
 

 

 

Februāris 

2. februāris - Sveču diena 

7. februāris - dzimusi dzejniece Ārija Elksne 

7. februāris - dzimis mūziķis, komponists, dziedātājs un dzejnieks Mārtiņš Freimanis 

8. februāris - dzimis rakstnieks, mācītājs un politiķis Andrievs Niedra 

10. februāris - dzimusi dzejniece Austra Skujiņa 

10. februāris -  dzimusi aktrise Elza Radziņa 

12. februāris - dzimis dziedātājs Inguss Pētersons 

14. februāris - Svētā Valentīna diena 

21. februāris - Starptautiskā dzimtās valodas diena 

23. februāris - Meteņi 

24. februāris - Pelnu diena, Matīsa diena (Kustoņu diena, Kukaiņu diena) 

 

Dziedam!   

Ingus Pētersons 

Šķirklis Ingus Pētersons Latvijas mūzikas informācijas centra mājaslapā 

https://www.lmic.lv/lv/muziki/ingus-petersons-1813#album 

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

Dziesmas klausieties straumēšanas vietnēs! 

Mārtiņš Freimanis 

Šķirklis Mārtiņš Freimanis Nacionālajā enciklopēdijā https://enciklopedija.lv/skirklis/58358-

M%C4%81rti%C5%86%C5%A1-Freimanis 

Šķirklis Mārtiņš Freimanis Izdevniecības MicRec mājaslapā https://www.micrec.lv/lv/makslinieks/martins-

freimanis  

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

Mārtiņa Freimaņa dziesmas klausieties straumēšanas vietnēs! 
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Lasām, skatāmies, klausāmies!   

Ārija Elksne 

Dzejnieces, tulkotājas Ārijas Elksnes interviju, dzejas lasījumu ieraksti no Latvijas Radio fonotēkas 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/dzejnieces-arijas-elksnes-balss-latvijas-radio-

arhiva.a128826/ 

Ārijas Elksnes dzejoļu fragmenti  https://www.la.lv/20-skaisti-un-iedvesmojosi-arijas-elksnes-citati 

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

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

 

Austra Skujiņa 

Šķirklis Austra Skujiņa un iespēja lasīt viņas dzejoļus interneta resursā Letonika.lv 

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?id=2190866 

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

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

 

Dzimtās valodas diena 

Video Latviešu valodas stāsts https://www.youtube.com/watch?v=HhCvDStizgI 

Sīkāka informācija par latviešu valodu https://valoda.lv/valsts-valoda/valsts-valodas-diena/ 

Video Latvijā es runāju latviski https://valoda.lv/valsts-valoda/valsts-valodas-diena/ 

Šķirklis Valoda digitālajā vārdnīca e-pupa http://epupa.valoda.lv/valoda/ 

Akcijas “Latviešu valoda man ir...” 950 latviešu valodas vērtību stāsti https://vards.valoda.lv/ 
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Pētām!   

Matīsa, Kukaiņu jeb Kustoņu dienā pētām Latvijas kukaiņus!  

Par Matīsa, Kukaiņu jeb Kustoņu dienu vairāk lasiet  https://maciunmacies.valoda.lv/wp-

content/uploads/2022/01/02_Dienaskis_februaris_2022.pdf 

Par Latvijas kukaiņiem vairāk lasiet enciklopēdijā Latvijas daba https://www.latvijasdaba.lv/kukaini/ 

Par Latvijas nacionālo kukaini uzziniet radio raidījumā https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-simtgades-

stastu-raksti/latvijas-nacionalais-kukainis-divpunktu-marite.a95226/ 

Šķirklis Latvijas nacionālie simboli Nacionālajā enciklopēdijā https://enciklopedija.lv/skirklis/5068-

Latvijas-nacion%C4%81lie-simboli 

Tutas lietu sērija Tuta un Latvijas nacionālie simboli https://www.youtube.com/watch?v=4uGfWgxx8gg 

 

Balsojam un piedalāmies!   

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

pasakumi 

 

Spēlējam!   

Spēle Esi vērīgs! https://valoda.lv/games/esi-verigs/ 

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

 

Zinām!   

No 4. līdz 20. februārim Pekinā notiek Ziemas olimpiskās spēles. Uzziniet par Latvijas sportistiem un 

viņu sasniegumiem https://olimpiade.lv/ 

Par Latvijas olimpiešu sasniegumiem lasiet  http://latvijassports.lv/lv/vesture/180-ziemas-olimpiskas-

speles  

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