Mūsu skolas 6.f klases skolniece Katrīna Šrama
2017. gada 14. novembrī piedalījās konkursa

“Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”
laureātu svinīgā pasākumā pie Valsts prezidenta

Apsveicam!

Paldies skolotājai Sarmītei Ebertei

Valsts prezidenta kanceleja konkursu rīko, lai veicinātu skolēnu
patriotismu un pilsonisko līdzdalību, kā arī sekmētu skolēnu interesi par
Latvijas valstiskumu un Valsts prezidenta institūciju.
Konkursā bija aicināti piedalīties Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēni, kā
eseju vai videoierakstu sagatavojot savu uzrunu Latvijas dzimšanas dienā
18. novembrī, ko viņi teiktu, ja būtu Valsts prezidents.

Lūk, ko Katrīna savā uzrunā rakstīja:
Mīļie tautieši, kam Latvijas vārds un nākotne ir svarīgi! Latvija ir kā viens sīks smilšu graudiņš no lielās pasaules pludmales. Tā ir
tik maza no ārpuses, bet tik liela no iekšpuses! Mēs pat neapzināmies to, cik lieli un stipri esam, jo mēs tikai salīdzinām. Salīdzinām sevi
ar citām valstīm, kuras ir daudz lielākas par mums. Daudz lielākas teritorijas ziņā, cilvēku skaita ziņa, bet ne mīlestības un patriotisma
ziņā. Mūsdienu jaunieši notraipa Latviju ar dubļu traipiem. Ja Latvija būtu kā sniegbalta, tautiska blūze, tad uz šīs blūzes būtu redzami
pietiekoši daudz pelēku traipu, kuri rodas, runājot par to, cik Latvijā ir slikti un grūti. Daudzi aizbrauc uz citām valstīm, domājot, ka tur
būs labāk. Taču iedomājaties, ka jūs peldaties Daugavā kādā jaukā vasaras dienā un Daugavas dzidrais ūdens jums ausīs iečukst klusus
čukstus par daudzām Latvijas vērtībām. Tie ir čuksti par Dziesmusvētkiem, kur jūs apdejo jautri un sprigani dejotāji! Viņiem katram
pie blūzītes ir piesprausta sakta, kas liecina par to, ka viņi ir mīļi un draudzīgi cilvēki, jo mēs latvieši visi tādi esam. Un apdzied līksmi
dziedātāji. Viņi jums ausīs iedzied, cik skaista ir Latvija! Cik skaista ir tās daba! Ik reizi, kad tu no rīta izej laukā, tevi sveicina čivinoši
putniņi. Rīta maigais vējš tevi noglāsta, un krāšņās rudens lapas tevi ietērpj visskaistākajos tērpos. Tad tev labajā ausī Daugava iečukst
par mūsu krāšņajiem gadalaikiem. Latvijā tādi ir četri, un tie visi ir brīnišķīgi! Rudenī krāšņo lapu noskaņā mēs varam saprast Latvijas
īsteno vērtību. Ziemā, sildoties pie kamīna, varam iekšēji apskaut Latviju un teikt viņai vismīļākos vārdiņus. Pavasarī mēs katrs varam
uzziedēt Latvijas sirdī kā trausla sniegpulkstenīte. Bet vasarā, peldoties Daugavā, varam saklausīt tās čukstus un ieklausīties Latvijas
patiesajās vērtībās.

Bet kas tad nu? Daugavā iekrīt mazs dzintara gabaliņš, kas, saules apspīdēts, saka, lai ieklausāmies Daugavas čukstos par pagātni,
kur karavīri bija gatavi atdot dzīvības Latvijas dēļ. Viņi katrs kā ozols izveidoja vienu lielu, stipru žogu, kas aizsargāja Latviju un tautu.
Pateicoties viņiem, mums katram tagad ir mājas! Ne tikai karavīri spēj aizsargāt Latviju. Arī mēs to varam. Ikviens no mums var aizstāvēt
savu valsti, runājot par viņu labu, mīlot to, jeb, īsāk sakot, esot patrioti! Mums katram ir jābūt patriotam, jo tikai tā varēsim aizstāvēt
savu valsti, neesot karavīri, jo kurš katrs nevar par tādu vīru kļūt. Mums jāmīl sava valsts, nevis jāsūdzas par to, cik te ir grūta dzīve,
mēs visi kopā esam tik stipri, cik stiprs ir mūsu visvājākais posms.
Lai Dievs svētī Latviju! Daudz laimes dzimšanas dienā gan Latvijai, gan mums visiem, jo šie svētki ir ne tikai Latvijai, bet arī mums pašiem.
Kopīgi veidosim Latviju labāku, turīgāku un stiprāku! Paldies!

