
IDEJU 
STROPS
INFORMĒ, IESAISTA, IEDVESMO 
UN ATBALSTA PEDAGOGUS

“Ideju strops” top projektā “DemokrātiJĀ”. Projekta 
mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijas 
skolās. Ikviena izglītības procesā iesaistītā JĀ! 
demokrātiskai un cieņpilnai apziņai, stājai un sazi
ņai klasē, skolā, pilsētā, valstī ir mūsu nākotnes 
pamats. Saki arī savu JĀ! 

Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihten
štei na un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas gran
tu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Pro jektu 
īsteno biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadar
bībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS”.

8/2021

DEMOKRĀTIJAS 
STIPRINĀŠANA 

SKOLĀ

AKTUALITĀTES
1. 
Demokrātijas pēcpusdiena “Prāta spēles” 25. novembrī no 
plkst. 16.00 līdz plkst. 17.30. Interesanti jautājumi, azartiski 
spēlētāji, noderīgas balvas! 
Aicinām pieteikt  1 līdz 7 dalībniekus  (skolotāji, 7.–12. klašu 
skolēni) no skolas. Katrs dalībnieks spēlē piedalās individuāli 
vai pārī (pie vienas ierīces). Prāta spēļu viesis – Kārlis 
Būmeisters. Reģistrācija dalībai “Prāta spēlēs” šeit.

2. 
Aicinām pieteikt brīvprātīgos godināšanai!
Lai novērtētu līdzcilvēkus, organizācijas un to paveiktos 
darbus, aicina pieteikt labākos brīvprātīgā darba veicējus un 
organizētājus, izvirzot kandidatūru Nodarbinātības valsts 
aģentūras organizētā pasākumā “Gada brīvprātīgais 2021”. 
Pieteikumi sniedzami par brīvprātīgā darba aktivitātēm 
laika posmā no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 15. 
decembrim. Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021” 
brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas 
iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldības 
iestāde. Pieteikumu iesniegšana norit līdz 15. decembrim. 
Sīkāka informācija šeit. 

3.
Tīmekļseminārs “Radošā sadarbība ar tiešsaistes rīku “Canva”” 
2021. gada 23. novembrī. Pieteikšanās,  aizpildot pieteikuma 
anketu tiešsaistē. Canva ir lielisks rīks skolotājam, kas palīdz 
veikt dažādus darbus, piedāvājot jau gatavas veidnes plā
notājiem, stundu plāniem, laboratorijas darbiem, plakātiem, 
prezentācijām un vēl daudz citām iecerēm un veicamajiem 
darbiem. 

MĒS, TĀPAT KĀ BITES, DZĪVOJAM SAIMĒ. TĀPAT 
KĀ KATRA BITE IR SVARĪGA RŪPĒS PAR STROPU, 
TĀ MĒS KATRS ESAM NOZĪMĪGS, VEIDOJOT 
LABĀKU VALSTI, EIROPU UN PASAULI.

JĀ!

JĀ!

https://ej.uz/demokrātijĀ_prāta_spēles
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/jspa-jaunumi/esi-brivpratigais-godinasana-2021/
https://zoom.us/meeting/register/tJctde-gqz0vE9Z-tNwxwbimIPLd8DRgqxhE
https://zoom.us/meeting/register/tJctde-gqz0vE9Z-tNwxwbimIPLd8DRgqxhE


MATERIĀLI DARBAM KLASĒ 
1.
Daiņa Īvāna “Spēka vārdi demokrātijai” 
Pieejams šeit.

2.
Valsts prezidenta Egila Levita lekcija “Demokrātijas attīstība 
Latvijā” 
Pieejams šeit.

3.
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes docē
tājas un studiju programmas “Reģionālā politika un valsts 
pārvaldība” vadītājas profesores Ilgas Kreituses tiešsaistes 
lekcija “Jaunība un demokrātija” 
Pieejams šeit. 

4.
Eiropas vēstures nams – muzejs, kurā virtuālās izstādēs 
tiek atspoguļoti starptautiskie notikumi, kas veidojuši un 
ietekmējuši mūsu kontinentu. Tiek piedāvāts vēstures izklāsts 
no Eiropas skatupunkta, saistot un salīdzinot kopīgo pieredzi 
un tās daudzveidīgās interpretācijas, visā Eiropā rosinot izziņas 
procesu, kuram pamatā esošais skatījums sniegtos pāri valstu 
robežām.
Pieejams šeit.

5.
Pētījums “Patriotisms Latvijas jauniešu vidū un sabiedrībā”, 
2018. 
Pieejams šeit.

6.
Materiālu kopa 7.–12. klašu skolēniem "Latviešu valodas 
stāsts". 
Pieejams šeit.  
Darbs ar materiāliem palīdz apzināties latviešu valodas attīstī
bas gaitu un valodas nozīmi valsts izveidē un pastāvēšanā.
Materiālu kopā ietvertas idejas nodarbībām, uzdevumi skolē
niem, kā arī izziņas materiāli par latviešu valodu video formātā.  

7.
Mācību materiāls kritiskās domāšanas, medijpratības un infor
mācijas pratības pilnveidei, kā arī sazvērestības mītu izpratnei 
“Vai vienradži eksistē” 10.–12. klašu skolēniem
Pieejams šeit. 

JĀ!
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https://www.youtube.com/watch?v=SndwgFKj-Vk
https://www.facebook.com/watch/?v=918785401876449
https://www.lnb.lv/lv/tiessaistes-lekcija-jauniba-un-demokratija
https://historia-europa.ep.eu/lv/pastaviga-ekspozicija/eiropa-sobrid
https://www.naa.mil.lv/sites/naa/files/document/PETIJUMS_PATRIOTISMS.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/pamatskolai
https://drossinternets.lv/lv/posts/view/sazverestibas-miti-celoni-un-sekas


Attiecības

Visi man labi ļaudis,
Kad es pati laba biju;
Visi mani naidinieki,

Kad es naida cēlējiņa.
(Latviešu tautasdziesma)

Atbildība

„Pie kriminālatbildības 
saucama fiziskā persona, kas 
līdz noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanas dienai sasniegusi 
četrpadsmit gadu vecumu.”
(Latvijas Republikas Krimināllikums) 

Ābece

Pirmo ilustrēto latviešu ābeci  
1787. gadā izdeva baltvācietis  
Gothards Frīdrihs Stenders. 

„Ugunsgrēks daždien no pīpes nāk;
Tas ir kauns, kad knauķis smēķēt sāk.”

(Skaitāmpants no „Bildu ābices”)

Brīvība 

„Latvijas tauta izcīnīja 
savu valsti Brīvības cīņās.  
Brīvi vēlētā Satversmes 
sapulcē tā nostiprināja 

valsts iekārtu un nolēma 
sev Satversmi.” 

(Latvijas Republikas Satversme)

Cieņa 

„Eiropas Savienība balstās 
uz nedalāmām, universālām 

vērtībām – cilvēka cieņu, brīvību, 
vienlīdzību un solidaritāti;  

tās pamatā ir demokrātijas  
un tiesiskuma principi.”

(Eiropas Savienības Pamattiesību harta)

Cilvēks

„Mugurkaulnieku tipa  
zīdītāju klases primātu kārtas 

hominīdu dzimtas ģints; 
visaugstāk attīstītā dzīvā būtne, 
kas spēj domāt, runāt, izgatavot 

darbarīkus un izmantot tos 
sabiedriskā darba procesā.” 

(www.tezaurs.lv)

UZDEVUMI
Svētku mēnesī piedāvājam spēli “Vērtību ABC”, kas aktualizē latvisko identitāti veidojošas vērtības un simbolus, kā arī 
pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kultūrtelpu laika lokos. Ieteikumi spēles norisei:
1. Spēlē piedalās 2–6 spēlētāji. Spēle norit pulksteņrādītāja virzienā.
2. Izdrukājiet un sagrieziet kartītes! 
3. Katram spēlētājam izdaliet 6 kartītes! Pārējās kartītes aizklātā veidā nolieciet galda vidū. 
4. Spēli sāk spēlētājs, kuram ir kartīte ar vārdu, kurš sākas ar A. Ja nevienam no dalībniekiem šāda vārda nav, tad spēli sāk 

tas spēlētājs, kuram ir kartīte ar nākamo alfabēta burtu. 
5. Pirmais spēlētājs noliek izvēlēto vērtības kartīti un nosauc vērtību. Nākamais spēlētājs izvēlas to kartīti, kas tematiski 

saistāma ar redzamo vērtību.  Izveidoto teikumu ( jēgpilns, faktoloģiski pareizs) spēlētājs pasaka skaļi. Izteikuma pareizību 
uzrauga pārējie spēlētāji, lemjot, vai to pieņem vai noraida. Noraidīšanas gadījumā spēlētājs paceļ abas kartītes. 

6. Pārējie dalībnieki var papildināt gājiena laikā izliktās kartītes, ja vārdiem ir vienādi sākuma burti. Šajā gadījumā spelētājs 
veido teikumu, iesaistot tajā visas redzamās vērtības. 

7. Pēc veiksmīga gājiena  spēlētājs izmantotās kartītes liek nost un paceļ jaunas kartītes. Rokās vienmēr jābūt ne mazāk 
kā 6 kartītēm, kamēr kartītes nebeidzas.

8. Uzvar spēlētājs, kurš pirmais ir izlicis visas kartītes. 

JĀ!
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Čaklums

Ai bitīte, ai bitīte,
Tavu lielu čaklumiņu:

Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti,
Ne miedziņa negulēja.

(Latviešu tautasdziesma)

Draudzība

Kas ar gudriem draudzējas,  
tas top gudrs. 

(Latviešu tautas sakāmvārds)

Drosme

Mantu zaudēt – nekas  
nav zaudēts;  

godu zaudēt – daudz zaudēts;  
dūšu zaudēt – viss zaudēts.

(Latviešu tautas sakāmvārds)

Darbs

„Kas darbu nedara, tas par  
darbu runā. Kas darbu 

nespēj, tas darbu kritizē.  
Kas darbu dara, tas klusē,  
un darbs par viņu runā.”

(Rainis)

Daba

„Ikviens rūpējas par sevi, 
saviem tuviniekiem un 

sabiedrības kopējo labumu, 
izturoties atbildīgi pret citiem, 

nākamajām paaudzēm,  
vidi un dabu.” 

(Latvijas Republikas Satversme)

Dzīvesziņa

„Latvijas identitāti 
Eiropas kultūrtelpā kopš 
senlaikiem veido latviešu 

un lībiešu tradīcijas, latviskā 
dzīvesziņa, latviešu valoda, 

vispārcilvēciskās un  
kristīgās vērtības.”

(Latvijas Republikas Satversme)

Emocijas

Emocijzīmes, ko mūsdienās 
plaši izmanto virtuālajā 

komunikācijā, 1999. gadā 
Japānā radīja grafikas  

dizainers Shigetaka Kurita.

Folklora

Latviešu tautai ir bagātīgs 
folkloras mantojums: 

tautasdziesmas, pasakas, 
teikas, mīklas, sakāmvārdi, 

parunas, ticējumi.

Gods

„Mans zelts ir mana tauta,  
mans gods ir viņas gods.”

(Rūdolfs Blaumanis)
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Gudrība

Jau izsenis gudrības  
un zināšanu simbols 

daudzām tautām ir pūce.
Senajā Grieķijā pūci  

uzskatīja par gudrības 
dievietes Atēnas putnu.

Griba

“Mēs maza cilts,  
mēs būsim lieli tik,  

cik mūsu griba.”
(Rainis)

Ģimene 

„Uzticība Latvijai, latviešu 
valoda kā vienīgā valsts valoda, 
brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, 
taisnīgums, godīgums, darba 

tikums un ģimene ir saliedētas 
sabiedrības pamats.”

(Latvijas Republikas Satversme)

Izglītība 

Latvijas Republikas  
Izglītības likums nosaka, 

ka Latvijā ir obligāta 
pamatizglītības iegūšana.

Inteliģence 

„Inteliģence ir attīstītas 
garīgās un intelektuālās 

spējas, vispusīgu zināšanu 
un atziņu bagātība.”

(www.tezaurs.lv)

Jautrība 

„Tik jautra kā burbuļu avotiņš,
Tik sēra kā pāri tam vītoliņš [..]

Es esmu kā roze starp rāceņiem,
Kā uguns starp sausiem žagariem –

Jā, tāda es esmu, to zināt!
Nu nākat sev pirkstus apdedzināt!”

(Aspazija)

Jūtas

„Bet žogam, ko prāts uzceļ,  
jūtas viegli kāpj pāri.”

(Rūdolfs Blaumanis)

Jaunība

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 
(Latviešu sakāmvārds)

Kultūra

„Latvijas Kultūras kanonā ir 
ietvertas 99 nozīmīgas Latvijas 

kultūras vērtības. 
Šīs dažādās vērtības aptver  

gan dažādas kultūras nozares, 
gan sniedzas laikmetiem  

un gadsimtiem pāri.”
(www.kulturaskanons.lv)
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Laime

Katrs pats savas  
laimes kalējs! 

(Latviešu tautas sakāmvārds)

Laiks

Latviešu valodā darbības 
vārdiem šķir trīs vienkāršos un 

trīs saliktos laikus: vienkāršā 
tagadne, vienkāršā pagātne, 

vienkāršā nākotne, kā arī saliktā 
tagadne, saliktā pagātne un 

saliktā nākotne. 

Mīlestība

„Bez mīlestības mēs  
paliekam lietu virspusē.”

(Zenta Mauriņa)

Māja

Latvijas augstākā būve 
atrodas Rīgā – Rīgas radio un 

televīzijas tornis Zaķusalā.  
Tā augstums ir 368,5 m.

Neatkarība

4. maijā tiek svinēta Latvijas 
Republikas Neatkarības 

atjaunošanas diena.  
1990. gada 4. maijā tika 
atjaunota 1922. gada 

15. februārī pieņemtā Latvijas 
Republikas Satversme.

Nākotne

„2030. gadā Latvija būs 
plaukstoša aktīvu un 

atbildīgu pilsoņu valsts.
Ikviens varēs justies drošs 

un piederīgs Latvijai, 
šeit katrs varēs īstenot 

savus mērķus.”
(Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030. gadam)

Pateicība

Triju Zvaigžņu ordenis ir 
visaugstākais Latvijas valsts 
apbalvojums, kas izveidots 

1924. gadā par piemiņu Latvijas 
valsts tapšanai un atjaunots 

1994. gadā. Ordeņa meta autors 
ir tēlnieks Gustavs Šķilters.

Patriotisms

„Patriotisms ir savas 
dzimtenes un tautas mīlestība, 

gatavība pašaizliedzīgi 
darboties to labā.”

(www.tezaurs.lv)

Prieks

„Kāpēc vairot sāpes?  
Lai vairojas labāk prieks.”

(Kārlis Skalbe)
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Radošums 

„Radošs indivīds un 
sabiedrība, kas spēj novērtēt 

un izmantot savu radošo 
potenciālu, ir galvenie 

attīstības virzītājspēki. Tikai 
šāda sabiedrība spēj domāt 

un rīkoties ilgtspējīgi.”
(Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030. gadam)

Saule

Nava tiesa, nava tiesa,
Ka Saulīte nakti guļ.
Vai rītā tur uzlēca,
Kur rietēja vakarā? 
(Latviešu tautasdziesma) 

Satversme

Latvijas Republikas 
Satversme, kas pieņemta 
1922. gadā un atjaunota 

1990. gadā, ir Latvijas 
Republikas pamatlikums. 
Satversmei ir 8 nodaļas  

un 116 panti.

Tauta

Latvijas valsts suverēnā 
vara pieder Latvijas tautai.

(Latvijas Republikas Satversme)

Tikums

Ne visām dziesmiņām
Es zināju otru pusi;
Ne visām meitiņām
Es zināju tikumiņu.
(Latviešu tautasdziesma)

Uzticība

116111 – bērnu un 
pusaudžu uzticības tālruņa 

numurs, uz kuru zvanot 
iespējams saņemt padomu 
un iegūt atbalstu grūtībās.

Ūdens

Latvijā ir apmēram 12 500 upju, 
strautu un lielo grāvju.  

Tikai 777 upes ir garākas  
par 10 km, no tām 17 upes  

ir garākas par 100 km. 
(enciklopedija.lv)

Valsts 

„..Latvijas valsts ir izveidota, 
apvienojot latviešu 

vēsturiskās zemes un 
balstoties uz latviešu nācijas 

negrozāmo valsts gribu 
un tai neatņemamām 

pašnoteikšanās tiesībām..” 
(Latvijas Republikas Satversme)

Zeme

Latvijas platība ir 64 589 km². 
Latvija atrodas Ziemeļeiropā, 

Baltijas jūras austrumu 
krastā. Latvijas robežas 

kopējais garums ir 1836 km.
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Karogs

Latvijas valsts karogs  
ir karmīnsarkans ar baltu 
horizontālu svītru. Tas ir  

Latvijas valsts simbols, kas 
radīts 19. gadsimtā Tērbatā 

pēc „Atskaņu hronikas”  
(sarakstīta ap 1290. gadu).

Demokrātija 

„Latvija kā demokrātiska, 
tiesiska, sociāli atbildīga  

un nacionāla valsts balstās 
uz cilvēka cieņu un brīvību, 
atzīst un aizsargā cilvēka 
pamattiesības un ciena 

mazākumtautības.”
(Latvijas Republikas Satversme)

Latviešu tautas teikas tēls, kurš 
kļuvis par nacionālo varoni, 

tautas stipruma simbolu, Andreja 
Pumpura radītā nacionālā eposa 
„Lāčplēsis” (1888) galveno varoni. 
Lāčplēsis mudina tautu cīnīties 
par brīvību un pašnoteikšanos.

#lacausis #rainis #mzalite #rokopera 
#komikss #kangars #melnaisbruninieks

Lāčplēsis

Andreja Pumpura eposa 
„Lāčplēsis” (1888) un 

Raiņa lugas „Uguns un 
nakts” (1905) tēls,  

kas simbolizē Latviju  
un garīgo tīrību.

#identitate #lacplesis #spidola

Laimdota

Andreja Pumpura eposa 
„Lāčplēsis” (1888) un 

Raiņa lugas „Uguns un 
nakts” (1905) tēls, kas 

mudina Lāčplēsi neapstāties 
pie sasniegtā, iet tālāk. 

Sievišķā spēka, gudrības  
un viltības simbols.

#identitate #lacplesis #laimdota

Spīdola

1903. gadā Rīgas Latviešu 
teātra direktors lūdzis Annai 

Brigaderei iztulkot kādu bērnu 
lugu. Rakstniece, nevarēdama 

neko piemērotu atrast, trīs 
dienu laikā sacerējusi pasaku 

lugu „Sprīdītis”.
#lienite #pamate #vejamate 

#mezamate #sprungulins #princese 
#gulbis #laimigazeme

Sprīdītis

Auseklītis

Senlatviešu zīme, kas simbolizē 
rīta zvaigzni – gaismas uzvaru 

pār tumsu. Aizsargzīme. 
Folklorā Auseklis ir Dieva dēls, 

zvaigžņu skaitītājs, Saules 
meitas līgavainis.

Austras koks

Saules koka zīme, ko citās 
kultūrās dēvē arī par Pasaules 

koku. Simbolizē saules ceļu 
un pasaules kārtību.

Jumja zīme

Auglības zīme, ko dabā iemieso 
arī divas kopā saaugušas vārpas, 

augļi, dārzeņi. Attēlota spāru 
galos, Jumja zīme gādāja par 

pārticību un saticību šajās mājās.
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Māras krusts

Krustu krusts, kas izsaka 
noslēgtību un pilnību. Māra ir 

gan Zemes māte, gan Meža, Jūras 
un Veļu māte. Lieta, kam bija 

uzvilkts Māras krusts, saņēma tās 
aizsardzību un svētību. 

Pērkona krusts

Ugunszīme, kas saistīta ar 
Pērkonu, Sauli un Laimu. 

Simbolizē uguni un enerģiju, 
aizsargā no visa ļaunā.

Saules zīme

Mūžīgās kustības un dzīvības 
simbols, saistīta ar seno 

auglības kultu. Saule ir centrālais 
tēls latviešu mitoloģijā, ko īpaši 
godina saulgriežos – Sauli šajos 
svētkos simbolizē ugunskurs, 

vainags un Jāņu siers.

Laimas slotiņa

Laimas zīme, kas līdzinās 
putna spalvai. Putns ir 
dvēseles simbols, un 

Laima – dvēseles sargātāja, 
kas izvēlas cilvēka likteni, 
pārrauga mūža ritējumu.

Zalkša zīme

Zalktis simbolizē gudrību 
un zintniecību, saistīts arī 

ar Māras dievību, kas mēdz 
iemiesoties čūskā. Simbolizē 

veļu pasauli – Aizsauli.

Ūsiņa zīme

Ūsiņš – senlatviešu gaismas 
dievība, zirgu un bišu aizgādnis. 

Ūsiņa zīme, kas simbolizē 
gaismas zirgus un dzīvību, 
visbiežāk bijusi sastopama 

cimdu rakstos, sniedzot savam 
valkātājam veiksmi ceļā.

Dieva zīme

Visu zīmju, krustu un rakstu 
pamats. Apzīmē debesu jumu 

un vīrišķo spēku. Simbolizē 
debesis kā pasaules jumtu. 

Arī senlatviešu māju jumti tika 
veidoti atbilstoši šai zīmei – 

dzīve ritēja zem Dieva zīmes.

Daugava

Latvijas lielākā upe, kas iztek 
no Valdaja augstienes Krievijā, 

tek cauri Baltkrievijai, līdz 
ietek Latvijā jau 200 m plata. 
Daugavas kopējais garums ir 
1005 km, no kuriem 352 km  

ir Latvijā.
#liktenupe #staburags

Cielava

Baltā cielava ir Latvijas 
nacionālais putns. Viens no 

visbiežāk minētajiem putniem 
latviešu tautas pasakās 

un tautasdziesmās. Latvijā 
sastopamas četras cielavu 

pasugas, bet pasaulē – deviņas. 
Ziemo Āfrikā un Āzijā.

#gajputns #motacilla
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Stārķis

Baltais stārķis visā Latvijas 
teritorijā ligzdo tikai kopš 

19. gadsimta, 18. gadsimtā tas 
bijis sastopams tikai Kurzemē. 
Mūsdienās Latvijā ligzdo vairāk 

nekā 10 000 stārķu pāru. 
Ziemo Āfrikā un Indijā.
#gajputns #svetelis #ciconia

Grobiņas 
ģerbonis

Gaiziņš

Augstākais kalns Latvijā – 
311,94 m. 16 000 gadu vecs. 
Atrodas Madonas novada 
Bērzaunes pagastā. Ziemā 

Gaiziņkalnā darbojas 
slēpošanas trases. 

#vidzeme #paugurs

Himna

Latvijas valsts himna 
„Dievs, svētī Latviju!” ir 

komponēta 1872. gadā. 
Pirmatskaņota 1873. gadā 

Pirmajos vispārīgajos latviešu 
dziedāšanas svētkos.  

Kārļa Baumaņa kora dziesma 
himnas statusu ieguvusi 

1920. gadā. 

Lībieši

Lībieši jeb līvi ir Baltijas somu 
tauta, kas plaši apdzīvojuši 
Kurzemes ziemeļdaļu un 

Vidzemes rietumdaļu, viena no 
Latvijas pamattautām. Pamazām 
asimilējušies – mūsdienās lībiešu 
valodā labi sazināties spēj vien 

ap 30 cilvēku.
#livones #kaupo #ako

Liepa

Lapu koks ar sirdsveida lapām 
un dzeltenīgiem ziediem. 

Folklorā simbolizē sievišķo 
spēku. Lielākā liepa Latvijā ir 
Valdemārpils elku liepa pie 

Sasmakas ezera – tās stumbra 
apkārtmērs ir 8,05 m.

#dizkoki #tilia #liepziedi

Liepājas 
ģerbonis

Ozols

Visraženākais Latvijas koks gan 
stumbra apkārtmēra un vainaga 

apjoma, gan ilgmūžības ziņā. 
Folklorā simbolizē vīrišķo spēku 

un izturību. Lielākais ozols Latvijā 
un Baltijā ir Kaives senču ozols 
(stumbra apkārtmērs 10,2 m).

#dizkoki #quercus

Kandavas 
ģerbonis

Vecrīga

Rīgas pilsētas vissenākā 
daļa. Tā ir bijusi nocietināta 

viduslaiku pilsēta, ko 
1201. gadā dibinājis 

bīskaps Alberts. Teritoriālas 
pārmaiņas to nav skārušas 

jau kopš 1863. gada. Lielākajai 
daļai Vecrīgas ēku ir piešķirts 
kultūras pieminekļa statuss. 

Vainags

Vainags ir saules, auglības un 
gadskārtu rituma simbols. Ja 
ziedu un ozollapu vainagus 

Jāņos varēja valkāt ikviens, tad 
no audekla, zīlēm, dzīpariem 

vai bronzas darinātus vainagus 
senatnē drīkstēja valkāt tikai 

neprecētās meitas. 
#ligo #tautasterps #tradicijas

Prezidents

Latvijas Valsts prezidentu, 
kas ir augstākā amatpersona, 

ievēl Saeima uz četriem 
gadiem. Par prezidentu var 
kļūt Latvijas pilsonis, kurš 

sasniedzis 40 gadu vecumu. 
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Dzintars

Dzintars ir pārakmeņojušies 
terciārā perioda priežu sveķi. 
Baltijas dzintars ir aptuveni 

40 miljonus gadu vecs. 
Dzintaram ir dažādas krāsas. 

Smagākais ir caurspīdīgais 
dzintars, kurā ir mazāk poru.

#dzintarskabe #kosmetika #rotas 
#medicina

Cerība 

Vai atceries Imanta Ziedoņa 
Zilo pasaku? Tajā Cerību 

zirgs ir ilgu un cerību 
krāsā – vizbuļu, hiacinšu un 

neaizmirstuļu zils.

Saeima

Saeima ir Latvijas Republikas 
parlaments, ko veido tautas 

ievēlēti 100 deputāti. Saeimas 
darbību regulē Satversme 
un Saeimas kārtības rullis. 

Par deputātu var kļūt Latvijas 
pilsonis, kurš sasniedzis 

21 gada vecumu. 
#velesanas #partijas #5%balsu  

#prezidijs #komisijas

Valoda

Pasaulē ir vairāk nekā 
6700 dažādu valodu.  

Latviešu valoda ir dzimtā 
valoda aptuveni 1,5 miljoniem 
cilvēku visā pasaulē. Latviešu 
valodu kā otro valodu Latvijā 
izmanto ap pusmiljons citu 

tautību cilvēku.
#indoeiropiesusaime  
#baltuvalodugrupa

Tautasdziesmas

Katra latviešu tautasdziesma 
ir saturā pabeigts vēstījums, 
kas izsaka kādu novērojumu, 

atzinumu, pamācību vai 
apraksta kādu maģisku, arī 
praktisku darbību. Krišjāņa 

Barona izveidotajā Dainu skapī 
glabājas 268 815 lapiņas, uz 
katras no tām ir 4–8 dainas.

#70atvilktnes #folklora

Margrietiņa

Parastā pīpene jeb margrietiņa 
ir Latvijas nacionālais augs. 

Tas ir daudzgadīgs kurvjziežu 
dzimtas lakstaugs, kura 

ziedkopa ir kurvītis. Dažādos 
Latvijas novados pīpenei ir 
dažādi nosaukumi: grietiņa, 

cirtumpuķe, gaigalas, baltpuķe,  
asinslapas, laimes puķe u.c.

Divpunktu 
mārīte

Divpunktu mārīte ir Latvijas 
nacionālais kukainis. Mārīte 

pasargā augus no kaitēkļiem. 
Pasaulē sastopamas ap 6000 

mārīšu sugas, Latvijā – 62.
#vabole #derigskukainis #bizbizmarite 

#dievgosnina #adaliabipunctata

Dziesmusvētki

Unikāla Latvijas kultūras 
tradīcija, kam raksturīgi 

regulāri plaši apvienoto koru 
sarīkojumi ar svētku gājienu, 
kopkora koncertiem un koru 

kariem. Pirmā latviešu dziesmu 
diena notika 1864. gadā 
Dikļos. Pirmie vispārīgie 

latviešu dziedāšanas svētki – 
1873. gadā Rīgā.

#tradicijas #gajiens #43000dalibnieku

Staburags

Ar teikām apvītais Staburags 
bija ap 18,5 m augsta 

šūnakmens klints Daugavas 
kreisajā krastā, ko 1966. gadā 
appludināja, ceļot Pļaviņu HES. 
Tas bija viens no skaistākajiem 
Latvijas dabas pieminekļiem. 
#vigante #staburagaberni #senleja 

#liepavots #teikas #dziesmas
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