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Darba lapa „Valsts raksturojums ”  

Skolēna vārds, uzvārds_____________________________ klase___ datums____  

 
3. Lasi tekstus!  

Teksts 1            

Latvijas Republika ir valsts Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Tā ir viena no 

trijām Baltijas valstīm un ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Valsts galvaspilsēta ir Rīga. 

Ziemeļos Latvija robežojas ar Igauniju, austrumos — ar Krieviju, dienvidaustrumos — ar 

Baltkrieviju, bet dienvidos — ar Lietuvu. Rietumos to apskalo Baltijas jūra, savukārt 

ziemeļos — Rīgas jūras līcis. Latvijas platība ir 64 589 km2,[P 1] iedzīvotāju skaits 2016. 

gada 1. janvārī bija 2 144 763.[4] Apmēram 60% no iedzīvotājiem ir latvieši, bet no pārējiem 

iedzīvotājiem lielākā daļa ir krievi.[5] Latviešu valoda ir oficiālā valsts valoda. Saskaņā ar 

Latvijas Satversmi valsts teritoriju sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Pie 

kultūrvēsturiskajiem novadiem pieskaita arī Sēliju. Lielākās pilsētas pēc iedzīvotāju skaita ir 

Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils un Rēzekne. (pēc interneta 

materiāliem)  

Teksts 2  

Mana Latvija ir kā saules puķe. Tai ir nedaudz melnumu, bet vienalga tā manā sirdī mirdz kā 

saule. Visjaukākā ir Latvijas vasara – ar rasas pērlīšu nosēto zāli; ar zvaigžņotām naktīm; ar 

mēnesi, kas apaļš kā Jāņu siers; ar dienu, kad visā Latvijā plīvo ugunskuru liesmas, dzied 

Līgo dziesmas un sumina Jāņus. Arī Latvijas rudenim nav ne vainas. Krāsainas koku lapas 

draiski plivinās vējā, sirds iepukstas pavisam strauji – ir taču svētki, manai Latvijai svētki! 

Ziemā, kad sniega sega kā dūnas klāj mūsu zemi, dvēselē ienāk miers, mīlestība pret 

līdzcilvēkiem, ticība un cerība. Bet tad ar strautu nemierīgo čalu, putnu draisko 

sadziedāšanos, tulpju ziedēšanu mūsu karoga krāsās atnāk pavasaris manā Latvijā, manā 

Tēvzemē! (Edijs Šmigs, Tilžas internātpamatskola, Balvu novads)  

Teksts 3       

Protams, lietas, ar ko mēs varam lepoties, ir neskaitāmas un jārunā ir par tām visām. Ar ko Tu 

lepojies?  
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      Latvieši var patiesi lepoties ar senajām tradīcijām, zīmēm, rakstiem, tautasdziesmām, 

ticējumiem un tautastērpiem. Latviešu tradīcijas ir vienas no bagātākajām visā pasaulē.       

Nepašaubāmi, ir daudz latviešu mūziķu, kuri rada brīnišķīgu mūziku latviešu valodā, bet šie 

pieci puiši no grupas “Prāta Vētra” būs vienmēr mūsu sirdīs kā labākā Latvijas grupa.       

Pēdējos gados Latvijā radīts apģērbs, apavi un aksesuāri ir piedzīvojuši prātam neaptveramu 

uzplaukumu. Mūsu dizaineri rada kvalitatīvu un oriģinālu modi, kas pamazām iemanto arī 

pasaules slavu. Un kā nu ne, mums jau izsenis ir izkopta laba gaumes izjūta un attīstīta radošā 

domāšana.       Arī mūsu ēdieni ir unikāli un neparasti, sākot ar skābu kāpostu zupu un 

beidzot ar rupjmaizes kārtojumu.       Jebkurš latvietis izjūt lepnumu par mūsu draudzīgo 

portālu Draugiem.lv.       Katrā valstī tiek radīta kosmētika, bet neviena valsts nav tik bagāta 

ar eko kosmētikas ražotājiem. Vairāki Latvijas uzņēmumi ir attīstījuši šo nozari augstā 

līmenī, veikuši neskaitāmus pētījumus un piedāvā kvalitatīvu alternatīvu.         Saikne ar dabu 

- sēnes, ogas medus, zāļu tējas, peldēšana ezeros, pastaigas mežā, kartupeļu talkas… kur vēl 

varētu tik ļoti saplūst ar dabu?          Latvieši varbūt nav pati draudzīgākā tauta pasaulē, bet 

čaklums ir īpašība, kas mūs raksturo visspēcīgāk. Strādīgums mūs glābj no krīzēm, ļauj 

rasties tik daudz veiksmīgiem uzņēmumiem un ļaus mums izdzīvot kā tautai.          Katri 

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki pulcē vairākus desmitus dalībnieku un vēl krietni 

vairāk apmeklētāju. Tie ir svētki, kad latvieši vienojas kopīgās dziesmās un dejās, stiprina 

kultūru un patriotisma izjūtu. Latvijas lepnums mūsu tautai ir nepieciešama kā kustība, jo 

mēs kautrējamies lepoties paši ar sevi. Mūsu vidū ir neskaitāmi cilvēki, kuri pašaizliedzīgi ir 

darījuši tik labus darbus, ka ir pelnījuši mūsu visu lepnumu. (pēc interneta materiāliem)  

  

4. Kā tiek aprakstīta Latvija 1. tekstā,  2. tekstā un 3. tekstā?  Kādas īpatnības tu 

saskatīji? Nosauc pēc iespējas vairāk īpatnību katrā tekstā!  

1.teksts-_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
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2.teksts-______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

3.teksts-______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   


