
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”)



Ātrums

Atļautais transportlīdzekļu   
braukšanas ātrums ārpus 
apdzīvotām vietām Latvijā  

ir 90 km stundā.
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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)



Cerība 

Vai atceries Imanta Ziedoņa 
Zilo pasaku? Tajā Cerību 

zirgs ir ilgu un cerību 
krāsā – vizbuļu, hiacinšu un 

neaizmirstuļu zils.



Čaklums

Ai bitīte, ai bitīte,
Tavu lielu čaklumiņu:

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

(Latviešu tautasdziesma)



Draudzība

Draugiem.lv ir Latvijā radīts 
sociālais portāls, kurš darbojas 
jau vairāk nekā 10 gadu. Tam ir 

vairāk nekā miljons lietotāju. 



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)



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)



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)



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 Republikas 
Satversmes 2. pants: 

Latvijas valsts suverenā 
vara pieder Latvijas tautai.



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

Vairāk nekā 60% no Zemes 
virsmas klāj ūdens.



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.



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 operdziedātāja,  
kas uzstājas vadošajos 

opernamos visā pasaulē. 
Viņas spožās vadošo lomu 

interpretācijas dēvē  
par ikoniskām. Daudzu 

konkursu laureāte.
#mecosoprans #karmena 

#ECHOklassik

Elīna Garanča
 (1976)



Plašu pasaules slavu guvusi 
latviešu operdziedātāja, 

kuras pārdoto albumu skaits 
pārsniedz 200 000. 

#soprans #summertime #traviata

Inese Galante
(1954)



Leģendārs latviešu 
baletdejotājs un 
baletmeistars,  

filmējies arī kino.
#gulbjuezers #apburtaprincese

Māris Liepa 
(1936–1989)



Pirmais latvietis, kurš apguva 
baleta mākslu profesionālā 

līmenī un kā dejotājs strādāja 
Rīgas pilsētas Vācu teātrī.  
1911. gadā viņš izveidoja  
pirmo profesionālo baleta 

trupu Latvijā. 
#pedagogs #baletmeistars

Mārtiņš Kauliņš
(1864–1928) 



Pasaulslavens baletdejotājs 
un horeogrāfs, sevi apliecinājis 

arī kā izcils aktieris. Dzimis 
un mācījies Latvijā, Padomju 
Savienības laikā skandalozi 
pārbēdzis uz Rietumiem.
#misha #nujorka #brodskis #JRT

Mihails 
Barišņikovs 

(1948)



Tautā sauktam par Irbīti, 
šim gleznotājam dzīve bija 
mākslas darbs, un māksla  
bija dzīve. Melnā tērpies, 
vienmēr staigāja basām 

kājām, arī ziemā: „Ja kājas  
ir basas un aukstas,  

tad galva ātrāk strādā.”
#pasteltehnika #ainavas #ekspresija 

Voldemārs Irbe
(1893–1944)



Pasaules mēroga 
kinorežisors un ģēnijs, 

kas dzimis un audzis Rīgā. 
Viens no montāžas kino 

pamatlicējiem. Uzņēmis gan 
mēmās, gan skaņu filmas.  

#brunukugispotjomkins  
#ivansbargais #holivuda

Sergejs 
Eizenšteins 

(1898–1948)



Latviešu režisors,  
kas veidojis iestudējumus 

daudzos slavenos pasaules 
teātros un operās. 

#JRT #revidents #garadzive 
#latviesustasti

Alvis Hermanis 
(1965)



Šobrīd pazīstamākā  
latviešu rakstniece pasaulē – 

romāna „Mātes piens” 
autortiesības pārdotas 

vairāk nekā 20 pasaules 
valstīs. Rakstījusi dažādos 

žanros – stāstus, romānus, 
biogrāfijas, literārās  

pasakas, esejas.
#dzivessvinesana #matespiens 

#amourfou

Nora Ikstena 
(1969)



19 dažāda tipa lidmašīnu 
konstruktors. Kopā ar savu 
brāli Ādolfu Irbīti izstrādājis 

pirmo VEF radioaparātu 
dizainu. Kara laikā devies 
bēgļu gaitās uz Kanādu.

#I-11 #spilveslidlauks #229km/h 
#aviācija

Kārlis Irbītis
(1904–1997)



Atmodas laika aktīvists, 
politiķis un žurnālists.  

Viens no Latvijas Tautas 
frontes dibinātājiem, tās 
pirmais priekšsēdētājs.
#barikades #daugavpilsHES 

#tautasfronte 
#BrivaLatvijaVienotaEiropa

Dainis Īvāns
(1955)



Rakstnieks un  
mākslinieks, psiholoģiskās 
prozas meistars. Kara laikā 

devies bēgļu gaitās uz 
Vāciju, dzīvojis arī Zviedrijā. 

Rakstnieka pseidonīmi: 
Fiskars Ikss, Klaucānu Šiepla, 

Neizilberlings.
#aija #baltagramata #zalagramata 

#nereta

Jānis 
Jaunsudrabiņš

(1877–1962)



Pasaulslavens diriģents, 
viens no izcilākajiem savas 
paaudzes mūziķiem. Vadījis 

simfoniskos orķestrus 
Eiropā un ASV. Bēthovena 

„Devīto simfoniju” atskaņojis 
Vatikānā pāvestam 

Benediktam XVI.
#grammy #sostakovics #midem

Mariss Jansons
(1943)



Latviešu klasiskās mūzikas 
pārstāvis, komponists 
un folklorists. Latviešu 

kantātes žanra aizsācējs. 
Rakstījis kora dziesmas, 
tautas dziesmu apdares, 

simfonisko mūziku.
#putvejini #nevisslinkojotunpustot 

#tevijai

Andrejs Jurjāns
(1856–1922)



Mūziķis, grupas „Prāta 
vētra” līderis un vokālists. 

Kopā ar grupu ieguvis 
29 Latvijas Mūzikas ierakstu 
gada balvas. Dēli Edgars un 
Emīls izveidojuši savu grupu 

„Carnival Youth”.
#lidmasinas #fondsviegli 

#brainstorm

Renārs Kaupers
(1974)



Pulkvedis, Latvijas bruņoto 
spēku pirmais virspavēlnieks 

1919. gadā. Kalpaka 
bataljons pirmo kauju izcīnīja 

Lielaucē, tad atkāpās aiz 
Ventas un atguva zaudēto 

Skrundu. Bataljonā bija  
ap 1000 kareivju.

#patriotisms #brivibascinas #vesture

Oskars Kalpaks 
(1882–1919)



Komponists, kas raženi 
darbojies dažādās jomās – 
sacerējis populāro mūziku, 

simfonijas, operas, oratorijas, 
kantātes, koru dziesmas, 
filmu un teātra mūziku.  

#ImKa #turaidasroze #menuets 
#imantdienas

Imants Kalniņš
(1941)



Valodnieks, pedagogs  
un aktīvs sabiedriskais 

darbinieks, kas valodu un 
latviešu skolas uzskatīja par 
nacionālās kultūras pamatu. 

Centās atbrīvot latviešu  
valodu no ģermānismiem, 
radot jaunvārdus (dzeja, 
dzejolis, luga, tēlot u.c.)

#pasapzina #jaunlatvietis #terbata

Atis Kronvalds 
(1837–1875)



Latviešu rakstnieki un 
skolotāji, publicisti, pirmā 

latviešu romāna „Mērnieku 
laiki” (1879) autori. Brāļu 
Kaudzīšu īstais uzvārds ir 

bijis Kaudze.
#kalnakaibeni #vecpiebalga

Reinis Kaudzīte
(1839–1920)

Matīss Kaudzīte 
(1848–1926)



Viens no slavenākajiem 
Latvijas vijolniekiem un 

diriģentiem, kamerorķestra 
„Kremerata Baltica” dibinātājs 

un vadītājs. 
#grammy #120albumi

Gidons Krēmers
(1947)



Izcili kordiriģenti un 
mūzikas pedagogi, daudzu 
dziesmusvētku virsdiriģenti. 
Tautā iemīļotie brāļi Kokari  

ir dvīņubrāļi, kas katrs 
dzimuši savā dienā – pirms 

un pēc pusnakts.
#dziesmusvetki #avesol

Imants Kokars
(1921–2017)

Gido Kokars 
(1921–2011)



Izcila režisore un skatuves 
mākslas pedagoģe. Uz 

skatuves tiecas atspoguļot 
cilvēku rīcības psiholoģiskos 

motīvus, īpašu vērību  
veltot zemapziņai.

#valmierasteatris #JRT #strindbergs 
#ibsens #psihoanalize

Māra Ķimele
(1943)



Latviešu tautas teikas tēls, 
kurš kļuvis par nacionālo tēlu, 

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” tēls 
(1905), 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



Lietuvēns latviešu folklorā ir 
mitoloģiska būtne, kas naktīs 
žņaudz un moka aizmigušos 

mājlopus un cilvēkus. 
Lietuvēna atvairīšanai uz 

mājas durvīm vai sliekšņiem 
zīmēja lietuvēna krustu.

#folklora #nostasti

Lietuvēns



Vadātājs latviešu folklorā ir 
gars, kas maldina cilvēkus, 

vadājot tos apkārt un neļaujot 
nokļūt galamērķī. Kopš 

2014. gada dažādās Latvijas 
vietās tiek rīkots ceļojošais 

mūzikas un mākslas festivāls 
„Vadātājs”, kura mērķis 

ir piedāvāt kvalitatīvu un 
saistošu kultūras piedāvājumu 

ārpus galvaspilsētas.

Vadātājs



Bērnu rakstnieks un 
dzejnieks, saviem lasītājiem 
pazīstams ar pseidonīmu 

Viks. Eksperimentējis  
ar teksta grafisko 

izkārtojumu, ar vārdu 
dalīšanu sastāvdaļās.

#sarezgitaiszvirbulens #nessunnesija

Viktors Kalniņš
(1939)



Latviešu dzejnieks un 
publicists, bērnu literatūras 
klasiķis. Apbalvots ar Ojāra 

Vācieša prēmiju bērnu dzejā 
un ar Viļa Plūdoņa prēmiju.

#sisis #vijolkaja

Vitauts Ļūdēns
(1937–2010)



Latviešu rakstniece,  
tulkotāja un domātāja. Kara 
laikā emigrējusi uz Zviedriju. 

Filozofiskā eseju žanra 
izkopēja latviešu literatūrā.
#upsala #dzivesvilciena #raudive 

#ciesanas

Zenta Mauriņa 
(1897–1978)



Latviešu valodniecības 
pamatlicējs. Sācis veidot 

„Latviešu valodas vārdnīcu”, 
kas zinātniski apkopo un 

sistematizē valodas elementus.
Manuskriptu izstrādājis līdz 
vārdam „patumšs”. Pēc viņa 

nāves darbu turpināja un 
pabeidza Jānis Endzelīns. 
#jaunlatvietis #terbata #sintakse 

#leksika #ortografija

Kārlis 
Mīlenbahs

(1853–1916)



Izcils latviešu valodnieks, 
baltu valodu pētnieks. 
Rediģējis, turpinājis un 

pabeidzis Kārļa Mīlenbaha 
aizsākto „Latviešu valodas 
vārdnīcu”, kas uzskatāms 

par vienu no būtiskākajiem 
latviešu kultūras pamatiem.

#terbata #45burtnicas #4sejumi 
#5480lpp #120000vardu

Jānis Endzelīns
(1873–1961)



Latviešu komponists un 
pianists. Komponējis 
neskaitāmas estrādes 

dziesmas, koru mūziku,  
kā arī mūziku teātra  

izrādēm un kino.
#mezrozite #reo #modo #dzeguzite

Raimonds Pauls
(1936)



Tautiskā romantisma 
dzejnieks, eposa „Lāčplēsis” 
(1888) autors. Eposs, kurā 
izmantoti latviešu tautas 

pasaku un teiku tēli, rosināja 
un nostiprināja nacionālo 
pašapziņu. Eposs latviešu 
valodā izdots 17 reizes.
#laimdota #spidala #kangars 

#terbata #jaunlatvietis

Andrejs 
Pumpurs 

(1841–1902)



Izcils latviešu rakstnieks 
un kultūras darbinieks, 
kas pazīstams ar savu 

pseidonīmu Rainis. Būtiski 
ietekmējis latviešu literārās 
valodas veidošanos. Bijis 

izglītības ministrs, sapņojis 
kļūt par Latvijas prezidentu.

#menessmeitina #aspazija 
#kastanjola #trimda #jaunastrava 

#fausts #zeltazirgs #putvejini 
#ugunsunnakts #galsunsakums

Jānis Pliekšāns
(1865–1929)



Aspazija, latviešu dzejniece 
un dramaturģe, aktīvi 

iestājusies par sieviešu 
tiesībām. Viņas luga „Sidraba 

šķidrauts” bija viens no 
spilgtākajiem tā laika garīgās 

un nacionālās atmodas 
notikumiem.

#rainis #vaidelote #lugano 
#sidrabaskidrauts #sarkanaspukes 

#saulainaissturitis

Elza Rozenberga
(1865–1943)



Rakstniece, publiciste 
un mākslas zinātniece. 

Saņēmusi Baltijas 
Asamblejas balvu par 

vēsturiskās romānu sērijas 
„Mēs. Latvija, XX gadsimts” 

ideju, koncepciju un 
kuratores darbu.

#sarkans #bogene #smagaismetals 
#fridrihsons

Gundega Repše 
(1960)



Dzejnieks un atdzejotājs, 
literatūrkritiķis. 20. gadsimta 

60. gados apsūdzēts par 
pretpadomju propagandu un 

izsūtīts uz lēģeri Mordovijā: 
„Lēģera laiks mani pilnīgi un 

neatgriezeniski izveidoja  
par dzejnieku.” Izsūtījumā 

sarakstījis ap 1000 dzejoļu.
#izsutijums #mordovija #PENklubs

Knuts 
Skujenieks 

(1936)



Dzejnieks un publicists, 
viens no ievērojamākajiem 
un populārākajiem literāro 
pasaku autoriem, epifānijas 

žanra radītājs. Aizsācis dižkoku 
atbrīvošanas kustību.

#kurzemite #caurvejs 
#taurenuuzbrukums #tutepatas 
#krasainaspasakas #fondsviegli

Imants Ziedonis  
(1933–2013)



Dzejniece un dramaturģe, 
saņēmusi J. G. Herdera 

prēmiju par „Latvijas 
neatkarības veicināšanu  

ar literāru darbību”.
#rokopera #lacplesis #libreti 

#mezagulbji #kaupens #tobago

Māra Zālīte 
(1952)



Izcils politiķis – pirmais  
Latvijas ārlietu ministrs 

un otrais Latvijas ministru 
prezidents. Panācis Latvijas 

Republikas starptautisku 
atzīšanu de facto un de iure.
#lats #autoavarija #rigasmezakapi

Zigfrīds Anna 
Meierovics

(1887–1925)



Gleznotājs, viens no latviešu 
nacionālās glezniecības skolas 

aizsācējiem un viens no 
nozīmīgākajiem gleznotājiem 

latviešu mākslas vēsturē.  
Izcils ainavists, kura darbi 
atspoguļo monumentālas, 
tipiskas Latvijas ainavas.

#neoromantika #akvarelis  
#upes #strauti

Vilhelms 
Purvītis 

(1872–1945)



Izcils gleznotājs, kas viens 
no pirmajiem 19. gadsimta 

beigās savos mākslas darbos 
sāka atainot latviešu sadzīvi, 

daudz gleznojis arī laikabiedru 
portretus.

#impresionisms #simbolisms #jugendstils 
#pecdievkalpojuma #princesearpertiki

Janis Rozentāls 
(1866–1917)



Marks Rotko (īstajā vārdā 
Markus Rotkovičs) ir Daugavpilī 

dzimis ebreju izcelsmes 
amerikāņu gleznotājs. Viens no 
nozīmīgākajiem 20. gadsimta 

māksliniekiem, kas pārstāv 
abstraktā ekspresionisma 

virzienu.
#rothko #nujorka #rotkomakslascentrs 

#taisnsturi

Marks Rotko
(1903–1970)



Virtuozs pianists, daudzu 
starptautisku konkursu 
laureāts. Kā komponists 

saņēmis divus „Lielos 
Kristapus” par filmu mūziku.

#klavierkoncerti #ausma #elpamarmora

Vestards Šimkus
(1984)



Auseklītis

Senlatviešu zīme, kas simbolizē 
rīta zvaigzni – gaismas uzvaru 

pār gaismu. 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.



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.



Vidzeme

Kultūrvēsturisks novads 
Latvijas ziemeļaustrumos, 

ko mūsdienās veido mazāki 
novadi – kopā 51.  

Rīgas bīskapija dibināta 
1201. gadā. 

#valmiera #gauja #riga #jurmala



Zemgale 

Kultūrvēsturisks novads,  
ko mūsdienās veido 22 mazāki 

novadi. Līdz 1949. gadam 
ietvēra arī Sēlijas teritorijas – 

Jēkabpils un Ilūkstes apriņķus. 
Zemgales bīskapija dibināta 

1226. gadā. 
#jelgava #bauska #tervete #koknese 

#dobele #engure #tukums



Kurzeme

Kultūrvēsturisks novads  
Latvijas rietumu daļā,  

ko mūsdienās veido 19 mazāki 
novadi. Kurzemes bīskapija, 

kurā ietilpa arī Lietuvas 
teritorijas, savulaik dibināta 

1230. gadā.
#ventspils #liepaja #kolka #livi  

#kursi #slitere



Latgale

Kultūrvēsturisks novads  
Latvijas austrumu daļā,  

ko mūsdienās veido 19 mazāki 
novadi. Latgaļi Latvijas teritorijā 

ienāca 5.–7. gadsimtā, pirms 
tam to apdzīvoja somugru 

tautas.
#daugavpils #rezekne #jersika  

#aglona #daugava



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.

#motacilla #gajputns



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



Veļu laiks

Senie latvieši ticēja, ka no 
Miķeļiem līdz Mārtiņiem 
aizgājušo senču gari nāk 

ciemoties pie dzīvajiem. Veļiem 
klāja mielasta galdu – rijā, pirtī 
vai svētbirzī. Uz mielastu veļus 

aicināja, aizdedzot skalu un 
nosaucot mirušo vārdus.
#dievaines #veli #ilgi #zemlikas



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.  
#cakste #zemgals #kviesis #kulmanis 

#gulmanis #vikefreiberga #zatlers 
#berzins #vejonis



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



Kokle

Kokle ir sens latviešu 
strinkšķināmais instruments ar 
5–12 stīgām, kurai ir ap pusotru 

tūkstoti gadu sena vēsture.
Mūsdienās rodas arī jauni kokļu 

paveidi – koncertkokles un 
elektriskās kokles.

#ljansone #jporikis #muktupavels



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



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



Ķekatas 

Latviešu tradicionālais 
masku gājiens no mājas uz 
māju Mārtiņos un ziemas 

saulgriežos ar apdziedāšanos 
un dažādam izdarībām. 

Ticēja, ka ķekatas nes svētību, 
veselību un auglību.

#budeli #cigani #kaladnieki #dzerve 
#kaza #nave



Bite

Bite ir kukainis, kas ziedu 
nektāru un ziedputekšņus 
pārstrādā medū. Latviešu 

folklorā bite simbolizē čaklumu 
un strādīgumu. Bites apdzīvo 
visus pasaules kontinentus, 

izņemot Antarktīdu.
#dravnieki #dores #medus #propoliss 

#anthophila #apputeksnesana



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



Rundāles pils

Latvijas izcilākais baroka un 
rokoko stila arhitektūras  
un mākslas piemineklis,  

ko 18. gadsimtā projektējis 
Frančesko Bartolomeo Rastrelli 
kā vasaras rezidenci Kurzemes 

un Zemgales hercogam 
Ernstam Johanam Bīronam.
#ilancmanis #hmirena #HBOserials 

#rozudarzs



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



Antiņš

Literārais tēls Raiņa lugā 
„Zelta zirgs”. Trešais tēva 
dēls. Metafora cilvēkam,  

kurš sabiedrībā ne 
vienmēr ir saprasts.



Gunārs Astra
(1931–1988)

Latviešu brīvības cīnītājs un 
ievērojams PSRS okupācijas 

laika disidents.
#cilvektiesibas #aresti #mordovija 

#pretpadomjuliteratura #amnestija



Eriks Ādamsons 
(1907–1946)

Dzejnieks, rakstnieks, 
dramaturgs, tulkotājs. Estēts 

gan dzīvē, gan literatūrā. 
Vienīgais romāns „Sava 

ceļa gājējs” (1943) publicēts 
ar pseidonīmu Ēriks Rīga. 
Dzīvesbiedre dzejniece un 

radio diktore Mirdza Ķempe.
#ironija #smalkaskaites #sapnupipe 

#ciganmeitensringla



Krišjānis Barons 
(1835–1923)

Dainu Tēvs. Dzīvodams 
Maskavā, publicēja aicinājumu 

sūtīt viņam latviešu 
tautasdziesmas. Ļaudis 

bija atsaucīgi un Kr. Barons 
varēja apkopot tās 6 „Latvju 

dainu” sējumos. Tur iekļautas 
217 996 dziesmas.

Izveidoja Dainu skapi, oriģināls 
glabājas „Gaismas pilī”. 



Rūdolfs 
Blaumanis

(1863–1908)

Drāmas un noveles žanra 
iedibinātājs latviešu literatūrā.

Viņa populārākie darbi ir dzejolis 
„Tālavas taurētājs”, novele „Nāves 

ēnā”, lugas „Skroderdienas 
Silmačos” un „Indrāni”. 

2004. gada aptaujā par 100 visu 
laiku ievērojamākajām Latvijas 

personībām Rūdolfs Blaumanis 
ierindojās godpilnajā 3. vietā. 



Anna Brigadere 
(1861–1933)

Filozofe Zenta Mauriņa 
par A. Brigaderi teikusi, 

ka viņa ir „skaidra, skarba, 
stipra, spītīga, strādīga”. 

Zināmākais darbs ir pasaku 
luga „Sprīdītis” (1903). Pēc 
lugas motīviem uzņemta 

spēlfilma „Sprīdītis”(1985), 
režisors G. Piesis.

Lielākais darbs ir triloģija  
„Dievs, daba, darbs” (1926)



Vizma Belševica 
(1931–2005)

Latviešu dzejniece, rakstniece 
un tulkotāja. Latvijas 

Zinātņu akadēmijas goda 
locekle. Saņēmusi dažādus 
apbalvojumus, piemēram, 

Spīdolas balvu par grāmatām 
„Bille” un „Bille dzīvo tālāk, kā 

arī Triju Zvaigžņu ordeni (1994). 
Mākslas filma „Bille” 

(rež. I. Kolmane) 2018. gadā 
saņēma Lielo Kristapu.



Gunārs Birkerts 
(1925–2017)

Pasaulē atzīts latviešu 
izcelsmes arhitekts, viens 

no ievērojamākajiem 
20. gadsimta otrās puses 
arhitektiem ASV. Radījis 
ap 300 ēku un projektu, 

Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas autors.

#gaismaspils #okupacijasmuzejs



Kārlis Baumanis
 (1835–1905)

Jaunlatvietis.  
Latvijas himnas autors. 
Rakstīja dziesmas korim 

un solistiem.
#ako #dievssvetilatviju 

#viesturdarzs #dziesmusvetki



Frīdrihs Canders
 (1887–1933)

„Vīrs, kas dzimis tepat Rīgā un  
kura mūža devīze ir bijusi: „Uz 

priekšu, uz Marsu!”, kurš pirmais 
rēķināja starpplanētu lidojumu 
trajektorijas, īpaši detalizēti – 

ceļojumam uz sarkano planētu.” 
( J. Stradiņš, „Enerģija un pasaule”,  

2005, Nr. 5) 

F. Candera vadībā izgatavota 
viena no pirmajām PSRS  
raķetēm GIRD-X ar šķidrā 
kurināmā dzinēju (1933).



Jānis Cimze 
(1814–1881)

Pedagogs, tautas  
dziesmu vācējs, 

ērģelnieks, latviešu kora 
mūzikas pamatlicējs un 
profesionālās mūzikas 

aizsācējs. 
#dziesmurota 

#cekulainaziledzied #rigadimd 
#krauklitssezozola



Čaks 
(īstajā vārdā Aleksandrs 
Čadarainis, 1901–1950)

Dzejnieks, rakstnieks.  
Dzimis un audzis Rīgas centrā, 

tapēc dzejojis par Rīgu. 
Dzejoļos daudz izmantojis 

salīdzinājumus, piem., afišas 
raibas kā dāmu zeķes. 

Uzrakstījis poēmu „Mūžības 
skartie”, kas ir veltījums latviešu 

strēlniekiem.
Rīgā, Ziedoņdārzā, pie 

Aleksandra Čaka ielas uzstādīts 
dzejniekam veltīts piemineklis.



Māris Čaklais
 (1940–2003)

Dzejnieks dzimis svētdienas 
agrā pēcpusdienā. Pirmā 
grāmata ir „Pirmdiena”. 

Mūžībā devies sestdienas 
vēlā pēcpusdienā. Kā raksta 

I. Čaklā – „dzīves nedēļa”.
Sešdesmit trijos dzīves gados 
67 grāmatas. Dzejnieks teicis:
„Es esmu bagāts– man pieder 

viss, kas ar mani noticis.”
Grupas „Menuets” repertuārā 

ir daudzas dziesmas ar 
M. Čaklā vārdiem. 



Jānis Čakste
 (1859–1927)

No 1920. līdz 1922. gadam –  
Satversmes sapulces 

prezidents. No 1922. gada 
līdz 1927. gadam – Latvijas 

Republikas prezidents. 
Viņš bija pirmais Latvijas 

Republikas prezidents un viņa 
uzdevumos ietilpa jaunās 

Latvijas valsts reprezentācija. 
Ar savu politiskās darbības 
stilu J. Čakste radīja Valsts 

prezidenta amata autoritāti. 



Emīls Dārziņš 
(1875–1910)

Latviešu komponists un 
mūzikas kritiķis. Viens no 

latviešu kora un solo dziesmas 
klasiķiem. Sarakstījis arī 

vairākus skaņdarbus orķestrim, 
no kuriem ir saglabājies vienīgi 

„Melanholiskais valsis”.
#lauztaspriedes #muzamzili 

#velturozespluc #aizveractinasunsmaidi



Augusts Deglavs 
(1862–1922)

Nozīmīgākais darbs  
dzīvē un literatūrā ir romāns  

„Rīga” (1912-1921). Tas ir 
plaša apjoma vēstījums 
par laikmetu, cilvēkiem. 
Augusta Deglava iela ir 
maģistrāla Rīgas iela un 
savu nosaukumu ieguva 

1937. gadā. 



Augusts 
Dombrovskis

(1845–1927)

Latviešu kokrūpnieks un 
mecenāts. Nav gājis skolā, 
lasīt un rakstīt iemācījusi 

māte. Ļoti daudz strādājis un 
bijis atturībnieks. Viens no 

pirmajiem Latvijas miljonāriem, 
bet par tādu tapis 30 gadu 

laikā. 1904. gadā atklāj kultūras 
pili „Ziemeļblāzma”, kuras 
idejas autors un mecenāts 
ir Augusts Dombrovskis.



Jānis Endzelīns 
(1873–1961)

Izcils valodnieks, valodniecības 
zinātnieks. Ar viņa līdzdalību 

Latvijas Universitātē izveidota 
Baltu filoloģijas nodaļa – pirmā 
pasaulē. Dzīves fundamentālais 
darbs ir „Lettische Grammatik” 
(1922) – par latviešu valodas 

zinātnisko gramatiku. Pabeidza 
K. Mīlenbaha iesākto „Latviešu 
valodas vārdnīcu” (1923-1932).



Klāvs Elsbergs
(1959–1987)

Literārā žurnāla „Avots” idejas 
autors, bet piedzīvoja tikai tā 
pirmo numuru, jo 1987. gada 

februārī nenoskaidrotos 
apstākļos iet bojā, izkrītot 

pa Dubultu jaunrades nama 
9. stāva logu. Izveidota 

K. Elsberga literārā prēmija, 
ko piešķir jaunam dzejniekam 

par iepriekšējā gadā izdotu 
pirmo dzejas vai atdzejas 

krājumu. Daudzi K. Elsberga 
dzejoļi pārtapuši dziesmās.



Regīna Ezera 
(1930–2002, dz. Šamreto,  

prec. Lasenberga, vēlāk Kindzule)

Populārākais darbs ir  
romāns „Aka” (1972), pēc kura 

motīviem Rīgas kinostudijā tapa 
filma „Ezera sonāte” (1976, 

rež. G. Cilinskis un V. Brasla). 
Visos literārajos darbos  

R. Ezera atspoguļo sievietes 
domu un jūtu pasauli,  

kā veidojas tās mijiedarbība  
ar pārējo sabiedrību.



Zenta Ērgle
 (1920–1998)

Viņas darbos lielākā uzmanība 
pievērsta skolas dzīvei un 

attiecībām starp klasesbiedriem. 
Vispopulārākais darbs „Starp 
mums, meitenēm, runājot” 
(1976). Vēlāk šim darbam 

tapa turpinājumi, izveidojot 
triloģiju – „Bez piecām minūtēm 
pieauguši” (1983) un „Nosargāt 

mīlestību” (1987). Daudzu bērnu 
detektīvstāstu autore. Grāmatas 

tulkotas 15 valodās.



Jānis Streičs 
(1936)

Latviešu kinorežisors, aktieris, 
rakstnieks. Trīs no Streiča 

režisētajām filmām ieguvušas 
Latvijas kinofestivāla „Lielais 

Kristaps” balvu kategorijā 
labākā pilnmetrāžas spēlfilma – 

filmas „Teātris” (1978), 
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā” 

(1981), „Cilvēka bērns” (1991).  
Jānis Streičs uzņēmis 

22 spēlfilmas, 1998. gadā 
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni. 



Mārtiņš 
Freimanis

 (1977–2011)

Skolotājs, mūziķis, dzejnieks, 
aktieris. 

„novēlēt, pavēlēt, ieredzēt
nu ko vēl tev tādu atvēlēt

vienu miljardu skaistu dienu
un lai neviens tevi nekad  

neatstāj vienu”
(Freimanis. M. Cilvēks parastais un viņa 

dienasgrāmata. – M. Freimaņa fonds, 2011)

#tumsa #piedievinagarigaldi #lietusdarzs 
#betmaijpukitemjapaliek #dzivekakosums 

#tikuntajaunesapratis



Kristofors 
Fīrekers 

(ap 1615–1684 vai 1685)

Vācu izcelsmes latviešu 
dzejnieks, valodnieks. 

Tulkojis daļu no Bībeles, šos 
tulkojumus vēlāk izmantoja 
E. Gliks. Izstrādāja latviešu 

ortogrāfiju.



Aleksandrs 
Grīns

 (īst. v. Jēkabs Grīns, 1895–1941)

Rakstnieks J. Veselis ir rakstījis, 
ka „pasaules karš un sevišķi 
strēlnieku dzīve un varonība 

ir  A. Grīna lielākais mūža 
pārdzīvojums”.

Rakstījis īsprozu un romānus. 
Viņš ir vēsturiskā žanra 

aizsācējs latviešu literatūrā. 
Nozīmīgākais darbs ir romāns 

„Dvēseļu putenis” (1934) – 
vēstījums par latviešu strēlnieku 

gaitām 1. pasaules karā.



Kārlis Skalbe  
(1879–1945)

Dzejnieks un literārās pasakas 
meistars. Vispopulārākās 
latviešu literārās pasakas 
„Kaķīša dzirnavas” autors. 

Labestība, žēlsirdība ir arī citu 
Skalbes pasaku kodols. 

#vecpiebalga #saulrieti #ziemelmeita



Eduards Smiļģis  
(1886–1966)

Režisors, izcils skatuves  
mākslas meistars un 

reformators. 1920. gadā 
dibinājis Dailes teātri. Viņa 

dzimšanas dienā 23. novembrī 
mūsdienās notiek „Spēlmaņu 

nakts” ceremonija.
#Lacplesa25 #simbolisms 

#ekspresionisms #aktieris #pedagogs



Kārlis Zāle 
(1888–1942)

Tēlnieks, kura nozīmīgākie darbi 
ir Brīvības piemineklis (1935) 
un Brāļu kapumemoriālais 
ansamblis (1936). Brīvības 

piemineklis, kas tika uzcelts 
par tautas ziedojumiem, ir 

veidots no granīta, travertīna, 
dzelzsbetona un vara.



Teodors 
Zaļkalns 

(1876–1972)

Viens no latviešu profesionālās 
tēlniecības pamatlicējiem, 

nostiprinājis granīta tēlniecības 
stilistiskos principus. Par īstu 
dzīvnieku karalieni latviešu 
tēlniecībā kļuvusi Teodora 

Zaļkalna radītā granīta cūka. 
#LNMM 



Hercogs Jēkabs 
(1610–1682)

Jēkabs fon Ketlers bija 
ievērojamākais Kurzemes un 
Zemgales hercogs, kas valdīja 
40 gadus. Ņemot par paraugu 
Holandi, izveidojis uz eksportu 

vērstu ražošanu, kuģubūvi  
un globālu tirdzniecības tīklu 
ar Kurzemes kolonijām Āfrikā 

un Amerikā. 
#kuldiga #tobago #gambija



Margarita 
Stāraste 

(1914–2014)

Bērnu grāmatu autore un 
ilustratore. Kopumā ilustrējusi 

ap 100 grāmatu. Radījusi 
neskaitāmus literāros tēlus,  

no kuriem populārākie ir 
Zīļuks, lācītis Rūcītis, Tince, 
Pintiķu ciema iedzīvotāji, 

Kraukšķītis un Burtu meitiņa.



Ojārs Vācietis
(1933–1983)

Dzejnieks un atdzejotājs, 
tulkojis Mihaila Bulgakova 
„Meistaru un Margaritu”.

#trapene #pardaugava #marasdiki 
#klavierkoncerts #siminors



Vaira  
Vīķe-Freiberga

(1937)

Psiholoģijas profesore un 
latviešu folkloras pētniece, 

Latvijas prezidente no 
1999. līdz 2007. gadam. Pēc 
prezidentūras aktīvi darbojas 

starptautiskajā politikā, ir 
Madrides kluba prezidente. 

#VVF #trejadassaules #kanada 
#maroka #ES #NATO



Kārlis Ulmanis
(1977–1942)

Viens no Latvijas valsts 
izveidotājiem, Latvijas 

prezidents no 1936. līdz 
1940. gadam. Harizmātiskā 

politiķa ideāls bija neatkarīga, 
latviska un saimnieciski 

nodrošināta Latvija.
#ulmanlaiki #apversums 

#pagaiduvaldiba #vadonis #diktatura



Jāzeps Vītols
(1963–1948)

Pirmais starptautiski 
pazīstamais latviešu 

komponists, ievērojamākais 
latviešu mūzikas pedagogs.

Radījis daudz pazīstamu 
skaņdarbu balsij un 

klavierēm, simfonijas un kora 
balādes – kopā ap 900 darbu. 
1919. gadā dibinājis Latvijas 

Konservatoriju.



Pēteris Vasks
(1946)

Starptautiski atzīts latviešu 
akadēmiskās mūzikas 

komponists, kura darbi tiek 
regulāri atskaņoti labākajās 

pasaules koncertzālēs. 
Raksta simfonisko, kora  
un kamermūziku, savos 
darbos cenšoties izteikt 

jauno garīgumu.
#minimalisms #neoromantisms


