokām turu
Sarkanbaltsarkano audeklu,
Un ar šiem vārdiem
Dzīvoju mūsdienu sabiedrībā.
Tas ir mans karogs, mana tauta,
Mana himna, un mana Zeme.
Latviju turu zem sirds,
Un nodot es gribu to mantojumā.
/ Daniels Balodis /

Gadu simtos mūsu tauta un zeme ir daudz cietusi gan represijās, gan okupācijā, gan
deportācijā, gan kundzībā. Ar mūsu senču sviedriem, asinīm un ciešanām savulaik iegūtā brīvība
un laime mums, jaunajiem, tagad ir jāaizsargā un jāsaglabā, jo Latvija ir mūsu zeme. Svarīgi ir
apzināties, kas mēs esam, un kur ir mūsu vieta šajā nemierīgajā pasaulē? Mana vieta ir Latvijā.
Man ir svarīga Latvijas, dzimtās zemes, nākotne. Katram ir jāuzdod sev jautājums, ko mēs esam
gatavi darīt Latvijas labā… Es esmu gatava to aizsargāt, godināt, mīlēt. Tieši tāpēc iestājos
Jaunsardzē.
Būdama patriote es sāku savas gaitas Jaunsardzē. Dzimtenes mīlestība visiem nav vienāda.
Kādam tā ir lielāka, citam – mazāka. Es Jaunsardzē veidoju sevi, mācos sargāt Latviju gan ar
spēku, gan sirdi, dvēseli un prātu. Tas ir tikai mana ceļa sākums, pamats manas militārās karjeras
veidošanai. Vēlos sniegt lielāku devumu, atbalstu Latvijai- aizsargāt to.

Jaunsardze audzina valsts aizstāvjus un jaunos patriotus. Mums ir iespēja sevi sagatavot
turpmākiem dzīves izaicinājumiem un gūt ieskatu militārajā jomā, piemēram, zemessardzē vai
profesionālajā dienestā.
Teorētiskās un praktiskās apmācības sniedz man noderīgas zināšanas dzīvei. Es jūtos drošāka,
bezbailīgāka, stiprāka, zinot, ko darīt nelaimes gadījumos un kā sniegt pirmo palīdzību cietušajam.
Manuprāt, tas ir aktuāli un pozitīvi visai mūsu sabiedrībai.
Es ticu, ka Latvijai ir nākotne. Mana pārliecība neļauj man apstāties un nolaist rokas, bet sauc
mani tiešā ceļā pretī labākai Latvijai, drošākai un stiprākai. Kārlis Ulmanis 1918. gada runā sacīja,:
“Laimīga ir tā tauta, kuras dēliem ne tik vien ir augsti un cēli mērķi, bet kuri arī nebaidās no
upuriem viņu sasniegšanai.” Mums katram nav jābaidās no upuriem, lai sasniegtu augstus mērķus.
Mani mērķi ir saistīti ar Latvijas sargāšanu. Es tiecos savu dzīvi saistīt ar militāro jomu Jaunsardzi, Zemessardzi, Nacionālo Aizsardzības Akadēmiju- tā pilnveidojot sevi. Ar katru gadu
interese par Latvijas aizsardzību pieaug un nostiprinās.
Es lepojos ar mūsu tautas un iedzīvotāju neatlaidību, gara spēku, Latvijas mīlestību. Mūsu
kultūras mantojums ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa, ko gadu simtus ir kopuši un lolojuši mūsu
senči. Mums ir jāsaglabā visas raksturīgās tradīcijas un degsme nākamajām paaudzēm.
Latviju apvieno katrs novads: Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale. No Latgales sākās
Latvijas neatkarības ceļš. 1917. gada Latgales kongress, kurā tika nolemts, ka visu novadu latvieši
ir viena tauta un Latgalei jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē.
Barikādes, atmoda, Latvijas valsts veidošanās. “Lai mēs būtu, lai Latvija būtu,” tā Juris Lelis,
Jaunsardzes un informācijas centra 2. novada nodaļas direktors, raksturo noskaņojumu atmodas
laikā, barikādēs. Mēs visi esam viena tauta, un katrs no mums esam saistīti ar Latviju- tās pagātni,
tagadni un nākotni. Latgales Jaunsardze, 2. novada nodaļa, ir cieši saistīta ar Latvijas vēsturiskiem
notikumiem, un jaunsargi ar godu piedalās atceres, godināšanas un citos pasākumos. Es esmu
viena no šiem jaunsargiem, patriotiski atraktīvajiem jauniešiem. Latgalē dzīvo daudz patriotisku,
saliedētu iedzīvotāju. Latgale ir durvis uz Latvijas sirdi, ceļš uz pagātni.
Es lepojos, ka esmu latgaliete, jo man ir iespēja iepazīt dažādu tautību Latvijas iedzīvotājus,
izzināt Latgales noslēpumus, apskatīt, izjust vēsturiskos notikumus, un tās dabas skaistumu. Es
lepojos ar latgaliešu ticību, neatlaidību, sirsnību. Mūsu novadi ir viens veselums, un katram
novadam ir savs iedvesmas stāsts.
Mēs esam vienota tauta, kura apvienojas pāri novada robežām vienā valstī.
Valsts simboli padara Latviju par īpašu. Mūsu valsts himna “Dievs, svētī Latviju” ir par tautas
ticību, neatlaidību, vienotu tautu, brīvību. Karogs ,sarkanbaltsarkanais, ar lielu godu plīvo augstu

mastā, simbolizējot Latvijas spēku. Ģerbonis, majestātisks un spēcīgs, aizsargā mūs. Saglabāt
mūsu Latvijas simbolus, parādīt, cildināt tos pasaulē, tā ir mūsu visu misija, ko augstākie spēki ir
devuši!
Latvieši ir ne tikai tie, kuri dzīvo Latvijā, bet arī tie, kas devušies prom uz citām zemēm. Liela
daļa mūsu tautiešu ir izkaisīti pa visu pasauli, bet arī viņi, atrodoties ārpus valsts, sargā Latviju.
Viņi godina latviešu tradīcijas, kultūru, svētkus, valodu. Neskaitāmās vietās ir izveidojušās
latviešu biedrības, kur viņi satiekas kopā un dzied latviešu tautas dziesmas, runā latviešu valodā,
svin latviešu svētkus. Latviešiem liels gods un piemērs ir Latvijas Valsts prezidente Vaira VīķeFreiberga, kuras ģimene, apstākļu spiesta, emigrēja uz Kanādu, bet saglabājusi un izkopusi
Latvijas tradīcijas, atgriezās dzimtenē. Vaira Vīķe-Freiberga ir pierādījusi savu patriotismu un
kļuvusi par vienreizēju piemēru latviešu tautai. Bijusī prezidente ir teikusi: “Neviens cits pasaulē
tā nevar saprast mūsu vēsturi, kā paši latvieši, neviens cits tā nespēj izvērtēt mūsu kultūru, kā to
spēj paši latvieši. Jā, protams, to var darīt arī citi, un ir ļoti labi, ka viņiem tas ir interesanti, bet
mēs nedrīkstam būt ķīlnieki citu viedokļiem, nedrīkstam būt parādnieki citu zināšanām un citu
problēmu nostādījumiem. Mums pašiem ir jābūt spējīgiem risināt visus jautājumus, kas ar mums ir
saistīti, mums pašiem ir jābūt spējīgiem spriest un domāt, mums pašiem ir jābūt intelektuāli
sagatavotiem.”
2016. gada vasarā man bija iespēja piedalīties vasaras nometnē “Stāsti par Latviju”, kas
norisinājās Latgalē. Nometnes mērķis bija iepazīstināt latviešu bērnus, kuri nedzīvo Latvijā, ar
Latvijas tradīcijām un vēsturi. Bija aizraujoši iepazīties ar bērniem no citām

valstīm, kuri

interesējās par Latviju, tās kultūru, par mums. Nometnē piedalījās bērni no Baltkrievijas, Amerikas
Savienotajām Valstīm, Skotijas un citām valstīm. Bija prieks parādīt viņiem, kāpēc mēs sargājam
Latviju, mazo, sirsnīgo zemi.
Neatņemama īsta latvieša dzīves sastāvdaļa ir latvisko tradīciju saglabāšana un uzturēšana. Kā
zināms, lielākā daļa latviešu ir pašdarbības kolektīvu, piemēram, tautas deju kolektīvu, koru,
mūziķu, folkloras kopu dalībnieki, kuri ar īpašu degsmi, veido tautisko piederību, veido saikni
starp pagātni un tagadni. Kā atraktīva latviete, es arī dziedu Latviešu Kultūras centra veidotajā korī
“Rūta”, kur mēs ar lielu godu izskandinām tautasdziesmas gan Latvijā, gan ārpus tās.
Katra cilvēka pamati ir ģimenē. Par paraugu man kalpo mani mīlošie vecāki, kuri ir
ieguldījuši savu sirdi un dvēseli Latvijas valsts labā. Atbalstot kultūru, veicinot sabiedrības
labklājību, vecāki jau gadu desmitus dejo tautas deju kolektīvā “Saime”, sargājot daļiņu no
latviešu kultūras. Ejot vecāku pēdās, mana vecākā māsa un dvīņubrālis ar lielāko prieku dejo arī
tautas deju kolektīvos “Laismeņa” un “Pienupīte”, priecējot sevi un citus.

Mēs visi kopā veidojam Latviju un tās sabiedrību. Katru dienu, mēs savā veidā sargājam
mūsu zemi. Katrs iedzīvotājs, godīgi darot ikdienas darbus, veido Latviju, aizsargā to. Ārsti katru
dienu glābj cilvēku dzīvības- Latvijas un citu tautu iedzīvotājus. Ugunsdzēsēji un glābēji riskē ar
savu dzīvību un veselību, lai glābtu nelaimē nokļuvušus cilvēkus. Skolotāji katru dienu velta visus
spēkus darbam, lai izaudzinātu labus, gudrus cilvēkus. Policisti rūpējas par drošību Latvijā, viņi ir
mūsu ikdienas bruņinieki un aizstāvji pret noziedzniekiem. Karavīri ir bezbailīgi, garīgi un fiziski
stipri tautas aizstāvji. Mūsu mīļotās mammas, katra pamats, atbalsts, Latvijas sirds kodols.

Es,

Latvijas jauniete, veidoju Latvijas nākotni. Tagadni un nākotni veidojam mēs paši. Nākotne ir
mūsu rokās, pagātnes rēgi neietekmēs to. Es sargāju Latviju savā veidā, klausot savai sirdij un
dvēselei. Aicinu to darīt arī pārējiem!

