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Ievads 

 

Autore šo tēmu izvēlējās, jo gribēja izpētīt daţus simbols, kādi tie ir un , ka ir to autori.  

Latvijas simboli ir atpazīšanas zīmes pasaulē. Mums tās ir: karogs, himna un ģerbonis. Latvija 

ir maza tauta, tajā ir mazāk nekā 1 miljons iedzīvotāju, bet pasaulē, kāds zina, ka šāda valsts eksistē, jo 

mums ir pats skaistākais karogs, ar labākajām krāsām, kaut gan mūsu karogs ir ļoti līdzīgs Austrijas 

karogam, mūsu tomēr it skaistāks. Autore zina, ka Latvijas ģerbonī ir lauva un grifs, kā arī ozollapas, 

un saule un virs tā, trīs zvaigznes, kas simbolizē trīs novadus. Latvijas himna ir ar viss skaistākajiem 

vārdiem visā pasaulē.  

Latvijas himnas autors Baumaņu Kārlis (1835-1905) pirms vairāk, nekā simts gadiem sarakstījis 

vārdus un mūziku dziesmai ”Dievs svētī Latviju.” 

Latvijas karogs ir karmīnsarkanā krāsā, tomēr reizēm rādās problēmas karoga lietošanā, jo šāds 

krāsu salikums ir arī Austrijas karogam. Lai sakritību novērstu, latviešu mākslinieki izstrādāja karoga 

projektu, kur sarkanās joslas noteiktas tumšsarkanā tonī un krāsu joslu platuma attiecība ir 2 : 1 : 2. 

Latvijas ģerbonim ir vairoga forma, kura augšējā daļā atrodas uzlecošas saules motīvs un trīs 

zvaigznes, apakšējā sadalīta divās daļās; sarkans lauva sudraba laukā un fantastisks zvērs- sudraba grifs 

ir Latviju veidojošu novadu simboli: lauva- Kurzeme un Zemgale, grifs – Latgale un Vidzeme. (1, 7-

13)  

Mērķis :  

Izzināt Latvijas simbolu izskatu, tā noformulējumu un daţas citas lietas.  

Uzdevumi :  

1. Iepazīt izvirzīto tematu. 

2. Izmantot iegūtos informācijas avotus.  

3. Izdarīt secinājumus. 

Darba struktūra: Pētnieciskais darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem, 

izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts, pielikuma. 
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1. Latvijas simboli 

 

Latvijā ir ļoti daudz simboli, kuri tiek izmantoti atceres un svētku dienās. Parasti, svētku dienās 

izliekam pie mājām mūsu sarkanbaltsarkano karogu, bet atceres dienā, pie mājām liekam karogs ar 

piesietu melnu lenti . 

Valsts simboli ir zīmes, pēc kurām to pazīst pasaulē. Latvijai tādas ir – himna ,,Dievs svētī 

Latviju”, valsts ģerbonis un valsts karogs.  

Valsts simbolus apstiprina parlaments. Tos aizsargā likums. Veidojot valsts simbolus, izmanto 

tautas folklorā un vēsturē zināmus motīvus. 

Latvijas valstij ir savu nacionālie simboli. 

 Putns- cielava [sinonīms – zirgu putns.] 

 Kukainis- mārīte [dievgotiņa, bizbizmārīte.] 

 Puķe – margrietiņa [pīpene.] 

 Koki – ozols, liepa. 

 Dārgakmens – dzintars [zītars, dzītars, saules akmens.] 

 Likteņupe – Daugava. 

Tādēļ arī ir sarakstīta dziesma ”Saule, Pērkons, Daugava.” 

 Brīvības simbols – Brīvības piemineklis – pēc Kārļa Zāles projekta celts par tautas ziedotiem 

līdzekļiem no 1931. Līdz 1935. gadam. Pieminekļi vainagojošais Brīvības tēls tur tīs zvaigznes, 

kas simbolizē trīs Latvijas novadus [ Kurzemi, Vidzemi un Latgali.] (2, 126) 
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1.1.Valsts karogs 

 

Sarkanbaltsarkanā krāsa, jeb karmīnsarkanā krāsa ir redzama mūs karogā, kuru mēs izliekam 

pie namiem svētku un atceres dienās. Mēs satopamies arī uz ielām ar šo karodziņu, ko liekam pie sirds, 

nedēļā ko saucam par „patriotisko nedēļu” . Latvijai karogs ir svarīgs. 

Sarkanbaltsarkanā karoga vēsture ir sena.(skat. 1., 2.att.)  

1.att. Vecākais Latvijas karogs.  

2. Att. Vecākais Latvijas karogs.  

 Lai gan tā izcelsmi pētījuši daudzi autori, pilnīgi droša informācija par to, kā karogs ir radies, 

nav. (6.) 

Par to, ka mūsu karogs ir karmīnsarkans, jāpateicas Linardam Laicēnam.  

Karoga etiķete: 

 Latvijas balsts karogam jāparāda pienācīgs gods. Karogu ienesot, pārējie pieceļas kājās, vīrieši 

godinot noņem cepures. 

 Ja valsts karogu izkar pie ēkas, tam jāatrodas ne zemāk par 2,5 metriem no zemes. 

 Vietās, kur Latvijas valsts karogs nav pacelts patstāvīgi, to paceļ saulei lecot, un nolaiţ, saulei 

rietot. 

 Vietās, kut Latvijas valsts karogs pacelts patstāvīgi, tas nakts laikā apgaismojams.(4.) 

5. 
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Zem sarkanbaltsarkanā karoga notika Latvijas Republikas proklamēšana 1918. gada 18. Novembrī. 

(3,65) 

Protams, valsts karogu nedrīkst bojāt, jo tad var notikt arī nāves sods.  

Šis karogs ir īsts Latvijas karogs un turklāt septiņi simti gadu vecs. 

Šo karogu kā valsts karogu Satversme noteica 1921. gadā. (1, 11.) 
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1.2. Ģerbonis 

 

Ģerbonis ir atpazīstamības zīme. Katrai zīmei ir savs skaidrojums. 

 Ozollapas, kas simbolizē spēku, 

 Saule, kuru pie savas cepures nēsāja mūsu karavīri – brīvības cīnītāji, 

 Trīs zvaigznes, kas apzīmēja Kurzemi – Zemgali (vēsturiski šie novadi bija apvienoti), 

Vidzemi un Latgali.(5.) 

Valsts ģerbonis mums kalpo, kā atpazīšanas zīmi, mūs jaunajā lielajā ģerbonī it attēlots: Vairogs, kas ir 

sadalīts trīs daļās. Augšdaļā saule, un uz pusi sadalīta apakšdaļā ir sarkana lauva uz sudraba fona, 

pelēks grifs uz sarkana fona. Virs vairoga trīs zvaigznes un zem vairoga ir ozollapas un valsts karoga 

lentīte. Abos sānos ir grifs un lauva. 

 Mazajā ģerbonī ir vairogs, kurā attēlots ir tas pats, kas lielajā ģerboņa vairogā un augšdaļā trīs 

zvaigznes. 

 Mazajā papildinātajā ģerbonī ir vairogs ar attēlots arī tas pats, kas lielajā ģerboņa vairogā, bet 

zem vairoga ir ozollapas un augšdaļā trīs zvaigznes. 

Pirmajā valsts ģerbonī bija redzama uzlecoša saule, trīs zvaigznes, kas simbolizēja trīs 

vēsturiskos novadus – Kurzemi, Vidzemi un Latgali, un burts L (Latvija). Tā kā šis ģerbonis īsti 

neatbilda ģerboņa veidošanas noteikumiem, pēc kāda laika tas tika pārveidots.(6.) 

Latvijas Republikas ģerboņa autors ir grafiķis un profesors Rihards Zariņš. 

Rihards Zariņš dzimis 1869. gada 27. jūnijā . 

Latvijas Republika ir vēl ļoti jauna valsts. Latvija par neatkarīgu valsti kļuva tikai 20. gs. sākumā, 

tāpēc arī tas ģerbonis ir jauns. Tomēr tajā redzamie simboli nāk no tālas senatnes un tiem ir garas un 

interesanta vēsture. (3, 61.)  

 

 

 

 

 

 

 

7. 



[Type text] [Type text] [Type text] 

   

1.3. Valsts himna 

Lūgšana „Dievs, svētī Latviju!” pirmo reizi tika dziedāta 1873. gadā, atklājot I vispārējos 

latviešu dziesmu svētkus. Tās mūzikas un teksta autors bija Baumaņu Kārlis (1835-1905)(Skat. 3. att.) 

– viens no pirmajiem latviešu oriģinālo dziesmu autoriem.(6.) 

3. att. Baumaņu Kārlis.  

Dziesma, kas skan kā lūgšana, kļuva latviešu tautai par vienu no iemīļotākajām dziesmām, un 

1920. gada 7. jūnijā to apstiprināja par Valsts himnu. (1, 7. ) 

Valsts himna katram iedzīvotājam ir jāzina, jo tas ir pienākums, katram iedzīvotājam. Dziedot 

himnu visiem ir jāstāv kājās, lai izrādītu pieklājību. Šī dziesma ir viena no valsts mīļākajām dziesmām 

Latvijā.  

Viena no pirmajām Baumaņu Kārļa dziesmām ir ”Dievs svētī Latviju!”. Neapšaubāmi, 

Baumaņu Kārlis pazina un pats, skolā iedams, dziedāja tautā izplatīto aizlūgumu ”Dievs svētī 

Vidzemi!” ar vācu dziesmas ”Heil dir im Sieegerkranz.” melodiju. 

   Autore domā, ka Baumaņu Kārlim bija pasakaina balss. 
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Secinājumi 

 

Darba autore secināja:  

1. Valsts simboli ir jāzina katram pilsonim.  

2. Katram Latvietim ir jāzina, kā izskatās valsts karogs vai ģerbonis.  

3. Katram ir jāzina himna, tā ir cēla un augstprātīga dziesma. 

4. Veikt šo pētniecisko darbu, bija vidēji viegli, jo darbā bija jāiegulda liels darba laiks, bet 

pārējais bija viegli. Autorei šī tēma ļoti patika.  
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Izmantoties informācijas avoti. 

1. Ineta Bērziņa, Kristīne Skrīvele. ”Mana Latvija” Himna, karogs, ģerbonis, 

svētku dienas un vēl…” 

2. Jumava ”What is Latvia ? Jeb, kas ir Latvija ?” 

3. Lilija Skangale. ”Latvijas valsts svētku un atceres dienas.” 

4. Ţurnāls ”Ieva.”2004. gada izlaidums. 

5. Ţurnāls ”Spice.” 

6. http://neogeo.lv/?p=5578  

(Laiks:12.16.14. 19:04) 
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