
 

 

         Maijs 

1. maijs - Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, Darba svētki 

3. maijs – dzimis dzejnieks, publicists, īsās prozas autors, tulkotājs Imants Ziedonis 

4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 

8. maijs – Mātes diena 

9. maijs - Eiropas diena 

11. maijs - dzimis komponists, dramaturgs, dzejnieks, jaunlatviešu sabiedriskās kustības darbinieks 

Baumaņu Kārlis 

15. maijs - Starptautiskā ģimenes diena 

22. maijs - Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena 

24. maijs - Eiropas dabas un Nacionālo parku diena 

26. maijs – dzimis komponists Imants Kalniņš 

29. maijs – dzimusi rakstniece Māra Cielēna 

30. maijs – dzimusi dzejniece, rakstniece, tulkotāja Vizma Belševica 

 

Dziedam un klausāmies!   

Imants Kalniņš 

Šķirklis Imants Kalniņš Nacionālajā enciklopēdijā https://enciklopedija.lv/skirklis/116568-Imants-

Kalni%C5%86%C5%A1 

Šķirklis Imants Kalniņš Latvijas mūzikas informācijas centra tīmekļvietnē 

https://www.lmic.lv/lv/komponisti/imants-kalnins-292#work 

Šķirklis Komponista Imanta Kalniņa (1941) „Ceturtā simfonija”, 1973 Latvijas kultūras kanona 

tīmekļvietnē  https://kulturaskanons.lv/archive/imants-kalnins/ 

Šķirklis Imants Kalniņš Latvijas radošo savienības padomes tīmekļvietnē 

https://makslinieki.lv/profile/Imants-Kalni%C5%86%C5%A1/ 

Šķirklis Turaidas roze Nacionālajā enciklopēdijā https://enciklopedija.lv/skirklis/58639 

Šķirklis Dziesma digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dziesma/ 

Šķirklis Dziesmusvētki digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dziesmusvetki/ 

 

Mūziku klausieties straumēšanas vietnēs! 
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Lasām, skatāmies, klausāmies!  

Imants Ziedonis 

Šķirklis Imants Ziedonis Nacionālajā enciklopēdijā https://enciklopedija.lv/skirklis/88033-Imants-
Ziedonis 
 
Šķirklis Imants Ziedonis vortālā literatura.lv https://literatura.lv/lv/person/Imants-Ziedonis/867820 

Šķirklis Dzejnieka un rakstnieka Imanta Ziedoņa (1933–2013) dzejoļu krājumi „Es ieeju sevī”, 1968, un 
„Taureņu uzbrukums”, 1988, un dzejproza „Epifānijas”, 1. un 2. grāmata, 1971 un 1974  Latvijas 
kultūras kanonā https://kulturaskanons.lv/archive/imants-ziedonis/ 
 

Ziedoņa muzejs https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/imants-ziedonis-1933-2013 

Šķirklis Dzeja digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzeja/ 

Šķirklis Dzejnieks digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzejnieks/ 

Imanta Ziedoņa pasaka Ķeburkājis ar "Ķ" (audio)  https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/pasakas/imants-ziedonis-
keburkajis-ar-k.a124356/ 
 
Imanta Ziedoņa Krāsainās pasakas (audio) https://bernistaba.lsm.lv/klausies/684-krasainas-pasakas-
imants-ziedonis 
 
Imants Ziedonis Blēņas un pasakas (audio) https://www.youtube.com/watch?v=1B0e0yO6eu8 

Dažādas krāsas digitālajā vārdnīcā e-pupa 

Sarkans http://epupa.valoda.lv/sarkans/ 

Dzeltens http://epupa.valoda.lv/dzeltens/ 

Zaļš http://epupa.valoda.lv/zals/ 

Zils http://epupa.valoda.lv/zils/ 

Balts http://epupa.valoda.lv/balts/ 

Melns http://epupa.valoda.lv/melns/ 
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Māra Cielēna 

Šķirklis Māra Cielēna LNB tīmekļvietnē Lasāmkoks https://lasamkoks.lv/tini/lat/personas/70-mara-

cielena 

Šķirklis Māra Cielēna vortālā literatura.lv https://www.literatura.lv/ee/person/Mara-Cielena/872427 

 

Māra Cielēna Starptautiskajos bērnu literatūras lasījumos "Dzejnieks un žirafe" 

https://www.youtube.com/watch?v=rmXDZJTIiV4 

 

Šķirklis Dzeja digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzeja/ 

Šķirklis Dzejnieks digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzejnieks/ 

Māra Cielēna Skrejam atvaļinājumā! (audio) https://pieci.lv/lv/lr5/raksts/radio-un-kino-stasti-berniem-un-

to-vecakiem/mara-cielena-skrejam-atvalinajuma.a105990/ 

 

Svinam Demokrātijas nedēļu no 1. līdz 9. maijam! 

Materiālu apkopojums 4. maijs – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena  

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/04/4maijs.pdf 

Raidījums “Tuta un Latvijas nacionālie simboli” https://www.youtube.com/watch?v=4uGfWgxx8gg 

Lietotne Kur esam? Latvijā! http://latvija.maciunmacies.lv/ 

Spēle “Cietie Rieksti” par Latviju no daudzveidīgiem skatpunktiem 

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diasporai-un-imigrantiem#6tab 

Šķirklis darbs digitālajā vārdnīcā e-pupa  http://epupa.valoda.lv/darbs/ 

Šķirklis dzimtene digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzimtene/ 

Šķirklis valsts digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/valsts/ 

 

Svinam Mātes dienu un Starptautisko ģimenes dienu! 

Spēles Esi vērīgs! tēma ģimene https://valoda.lv/games/esi-verigs/temas/gimene/ 

Šķirklis ģimene Bilžu vārdnīcā http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/dictionary/?group_id=11 

Šķirklis ģimene digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/gimene/ 

Šķirklis māte digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/mate/ 

 

Piedalāmies! 

Valodas spēļu klubiņa maija konkurss https://maciunmacies.valoda.lv/izglitiba-diaspora/izglitojosie-

pasakumi 
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