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2.DAĻA 



Latvijas teritorijā atrodas 2256 ezeri, 

kuru platība ir lielāka par 1 hektāru. 

52. 



Latvijā reģistrēti ap 4000 dižkoku, bet kopā ar 
nereģistrētajiem to skaits tiek lēsts ap 20 000. 

53. 



54. 

Kaives Senču ozols ir 

dižozols, kas aug Kaivē, 
Tukuma novadā. Tas ir 

resnākais koks gan Latvijā, 
gan Baltijā, kura stumbra 

apkārtmērs sasniedz 10,4 m. 

Kaives Senču ozols tiek 
uzskatīts par vecāko ozolu 

gan Latvijā, gan Baltijā.  



Visstiprākās vēja brāzmas, kas 
reģistrētas Latvijā ir 48 m/s, reģistrētas 

1967. gada 18. oktobrī Liepājā. 

55. 



2018.gada 6. jūnijā Daugavā ar 
murdu tika izvilkts 100 kilogramu 

smags un 2,45 metrus garš sams, 
kas kļuva par Latvijas rekordu. 

56. 



Vienīgais indīgais dzīvnieks Latvijas teritorijā ir odze. 

57. 



Latvijas teritorijā dzīvo 
vairāki desmiti lāču. 

58. 



Latvijā vienīgā bāka, 
kas atrodas uz salas ir 

Kolkas bāka. 

59. 



Latvijas teritorijā atrodas 497 pagasti. 

60. 



Vidējais televīzijas skatītājs pie TV ekrāna 
pavada vairāk nekā piecas stundas dienā. 
Visvairāk skatītie kanāli ir TV3 un LTV1. 

61. 



Rēķinot uz 100 
mājsaimniecībām, Latvijas 

iedzīvotājiem vidēji ir... 
 

• 205 mobilie telefoni,  

• 125 televizori,  

• 107 ledusskapji,  

• 88 automātiskās 
veļasmašīnas,  

• 64 radioaparāti,  
• 74 velosipēdi, 
• 60 automašīnas. 

62. 



Visaugstākā līdz šim fiksētā gaisa temperatūra Latvijā ir 
+37,8 °C, kas 2014. gada 4. augustā novērota Ventspilī. 

63. 



Dati liecina, ka latvieši pārtiku vislabprātāk pērk “Rimi” un “Maxima” 
lielveikalos, pēc būvmateriāliem dodas uz “Depo”, degvielu uzpilda 

“Circle-K”, sludinājumus lasa “SS.lv”, lieto “Samsung” mobilo 
tālruni, bet par iecienītāko banku uzskata “Swedbank”. 

64. 



Latvijas garākā upe ir Gauja, kuras garums sasniedz 452 kilometrus.  

Daugava Latvijas teritorijā ir tieši par 100 kilometriem īsāka - 352 kilometrus gara,  

taču tās kopgarums sasniedz 1005 kilometrus. 

65. 



Latvijā uz 1000 iedzīvotājiem ir 344 vieglās 
automašīnas, kas ir trīsreiz vairāk nekā padomju laikā  

(1990. gadā attiecīgais rādītājs bija 106). 

66. 



Latvijas iedzīvotāji teātri apmeklē 
vidēji 0,49 reizes gadā jeb reizi divos 

gados. Biežāk sanāk aiziet uz kino 
(1,19 reizes) vai muzeju (1,65 reizes). 

67. 



. 

Eiropas valstu vidū Latvija izceļas ar labām svešvalodu zināšanām, jo 
95% iedzīvotāju pārvalda vismaz vienu svešvalodu. 46% prot divas 

svešvalodas, bet 13% apguvuši trīs vai vairāk svešvalodu. 
Populārākās ir krievu, angļu un vācu valoda. 

68. 



Latvijā ir vairāk 
nekā 130 pilis. 

69. 



Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē, jo 
vairāk nekā pusi valsts teritorijas klāj meži. Aprēķini 

liecina, ka Latvijā ir apmēram 700 miljoni koku. 

70. 



Viszemākā fiksētā gaisa 
temperatūra Latvijā ir 
 -43,2°C, kas fiksēta 

1956. gada 8. februārī 
Daugavpilī. 

71. 



72. Rīgas radio un televīzijas tornis  
(pazīstams arī kā Zaķusalas televīzijas tornis)  

ir 369 metrus augsts, un tas ir ne tikai 

augstākais Baltijas valstīs, bet arī visā Eiropas 
Savienībā un trešais augstākais Eiropā. 



Latvijas lielākais ezers pēc platības ir Lubāns (80,7 km²),  

bet pēc tilpuma - Rāznas ezers (0,4 km³). Abi ezeri atrodas Latgalē. 

73. 



Latvijā ik gadu vidēji 
migla ir 44 dienas. 

74. 



Latvijā vidējais nokrišņu daudzums ir aptuveni 640 milimetri,  

kas nozīmē, ka gada laikā uz vienu kvadrātmetru lielas zemes 
platības nolīst, kā arī uzsnieg 640 litri ūdens. 

75. 



Visbiezākā sniega sega Latvijā bijusi 130 cm, kas tika novērota 1931. gada 16. martā 
Gaiziņkalnā, bet visvēlākā sniega sega - 1953. gada 29. maijā Kazdangā. 

76. 



Latvijas jūras robeža ir gandrīz 500 kilometrus gara - 498 kilometri. 

77. 



Latvijā augstākais ūdenskritums ir Alekšupītes ūdenskritums 
Kuldīgā. Tā augstums sasniedz 4,15 metrus. 

78. 



Latgaliešu jeb latgaļu valoda ir latviešu valodas 
vēsturiskais paveids. Tā ir dzimtā valoda 

apmēram 165 000 cilvēku Latvijā. 

79. 



Vienīgais latviešu hokejists, 
kurš ir izcīnījis Stenlija kausu 

Nacionālajā hokeja līgā ir 
Sandis Ozoliņš. 

80. 



Pirmā Olimpiskā čempione Latvijas sporta 
vēsturē un zelta medaļas ieguvēja bija šķēpmetēja 
Inese Jaunzeme, 1956. gada Vasaras Olimpiskās 

spēlēs Austrālijas pilsētā Melburnā. 

81. 



Latvijas pilsētās visbiežāk sastopamais 
ielas nosaukums ir Skolas iela.  

Kā otra biežāk sastopamā ir Liepu iela, 
bet trešā - Dārza iela. 

82. 



Marija Naumova ar dziesmu  

«I wanna» uzvarēja 2002. gada 

Eirovīzijas dziesmu konkursā. 

83. 



Latvijā tiek ražoti vairāk kā 150 veidu sieri. 

84. 



Lielākais Jāņu siera ritulis Latvijā svēra 320 kilogramus. 

Siera apkārtmērs bija 3 metri, bet platums gandrīz 1 metrs. 

Tas tapa 4 dienu laikā, un to bija sējuši pieci meistari. 

85. 



Pētījums par maizes lietošanas 
paradumiem Latvijā liecina ka, 

81% Latvijas iedzīvotāju ēd maizi 
katru dienu vismaz reizi dienā - 

no tiem vairāk nekā puse ēd maizi 
vairākas reizes dienā. 

86. 



Teiču dabas rezervāts dibināts 1982.gadā un ir 
jaunākais un lielākais dabas rezervāts Latvijā. 

87. 



Vienas sezonas laikā Latvijas 

Nacionālajā operā un baletā tiek 

nospēlētas gandrīz 200 izrādes. 

88. 



Pasažieru populārākie 
galamērķi no lidostas 

«Rīga» 2019.gadā bijuši: 
 

1. Maskava 

2. Londona 

3. Oslo 

4. Helsinki 

5. Berlīne 

89. 



AS “Pasažieru vilciens” 2019. gadā kopumā ir 
pārvadājusi 18,45 miljonus pasažieru. Dienā tie ir vairāk 

kā 50 000 pasažieri, kuri pārvietojušies ar vilcienu. 

91. 



Kopumā pasažieri ar vilcienu 2019. gadā 
ir mērojuši 602,7 miljonus kilometru, tas 

nozīmē, ka vidēji viens brauciens vilcienā 
ir bijis 32,7 kilometrus garš. 

90. 



Latvija ir 5. lielākā dzērveņu ražotājvalsts 
pasaulē. Gada laikā pie mums purvos un mežos 

var salasīt 10 000 tonnu šo ogu. 

92. 



Vidējais latvietis dzīvo 66,4 kvadrātmetrus lielā mājoklī.  

Pilsētniekiem nākas saspiesties ciešāk, jo pilsētā vidējā mājokļa platība ir  
58 kvadrātmetri, bet laukos attiecīgais rādītājs ir 86,5 kvadrātmetri. 

93. 



Suiti ir Kurzemes rietumos dzīvojoša latviešu etniskā grupa. Apdzīvo galvenokārt 
Alsungas novadu, kā arī Ventspils novada Jūrkalnes pagastu un Kuldīgas novada 

Gudenieku pagastu. Suitu kopienā šobrīd ir aptuveni 2 500 cilvēku. 
 

Suitu kultūrtelpa 2008.gadā iekļauta Latvijas kultūras kanonā,  

bet 2009.gadā - UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

94. 



Dainu skapis ir skapis, kurā glabājas latviešu 
folklorista Krišjāņa Barona apkopotās latviešu 

tautasdziesmas. Tas ir 160 cm augsts, 66 cm plats un 

42 cm dziļš. Dainu skapī atrodas 268 815 lapiņas ar 
četrām līdz astoņām tautasdziesmas rindām uz katras 

no tām, tāpat tikuši pierakstīti arī citi teksti, 
piemēram, mīklas un sakāmvārdi. 

95. 



1873.gadā Latvijā pirmoreiz norisinājās  

Vispārīgie latviešu dziesmu svētki,  
tajos piedalījās 46 kori. 

96. 



XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kuri norisinājās 2018.gadā 
pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu - 43 000 dalībniekus no visas Latvijas. 

97. 



1935. gadā atklātais Brīvības piemineklis ir 42 metrus augsts. 

Pieminekļa kompozīciju veido trīspadsmit skulptūras un bareljefi, 
kuros attēlota Latvijas vēsture un kultūra. 

98. 



Baltijas ceļš bija akcija Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 
kas notika 1989. gada 23. augustā plkst. 19.00,  

kad apmēram divi miljoni cilvēku, sadevušies rokās, 
vismaz 15 minūtes veidoja apmēram 600 km garu 

dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas. 

99. 



2019.gada skatītākā filma Latvijā bija  
«Dvēseļu putenis» un to līdz 2019.gada 

31.decembrim bija noskatījušies  

gandrīz 230 000 skatītāju. 

100. 



Raidījuma «Es mīlu Tevi, Latvija» skatītāju pulks ik nedēļu ir 
no 150 000 līdz pat 200 000 cilvēkiem. 

101. 



  Ā.Elksne 

Mūžīgie vārdi 

Kad uzartiem tīrumiem pāri 

Līst cīruļa dziesmu lietus, 

Kad zemes siltajās plaukstās 

Saule ber pūpolu ziedus, 

Es brīnos kā pienenes asns: 

Cik mana dzimtene skaista! 



Kad vasaras zaļajā krūzē 

Čaukst baltās madaru putas, 

Kad jūlijs dzer liepziedu dziru, 

Dardedzē slaucīdams muti, 

Es dadžlapas ausī čukstu: 

Cik mana dzimtene skaista! 



Kad lapas kā dzirksteles lido 

No septembra sakurtiem sārtiem 

Un saules atvadu glāsti 

Vaigus āboliem sārto, 

Es rakstu uz gājputnu spārniem: 

Cik mana dzimtene skaista! 



Kad ziema bulvārus noklāj  

Ar pārslu skrejlapām baltām 

Un sarmas apburtā mežā 

Dzeņa klusumu skalda, 

Es sildos pie mūžīgiem vārdiem: 

Cik mana dzimtene skaista! 


