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Ezītis no Gaiziņa ielas 

 Neparasts gadījums nesen notika Rīgas Vakara ģimnāzijā. Izmantojot skaidro laiku, 

skolas sētnieks steidza sakārtot ziemciešu dobes. Posmā starp zālienu un puķu dobi grā-

beklis pēkšņi izvēla palielu lapu, velēnu un zemes pikuci. Kad sētnieks šo vīstokli gribēja 

nest uz konteineru – tas pēkšņi… sāka kustēties un tirināt savas ķepiņas. Ezītis! Starp 

prasmīgi savītajām krešu stīgām un dzeltenajām kļavu lapām iedobītē adatainis bija izvei-

dojis savu ziemas “gultiņu”.  

 

 Pats par sevi šis notikums nebūtu nekas īpašs, jo, kā zināms, visi šie kukaiņēdāju 

kārtas pārstāvji dodas ziemas guļā. Pārsteidz tas, ka ezītis ziemas miegam bija izvēlējies 

vietu Gaiziņa ielā, pie paša Centrāltirgus.  

 Kā viņš šeit gadījās – tālu prom no sava zaļā, ierastā meža? Varbūt kā bērnu multe-

nēs bija devies pēc ābolu un sēņu krājumiem uz tirgu, bet ziema ceļā pārsteigusi?  

 Lai kā arī būtu, pēc fotosesijas ežulis tika ielikts atpakaļ viņa izraudzītajā vietiņā. 

Skolas darbinieks gādīgi kā dūnu pēļus virsū pamīšus uzbēra kļavu lapas, zemi un kūdru. 

Bet lai ziemas miegs netiktu traucēts, apkārt guļvietai tika sasprausti mietiņi. Ezīt, lai tev 

silta un sniegiem bagāta ziema! 

              I.Butevica  

           Rīgas vakara ģimnāzijas skolotāja  



1. novembris 
1922. — Osmaņu impērija beidza pastāvēt: pēdējais sultāns Mehmeds VI Vahdettins  atteicās no 

troņa. 

3. novembris 
1903. — ar  ASV atbalstu Panama deklarēja neatkarību no Kolumbijas. 

4. novembris 
2008. — Baraks Obama kļuva par pirmo afroamerikāni, kurš ievēlēts par ASV prezidentu. 

5. novembris 
1957. — atklāja satiksmi pa Akmens tiltu  Rīgā. 

6. novembris 
1954. — Latvijā, Rīgā sāktas regulāras televīzijas pārraides. 

7. novembris 
1996. — NASA palaida Marsa zondi Mars Global Surveyor  

8. novembris 
1860. — atklāja pirmo dzelzceļa līniju Latvijā. 

9. novembris 
1953. — Kambodža ieguva neatkarību no Francijas. 

10. novembris 
1933. — krievu literāts Ivans Buņins saņēma Nobela prēmiju lite-
ratūrā. 

11. novembris 
2007. — notika filmas "Rīgas sargi" pirmizrāde. 

12. novembris 
2006. — Dienvidosetijā notika referendums par neatkarību 
no Gruzijas. 

13. novembris 

2002. — tankkuģis Prestige nogrima pie Spānijas Galisijas krasta, izraisot pla-
šu naftas piesārņojumu. 

14. novembris 

1922. — par pirmo Latvijas Valsts prezidentu ievēlēja Jāni Čaksti  

15. novembris 

1983. — dibināta Ziemeļu Kipras Turku Republika, kuru atzinusi ti-
kai Turcija. 
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Svecīšu nolikšana pie Rīgas pils mūra 11. no-

vembra krastmalā 2014. gada Lāčplēša dienas 

vakarā  

 

Lāčplēša diena ir piemiņas diena, ko atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armi-

jas uzvarai pār  Rietumu brīvprātīgo armiju jeb  tā saukto Bermonta karaspēku, kurš 

mēģināja iebrukt Rīgā 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša die-

nā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.  

Lāčplēša dienai veltī-
tais lāpu gājiens 

Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas 
valsts apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi „Par Latviju”. 
Lāčplēša kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo 
latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri pie-
dalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja 
Latvijas valsts nodibināšanu.  

Latvijas armijas karavīri pozīcijās Daugavmalā, Rī-
gā. Novembris. Fotogrāfs Jānis Rieksts – no grā-
matas „90 Latvijas gadi”, Rīga, 2008. g., 19. lpp. 
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1918.gada 18.novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas 

valsts.  

18.novembrī visas dienas garumā notiek dažādi pasākumi 

visā Latvijā.  

Pēc himnas “Dievs, svētī Latviju!“ nodziedāšanas sekoja Ministru Prezidenta Kārļa Ulmaņa 

ziņojums par Pagaidu valdības nodomiem un uzdevumiem.  

18.novembris - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena  

Svētku diena Rīgā noslēdzas ar krāšņu uguņošanu virs 

Daugavas 

Rīgā svētku svinības sākas dienas 

pirmajā pusē ar svinīgo gājienu un 

ziedu nolikšanu pie Brīvības piemi-

nekļa, tajā piedalās arī Latvijas 

valsts prezidents un citas valsts 

augstākās amatpersonas.  

Pēcpusdienā 11. Novembra krastmalā notiek 

svinīgā Nacionālo bruņoto spēku parāde un 

daudzveidīgi koncerti Rīgas koncertzālēs un 

kultūras centros.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dievs,_sv%C4%93t%C4%AB_Latviju


Senākais zināmais sarkanbaltsarkanais karogs izgatavots 1916. gadā un pirmo reizi pacelts 
virs Latviešu biedrības nama Valmierā 1917. gadā.  

Sarkanbaltsarkanā karoga vēsture ir sena. Senākās liecības par sarkanbaltsarkanu karogu atrodamas 
"Atskaņu hronikā", kas sarakstīta 13. gadsimtā, - ar karogu no Cēsīm nāk latgaļu karavīri. Latgaļi bija vi-
ena no ciltīm, kas senatnē dzīvoja Latvijas teritorijā. Par karogu stāsta arī vairākas vēsturiskās teikas. 

Karoga ar likumu noteiktās garuma un platuma proporcijas ir 
2:1:2. Šādu karoga metu uzzīmēja mākslinieks Ansis Cīrulis, tas 
arī kļuva par pamatu Latvijas karogam. Pirmie nozīmīgākie šā 
laika sarkanbaltsarkano krāsu lietošanas gadījumi saistās ar 
valsts proklamēšanas aktu 1918. gada 18. novembrī 2. Rīgas 
pilsētas teātra (tagad Latvijas Nacionālais teātris) ēkā Rīgā 
1918. gada 18. novembrī. 

Latvijas Republikas ģerbonis.Ģerboņa nozīmīgākā sastāvdaļa 
ir centrā - taisnstūrveida vairogs ar noapaļotu lejasda-
ļu.Latvijas ģerbonī vairogs sadalīts trīs daļās. Uz tā attē-
lots sarkans lauva, kas simbolizē Kurzemi un Zemgali, sudraba 
grifs (fantastisks zvērs ar lauvas ķermeni un ērgļa galvu), kas 
simbolizē Vidzemi un Latgali, augšā – saules motīvs.Virs vairo-
ga - trīs zvaigznes, kas simbolizē trīs Latvijas novadus, kuri ap-
vienojās neatkarīgā Latvijas valstī, - Vidzemi, Kurzemi, Latga-
li.Ģerboņa pamatnē - ozollapu vainags ar lentu valsts karoga 
krāsās. Vairoga turētāji ir lauva un grifs. 

Krievijas impērijas laikā nebija vēlams lietot vārdu "Latvija", tāpēc tā vietā koristi dziedāja 
"Baltija". Dziesma kļuva populāra un iemīļota tautā. "Dievs, svētī Latviju!" tika izpildīta Latvijas neatkarī-
bas proklamēšanas svinīgajā pasākumā 1918. gada 18. novembrī.1920. gadā Latvijas Satversmes sapul-
cē „Dievs, svētī Latviju!” tika apstiprināta par Latvijas valsts himnu. 

Saules motīvs lietots jau pirms 1918. gada, - latviešu strēlnieku karogos un zīmotnēs; tas bija arī pirmajā 
ģerbonī.Diskusijas izraisīja sarkanā lauvas un sudraba grifa figūras ģerbonī, jo tās neuzskatīja par latvis-
kām. Tomēr tās stāsta par mūsu vēsturi. 

Himna Lūgšana „Dievs, svētī Latviju!” 

pirmo reizi tika dziedāta 1873. gadā, 

atklājot I vispārējos latviešu dziesmu 

svētkus. Tās mūzikas un teksta autors - 

Kārlis Baumanis (1835-1905) – viens no 

pirmajiem latviešu oriģināldziesmu au-

toriem. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Nacion%C4%81lais_te%C4%81tris
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Latvijai—100 

Latvijā ir 4 dabas rezervāti, kas ir teritorijas ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpa-
šām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību.  

I.  Teiču dabas rezervāts 

II. Krustkalnu dabas rezervāts 

III.  Moricsalas dabas rezervāts 

IV. Grīņu dabas rezervāts  

Grīņu dabas rezervāts  

kopš 1936. gada  

Moricsalas dabas rezervāts 

kopš 1912 gada. 

Moricsalas dabas rezervāts 

kopš 1977. gada. 

Teiču dabas rezervāts 

kopš 1982. gada  

Saskaņā ar Latvijas Satversmi valsts teritoriju sastāda  

 Vidzeme , Latgale, Kurzeme un  Zemgale, tomēr pie kultūrvēsturiskajiem 
novadiem pieskaita arī Sēliju.  

https://daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_rezervati/teicu_dabas_rezervats/
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Intervija ar mūsu skolas audzēkni  

Pateicoties motokrosa fanātiķiem, Latvijā turpina attīstīties šis lieliskais sporta veids, ko mēs visi 

pazīstam kā motokross. Mēs visi varam būt lepni, ka mūsu skolas 11.u klasē mācās jauna zvaigzne – Rojs 

Gredzens. Jaunais un talantīgais puika no Cēsīm, Rojs Gredzens, savos 17 gados ir piedalījies “Zelta 

mopēda” sacensībās, brauc klasē 45 cc 16+ , kāpis uz goda pjedestāla.  

Kas Jūs mudināja sākt nodarboties ar motosportu? 

Tēvs aizveda uz Biķernieku trasi. Skatījos sacensības, Iepatikās. 

Kad Jūs sākāt nodarboties ar motosportu?  

9 gadu vecumā. 

Vai Jūsu vecāki ar prieku pieņēma Jūsu izvēli? 

Vecāki ar prieku mudināja, atbalstīja mani. 

Kas Jums visvairāk patīk motosportā? 

Adrenalīns. 

Vai Jums ir bijušas traumas? 

Paldies Dievam, tikai viegli nobrāzumi. 

Kādās sacensībās Jūs piedalījāties? 

Esmu piedalījies visos Latvijas čempionātos un Igaunijas čempionātos. 

Vai tas ir dārgs hobijs ? 

Jā, dārgs, tūkstošus maksā. Mopeds, vēl ķivere, aizsargi, zābaki un pārējais ekipējums. 

Vai Jūs ieteiktu nodarboties ar to citiem? 

Ieteiktu arī citiem, kaut ir bīstams sporta veids un ļoti dārgs. 

Jūs mācāties arodskolā, pirmdienās un ceturtdienās vēl ģimnāzijā, nodarbojaties ar motosportu, bet 

diennaktī tikai 24 stundas. Kur Jūs ņemat laiku?  

Brīvdienās braucu uz Valku,Tur ir trase.kur trenējos sacensībām. Darbdienās eju uz trenažieru zāli, jo 

brauciena laikā nepieciešams fizisks spēks. 

Ko Jūs ieteiktu mūsu skolēniem un skolotājiem? 

Atbalstīt tādus jauniešus, kuri nodarbojas ar sportu, dzīvo 

veselīgu dzīvesveidu, nesēž pie datora. 



17. novembris 


