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Labas! Tere! 

Sveiks! 
Gunta Šmidchena teksts 

Andras Otto ilustrācijas 

 

 Kaimiņi bieži ir viens otram 

samērā līdzīgi.  Tā arī Latvijai ir divas 

kaimiņu valstis, kas ir tai pavisam 

līdzīgas — gan pēc lieluma, gan pēc 

iedzīvotāju skaita.  Kopā visas trīs šīs 

līdzīgās valstis — Latviju, Igauniju un 

Lietuvu — sauc par Baltijas valstīm.  

Kaut arī latvieši, igauņi un lietuvieši 

savās zemēs ir dzīvojuši jau 

tūkstošiem gadu, visas trīs valstis 

savu 

brīvību 

ieguva 

tikai Pirmā 

pasaules 

kara 

beigās un 

1940. 

gadā šo 

brīvību 

zaudēja. 

Visas trīs 

valstis 

atguva 

savu neatkarību 20. gadsimta 90. 

gadu sākumā. 

 Tā nav vienīgā līdzība.  

Lietuviešiem un igauņiem, tāpat kā 

latviešiem, ir savi Dziesmu svētki un 
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tautas deju dienas.  Amerikā un citur 

ārpus Baltijas valstīm lietuviešu un 

igauņu bērni iet sestdienas skolā, 

skautos un vasaras nometnēs, tieši 

tāpat kā latviešu bērni.   

 Visām trim Baltijas valstīm ir ļoti 

vecas un skaistas galvaspilsētas.  

Latvijas galvaspilsēta ir Rīga, 

Igaunijas galvaspilsētu sauc par 

Tallinu, bet Lietuvas — par Viļņu. 

 Igaunijas galvaspilsētā Tallinā 

ir līdz mūsdienām saglabājusies 

vecpilsēta ar seniem aizsargmūriem 

un torņiem. Šie mūri senos senos 

laikos bija vajadzīgi, lai pasargātu 

pilsētu no ienaidniekiem, bet torņi 

bija nepieciešami, lai sargi varētu 

pārredzēt visus, kas pilsētai tuvojas 

— gan draugus, gan ienaidniekus. 

 Igauniju bieži mēdz saukt 

par ,,ūdeņu zemi”, jo tajā ir vairāk 

nekā 1500 ezeru.  Igaunijai pieder 

arī apmēram tūkstoš salu un saliņu 
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Baltijas jūrā.  Lielākā no šīm salām ir 

Sāmsala (Saremaa), ko var redzēt 

katrā kartē, kurā attēlotas Baltijas 

valstis.  Dažas salas ir tikai divdesmit 

metrus platas. Tas nozīmē, ka uz tās 

cits citam līdzās varētu nogulties 

desmit pieauguši vīri, un tie aizņemtu 

visu salas platumu. 

 Igauņiem ir skaista un 

melodiska valoda.  Latviešu valodā 

no igauņiem un tiem radniecīgās 

tautas — lībiešiem — ir aizgūti 

vairāki vārdi, piemēram:  sēne, 

laiva, puika.  Ja tu savam igauņu 

kaimiņam teiktu, ka puika brauc 

laivā, viņš tevi droši vien saprastu. 

 Lietuvas galvaspilsēta ir Viļņa.  

Tajā ir daudz, daudz baznīcu, kas ir 

simtiem gadu vecas.  Viļņā agrāk 

dzīvoja Lietuvas karalis, kas bija ļoti 

varens valdnieks. 

 Pirms septiņsimt gadiem vācu 

Zobenbrāļu ordenis mēģināja 

iekarot Lietuvu, tāpat kā Latviju un 

Igauniju.  Bet lietuviešu kunigaitis 

Mindaugs nodibināja Lietuvas 

karaļvalsti, un lietuvieši visi kopā 

atvairīja vācu bruņinieku 

uzbrukumus.  Aptuveni divsimt 

gadus vēlāk Lietuvas lielkunigaitis 

Jagailis apprecēja Polijas karalieni 

Jadvigu, un tā radās Polijas-Lietuvas 

valsts, kas pastāvēja turpat četrsimt 

gadu.  Tikai 1795. gadā krievu 

ķeizariene Katrīna II atņēma 

lietuviešiem neatkarību un 

pievienoja Lietuvu Krievijai. 

 Lietuviešu valoda ir ļoti līdzīga 

latviešu valodai.  Lietuvieši mēdz 

teikt ,,Sveikas!”, kad tie sastopas ar 

kādu draugu, bet vakarā pirms 

gulētiešanas viņi saka ,,Labanakt!”.  

Lietuvieši savos Dziesmu svētkos 

dzied ,,dainos” (dziesmas), un 

lietuviešu meitenēm patīk ,,gintaras” 

(dzintars) un saktas, kas ir līdzīgas 

latviešu tautas tērpu saktām. 

 Tā lūk, Baltijas valstīm un 

tautām ir daudz līdzību un atšķirību.  

Vai tu jau uzminēji, ka šī raksta 

virsraksta vārdi nozīmē vienu un to 

pašu? 

***** 
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Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Labas! Tere! Sveiks! 
Autors:  Guntis Šmidchens 
Ilustrators: Andra Otto 
 
Līmenis 
LIX: 46 
Valodas līmenis:  B1 
Piemērotais vecums: 6. - 8. klase 
 

Vārdu saraksts 
Paplašinātais vārdu krājums 
aizgūt   to borrow, to adopt 
aizsargmūris  defence wall 
apklāt   to cover 
atgūt neatkarību to regain independence 
atņemt   to take away 
atvairīt   to strike back an attack 
galvaspilsēta  capital 
iegūt brīvību  to gain freedom 
ienaidnieki  enemies 
kunigaitis  chief 
ķeizariene  tsarina 
lielkunigaitis  Duke 
līdzība   similarity 
melodisks  melodious 
metrs   meter 
saglabāties  to be preserved 
sargi   guards 
sakta   brooch 
sala   island 
sastapties  to run into (a friend) 
tornis   castle tower 
vecpilsēta  the old area of the city 
zaudēt brīvību  to lose freedom 

 
Termini un ģeogrāfiskie nosaukumi 
Baltijas jūra  the Baltic Sea 
Baltijas valstis  The Baltic states 
Dziesmu svētki Song Festival 
iedzīvotāju skaits  population 
Igaunija / igauņi Estonia / Estonians 
karaliene Jadviga Jadwiga, Queen of Poland 
ķeizariene Katrīna II Catherine the Second, 
   Tsarina of Russia 
lielkungaitis Jagailis Wladyslaw II Jagiello, 
   Grand Duke of Lithuania 
Lietuva / lietuvieši Lithuania / Lithuanians 
lībieši   the Livs 

Mindaugs  the first king of Lithuania 
Pirmais pasaules karš World War I 
Polija   Poland 
Polijas-Lietuvas valsts The Crown Kingdom of 
   Poland and the Grand 
   Duchy of Lithuania 
Sāmsala  Saremaa, an island of the 
   coast of Estonia 
Tallina   Tallin, the capitol of  
   Estonia 
virsaitis  chief 
Viļņa   Vilnius, the capitol of  
   Lithuania 
Zobenbrāļu ordenis The Order of the Knights 
   of the Sword, German 
   crusaders 

 

Pārrunu jautājumi 
Pārrunu jautājumi pirms lasīšanas 
 Kas ir Baltijas valstis? 
 Vai kāds ir bijis Lietuvā vai Igaunijā?  Kad? 
 Kurš zina kādu faktu par Lietuvu vai 

Igauniju? 
 Atrodiet kartē visas trīs Baltijas valstis!  

Noskaidrojiet galvaspilsētas, pārrunājiet 
valstu robežas un jūras krasta līniju! 

Pārrunu jautājumi pēc lasīšanas 
 Kas visām trīs Baltijas valstīm ir līdzīgs vai 

kopīgs? 
 Kā Lietuvas vēsture atšķiras no Latvijas un 

Igaunijas vēstures? 
 Ko uzzinājām par Baltijas valstu valodām? 
 Kuru valsti skolēniem interesētu apmeklēt? 

Kāpēc? 

 
Uzdevumi / Darba lapas 
1. Tautas un valstis - 2. uzdevums 
2. Tautas un valodas - 3. uzdevums 
3. Tautas un valodas II - 4. uzdevums 

Tautību nosaukumi. 4. tiešsaistes 
vingrinājums (viegls) Izvēlies tautības 
nosaukumu pareizajā locījumā! 

4. Kas ir teikuma priekšmets? - 5. uzdevums 
Teikuma priekšmets. 5. tiešsaistes 
vingrinājums (grūts) Atzīmē teikuma 
priekšmetu! 
 
 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas 
apguvei: Labas! Tere! Sveiks! - leksika  

https://forms.gle/JbW7dDPjRQ82zfvg8
https://forms.gle/JbW7dDPjRQ82zfvg8
https://forms.gle/3XkEYWS47kHfyoRg6
https://forms.gle/3XkEYWS47kHfyoRg6
https://quizlet.com/_9zzz7v?x=1qqt&i=3gbmfw
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5. Dzimšanas dienas latviešu valodā - 6. 
uzdevums 

Datums. 6. tiešsaistes vingr inājums (ļoti 
grūts) Izvēlies datumu pareizā formā! 

6. Baltijas jūras valstu karte - 7. uzdevums 
7. Baltijas jūras valstu karte - pilsētas, upes un 

ūdeņi - 8. uzdevums 
8. Baltijas valstu karogi - 11. uzdevums 
 

Rakstu darbi  
1. Baltijas valstis - 1. uzdevums 
2. Tautas tērpi - 9. uzdevums 
3. Ceļojums pie kaimiņiem - 10. uzdevums 
4. Baltijas ceļš - 12. uzdevums 

 
Runas vingrinājumi 
1. Skolēni vingrinās skaļi nolasīt 6. uzdevumā 

uzrakstītos datumus. Jāpievērš uzmanība 
gadskaitļa pilnīgai izrunai. 

 

Papildu informācija par Lietuvu un 
Igauniju 
Angļu valodā par Igauniju 
https://estonianworld.com/life/hundred-facts-
estonia/ 
https://kidskonnect.com/places/estonia/  
(skolēniem) 
 
Angļu valodā par Lietuvu 
https://kids.kiddle.co/Lithuania (skolēniem) 
https://globalstorybook.org/10-interesting-facts-
lithuania/ 

 

https://forms.gle/exMEm3s53MYkiRTQ8
https://estonianworld.com/life/hundred-facts-estonia/
https://estonianworld.com/life/hundred-facts-estonia/
https://kidskonnect.com/places/estonia/
https://kids.kiddle.co/Lithuania
https://globalstorybook.org/10-interesting-facts-lithuania/
https://globalstorybook.org/10-interesting-facts-lithuania/
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Baltijas valstis 

Skaties tekstā un atbildi uz jautājumiem par Baltijas 
valstīm!  Raksti pilnos teikumos!  
 

1. Kuras valstis sauc par Baltijas valstīm?  ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Kad Baltijas valstis pirmo reizi ieguva neatkarību?  _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Kad Baltijas valstis zaudēja neatkarību?  __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Kad Baltijas valstis atkal atguva brīvību?  _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Kā sauc Igaunijas galvaspilsētu?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Kā sauc Lietuvas galvaspilsētu? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Kas līdzīgs Baltijas valstu galvaspilsētām? _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Kāpēc Igauniju sauc par ,,ūdeņu zemi”? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Cik Igaunijā ir ezeru? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Kā sauc Igaunijas lielāko salu? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Kādus vārdus latvieši ir aizguvuši no igauņu valodas? ______________________ 
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__________________________________________________________________________ 

12. Kur dzīvoja Lietuvas karalis? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Kā sauc kunigaiti, kas nodibināja Lietuvas karaļvalsti? _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. Kurš valdnieks apprecējās, lai nodibinātu Polijas-Lietuvas valsti? ___________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Cik ilgi pastāvēja Polijas-Lietuvas valsts? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

16. Kura valsts atņēma Lietuvai neatkarību 1795. gadā? _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

17. Kā lietuviski raksta dzintars? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18. Kā sasveicinās igauniski un lietuviski? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Tautas un valstis 
Latviešu valodā valstu nosaukumus raksta ar lielajiem sākuma burtiem, 
piemēram, Latvija. Tautu nosaukumus raksta ar mazajiem sākuma burtiem, 

piemēram, latvieši. Vingrinies pareizi rakstīt valstu un tautu nosaukumus!  Aizpildi tabulu! 

Valsts nosaukums (ar lielo sākuma 
burtu) 

Tautas nosaukums (ar mazo  sākuma 
burtu) 

Latvija latvieši 

 igauņi 

Lietuva  

 vācieši 

Krievija  

 poļi 

Zviedrija  

 angļi 

 amerikāņi 

Kanāda  

 austrālieši 

Brazīlija  

 īri 

Beļģija  

 venecuēlieši 

Meksika  

 jaunzēlandieši 

Ķīna  

Japāna  
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Tautas un valodas 
 

Tautu nosaukumus raksta ar mazo sākuma burtu, piemēram, 

latvieši. Bieži tautas nosaukums jāizmanto vārdu savienojumā, 

kas norāda piederību.  Tad tautas nosaukumu lieto 

daudzskaitļa ģenitīva formā.  Piemēram, latviešu valoda. 

Aizpildi tabulu! Pievērs uzmanību izņēmumiem! 
 

VALSTS  

(ar lielo 

burtu) 

TAUTA 

(ar mazo 

burtu) 

VALODA 

( ‘tauta’ dsk. ģenitīvā +  

vārds ‘valoda’)  

ĒDIENS 

( ‘tauta’ dsk. ģenitīvā 

+ vārds ‘ēdiens’)   

Latvija latvieši latviešu valoda latviešu ēdiens 

Igaunija    

Lietuva    

Vācija vācieši BET: vācu  

Krievija    

Polija    

Portugāle    

Īrija    

Spānija    

Zviedrija    

Anglija    

Amerika    

Kanāda    

Austrālija    
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Tautas un valodas II 
 

Ieraksti tautas nosaukumu pareizā locījumā! 

 

1.  latvieši  ______________________  valodu prot aptuveni 2 miljoni  
   cilvēku. 
 
2.  ķīnieši  Mandarīnu valoda ir viena no ______________________ valodas 
   dialektiem. 
 
3.  angļi  Ļoti daudzās filmās runā _______________________    
   valodā. 
 
4.  latvieši / angļi Mums mājās ir ______________________ valodas vārdnīca un  
   arī ______________________ valodas vārdnīca. 
 
5.  lietuvieši / latvieši ______________________ valoda ir līdzīga _______________ 

valodai. 
 
6.  japāņi  ______________________ valodai ir trīs alfabēti. 
 
7.  spāņi  Daudzi jaunieši skolā mācās ______________________ valodu. 
 
8.  angļi Amerikā, Kanādā un Austrālijā runā _________________  

valodā. 
 
9.  igauņi __________________ valodā ir ļoti gari vārdi ar daudziem 

patskaņiem. 
 
10.  krievi ______________________ valodā izmanto atšķirīgus burtus, ko 

sauc par kirilicu. 
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11.  angļi Rakstniece Agata Kristi ir pasaulē visvairāk tulkotā autore, 
kas rakstīja mistērijas ______________________ valodā. 

 
12.  khmeri Kambodžas _________________ valodai ir pasaulē visgarākais 

alfabēts, kas sastāv no 74 burtiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiešsaistes vingrinājums: 
Tautību nosaukumi. 4. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies 
tautības nosaukumu pareizajā locījumā! 

 
 
 
 

https://forms.gle/JbW7dDPjRQ82zfvg8
https://forms.gle/JbW7dDPjRQ82zfvg8
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Kas ir teikuma priekšmets? 
 

 

 

Lasi tekstu! Katrā teikumā nosaki, kas kaut ko dara! Tas ir teikuma priekšmets. 
Pasvītro teikuma priekšmetu! 

Piemēram:  Uz ziemeļiem no Latvijas atrodas Igaunija. 

1. Baltijas jūrā ir salas. 

2. Sāmsalā dzīvo roņi. 

3. Ūdens apskalo mazo salu krastus. 

4. Latviešu valoda ir aizguvusi vārdus no igauņu valodas. 

5. Lietuvas galvaspilsētā ir senas baznīcas. 

6. Lietuvas karalis dzīvoja Viļņā.  

7. Kunigaitis Mindaugs nodibināja Lietuvas karaļvalsti. 

8. Lietuvieši atvairīja vācu bruņinieku uzbrukumus. 

9. Lietuvas lielkunigaitis Jagailis apprecēja Polijas karalieni Jadvigu. 

10. Polijas-Lietuvas valsts pastāvēja četrsimt gadus. 

• Teikuma priekšmets ir teikuma galvenais darītājs.  Teikuma priekšmets 
atbild uz jautājumu Kas?  Angliski teikuma priekšmets ir “subject of the 
sentence”. 

• Teikuma priekšmets parasti ir lietvārds vai vietniekvārds.  
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11. 1795. gadā krievu ķeizariene Katrīna II atņēma lietuviešiem neatkarību. 

12. Mēs lasījām rakstu par Baltijas valstīm. 

13. Vai tu brauksi ceļojumā uz Lietuvu vai Igauniju? 

14. Jūs dzīvojat Valmierā. 

15. Es iemācīšos Lietuvas un Igaunijas karogu krāsas.  

Teikuma priekšmets. 5. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Atzīmē teikuma 
priekšmetu! 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/3XkEYWS47kHfyoRg6
https://forms.gle/3XkEYWS47kHfyoRg6
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Datumu rakstīšana latviski 

 

 
 

Kāda gada (ģenitīvs) kurā datumā (lokatīvs)? 
 
Piemēram, Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas diena ir 
1859. gada 14. septembrī. 
 
1859. rakstīts vārdos = tūkstoš astoņi simti piecdesmit devītā (ģenitīvs) 
14. rakstīts vārdos = četrpadsmitajā (lokatīvs) 
 
 

 

Rakstot datumu: 
• Pēc skaitļa liek punktu, jo tas ir kārtas skaitlis (Kurš pēc kārtas?), 

piemēram, 1. – pirmais, 5. – piektais vai 17. – septiņpadsmitais (gads). 
• Pēdējais gadskaitļa vārds ir ģenitīva locījumā (Kā? Kura?), piemēram,  

devītā (gada). 
• Vārds gads arī ir ģenitīva locījumā (kā?) – gada. 
• Pēc datuma skaitļa arī liek punktu, jo tas ir kārtas skaitlis (Kurš datums 

pēc kārtas?), piemēram, 23. – divdesmit trešais. 
• Datuma skaitļa pēdējais (vai vienīgais) vārds ir lokatīva locījumā (Kad? 

Kur?) , piemēram, 30. – trīsdesmitajā, 28. – divdesmit astotajā (martā). 
• Mēneša nosaukums arī ir lokatīva locījumā (Kad? Kur?), piemēram, 

aprīlī, maijā. 
• Mēnešu nosaukumus raksta ar mazo sākuma burtu. 

Latviski datumu raksta citādi nekā angliski. To raksta šādi: 
1. gadskaitlis ar punktu; 
2. vārds gads ģenitīva locījumā (kā?); 
3.  datums ar punktu;  
4.  mēneša nosaukums lokatīva locījumā (kad?). 
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Savieto un tulko!  

Dots notikums (latviski) un datums angliski. Izdomā, kā jāraksta datums, un 
uzraksti notikumu un datumu vienā teikumā latviski! 

ASV neatkarības pasludināšanas diena   July 4, 1776 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

Kanādas neatkarības pasludināšanas diena  July 1, 1867 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Lietuvas neatkarības pasludināšanas diena  February 16, 1918 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Igaunijas neatkarības pasludināšanas diena  February 24, 1918 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Latvijas neatkarības pasludināšanas diena   November 18, 1918 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Latvijas neatkarības atjaunošanas diena   May 4, 1990  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Tava dzimšanas diena    ____. gada ____.  _______________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Kāda Tava radinieka dzimšanas diena ____. gada ____.  _______________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Šodienas datums     ____. gada ____.  _______________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes vingrinājums: Datums. 6. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) 
Izvēlies datumu pareizā formā! 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/exMEm3s53MYkiRTQ8
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Baltijas jūras valstu karte 

Izmanto ģeogrāfijas grāmatu un internetu, lai kartē ierakstītu 
valstu nosaukumus, ko apskalo Baltijas jūra!  Tad iekrāso jūru zilā 
krāsā! 
 

Valstis: Dānija, Igaunija, Krievija (x2), Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, 
Vācija, Zviedrija 
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Baltijas jūras valstu karte – pilsētas, upes un ūdeņi 

Izmanto ģeogrāfijas grāmatu un internetu, lai kartē ierakstītu 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas lielākās pilsētas, upes un ūdeņus. 
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Tautastērpi 

Aplūko tautastērpus!  Katrai tautai ir savi tautastērpi, taču tajos 
noteikti var saskatīt līdzības.  Apraksti, kas līdzīgs latviešu, lietuviešu 
un igauņu tautastērpiem! Uzraksti 50-60 vārdus!  Raksti pilnos 

teikumos! Katru tautu mini vismaz divos teikumos! 
 
 
 
igauņu tautastērpi 
 
 
 
 

 
  lietuviešu tautastērpi 
 

 
 
 
 
latviešu tautastērpi 
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Ceļojums pie kaimiņiem 

Iedomājies, ka ar ģimeni esi Latvijā un brauksi īsā ceļojumā uz 
Igauniju vai Lietuvu!  Uzraksti plānu, ko jūsu ģimene varētu darīt, 3-
5 dienas ceļojot pa Lietuvu vai Igauniju. 

 

 

 

 

 

 

 

Avoti: 

Latviešu valodā 
 

Angļu valodā 
 

Ģimenes brīvdienas Igaunijā:  
https://www.visitestonia.com/lv/ko-
apskatīt/ceļojuma-veids/ģimenes-
brīvdienas 
 

Family holidays in Estonia:  
https://www.visitestonia.com/en/wh
at-to-see-do/trip-type/family-
holidays 
 

5 dienas Igaunijā:  
https://sapnumedniece.lv/5-dienu-
marsruts-ar-auto-igaunijas-dienvidi-un-
ziemeli/ 
 

Tripadvisor:  
https://www.tripadvisor.com/Touris
m-g274952-Estonia-Vacations.html 
 

Divu dienu brauciens uz Lietuvu:  
https://www.mammamuntetiem.lv/notiku
mi-un-svetki/celosana/39944/divu-dienu-
brauciens-uz-lietuvu-idejas-celojuma-
marsrutam 
 

Lithuania Travel:  
https://www.lithuania.travel/en/ 
 

Kas nepieciešams: 

1. Ievērojamu vietu saraksts; 

2. Vietas apraksts un informācija, ko tavai ģimenei tur patiktu darīt; 

3. Karte, kurā atzīmētas izvēlētās vietas; 

4. Saraksts naktsmītnēm, kurās tavai ģimenei patiku apmesties. 

https://www.visitestonia.com/lv/ko-apskat%C4%ABt/ce%C4%BCojuma-veids/%C4%A3imenes-br%C4%ABvdienas
https://www.visitestonia.com/lv/ko-apskat%C4%ABt/ce%C4%BCojuma-veids/%C4%A3imenes-br%C4%ABvdienas
https://www.visitestonia.com/lv/ko-apskat%C4%ABt/ce%C4%BCojuma-veids/%C4%A3imenes-br%C4%ABvdienas
https://www.visitestonia.com/en/what-to-see-do/trip-type/family-holidays
https://www.visitestonia.com/en/what-to-see-do/trip-type/family-holidays
https://www.visitestonia.com/en/what-to-see-do/trip-type/family-holidays
https://sapnumedniece.lv/5-dienu-marsruts-ar-auto-igaunijas-dienvidi-un-ziemeli/
https://sapnumedniece.lv/5-dienu-marsruts-ar-auto-igaunijas-dienvidi-un-ziemeli/
https://sapnumedniece.lv/5-dienu-marsruts-ar-auto-igaunijas-dienvidi-un-ziemeli/
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g274952-Estonia-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g274952-Estonia-Vacations.html
https://www.mammamuntetiem.lv/notikumi-un-svetki/celosana/39944/divu-dienu-brauciens-uz-lietuvu-idejas-celojuma-marsrutam
https://www.mammamuntetiem.lv/notikumi-un-svetki/celosana/39944/divu-dienu-brauciens-uz-lietuvu-idejas-celojuma-marsrutam
https://www.mammamuntetiem.lv/notikumi-un-svetki/celosana/39944/divu-dienu-brauciens-uz-lietuvu-idejas-celojuma-marsrutam
https://www.mammamuntetiem.lv/notikumi-un-svetki/celosana/39944/divu-dienu-brauciens-uz-lietuvu-idejas-celojuma-marsrutam
https://www.lithuania.travel/en/
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Aizraujošas vietas Lietuvā:  
https://www.fenikssfun.com/kaiminos/fors
as-lietas-lietuva-8048 
 

Tripadvisor:  
https://www.tripadvisor.com/Touris
m-g274947-Lithuania-
Vacations.html 
 

 

Kad informācija apkopota, aizpildi Ceļojuma plāna tabulu! 

 

https://www.fenikssfun.com/kaiminos/forsas-lietas-lietuva-8048
https://www.fenikssfun.com/kaiminos/forsas-lietas-lietuva-8048
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g274947-Lithuania-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g274947-Lithuania-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g274947-Lithuania-Vacations.html
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CEĻOJUMA PLĀNS: Ģimenes ceļojums uz_____________________ 

 Ko darīsim? Ko redzēsim? Kur paliksim? Citas interesantas iespējas 

1. diena Izbraucam no Rīgas    
 
 

2. diena  
 
 
 

   

3. diena  
 
 
 

   

4. diena  
 
 
 

   

5. diena  
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Baltijas valstu karogi 

Attēlā redzami trīs Baltijas valstu karogi un Eiropas Savienības 
karogs.  Savieno valsti un karogu! 

 

Eiropas Savienība  Lietuva  Latvija  Igaunija 

 

Izkrāso katru karogu atbilstošajās krāsas!  (Materiāls ņemts no mājaslapas 
SuperColoring. Var krāsot arī tiešsaistē:  http://www.supercoloring.com/coloring-
pages/countries-cultures/flags-of-the-world/european-flags) 

 

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/countries-cultures/flags-of-the-world/european-flags
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/countries-cultures/flags-of-the-world/european-flags
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Baltijas ceļš 

Mācies par Baltijas ceļu! Izpēti šīs saites: 
www.thebalticway.eu/vesture/; 
htpps://www.slideshare.net/UNESCO_LNK/baltijas-cels-2014bc25-
35155455; https://enciklopedija.lv/sirklis/40531-Baltijas-ceļš; 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Baltijas_ce%C4%BC%C5%A1. 

 
 Tad atbildi uz jautājumiem! 
 
 
1. Kas bija Baltijas ceļš? __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
2. Kad notika Baltijas ceļa demonstrācija? ________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
3. Aptuveni cik cilvēku piedalījās demonstrācijā? __________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
4. Kur (kādās valstīs) notika Baltijas ceļš? _________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
5. Kā Baltijas ceļu sauc angliski? __________________________________________ 

http://www.thebalticway.eu/vesture/
htpps://www.slideshare.net/UNESCO_LNK/baltijas-cels-2014bc25-35155455
htpps://www.slideshare.net/UNESCO_LNK/baltijas-cels-2014bc25-35155455
https://enciklopedija.lv/sirklis/40531-Baltijas-ce%C4%BC%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Baltijas_ce%C4%BC%C5%A1
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 _______________________________________________________________________ 
6. Kuras galvaspilsētas Baltijas ceļš savienoja? Kurā valstī atrodas katra 

galvaspilsēta? 
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
7. Kāpēc sarīkoja Baltijas ceļa akciju? ____________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
8. Kā notika Baltijas ceļa akcija? Ko darīja Baltijas valstu iedzīvotāji? _______ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
Noklausies dziesmu ,,Atmostas Baltija”! 

https://www.youtube.com/watch?v=nh34Bwqjals&ab_channel=markey1987 
 
Kādas sajūtas šī dziesma Tevī izraisa? ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=nh34Bwqjals&ab_channel=markey1987
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Labas! Tere! Sveiks! Tiešsaistes uzdevumi 

 
 
 
 

Quizlet tiešsaistes vingrinājums leksikas apguvei: Labas! Tere! Sveiks! - leksika 
 
Tautību nosaukumi. 4. tiešsaistes vingrinājums (viegls) Izvēlies tautības 
nosaukumu pareizajā locījumā! 
 
Teikuma priekšmets. 5. tiešsaistes vingrinājums (grūts) Atzīmē teikuma 
priekšmetu! 
 
Datums. 6. tiešsaistes vingrinājums (ļoti grūts) Izvēlies datumu pareizā formā! 
 

https://quizlet.com/_9zzz7v?x=1qqt&i=3gbmfw
https://forms.gle/JbW7dDPjRQ82zfvg8
https://forms.gle/JbW7dDPjRQ82zfvg8
https://forms.gle/3XkEYWS47kHfyoRg6
https://forms.gle/3XkEYWS47kHfyoRg6
https://forms.gle/exMEm3s53MYkiRTQ8
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