
711. nodarbība. Mēs svinam

3. NODAĻA 

SVĒTKI  
MANĀ ĢIMENĒ  

UN LATVIJĀ



Laiks Temati, apakštemati

Novembris/aprīlis
4 nodarbības

SVĒTKI MANĀ ĢIMENĒ UN LATVIJĀ

Mēs svinam.  
2 nodarbības, 4 stundas

18. novembris – Latvijas dzimšanas diena.  
2 nodarbības, 4 stundas

Sasniedzamais rezultāts GRAMATIKA

Darbības vārdu svinēt, dziedāt, ciemoties, klāt, ielūgt, apsveikt, 
priecāties, dāvināt locīšana tagadnē vienskaitļa un daudzskaitļa 
1. un 3. personā.

Vietniekvārdu savs, sava locīšana un lietošana. Piederības 
izteikšana ar vietniekvārdiem mūsu, jūsu, viņa, viņas, viņu.

Gadskaitļi. Datumi. Kārtas skaitļa vārdi nominatīvā un lokatīvā.

Ar laiku un secību saistīti vārdi un vārdu savienojumi no rīta, rītā, 
pusdienlaikā, pēcpusdien, vakarā, vispirms, pēc tam u. c.

Prievārdu ar, par, uz ar akuzatīvu lietošana.

Uzrunas formu veidošana (vokatīvs): Mārtiņ! Ieva!

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

Es protu nosaukt dažādus svētkus un darbības svētkos.

Es protu stāstīt par svētkiem savā ģimenē.

Es protu sarunāties ar saviem ģimenes locekļiem, draugiem par 
svētkiem un tradīcijām.

Es protu izveidot apsveikumu dažādos svētkos un uzrakstīt adresi.

Es protu secīgi stāstīt par gatavošanos svētkiem.

Es saprotu, kad vienkāršā stāstījumā vai dialogā runā par Latvijas 
valsts svētkiem.

Es protu stāstīt par Latvijas valsts svētkiem.

Es protu īsi uzrakstīt dažus faktus par Latviju.



731. nodarbība. Mēs svinam

1. NODARBĪBA
MĒS SVINAM

2

st.

Zem attēliem raksti atbilstošo svētku nosaukumu!
Jāņi, Lieldienas, Māmiņdiena, Ziemassvētki, Mārtiņi, vārdadiena,  
dzimšanas diena

1. uzdevums

Alvis
Jolanta
Samanta

29. augusts
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Lasi dialogus! Aizpildi tabulu!

2. uzdevums

1. dialogs
Jānis Čau, Ieva! Kā tev iet? Vai tu jau gatavojies Ziemassvētkiem?
Ieva Sveiks, Jāni! Paldies, labi! Jā, es ļoti gaidu Ziemassvētkus! Tie ir mani 

vismīļākie svētki!
Jānis Jauki! Ziemassvētki laikam patīk visiem, bet mani vismīļākie svētki ir 

mana vārdadiena. 
Ieva Vārdadiena? Kāpēc tieši vārdadiena?
Jānis Nu, ļoti vienkārši! Manu vārdadienu taču svin visi latvieši Latvijā un 

visā pasaulē. Vai tad tu nesvini Jāņus?
Ieva Ā, pareizi! Tu taču esi Jānis! Patiešām,  

Jāņi ir mūsu visu vismīļākie svētki!

2. dialogs
Baiba Kārli, vai tu jau esi gatavs svinēt savu dzimšanas dienu? Varbūt tev 

kaut kā palīdzēt?
Kārlis Paldies, Baiba! Man viss ir gatavs. Tie taču ir mani vismīļākie svētki!
Baiba Man arī patīk tava dzimšanas diena. Pavasaris ir mans mīļākais 

gadalaiks, un maijs ir mans vismīļākais mēnesis gadā.
Kārlis Tāpēc, ka ir mana dzimšanas diena, vai tāpēc, ka ir Lieldienas un 

visi krāso olas?
Baiba Nē, tāpēc, ka maijā pēc garās ziemas beidzot Latvija ir zaļa un silta! 

Bet Lieldienas patiešām ir mani vismīļākie 
svētki, jo tās ir pavasarī.

3. dialogs
Roberts Ko mēs darīsim garā rudens vakarā?
Mārtiņš Kas tev uznācis? Gribi kaut ko svinēt?

Kas tev uznācis?
=

Kas tev noticis? 
=

Kas tev lēcies?
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Roberts Jā, Mārtiņ, laba doma! Sestdien taču ir tava dzimšanas diena un 
vārdadiena – 10. novembris!

Mārtiņš Tad varbūt svinam Mārtiņus? Nu ārā. Kā īstā Mārtiņdienā – ar 
ēšanu, prieku, maskām un rotaļām, sagaidīsim ziemu un teiksim 
“Atā!” rudenim. Ja mums būs jautri, tad es varēšu teik, ka 
Mārtiņdiena ir mani vismīļākie svētki!

Roberts Vai tev ir maska? Man nav! Ko lai dara? 
Mārtiņš Gatavojam paši! 
Roberts Es zinu vienu masku. Vajag lielu kažoku apgriezt uz otru pusi un 

tad vilkt mugurā. Vajag arī salmu jostu. 
Mārtiņš Vai tev ir salmi? Man nav. Hm, ko darīt? 
Roberts Es zinu! Ņemsim šalli, tā būs modernā Mārtiņdienas salmu josta! 

Tad mēs būsim Mārtiņdienas vecīši, kas baida mazus bērnus, lai 
viņi klausa savus vecākus.

Mārtiņš Lieliski! Es domāju, ka tagad Mārtiņdiena būs mani vismīļākie 
svētki!

Roberts Arī mani!

Vismīļākie svētki Gadalaiks, kurā  
svin šos svētkus

Kādas svētku 
tradīcijas minētas 

dialogā?

Jānis

Ieva

Baiba

Kārlis

Roberts

Mārtiņš
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Ieraksti darbības vārdus tagadnē atbilstošā formā!

3. uzdevums

Paraugs. 
Justīne ļoti (gaidīt)  savu dzimšanas dienu. 

Vispirms meitene (gatavot)  ielūgumus uz svinībām. 
Uz tām viņa (aicināt)  visus savus draugus un radus. 
Svētku rītā Justīne (klāt)  galdu un (gaidīt) 

 viesus. 
Kad visi ciemiņi ir atnākuši, viņi (dāvināt)  Justīnei 
dāvanas. 
Viņa ļoti (priecāties)  par tām. 
Tad visi (doties)  pie galda un (ēst)  
garšīgo dzimšanas dienas torti. 
Pēc tam bērni (spēlēties)  , bet pieaugušie (sarunāties) 

 .

gaida

Ko darīt? ēst klāt lasīt slēpot dāvināt doties spēlēties

Viņš, viņa, 
viņi, viņas  
ko dara?

ēd klāj lasa slēpo dāvina dodas spēlējas
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Kurš šodien datums? Šodien ir vienpadsmitais (11.) novembris.

Janvāris ir gada  mēnesis.
Februāris ir gada  mēnesis.
Marts ir gada  mēnesis.
Aprīlis ir gada  mēnesis.
Maijs ir gada  mēnesis.
Jūnijs ir gada  mēnesis.
Jūlijs ir gada  mēnesis.
Augusts ir gada  mēnesis.
Septembris ir gada  mēnesis.
Oktobris ir gada  mēnesis.
Novembris ir gada  mēnesis.
Decembris ir gada  mēnesis.

Kurā datumā ir tava dzimšanas diena? / Kad ir tava dzimšanas diena? 
Mana dzimšanas diena ir astoņpadsmitajā (18.) novembrī.

Šodien ir pirmais jūlijs. Pirmajā jūlijā vārdadienu svin Imants, Rimants, 
Ingars, Intars.
Šodien ir otrais jūlijs. Otrajā jūlijā vārdadienu 
svin Lauma, Ilvars, Halina.
Šodien ir trešais jūlijs. Trešajā jūlijā vārdadienu 
svin Benita, Emerita, Everita, Verita.
Šodien ir  jūlijs. 

 jūlijā vārdadienu svin 
 ,  , 
 ,  .

Raksti kārtas skaitļa vārdus! Atbildi uz jautājumiem!

4. uzdevums

1. Pirmais
2. Otrais
3. Trešais
4. Ceturtais
5. Piektais
6. Sestais
7. Septītais
8. Astotais
9. Devītais
10. Desmitais
11. Vienpadsmitais
12. Divpadsmitais
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Izpēti paraugus! Izmanto dotās frāzes, raksti apsveikumu!

Vēro, kā veido uzrunu!

5. uzdevums

Marks → Mark!   Mārtiņš → Mārtiņ!   Andris → Andri!   Mikus → Miku!    
Oto → Oto!  Laura → Laura!   Elīna → Elīn! / Elīna!   Dace → Dace!    
Skaidrīte → Skaidrīt! / Skaidrīte!

Paraugs.
Juri, kad ir tava dzimšanas diena? Mana dzimšanas diena ir divdesmit 
otrajā (22.) septembrī.
Pārsla, kad ir tava vārdadiena? Mana vārdadiena ir (30.) trīsdesmitajā 
janvārī.

Kad ir tava dzimšanas diena? Mana dzimšanas diena ir 
 .

Kad ir tava vārdadiena? Mana vārdadiena ir 
 .

Apsveicam Apsveicam 
Juri, Juri, 

skolu beidzot!skolu beidzot!

Kaimiņi Kaimiņi 
Gulbju ģimeneGulbju ģimene

      Stefan!      Stefan!

Mīļi SVEICIENI   Mīļi SVEICIENI   
 vārdadienā! vārdadienā!

 Māsīca  Māsīca 
   Rūta   Rūta

Mīļā Daina!Mīļā Daina!
Daudz laimes Daudz laimes 

dzimšanas dienā!dzimšanas dienā!
Tavs draugs Tavs draugs 

RūdolfsRūdolfs

Sirsnīgi  Sirsnīgi  
sveicieni sveicieni 
vecmāmiņai  vecmāmiņai  
un vectētiņam un vectētiņam 
ZELTA KĀZĀS!ZELTA KĀZĀS!

Mazmeita MartaMazmeita Marta
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Izmanto frāzes!

Daudz laimes dzimšanas dienā!                Lai priecīga vārdadiena!
Apsveicu Tevi dzimšanas dienā / vārdadienā!

Priecīgus Ziemassvētkus!                Priecīgas Lieldienas!                
Lustīgus Jāņus!                Laimīgu Jauno gadu!                Priecīgus svētkus!

Sveicu Tevi Māmiņdienā!                Vēlu daudz laimes un prieka!                                
Novēlu Tev labu veselību un panākumus!
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Vēro attēlus, raksti par tiem teikumus! Izmanto dotos vārdus!
svin, ēd, priecājas, nopūš, dzer, sveic, ciemojas, dzied

6. uzdevums
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1. Veic pētījumu! Jautā saviem ģimenes locekļiem un aizpildi 
tabulu! Raksti savus secinājumus!

Mājasdarbs

Dzimšanas diena Vārdadiena Vismīļākie svētki
es
mamma
tētis
brālis
māsa
vecmāmiņa
vectēvs
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2. Lasi tekstu! Atbildi uz jautājumiem! Raksti pilnos teikumos!

Justīne ļoti gaida savu dzimšanas dienu. Viņa gatavojas to svinēt kopā 
ar draugiem un radiem. Vispirms meitene gatavo ielūgumus uz svinībām. 
Viņa aicina visus savus draugus un radus. Svētku rītā Justīne klāj galdu un 
gaida viesus. Kad ciemiņi ir sanākuši, viņi dāvina Justīnei dāvanas. Viņa 
ļoti priecājas par tām. Tad visi dodas pie galda un ēd garšīgo dzimšanas 
dienas torti. Pēc tam bērni spēlējas, bet pieaugušie sarunājas.

Kurus svētkus gaida Justīne?
 

Ar ko meitene gatavojas svinēt savu dzimšanas dienu?

Ko Justīne gatavo vispirms?

Ko viņa aicina uz savām svinībām?

Vai Justīne klāj dzimšanas dienas galdu?

Kā ciemiņi apsveic Justīni?

Vai Justīne priecājas par dāvanām?

Ko visi ēd pie svinību galda?

Ko dara bērni pēc tam, kad torte ir apēsta?

Ko dara pieaugušie?
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3. Kuros svētkos skan šie novēlējumi? Ieraksti svētku nosaukumu!

4. Raksti, kad bērniem ir dzimšanas diena! Skaitļus raksti  
ar vārdiem!

Juris, 15. maijs         Marks, 24. jūlijs         Luīze, 13. septembris
Anna, 2. februāris         Kaspars, 11. marts         Marta, 9. decembris

Paraugs. 
Kārlis, 7. augusts
Līga, 30. janvāris
Kārlim dzimšanas diena ir septītajā augustā. Līgai dzimšanas diena ir 
trīsdesmitajā janvārī.

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Laimīgu Jauno gadu! 
Daudz laimes dzimšanas dienā! 
Priecīgas Lieldienas! 
Sveicu Tevi Māmiņdienā! 
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2. NODARBĪBA
MĒS SVINAM

2

st.

Atzīmē darbu secību, kā Emīlija 
gatavojas svētkiem! Papildini 
teikumus, ieraksti, ko Emīlija dara! 
Izvēlies kādu no dotajiem vārdiem 
un ieraksti vienu no tiem katra 
teikuma sākumā! 
vispirms, no sākuma, vakarā, sākumā, pēc tam, tad, vēlāk, no rīta, pirms 
svinībām, rītā

1. uzdevums

1.  Emīlija  viesus.
2.  Emīlija  svētku rotājumus 
    un  produktus svētku galdam.
3.  Emīlija  svētku cienastu 
    un  māju.
4.  Emīlija  galdu.
5.  Emīlija  svētku drēbes.
6.  Emīlija  savu dzimšanas dienu.

Plānot  
svētku  
norisi

Sakārtot  
māju

Uzklāt 
galdu

Saposties

Sagatavot 
svētku 

cienastu

Sagādāt 
rotājumus un 
protduktus

Uzaicināt 
viesus

saposties – skaisti un 
svinīgi saģērbties svētkiem 

cienasts – ēdieni un 
dzērieni, ar ko cienā viesus
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Dana Kristap, kad tu svini savu dzimšanas dienu?
Kristaps Es savu dzimšanas dienu svinu vasarā. Es esmu dzimis 21. jūlijā.
Dana Es gan esmu dzimusi ziemā. Mana dzimšanas diena ir 13. decembrī.
Kristaps Dana, bet kad ir tava vārdadiena?
Dana 8. aprīlī, un tev?
Kristaps Mans vārds kalendārā ierakstīts 18. decembrī.

Kad tu svini savu dzimšanas dienu?

Kad tu svini savu vārdadienu?

Kad Kristaps svin savu dzimšanas dienu?
 

Kad savu dzimšanas dienu svin Dana?
 

Kad Kristaps svin savu vārdadienu?

Kad Dana svin savu vārdadienu?

Kurā gadalaikā tu esi dzimis / dzimusi?

Kurā gadalaikā ir dzimis Kristaps?

Kurā gadalaikā ir dzimusi Dana?

Lasi dialogu lomās kopā ar grupas biedru! Atbildi uz jautājumiem! 

2. uzdevums
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Kārlis (savs, ko?)  dzimšanas dienu svin 
(26.)  februārī.

Ziemassvētkos bērni gaida (savas, ko?)  dāvanas.

Rudenī (sava, ko?)  vārdadienu svin Evita.

(Sava, kad?)  dzimšanas dienā Kaspars saņēma daudz dāvanu.

Lindas dzimšanas diena ir (15.)  maijā.

Ģimene (sava, ko?)  egli šogad rotā ar koka rotājumiem.

(Savs, kam?)  draugam Pēcis uzdāvināja jaunu puzli.

Laila (sava, kam?)  māmiņai dāvina skaistu ziedu pušķi.

(24.)  jūnijā ir Jāņi.

Jānis (10.)  novembrī apciemos  
(savs, ko?)  draugu Mārtiņu.

Vai tu paņēmi līdzi (sava, ko?)  masku?

Kādus svētkus svinam (18.)  novembrī?

Raksti savs / sava atbilstošā formā! Vēro atgādni! Kārtas skaitļa 
vārdus raksti ar vārdiem! 

3. uzdevums

savs sava

 vsk. dsk. vsk. dsk.

kas? savs savi sava savas

kā? sava savu savas savu

kam? savam saviem savai savām

ko? savu savus savu savas

kur? (kad?) savā savos savā savās
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Paraugs. 
Emīlijai vārdadienā Leo var dāvināt krūzi.

Gustavam dzimšanas dienā   .
Lindai, skolu beidzot,   .
Skolotājai 1. septembrī   .
Vectēvam un vecmāmiņai kāzu jubilejā 

  .
Mazajai māsiņai bērnudārza izlaidumā 

  .
Mārcim dzimšanas dienā   .

Kādas dāvanas tu esi saņēmis / 
saņēmusi dzimšanas dienā! Raksti!

Dzimšanas dienā es esmu 
saņēmis / saņēmusi (ko?)

 .

Palīdzi Leo izvēlēties dāvanu! Vēro attēlus un raksti, ko viņš  
var dāvināt! 

3. uzdevums

 kas? ko?
 telefons telefonu
 kaķis kaķi
 medus medu
 mantiņa mantiņu
 spēle spēli
 pils pili
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Brīvības piemineklis
Centra rajons

Rīga
Latvija

LV-1050

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka

Mūkusalas iela 3
Rīga

Latvija
LV-1423

Egils Levits
Valsts prezidenta 

kanceleja
Pils laukums 3
Rīga, Latvija

LV-1050

Grupa „Prāta Vētra”
Strēlnieku iela 1-3

Rīga
Latvija
LV-1010

Latviešu valodas 
aģentūra

Meistaru iela 10–401
Rīga

Latvija
LV-1050

Lasi dažādu vietu un cilvēku adreses! 

5. uzdevums
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sūtītāja  
vārds, uzvārds  
(kas?)

adresāta  
vārds, uzvārds 
(kam?)

Raksti savu adresi! 

 (vārds, uzvārds)
 (iela, mājas numurs – dzīvokļa numurs)
 (pilsēta)
 (valsts)
 (pasta indekss / kods)

Vēro paraugu! Raksti adresāta un sūtītāja adresi uz aploksnes!

6. uzdevums

Dinai Liepai

Jūras iela 8

Ainaži , Salacgrīvas novads

LV-4035

Aivars Kalns

Brīvības iela 25-15

Rīga

LV-1050
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kas? kam? kas? kam?

vīr. dz. Kaspars Kuģis
Ivo Liepa

Kasparam Kuģim
Ivo Liepam

Mārtiņš Cinkus
Juris Laua

Mārtiņam Cinkum
Jurim Lauam

siev. dz. Maija Priedīte
Margo Markus

Maijai Priedītei
Margo Markui

Elizabete Pils
Irbe Blaua

Elizabetei Pilij 
Irbei Blauai
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1. Ko dara svētkos? Savieno!

2. Papildini teikumus! Izmanto vārdus, kas doti vārdu sarakstā! 
Vārdus vari izmantot vairākas reizes!
vispirms, no sākuma, sākumā, pirms, no rīta, rītā, pēc tam, tad, pusdienlaikā, 
pēcpusdienā, vakarā, vakarpusē, beigās

Mājasdarbs

apsveic jubilāru.

krāso olas.

novēl laimīgu Jauno gadu.

pin vainagus.

nes mājās eglīti.

apsveic mammu.

Ziemassvētkos

Jaunajā gadā

Mātes dienā

Līgo svētkos

Dzimšanas dienā

Lieldienās

Juris gatavojas svinēt savu dzimšanas dienu.
 viņš gatavo ielūgumus saviem draugiem un radiem.
 Juris nosūta ielūgumus pa pastu.

Dienu  svinībām viņš nopērk veikalā dažādus gardumus.
 viņš sakārto māju un izrotā istabu ar baloniem.
 Juris gatavo cienastu un klāj galdu.
 viņš ir gatavs uzņemt ciemiņus. 

Juris saņem daudz jauku apsveikumu un dāvanu, un  
visi sēžas pie galda.

 visi spēlē dažādas spēles un sarunājas.
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Paraugs. 
Juris dāvina ziedus (kam?) savai māmiņai vārda dienā.

Skolēni sveic (ko?)  skolotāju pirmajā skolas dienā.
(Ko?)  dzimšanas dienu Karīna svin 1. oktobrī.
Meitene gatavo ielūgumus uz vārdadienas svinībām (kam?)  
radiem.
(Kā?)  draudzenes dzimšanas dienā Juta bija ļoti priecīga.
(Kad?)  dzimšanas dienā Aija saņēma daudz dāvanu.
Rūdis zīmē apsveikumu (kam?)  vecmāmiņai.
Mamma uzcepa gardu kūku (kā?)  dēla vārdadienas svinībām.

Paraugs. 
Grāmatu var dāvināt vecmāmiņai dzimšanas dienā.

3. Raksti vietniekvārdu savs, sava atbilstošā formā!

4. Vēro paraugu! Raksti, kam un kad var dāvināt šīs dāvanas!

pulkstenis

grāmata

rokassprādze

mājas 
kinozāle

ziedi

fotoaparāts

konfekšu kaste

piezīmju 
grāmatiņa



933. nodarbība. 18. novembris – Latvijas dzimšanas diena

3. NODARBĪBA
18. NOVEMBRIS – LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA

2

st.

Savieno nosaukumu ar atbilstošo attēlu! 

Lasi un klausies par 18. novembri šeit! Atzīmē, vai apgalvojums ir 
patiess vai nepatiess!

1. uzdevums

2. uzdevums

Latvijas karte                     Latvijas ģerbonis                    Brīvības piemineklis
Latvijas karogs                     Latvijas galvaspilsēta Rīga

Latvijas Republikas dibināšanas diena ir 1918. gada 18. novembris. 
Svinīgā valsts proklamēšana (dibināšana) notika 2. Rīgas pilsētas teātra 
(tagadējā Nacionālā teātra) telpās. Pirmo reizi kā valsts himna skanēja 
„Dievs, svētī Latviju!”.

https://valoda.lv/games/macamies-latviesu-valodu-13-14-gadi/SocZinibas/Svetki/Novembris18/Uzd1.htm
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Apgalvojums Pareizs Nepareizs
Latvijas valsts dibināšanas diena ir noteikta  
kā oficiāla brīvidiena.
Visi pasākumi 18. novembrī notiek tikai valsts 
galvaspilsētā.
18. novembrī valsts prezidents apmeklē 
gandrīz visas Latvijas pilsētas.
Šajā dienā noteik Nacionālo bruņoto spēku 
parāde.
Virs Daugavas 18. novembrī notiek skaista 
uguņošana.

Raksti, kā svin valsts dzimšanas dienu!  
Izmanto dotos vārdu savienojumus! Stāsti,  
kā tavā ģimenē svin Latvijas dzimšanas dienu!
rotāt pilsētu, doties lāpu gājienā, skatīties svētku 
uguņošanu, cept svētku torti, skatīties parādi

3. uzdevums
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Vai pazīsti Latviju? Raksti atbildes, meklē tās kopā ar grupas 
biedriem!

Vēro paraugu! Lasi vārdus katrā figūrā! Raksti figūras vidū 
iederīgu darbības vārdu vai vairākus darbības vārdus tā, lai 
veidotos piemēroti vārdu savienojumi! Izmanto dotos vārdus!
izcept, skatīties, gatavot, redzēt, apmeklēt, noskatīties, pagatavot, ēst

4. uzdevums

5. uzdevums

Kas ir Latvijas galvaspilsēta? 
Kā sauc Latvijas lielāko upi? 
Kādās krāsās ir Latvijas valsts karogs? 
Ko svin Latvijā 18. novembrī? 
Kā sauc tautumeitu, kas tur zvaigznes Brīvības piemineklī? 

rotāt, izpušķot

ISTABU

KONCERTU

KŪKU

PASĀKUMU

MĀJU

SALŪTU

PANKŪKAS

KRASTMALU

PILSĒTU

PARĀDI

TORTI

PILSĒTAS

SKOLU

FILMU

CEPETI

SVĒTKUS
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Lasi Latvijas vizītkarti! Aizpildi tabulā nepieciešamo!  
Meklē vārdnīcā pasvītroto vārdu nozīmi! 

6. uzdevums

Latvijas Republika ir dibināta 1918. gada 18. novembrī. Latvija ir valsts 
Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Tā ir viena no trim Baltijas 
valstīm. No 2004. gada Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. 
Latvijas Satversmē ir noteikts, ka valsts teritoriju veido četri 
kultūrvēsturiskie novadi – Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. 
Pie Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem pieder arī Sēlija. Valsts 
galvaspilsēta ir Rīga. Lielākās pilsētas pēc iedzīvotāju skaita ir Rīga, 
Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils un Rēzekne.
2020. gada 1. janvārī Latvijā dzīvoja apmēram 1,902 miljoni iedzīvotāju. 
Apmēram 62 % no Latvijas iedzīvotājiem ir latvieši. Latvijā dzīvo arī 
citu tautību pārstāvji – lībieši, lietuvieši, igauņi, krievi, baltkrievi, ukraiņi, 
ebreji, čigāni jeb romi, poļi, vācieši un daudzi citi. Oficiālā valoda Latvijā ir 
latviešu valoda. 
Latvijas platība ir 64 589 km². Latvijas kaimiņvalsts ziemeļos ir Igaunija, 
austrumos – Krievija, dienvidaustrumos – Baltkrievija, dienvidos – 
Lietuva. Latvijas robežas kopējais garums ir 1836 km, no tiem 1382 km 
ir sauszemes robeža, jūras robežas garums ir 498 km. Latvijā ūdens 
aizņem apmēram 2340 km² lielu platību, kas ir 3,62 % no visas valsts 
teritorijas. Latvijā ir vairāk nekā 12 000 upju. To kopējais garums ir 
apmēram 38 000 km. Lielākās upes ir Daugava, Lielupe, Gauja un Venta. 
Tāpat ir arī 2256 ezeri, kas ir lielāki par 1 ha.

% – procents
km – kilometrs
km² – kvadrātkilometrs
ha – hektārs 
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1. Valsts ofocoālais nosaukums
2. Valsts dibināšanas datums
3. Atrašanās vieta
4. Kultūrvēsturisko novadu skaits
5. Iedzīvotāju skaits
6. Latviešu % īpatsvars
7. Valsts valoda
8. Valsts platība
9. Robežas kopējais garums

10. Valstis, ar kurām ir  
sauszemes robeža

11. Jūras robežas garums
12. Latvijas upju kopējais garums
13. Ezeru skaits

LATVIJA FAKTOS UN SKAITĻOS

Lasi par Latvijas himnu un turpini teikumus!

7. uzdevums

Baumaņu Kārļa lūgšana „Dievs, svētī Latviju!” ir īpaši 
Dziesmu svētkiem rakstīta vīru kora dziesma. Pirmo reizi 
to izpildīja Dziesmu svētkos 1873. ga da 26. jūnijā. Latvijas 
Republikas proklamēšanas (pasludināšanas) svinīgajā sēdē 
1918. gada 18. novembrī to nodziedāja trīs reizes, un dziesma 
neoficiāli kļuva par Latvijas valsts himnu. Oficiālu valsts 
himnas statusu tā ieguva 1920. gada jūnijā.
Latvijas valsts himnas nosaukums ir 
Pirmo reizi valsts himna skanēja 
Latvijas valsts himnas vardu autors ir 
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Laid mums tur laimē diet,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
Mūs’ dārgo tēviju,
Dievs, svētī Latviju,
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Mūs’ Latvijā!

Raksti himnas vārdus pareizā secībā!
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1. Lasi par Latvijas Valsts prezidentiem! Vēro paraugu un raksti, kurš 
bija pirmais, otrais, trešais … desmitais Latvijas Valsts prezidents!

Mājasdarbs

Pirmais Latvijas Valsts prezidents no 1922. līdz 1927. gadam bija Jānis Čakste.
Pēc viņa no 1927. gada līdz 1930. gadam Latvijas Valsts prezidents bija 
Gustavs Zemgals.
No 1930. gada līdz 1936. gadam — Alberts Kviesis.
No 1936. gada līdz 1940. gadam — Kārlis Ulmanis.
Tad seko padomju okupācija, un pēc neatkarības atjaunošanas par Valsts 
prezidentu kļuva Guntis Ulmanis. Viņš bija prezidents divus termiņus pēc 
kārtas — no 1993. gada līdz 1999. gadam. 
No 1999. gada līdz 2007. gadam Valsts prezidente bija Vaira Vīķe-Freiberga.
Pēc viņas no 2007. gada līdz 2011. gadam Latvijas Valsts prezidents bija 
Valdis Zatlers.
No 2011. gada līdz 2015. gadam — Andris Bērziņš.
No 2015. gada līdz 2019. gadam — Raimonds Vējonis.
Kopš 2019. gada Latvijas Valsts prezidents ir Egils Levits.

Paraugs.
1. Pirmais Latvijas Valsts prezidents bija Jānis Čakste.

2. Otrais .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. Desmitais Latvijas Valsts prezidents ir .
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2. Savieno saderīgo informāciju!

Gauja, Venta, Daugava 

Egils Levits 

18. novembris 

Rīga 

Dievs, svētī Latviju! 

Liepāja, Rēzekne, Valmiera 

Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Lietuva

Latvijas galvaspilsēta

Latvijas pilsētas

Latvijas robežvalstis 

Latvijas prezidents

Latvijas neatkarības diena

Latvijas upes

Latvijas himna

3. Ieraksti atbilstošo vārda formu!

Paraugs. 
No rīta mēs ejam (eju / ejam) uz veikalu.

Mūsu ģimene šodien  (svinu / svin) Latvijas dzimšanas 
dienu.
Mamma no rīta  (cep / cepam) garšīgu kūku.
Es  (klājam / klāju) svētku galdu.
Vakarā mēs  (ēdu / ēdam) garšīgo kūku.
Māsa atrod internetā Latvijas himnu, un mēs to  
(dziedu / dziedam).
Uz galda  (deg / dedz) sarkanbaltsarkana svece.
Pēc tam mēs  (skatāmies / skatos) interesantu filmu 
par Latviju.
Latvijas dzimšanas dienu mēs  (svin / svinam) katru 
gadu.
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4. NODARBĪBA
18. NOVEMBRIS – LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA

2

st.

Atzīmē pareizo atbildi! Salīdzini ar grupas biedru! 

1. uzdevums

Latvijas karogs

Latvijas dibināšanas datums

1919. gada  
18. novembris

1991. gada  
18. novembris

1918. gada  
18. novembris

Brīvības piemineklis 

Latvijas galvaspilsēta

Jelgava Rīga Daugava

Latvijas himnas nosaukums 

Latvijas dziesma Dievs, svētī Latviju! Dievs, svētī Daugavu!
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Lasi un atzīmē, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs! 

2. uzdevums

LATVIJAS VALSTS SVĒTKI
18. novembris Latvijas Republikas Proklamēšanas diena. 1918. gada  

18. novembrī tika dibināta Latvijas Republika.
11. novembris Lāčplēša diena. Šajā dienā piemin visus Latvijas brīvības 

cīņās kritušos karavīrus. 
4. maijs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. 

1990. gada 4. maijā pēc Latvijas okupācijas tika atjaunota 
Latvijas Republikas neatkarība.

Daudzi svētki dažādās pasaules vietās ir līdzīgi – Ziemassvētki, Lieldienas, 
arī Jāņi. Taču katrai valstij ir arī īpaši valsts svētki. Latvijai ir vairāki nozīmīgi 
valsts svētki. 
18. novembris ir Latvijas Republikas Proklamēšanas diena. 1918. gada 
18. novembrī Latviju pasludināja par neatkarīgu valsti. 18. novembris Latvijā 
ir oficiāla brīvdiena.
11. novembrī svin Lāčplēša dienu. Šajā dienā visi ar cieņu un lepnumu 
piemin Latvijas armijas karavīru drosmi. Daugavmalā pie Rīgas pils, brāļu 
kapos un citur cilvēki aizdedz svecītes Latvijas karavīru piemiņai.
4. maijā svin Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. 
1990. gada 4. maijā pēc okupācijas gadiem tika atjaunota Latvijas 
neatkarība. Pēdējos gados ir radusies jauna tradīcija – šajā dienā cilvēki 
glāj baltu galdautu un gatavo svētku pusdienas. Arī 4. maijs Latvijā ir 
oficiāla brīvdiena.
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Apgalvojums Pareizs Nepareizs

4. maijā svin Lāčplēša dienu. 

18. novembris Latvijā ir brīvdiena. 

4. maijs Latvijā nav brīvdiena.

11. novembrī cilvēki aizdedz sveces.

Var teikt, ka Latvijai ir divas dzimšanas dienas.

Latvijā svin Lieldienas.

Vēro attēlu rindas! Atšifrē un ieraksti atbilstošo svētku 
nosaukumu! 

3. uzdevums
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Raksti darbības vārdu galotnes! Izvēlies piecus darbības vārdus 
no jebkura stabiņa un raksti piecus teikumus!

4. uzdevums

Ko darīt? Ko daru? 
es

Ko darām?  
mēs 

skatīties 
pulcēties 
apmeklēt 
izrotāt 
izpušķot 
atjaunot 
aicināt 
dibināt

skatāmies 
pulcējam   
apmeklējam 
izrotāj   
izpušķoj   
atjaunoj   
aicinām 
dibin  

skatos 
pulcēj  
apmeklēju 
izrotāj 
izpušķoj  
atjaunoj 
aicin 
dibin 
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Raksti teikumos prievārdu ar, par vai uz!

5. uzdevums

Paraugs. 
1918. gada 18. novembrī Latvija tika pasludināta par neatkarīgu valsti.

18. novembrī cilvēki dodas  Daugavmalu vērot uģuņošanu.
Daudzi svin Latvijas dzimšanas dienu kopā  savu ģimeni.
Pie visām mājām plīvo karogs, un cilvēki domā  brīvību un 
neatkarību.
Latvijas karogs ir karmīnsarkans  baltu svītru vidū.
Lai pieminētu karavīrus, daudzi dodas  brāļu kapiem un iededzina 
sveces.
Latvijas dzimšanas dienu katrā mājā svin  lielu prieku.
Svētkos katram no mums sirdī ir lepnums  savu valsti.

Kas? Ar ko? Par ko?

karogs
medus

krastmala

ar karogu, par karogu
ar medu, par medu

ar krastmalu, par krastmalu

piemineklis

svece
pils

ar pieminekli, par pieminekli

ar sveci, par sveci
ar pili, par pili

iet 
braukt 
lidot 
doties 
skriet 

uz parku
uz teātri 
uz cirku 
uz krastmalu 
uz Vidzemi 
uz pili 

Uz kurieni?
Kur?
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Pēti, kā var svinēt Latvijas dzimšanas dienu! Izmanto 
dotās piktogrammas, izdomā un uzraksti, kā vēl var svinēt 
18. novembri – Latvijas Republikas dibināšanas dienu!

6. uzdevums
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1. Lasi tekstu un atzīmē, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs!

Mājasdarbs

Latviešu tautas brīvības simbols ir Brīvības piemineklis. To uzcēla par 
tautas saziedotiem līdzekļiem un svinīgi atklāja 1935. gada 18. novembrī. 
Piemineklis celts pēc tēlnieka Kārļa Zāles un arhitekta Ernesta Štālberga 
projekta. Pieminekļa augstums ir 42 metri. Pieminekļa priekšpusē ir 
rakstnieka Kārļa Skalbes veltījuma vārdi „Tēvzemei un Brīvībai”. Pieminekļa 
augšā atrodas brīvības statuja – brīvības simbols ar trīs zvaigznēm, kas 
simbolizē Latvijas kultūrvēsturiskos novadus: viena zvaigzne – Kurzemi un 
Zemgali, otra – Latgali, trešā – Vidzemi.

Apgalvojums Pareizs Nepareizs
Brīvības pieminekli uzcēla par tautas 
saziedoto naudu. 

Pieminekli atklāja 11. novembrī. 

Projekta autori bija dzejnieks un arhitekts. 

Piemineklis ir 42 metrus augsts.

Kārļa Skalbes veltījuma vārdi ir „Mūsu brīvībai”. 

Zvaigznes simbolizē Latvijas novadus. 
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2. Atrodi un savieno, kurai pilsētai vai pagastam atbilst katrs 
ģerbonis!

3. Lasi par Latvijas valsts karogu! Atbildi uz jautājumiem!

Latvijas valsts karogs ir karmīnsarkans ar baltu horizontālu svītru. Latvijas 
valsts karoga sarkanbaltsarkano svītru attiecība ir 2:1:2. Latvijas valsts 
karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Latvijas valsts karogam ir sena 
vēsture, tas pirmo reizi minēts 13. gadsimta „Livonijas atskaņu hronikā”.
19. gadsimtā karogu izmantoja gan patriotiski noskaņoti cilvēki, gan 
organizācijas. 1917. gadā – gadu pirms Latvijas Republikas dibināšanas – 
vairākos pasākumos izmantoja sarkanbaltsarkano karogu, tāpēc vajadzēja 
izveidot Latvijas karoga izskata standartu. 
1921. gada 15. jūnijā pieņēma Likumu par Latvijas Republikas karogu un 
ģerboni. Oficiālā dokumentā pirmo reizi karoga īpašā sarkanā (karmīna) 
krāsa aprakstīta 1922. gadā, lai karogu varētu vieglāk atšķirt no Austrijas 
valsts karoga, kam ir līdzīgas krāsas.

Ķekavas novada 
ģerbonī ir  

trīs zvaigznes. 

Salacgrīvas 
novada ģerbonī  

ir trīs enkuri. 

Ogres novada 
ģerbonī ir  

trīs priedes. 

Gulbenes novada 
ģerbonī ir  
trīs gulbji.

Gailīšu pagasta 
ģerbonī ir  
trīs gaiļi.

Zvārtavas 
pagasta ģerbonī 

ir trīs čiekuri.
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Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā par sarkanbaltsarkanā karoga 
izmantošanu vai glabāšanu cilvēku varēja ielikt cietumā. Valsts karoga 
statuss tika atjaunots 1990. gada 27. februārī. 
(Pēc president.lv pieejamajiem materiāliem)

Kādā krāsā ir Latvijas karogs? 
Kāda ir karoga krāsu attiecība? 
Kurā gadsimtā pirmo reizi minēts sarkanbaltsarkanais karogs? 
Kas izmantoja karogu 19. gadsimtā? 
Kad pieņēma likumu par karogu un ģerboni? 
Kas notika 1922. gadā? 

 
Vai Latvijas karogu drīkstēja izmantot okupācijas laikā? 
Kad tika atjaunots Latvijas valsts karogs? 


