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20 января в Латвии исполняется 25 лет баррикадам 1991 года. Эта дата отмечается 

как дни памяти защитников баррикад. 

В те дни самые разные люди со всей Латвии собрались, чтобы круглосуточно общими 

силами охранять стратегически важные государственные объекты. 

 

12 января  нашу школу посетила участница баррикад Ария Силе. Ученики 4.а и 

восьмых классов встретились с Арией и услышали рассказ о том, что происходило в 

январские дни 1991 года. 

Сегодня ребята делятся впечатлениями от встречи с Арией Силе. 

«85-летняя женщина рассказала, как в январе 1991 года она стояла на баррикадах и 

боролась за свободу Латвии. 

 Ария сильно волновалась, но рассказывала  эмоционально и захватывающе. Ученики  с 

интересом слушали, почти никто не отвлекался. Ребята узнали, что танки пытались 

сдерживать обычной веревкой, растянутой поперек улицы. С собой у Арии в тот день 

было лишь 2 кг пирожков с мясом, ведь она не знала, как долго будет находиться на 

баррикадах, но была готова стоять до последнего! Провела там 5 напряженных дней. 

Было по-настоящему страшно. Что будет 

дальше, никто не знал. Ария 

расчувствовалась, и в глазах ребят тоже 

было сострадание.  

Напоследок  Ария пожелала ученикам 

никогда не видеть войны. Не узнать 

каково это -  верить, что выживешь.  

Мы сделали вывод, что  действительно 

счастливы, ведь  живём в мирной 

Латвии! У нас нет страха за свою жизнь, 

за жизнь родственников. И это 

замечательно». 
 

Во время встречи с Арией Силе 

  

 

 
Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 
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Ирена Донатовна Бейтане, учитель латышского языка в нашей школе, в январе 1991 года 

тоже, как и многие другие, находилась на баррикадах. Воспоминаниями о тех  памятных 

днях Ирена Донатовна поделилась с учениками 4.а класса.   

 

 

Поздравляем! 
30 декабря стали известны результаты литературного конкурса, организованного 

Агентурой латышского языка, "Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu".  В этом 

конкурсе принимали участие и ученики нашей школы.  На конкурс было заявлено почти 

300 работ. В феврале во время мероприятий, посвящённых Дню родного языка, пройдёт 

награждение. Все участники достойно справились с заданием и получили благодарности. 

Победителями конкурса объявлены 24 человека, среди победителей и ученик 12.а класса 

нашей школы Владимир Медведев. Сегодня мы предоставляем вашему вниманию 

лучшие конкурсные работы учеников нашей школы. 

 

Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu. (J. Peters) 

  Daži cilvēki saprot, ka mūsdienu pasaulē valodu zināšanas ir ļoti svarīgas. Tās palīdz ne 

tikai kontaktēties ar citiem cilvēkiem, bet arī palīdz zināt vairāk un būt interesantākam un 

gudrākam. 

  Vispirms, ļoti labi jāzina dzimtā valoda, jo tā ir valodu celms. Cilvēkam valsts valoda ir 

svarīga visas viņa dzīves garumā. 

  Ja cilvēkam patīk kāda valsts vai valoda, tad viņu interesē arī šīs valsts kultūra un 

tradīcijas. Ja cilvēks grib iemācīties interesējošās valsts valodu, viņam jāmeklē informācija par 

valsti un tās vēsturi. Tas ir nepieciešams, jo nav jēgas mācīties valodu, ja neko nezini par valsti. 

Kad tu lasi, piemēram, par Latviju, tad tu ne tikai uzzini jaunu informāciju par šo valsti, bet arī 

trenē lasīšanu dzimtajā vai tajā valodā, kuru vēlies apgūt. 

  Kad tu sāc mācīties valodu (labāk jāapmeklē kursi, kur valodu māca pasniedzējs – 

profesionālis), pavadi savus mini-starpbrīžus veltot laiku valodas apgūšanā. Ja tu ej no kursiem, 

vai palīdzi ģimenei veikt mājas darbus, klausies dziesmas mācāmajā valodā. Kad cilvēks 

klausās mūziku, viņš dzird pareizu izrunu un atkārto iegaumējamo tekstu. Ja tā ir nacionālā 

mūzika vai tautas mūzika, tad uzzina  arī kaut ko par tās tautas kultūru. 

Sākot jau no pirmās mācīšanās nedēļas, kad tu jau zini kādu mazumiņu, šajā valodā 

jāapraksta tas, ko redzi apkārt. Tu ne tikai trenē runāšanu, rakstīšanu, bet arī priecājies par 

dzimtenes dabas skaistumu. 

  Sāc domāt šajā valodā, tad tev būs vieglāk! Ja tu centīsies un tev patiks šie padomi, tad tu 

teicami zināsi jaunu valodu. 

 Bagāts cilvēks ir tas cilvēks, kurš zina dažādas valodas un cenšas uzzināt un apgūt kaut 

ko jaunu, kādu jaunu valodu. 

Darja Aleksejeva, 8.a klase  

 

  

„Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu.” (J. Peters) 
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Valodu varētu salīdzināt ar plūstošu upi, kas nekad nav tāda pati, bet vienmēr bagātinās ar 

maziem strautiņiem, tērcītēm, ar pietekām. Upe jeb valoda ir katras valsts simbols, atskaites 

punkts, tā ir klātesoša visās norisēs un nemitīgi mainīga.  

   Mūsdienās valodu prasme ir nepieciešamība. Robežas ir atvērtas, mēs varam apceļot visu 

pasauli. Ikdienišķajā dzīvē, protot citu valodu, var nepastarpināti iepazīties ar literatūras klasiķu 

darbiem, kā piemēram, Dž. Baironu  vai F. Dostojevski. Noskatīties filmu, negaidot tulkojumu. 

Nodarbinātības tirgū būsi konkurētspējīgs darbinieks, ja tavā rīcībā būs valodu zināšanas. 

Valoda ir atslēga uz cilvēku sirdīm, uz darba iespējām, uz kultūras izpratni.  

    Kā var apgūt citu valodu? Te nu ir piedāvātas visdažādākās iespējas un padomi. Pamatā tās ir 

nodarbības kursos, pie skolotāja vai pašmācības ceļš. Kurš valodas apguves veids ir pareizais? 

Dalīšos savā pieredzē. 

   Esmu krievs, kas dzīvo Latvijā, un no bērnības apgūstu gan savu dzimto valodu, gan joprojām 

pilnveidoju latviešu, kura kļuvusi man ļoti tuva. Kādus paņēmienus es izmantoju? Pirmā atziņa- 

lai sekmīgi  prastu citu valodu, tā  ir jāpieņem kā savējā. Nevajag tulkot no dzimtās, bet uzreiz 

formulēt domu un teikumu citā valodā. Pēc laika, tā darot, tu iejutīsies valodas pasaulē un 

valodas barjeras pazudīs kā nebijušas. Tas ir vajadzīgs sekmīgām mācībām, īpaši, ja tu dzīvo 

valstī, kur valsts valoda nav tava dzimtā. Šāds paņēmiens ļauj apgūt valsts valodu kā dzimto.  

   Otrs atzinums- ir ļoti svarīgi  valodu lietot ikdienā kā instrumentu, līdz tā kļūst par daļu no 

tevis. Viena mēneša reāla ikdienas saziņa spēj sniegt lielāku ieguvumu  nekā ilgstoša  teorētiska 

apguve. Būt valodas lietotāju vidē nav tas pats, kas sarunāšanās stundā, kur tev palīdzēs, ja tu 

nevarēsi kaut ko pateikt. Tā ir kā iegremdēšanās valodas pasaulē, kad tu saproti, ka tev jātiek 

galā un jāpaskaidro ar citiem vārdiem, žestiem un asociācijām. 

Trešā un pati būtiskākā atziņa - pirms jebkuras svešvalodas apguves ir jāzina savējā. Tu nekad 

neiemīlēsi un nepieņemsi pilnībā citu valodu, ja nespēsi gramatiski pareizi un pilnīgi izteikties 

savējā. Dzimtā valoda jāpilnveido katru dienu. Rodas jaunas tehnoloģijas, lietas, un, ja negribas 

sajusties ārpus laika, neatlaidīgi  jākopj dzimtā valoda. Cilvēku sirdis nekad neaizsniegs cilvēks, 

kura dzimtā valoda ir nekopta un piesārņota. Un kā gan būs iespējas atrast vārdus citā valodā, ja 

to nav tavā dzimtajā?  

Pilnveidosim valodu zināšanas, lai tās kā spoža polārzvaigzne izgaismo ceļu, palīdz būvēt tiltus 

starp kultūrām un ļauj valodas upei Latvijā plūst plaši, izlaužot arvien jaunas gultnes.  

Vladimirs Medvedevs, 12.a klase 

 

Kā var mācīties valodu? Protot savu valodu. 

                 Visas valodas ir cēlušās no vienas pirmvalodas, bet dažas  tagad ir mirušas. Vai 

valodas var būt mirušas un dzīvas? Jā. Mirusi valoda ir tad, ja tai vairs nav tautas, kas tajā runā 

ikdienā. Bet valoda ir dzīva, ja ikdienā runā tauta, kam tā ir dzimtā valoda un cilvēki, kuriem 

valoda ir tikai valsts valoda.   

               Latviešu valoda - ir visvecākā indoeiropiešu  grupā. Valoda ir kā koks, cik vairāk 

cilvēku rūpējas par to, tik augstāks un lielāks tas būs. Mums  jāuztraucas par to, ka latviešu 

valoda ir sargājama, kopjama, jo tajā runā tikai ap pusotra miljona cilvēku. Valoda, ir kā māte - 

viņa audzina tevi no bērnības, bet vecumā tev jārūpējas par viņu. Taču Latvija - ir vienīgā vieta 

pasaulē, kur latviešu valodu var attīstīt, lepoties un runāt tajā. Skanējumā latviešu  valoda ir ļoti 

maiga, sirsnīga, īpaši dziesmās. Man vienmēr atmiņā būs šūpļa dziesma par circenīti no 
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kinofilmas '' Ilgais ceļš kāpās''. Mīlestība, vienkāršība – tā var raksturot latviešu valodu, kura 

jāiemācās, jāattīsta. 

             Latviešu valoda - ir muzikāla, skaista un emocionāla valoda. Ne velti viņu ir 

daudzinājuši daudzi rakstnieki un dzejnieki, tādi, kā: Krišjānis Barons, Rūdolfs Blaumanis, 

Aspazija, Rainis, Anna Brigadere, Vilis Plūdonis. Tie ir tikai latviesu tautas klasiķi, bet cik 

daudz rakstnieku un dzejnieku atklāj valodas skaistumu un neparastumu!  

Cik vairāk tu ieguldīsi savā valodā, tik skaistāka, bagātīgāka, spožāka un stiprāka tā būs. 

Es lepojos, ka latviešu valoda skan dažādās zemeslodes vietās. Mūsu valsts šogad bija 

prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka pasaulē par mūsu valsti un, protams, par 

mūsu valodu uzzināja vēl vairāk cilvēku. 

         Es kā mazākumtautību cilvēks, savdabīgi mīlu latviešu valodu. Latviešu valoda - nav 

mana dzimtā valoda, bet Latvija - ir mana dzimtene, un ar šo valodu es esmu dzimusi, ieaugusi 

tajā, tagad dzīvoju un dzīvošu arī turpmāk. 

Aleksandra Gluščenko, 8.a klase 


