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Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika.

Atrašanās vieta, robežas
Latvijas Republika atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā pie
Rīgas jūras līča. Latvijai ziemeļos ir robeža ar Igaunijas Republiku, bet
dienvidos – ar Lietuvas Republiku. Tās visas ir trīs Baltijas valstis un Eiropas
Savienības dalībvalstis. Latvijai austrumos ir robeža ar Krievijas Federāciju un
dienvidaustrumos – ar Baltkrievijas Republiku.
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Administratīvais un teritoriālais iedalījums
Latvijas valsts platība ir 64 589 km2.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi Latvijas valsts teritoriju
starptautiskos līgumos noteiktās robežās veido tās kultūrvēsturiskie novadi –
Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Latvijas Republikas galvaspilsēta ir
Rīga. Tā dibināta 1201. gadā.
Kopš 2009. gada Latvija iedalīta 5 valsts plānošanas reģionos: Rīgas,
Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionā. Latvijā ir 110 novadi un
76 pilsētas. Lielākās pilsētas ir Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala,
Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils. Latvijā apdzīvotas vietas ir
pilsētas, ciemi un viensētas.
MAZSALACAS
NOVADS

SALACGRĪVAS
NOVADS

VENTSPILS
NOVADS

VENTSPILS

PĀRGAUJAS
NOVADS

MĒRSRAGA
NOVADS

KRIMULDAS
NOVADS

SAULKRASTU
NOVADS

SĒJAS
NOVADS

CARNIKAVAS ĀDAŽU
NOVADS NOVADS

ALSUNGAS
NOVADS

KULDĪGAS
NOVADS

KANDAVAS
NOVADS

TUKUMA
NOVADS

ENGURES
NOVADS

BABĪTES
NOVADS

PĀVILOSTAS
NOVADS
AIZPUTES
NOVADS
LIEPĀJA

BROCĒNU
NOVADS

DOBELES
NOVADS

SALDUS
NOVADS
VAIŅODES
NOVADS

RUCAVAS
NOVADS

JELGAVA

OZOLNIEKU
NOVADS

TĒRVETES
NOVADS

RUNDĀLES
NOVADS

AMATAS
NOVADS

IECAVAS
NOVADS

BAUSKAS
NOVADS

GULBENES
NOVADS

VECPIEBALGAS
NOVADS

LIELVĀRDES
NOVADS

ĶEGUMA
NOVADS

CESVAINES
NOVADS

BALTINAVAS
NOVADS

KĀRSAVAS
NOVADS
KOKNESES
NOVADS

AIZKRAUKLES
SKRĪVERU NOVADS
NOVADS

JAUNJELGAVAS
NOVADS

PĻAVIŅU
NOVADS

VARAKĻĀNU
NOVADS

SALAS
NOVADS

VIESĪTES
NOVADS

VIĻĀNU
NOVADS

CIBLAS
NOVADS
RĒZEKNE

JĒKABPILS
LĪVĀNU
NOVADS

NERETAS
NOVADS

RUGĀJU
NOVADS

MADONAS NOVADS

KRUSTPILS NOVADS
VECUMNIEKU
NOVADS

VIĻAKAS
NOVADS

BALVU
NOVADS

LUBĀNAS
NOVADS
ĒRGĻU
NOVADS

OGRES
NOVADS

ĶEKAVAS
NOVADS

ALŪKSNES
NOVADS

JAUNPIEBALGAS
NOVADS

MĀLPILS
NOVADS

ROPAŽU
NOVADS

BALDONES
NOVADS

APES
NOVADS
SMILTENES NOVADS

NOVADS

LĪGATNES
NOVADS

SIGULDAS
NOVADS

SALASPILS
NOVADS
IKŠĶILES
NOVADS

JELGAVAS NOVADS

AUCES
NOVADS

PRIEKULES
NOVADS

NĪCAS
NOVADS

OLAINES
NOVADS

JAUNPILS
NOVADS

SKRUNDAS
NOVADS

DURBES
NOVADS

GROBIŅAS
NOVADS

MĀRUPES
NOVADS

STOPIŅU
NOVADS

PRIEKUĻU
NOVADS RAUNAS
CĒSU
NOVADS

INČUKALNA
NOVADS

GARKALNES
NOVADS

RĪGA

JŪRMALA

STRENČU
NOVADS

VALMIERAS
BEVERĪNAS
NOVADS
NOVADS
VALMIERA

LIMBAŽU
NOVADS

TALSU NOVADS

VALKAS
NOVADS

BURTNIEKU
NOVADS

DUNDAGAS
NOVADS
ROJAS
NOVADS

NAUKŠĒNU
NOVADS
RŪJIENAS
NOVADS

ALOJAS
NOVADS

PREIĻU
NOVADS RIEBIŅU
NOVADS

RĒZEKNES NOVADS

LUDZAS
NOVADS

JĒKABPILS
NOVADS
VĀRKAVAS
NOVADS
DAGDAS
NOVADS

AGLONAS
NOVADS

AKNĪSTES
NOVADS
ILŪKSTES
NOVADS

DAUGAVPILS
NOVADS

KRĀSLAVAS
NOVADS

DAUGAVPILS

Valsts kodi
Valsts standartizācijas kodi (pēc ISO 3166): divburtu kods LV, trīsburtu kods
LVA un ciparu kods 428.
Tālsarunu kods +371.

Nauda
Latvijā kopš 2014. gada 1. janvāra oficiālais maksāšanas līdzeklis ir eiro.
Eiropas Savienības vienotās valūtas nosaukums ir euro, oficiālais
saīsinājums – EUR. Eiro grafiskais simbols ir €.

ZILUPES
NOVADS

Pamatinformācija par Latviju

Valūtas latviskais nosaukums eiro ir lietojams ikdienas saziņā un publiskajā
telpā.
Tiesību aktos, finanšu dokumentos ES vienotās valūtas nosaukumu atveido
kā euro (to raksta slīprakstā un uzskata par tehnisku terminu svešvalodā).
Vēlamie valūtas pieraksta veidi latviešu valodā ir:
▶ 100 EUR;
▶ 100 eiro;
▶ 100 €.

Valoda
Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda. Ikviena cita Latvijas
Republikā lietotā valoda, izņemot lībiešu valodu, ir uzskatāma par svešvalodu.
Valsts valodas lietošanu un aizsardzību nosaka Valsts valodas likums.

Iedzīvotāji
2017. gada sākumā Latvijā dzīvo 1 miljons 950 tūkstoši iedzīvotāju.
Iedzīvotāju etniskais sastāvs Latvijā pēc Centrālās statistikas pārvaldes
2017. gada sākuma datiem ir šāds: 62,02 % latviešu, 25,41 % krievu, 3,3 %
baltkrievu, 2,24 % ukraiņu, 2,08 % poļu un 4,95 % citas tautības.

Personas identifikācijas dokumenti
Latvijā personu apliecinošie dokumenti ir pase un personas apliecība.
Personas apliecība vai Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pase ir obligāts
personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš
sasniedzis 15 gadu vecumu. Personai vienlaikus drīkst būt viena personas
apliecība un viena pase, kā arī dienesta vai diplomātiskā pase.
Bezvalstniekiem, bēgļiem, personām, kurām piešķirts alternatīvais
statuss, arī ir nepieciešams dokuments, kas apliecina personas identitāti un
kas ir paredzēts arī ceļošanai uz ārvalstīm.
Dodoties ceļojumā, personu apliecinošam dokumentam ir jābūt arī
bērniem.
Precīzāku informāciju par konkrēta statusa piešķiršanu un personu
apliecinošā dokumenta iegūšanu var iegūt Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē (www.pmlp.gov.lv).
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Latvijas valsts simboli
Karogs
Latvijas valsts karogs ir karmīnsarkans ar baltu
horizontālu svītru. Latvijas valsts karoga sarkanbalt
sarkano svītru attiecība ir 2:1:2. Latvijas valsts karoga
platuma un garuma attiecība ir 1:2.
Valsts karogu iedzīvotāji izkar pie mājām noteiktos datumos un pēc savas
izvēles saskaņā ar „Latvijas valsts karoga likumu”. Valsts karoga izkāršanas
datumi ir uzrādīti kalendāros. Latvijas valsts karogu lieto tautas, reliģiskajos
un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos. Pastāvīgi karogs plīvo
Rīgas pils Svētā Gara tornī, pie Latvijas Valsts prezidenta rezidences Rīgas pilī
un vasaras rezidences Jūrmalā, virs Saeimas galvenās ēkas, pie Ministru kabineta, Ģenerālprokuratūras, Latvijas robežkontroles un robežpārejas punktos,
pie izglītības iestāžu ēkām, kā arī pie citām likumā noteiktām ēkām.

Latvijas ģerbonis
Ģerbonī Latvijas valstiskumu un nacionālo patstāvību
simbolizē zvaigznes, uzlecoša saule, ozolkoka lapas un
lente valsts karoga krāsās. Vēsturiski ģeogrāfiskos novadus – Kurzemi un Zemgali attēlo sarkanā lauva, bet Vidzemi un Latgali – sudrabotais grifs.

Latvijas valsts himna
Latvijas valsts himna ir „Dievs, svētī Latviju!”.
Tās mūzikas un vārdu autors ir jaunlatviešu
sabiedriskās kustības dalībnieks, skolotājs Kārlis
Baumanis (1835–1905). Himna skan valsts svētkos
un svinīgos pasākumos, paceļot valsts karogu,
sagaidot un pavadot citvalstu vadītājus. Himnas
izpildījuma laikā ļaudis godinot pieceļas kājās.

Brīvības piemineklis
Brīvības piemineklis atrodas Rīgas centrā. Tas
simbolizē valsts neatkarības un tautas vienotības
ideju, cīņu un uzvaru, skulptūrās un bareljefos
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atgādinot par Latvijai nozīmīgiem tēliem un notikumiem. Pieminekļa pakājē
iekalti rakstnieka Kārļa Skalbes vārdi „Tēvzemei un Brīvībai”.
Piemineklis ir 42,7 m augsts. Obeliska galotnē atrodas 9 m augstais Brīvības
tēls – jauna sieviete, kas augstu virs galvas pacēlusi trīs apzeltītas zvaigznes,
kuras simbolizē Vidzemi, Kurzemi un Latgali.
Piemineklis veidots par tautas saziedotiem līdzekļiem pēc latviešu tēlnieka
Kārļa Zāles (1888–1942) ieceres un arhitekta Ernesta Štālberga (1883–1958)
projekta, tas atklāts 1935. gada 18. novembrī. Pie pieminekļa stāv godasardze.

Latvijas valsts iekārta
Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika. Latvijas valsts suverēnā
vara pieder Latvijas tautai. Latvijas valsts pamatlikums ir Satversme. Latvijas
Republikas Satversmē ir noteiktas cilvēka pamattiesības.
Latvija ir parlamentāra republika. Tas nozīmē, ka likumdevēja vara pieder
parlamentam.
Latvijas Republikas parlaments ir Saeima ar 100 Latvijas pilsoņu ievēlētiem
deputātiem. Galvenais Saeimas uzdevums ir pieņemt likumus, kā arī
apstiprināt valsts budžetu, daudzas augstākās amatpersonas, piemēram,
Latvijas Valsts prezidentu, Ministru prezidentu, ģenerālprokuroru u. c.
Latvijas valsts valdība jeb valsts augstākā izpildvara ir Latvijas Ministru
kabinets. Ministru kabinetu sastāda Valsts prezidenta uzaicināts Ministru
prezidenta kandidāts. Ministru prezidentu un viņa izveidoto valdības sastāvu
apstiprina Saeima. Ministru kabinets sastāv no Ministru prezidenta un
13 ministriju ministriem.
Latvijā nav obligāta militārā dienesta, bet ir profesionāla armija.

Valstī noteiktās svētku dienas
1. janvāris – Jaungada diena.
Lielā Piektdiena, Pirmās Lieldienas un Otrās Lieldienas.
Lieldienas ir kristiešu svētki, kuros tiek svinēta Jēzus Kristus augšām
celšanās trešajā dienā pēc krustā sišanas. Eiropas Savienībā pieņemtais
Lieldienu datums ir mainīgs, tas ir pirmajā svētdienā pēc pirmā pilnmēness,
kas iestājies pēc 21. marta.
1. maijs – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces
sasaukšanas diena (1920).
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (1990).
Mātes diena – maija otrā svētdiena.
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Vasarsvētki ir svētdiena, kas ir piecdesmitajā dienā pēc Lieldienām.
Vasarsvētkos piemin Svētā Gara nolaišanos pār Jēzus Kristus mācekļiem, kas
bija sapulcējušies piecdesmitajā dienā pēc Jēzus nāves. Vasarsvētkos mājas
mēdz rotāt ar meijām, parasti nelieliem bērziņiem vai bērzu zariem.
23. jūnijs un 24. jūnijs – Līgo svētki un Jāņu diena.
Jāņi jeb Līgo svētki ir latviešu vasaras saulgriežu svētki, kurus svin, kad
ir visgarākā diena un visīsākā nakts. Pirmās rakstiskās liecības par Jāņu
svinēšanu ir zināmas no 12. gadsimta.
Astronomiskie vasaras saulgrieži ir 21. vai 22. jūnijā, bet Latvijā oficiāli tos
svin 23. un 24. jūnijā, kas ir brīvdienas. Līgo diena jeb Jāņu vakars ir 23. jūnijā,
Jāņu diena ir 24. jūnijā. Tieši šā iemesla dēļ svētki tiek saukti gan par Līgo
dienu, gan par Jāņiem.
Jāņu vakarā, 23. jūnijā, līdz rītausmai dedzina ugunskurus, pin ziedu un
ozollapu vainagus, ēd Jāņu sieru un līgo jeb dzied Jāņu dziesmas.
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena.
Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir plašs kultūras notikums
Latvijā kopš 1873. gada. Šajos svētkos ar koncertprogrammu piedalās kori,
deju kolektīvi, pūtēju orķestri no visas Latvijas. Šie svētki parasti notiek
reizi 5 gados, un beidzas ar Dziesmu un deju svētku gājienu un noslēguma
koncertu. Kopš 2003. gada tie iekļauti UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces
nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.
18. novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, kuru svin par
godu neatkarīgas Latvijas valsts pasludināšanai 1918. gada 18. novembrī. Šajā
dienā visā Latvijā izkar valsts karogus, notur svinīgas sēdes, notiek svētku
gājieni, uguņošana. Rīgā noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa, Daugavmalā
iepretim Rīgas pilij, 11. novembra krastmalā, notiek karaspēka parāde un
vakarā krāšņa uguņošana.
24., 25. un 26. decembris – Ziemassvētki (ziemas saulgrieži).
Ziemassvētkos atzīmē ziemas saulgriežus, kad sākas ziema, un Jēzus
Kristus dzimšanas dienu.
Tie ir ģimenes svētki. Ģimene pulcējas pie izgreznotas egles, apmeklē
baznīcu, ēd svētku vakariņas un apmainās ar dāvanām.
31. decembris – Vecgada diena.
Ja svētku dienas – 4. maijs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku
noslēguma diena un 18. novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamā
darbdiena ir brīvdiena.
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Svarīgākie Latvijas vēstures fakti
Senatnē tagadējo Latvijas teritoriju klāja bieza ledus kārta. Beidzoties
leduslaikmetam, pirms 12–13 tūkstošiem gadu te apmetās pirmie iedzīvotāji –
ziemeļbriežu mednieki. 3. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras Latvijas teritoriju
apdzīvoja Baltijas somu priekšteči, 2. gadu tūkstoša pirmajā pusē pirms mūsu
ēras te ieradās pirmbaltu ciltis. Veidojās baltu (kuršu, latgaļu jeb letgaļu, sēļu
un zemgaļu) un Baltijas somu (lībiešu) kultūra.
13. gadsimtā Latvijas zemes iekaroja no Ziemeļvācijas nākuši krustneši,
vēlāk tās tika pakļautas Polijas–Lietuvas valstij un Zviedrijai, bet 18. gadsimtā –
pa daļām pievienotas Krievijas impērijai.
Pakāpeniski notika Latvijas pamatiedzīvotāju konsolidācija – veidojās
latviešu tauta. 19. gadsimtā radās labvēlīgi apstākļi, lai strauji veidotos
latviešu inteliģence un augtu saimnieciskā un politiskā pašpārliecība. Šo
procesu rezultātā pēc Pirmā pasaules kara beigām – 1918. gada 18. novembrī –
Latvijas Tautas padome pasludināja brīvas, neatkarīgas un demokrātiskas
Latvijas valsts nodibināšanu.
Latvijas neatkarība bija jāaizstāv Brīvības cīņās pret provāciskajiem
spēkiem un Krieviju, un tikai 1920. gada janvārī Latvijas teritorija kļuva brīva
no svešzemju karaspēka. 1920. gada 11. augustā tika noslēgts miera līgums, ar
kuru Padomju Krievija atzina Latvijas neatkarību. Starptautiski Latvijas valsts
de jure atzīta 1921. gada 26. janvārī.
Otrā pasaules kara sākumā – 1940. gada 17. jūnijā – Latvija tika vardarbīgi
okupēta un iekļauta Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā. 1941. gadā,
naktī no 13. jūnija uz 14. jūniju, 15 000 nevainīgu cilvēku no Latvijas izveda
uz Sibīrijas un citām darba nometnēm, kur lielākā daļa nomira no bada un
slimībām. Līdzīgi 42 000 cilvēku padomju režīms deportēja arī 1949. gada
martā.
1941. gada 22. jūnijā Latviju okupēja nacistiskā Vācija. Kara beigās
1944. gada oktobrī, Latvija (Kurzeme – 1945. gada 8. maijā) atkārtoti nonāca
padomju okupācijas režīma varā, kas turpinājās līdz 1990. gada 4. maijam, kad
tika pieņemta deklarācija „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.
1991. gada 21. augustā Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma
konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, ar kuru
de jure tika atjaunota Latvijas valstiskā suverenitāte.
1991. gada 18. septembrī Latvija kļuva par ANO, 2004. gada 29. martā – par
NATO locekli, bet 2004. gada 1. maijā – par Eiropas Savienības dalībvalsti.
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Latvijas daba
Latvija atrodas mērenā klimata joslas mežu zonas jaukto mežu apakšzonā.
Latvijā ir samērā neliels Saules siltums un liels mitrums, ko rada Atlantijas
okeāna gaisa masas. Laika apstākļi lielākoties ir nepastāvīgi, sevišķi rudenī
un ziemā. Latvijai raksturīgi četri gadalaiki.

Ziema

Pavasaris

Vasara

Rudens

Latvijā pavasaris sākas 20. vai 21. martā, vasara – 21. jūnijā. Rudens sākums
ir 22. vai 23. septembrī, bet ziemas – 21. vai 22. decembrī.
Latvijā gaisa temperatūru mēra Celsija grādos. Gada vidējā gaisa
temperatūra Latvijā ir +5,9 °C. Vissiltākais mēnesis ir jūlijs, tā vidējā gaisa
temperatūra ir +17,0 °C, bet vidējā maksimālā +21,5 °C. Visaukstākie mēneši
ir janvāris un februāris, tad vidējā gaisa temperatūra ir −4,6 °C un −4,7 °C,
vidējā minimālā: −7,5 °C un −7,9 °C. Visvairāk nokrišņu ir jūlijā un augustā,
vismazāk – februārī un martā.
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Latvijā ir vairāk nekā 12 000 upju. Lielākās upes ir Daugava, Lielupe, Venta,
Aiviekste un Gauja. Latvijā ir 2 256 ezeri, kas lielāki par 1 ha, tie ir Lubāns,
Rāznas ezers, Engures ezers, Burtnieks u. c.
Apmēram 50 % no Latvijas teritorijas aizņem meži. Latvijā parasti ir
jauktu koku meži, kuros aug priedes, egles, bērzi, baltalkšņi, apses, ozoli,
liepas, oši un kļavas. Priežu mežu tīraudzes ir gar jūrmalu, kā arī Ventas un
Usmas ieplakā. Retāk ir atrodamas ozolu, ošu, liepu un melnalkšņu tīraudzes.
Lielākie mežu apgabali atrodami Kurzemes ziemeļu daļā. Latvijas pamežos
aug kārkli, paegļi, pīlādži, krūkļi, lazdas, ievas un plūškoki.
4,9 % teritorijas aizņem purvi, tajos ir pastāvīgs mitrums, stāvošs ūdens,
specifiska augu valsts un uzkrājas kūdra. Lielākie Latvijas purvi ir Teiču purvs
(19 587 ha), Cenas tīrelis (8 983 ha), un Ķemeru–Smārdes tīrelis (6 192 ha).
Pārējā (ap 40 %) ir lauksaimniecības zeme, kuru izmanto graudaugiem
(rudziem, kviešiem, miežiem, auzām, griķiem), dārzeņiem (kartupeļiem,
sarkanajām bietēm, burkāniem, kāpostiem, gurķiem, ķirbjiem u. c.), rapsim
un liniem, kā arī ilggadīgiem stādījumiem (ābelēm, plūmēm, ķiršiem,
bumbieriem), ogulājiem (avenēm, jāņogām, krūmmellenēm, upenēm,
ērkšķogām, zemenēm), pļavām un ganībām. Latvijā attīstīta lopkopība.
Latvija atrodas Austrumeiropas līdzenumā. Latvijā pārsvarā ir augstienes
un zemienes. Latvijā augstienes nesasniedz kalna augstumu, tomēr cilvēki
ikdienā augstākos paugurus dēvē par kalniem, piemēram, Gaiziņkalns,
Krievu kalns, Lielais Liepu kalns. Vairāki augstākie kalni atrodas Vidzemes
augstienē – Gaiziņkalns jeb Gaiziņš (311,94 m virs jūras līmeņa), Sirdskalns
(296,8 m) un Nesaules kalns (284 m).
Latvijā ir četri nacionālie parki: Gaujas Nacionālais parks (1973) – lielākais
un senākais nacionālais parks Latvijā, kurā ir krāšņi smilšakmens atsegumi
un alas, lielākā ala Baltijā – Gūtmaņala Siguldā; Ķemeru Nacionālais
parks (1997) ir īpašs ar Ķemeru tīreli, pa kuru ved tīreļa laipa, Ķemeru parkā
ir sēravoti un ārstniecisko dūņu atradnes; Rāznas Nacionālais parks (2007)
sargā Rāznas ezera un Ežezera biotopu daudzveidību, novadam raksturīgo
kultūrvidi ar viensētām un baznīcām; Slīteres Nacionālajā parkā (1999/2000) ir
saglabājies Baltijas ledus ezera senkrasts, smilšaina jūras piekraste ar kāpām,
Zilie kalni ar tās pakājes līdzenumiem un Bažu purvu. Slīteres Nacionālajam
parkam pāri iet putnu migrācijas ceļš.
Latvijā ir četri dabas rezervāti: Teiču dabas rezervāts (1982), Krustkalnu
dabas rezervāts (1977), Moricsalas dabas rezervāts (1912) un Grīņu dabas
rezervāts (1936). Tās ir teritorijas ar neskartu dabu, kurās drīkst uzturēties ar
īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām.
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Latvija izceļas ar lielu floras un faunas dažādību (kopā aptuveni 27 700 sugu).
Latvijā bieži sastopami tādi dzīvnieki kā aļņi, bebri, lapsas, mežacūkas,
staltbrieži, stirnas, vāveres, vilki un zaķi.

Bebrs

Lapsa

Meža cūka

Stirna

Staltbriedis

Pašlaik Latvijā ir apmēram 13 000 dzīvnieku sugu un ap 360 putnu sugu.
Pavasaros un vasarās Latvijā ligzdo gājputni, piemēram, bezdelīgas, cīruļi,
cielavas, dzeguzes, dzērves, lakstīgalas, stārķi un strazdi, kā arī gulbji, pīles
un zosis.
Ir putni, kas Latvijā dzīvo kā vasaru, tā ziemu, tie ir, piemēram, dzeņi,
kovārņi, kraukļi, sarkankrūtīši, sīļi, rubeņi, ūpji, vanagi, vārnas, zīlītes,
zvirbuļi un žagatas.

Baltais stārķis

Melnais mežastrazds

Lauku cīrulis

Latvijas ūdeņos reģistrēts ap 70 zivju sugu, piemēram, asari, foreles,
karpas, laši, līdakas, līņi, nēģi, raudas, sapali, sami, taimiņi, vēdzeles, vimbas,
zandarti un zuši.

Asaris

Līdaka

Sapals
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Par Latvijas nacionālajiem dabas simboliem tiek nosauktas dažādas augu
un dzīvnieku sugas.

Baltā cielava
(Motacilla alba)

Parastā liepa
(Tilia cordata)

Divpunktu mārīte
(Adalia bipunctata)

Pīpenes jeb margrietiņas
(Lucanthemum vulgare)

Parastais ozols
(Quercus robur)

Izmantotie avoti
Enciklopēdiskā vārdnīca, 2 sēj. Autoru kol. Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
Zagorska, I. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā. Rīga: Zinātne, 2012.
www.likumi.lv
• Likums „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”
• „Latvijas Republikas Satversme”
www.eiro.lv/files/upload/files/Eiro_rakstiba-1.pdf
www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/260812-eiro-un-cents-latviesu-valoda/
www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_demografija_2017_17_00_lv_en.pdf
www.videsgidi.lv/faili/Latvijas_nacionalie_simboli_back.pdf
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Ārzemnieku uzturēšanās Latvijā
▶ Vīzas
▶ Termiņuzturēšanās atļauja
▶ Pastāvīgā uzturēšanās atļauja un Eiropas Savienības pastāvīgā
iedzīvotāja statuss

▶ Bēglis un cita persona, kas pretendē uz alternatīvo statusu
Termins ārzemnieks šeit attiecināts uz cilvēku, kurš Latvijā ieradies nevis
no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm un Šveices
Konfederācijas, bet no citām valstīm. Ārzemnieki Latvijā drīkst uzturēties
ar vīzu vai uzturēšanās atļauju. Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas
dod tiesības ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku
(termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas).
Uzturēšanās atļauja ārzemniekam ir nepieciešama tādā gadījumā, ja viņš
vēlas Latvijā uzturēties ilgāk nekā 90 dienas pusgada laikā. Īslaicīgi uzturoties,
ārzemniekam pietiek ar vīzu.

Vīzas
Ņemot vērā ieceļošanas mērķi, ārzemniekam var izsniegt dažādu veidu
vīzas: vienotu vīzu, vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, lidostas
tranzītvīzu un ilgtermiņa vīzu. Minētās vīzas var būt paredzētas vienai,
divām vai vairākām ieceļošanas reizēm.
Informāciju par tiesībām saņemt kādu no vīzām un to izsniegšanas kārtību
var uzzināt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (www.pmlp.gov.lv) un
Ārlietu ministrijas mājaslapā (www.mfa.gov.lv).

Termiņuzturēšanās atļauja
Termiņuzturēšanās atļauju ārzemniekam var izsniegt dažādos gadījumos:
saistībā ar darbu, komercdarbību, studijām, zinātnisko darbību, ģimenes
apstākļiem u. c. (sk. „Imigrācijas likuma” 23. pantu).
Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, ārzemniekam jāiesniedz dokumenti
Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kas
neatrodas Šengenas līguma dalībvalstī.*
* Dalībvalstis sk. www.europa.eu/european-union/about-eu/countries_lv#šengenas_
bezrobežu_zonas_dlībvalstis
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Ja ārzemniekam ir derīga uzturēšanās atļauja kādā no Šengenas līguma
dalībvalstīm, viņš drīkst iesniegt dokumentus pārstāvniecībā, kura atrodas
Šengenas līguma dalībvalstī. Ja lēmums par termiņuzturēšanās atļaujas
saņemšanu ir pozitīvs, cilvēks saņem vienreizēju vīzu iebraukšanai Latvijā.
Pēc iebraukšanas Latvijā ārzemniekam ir jāierodas Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldē, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju.
Normatīvie akti paredz gadījumus, kad dokumentus termiņuzturēšanās
atļaujas saņemšanai var iesniegt arī Latvijā Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē.
Termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas process var ilgt 2 līdz 3 mēnešus,
tādēļ laikus jāinteresējas, kuri dokumenti nepieciešami atļaujas saņemšanai,
kur un kā tie iesniedzami.

Pastāvīgā uzturēšanās atļauja un Eiropas
Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss
Ja ārzemnieks ir nepārtraukti dzīvojis Latvijā piecus gadus ar
termiņuzturēšanās atļauju, kā arī vairākos citos gadījumos (sk. „Imigrācijas
likuma” 24. pantu), viņš var pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu
(sk. likuma „Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas
Republikā” 3. pantu).
Pastāvīgā uzturēšanās atļauja un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja
statuss dod ārzemniekam vairāk tiesību, piemēram, saņemt veselības
aprūpi, sociālo pabalstu u. c. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa
īpašnieks saņem pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kurā norādīts, ka viņš ir
Eiropas Savienības pastāvīgais iedzīvotājs.
Pastāvīgā uzturēšanās atļauja ir vajadzīga, ja ārzemnieks vēlas dzīvot
un uzturēties Latvijā. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss
ārzemniekam ir nepieciešams, ja viņš plāno dzīvot un strādāt vairākās Eiropas
Savienības dalībvalstīs. Tā, piemēram, trešās valsts pilsonis, kurš Latvijā
ieguvis Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu, pēc viena nostrādāta
gada kādā citā Eiropas Savienības valstī var brīvi mainīt darba devēju.
Lai Latvijā saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai Eiropas Savienības
pastāvīgā iedzīvotāja statusu, ārzemniekam tiek izvirzītas vairākas prasības,
viena no tām – jāprot latviešu valoda vismaz A2 līmenī. Lai saņemtu
apliecinājumu par latviešu valodas prasmi, ir jākārto valsts valodas prasmes
pārbaude. Informāciju par šo pārbaudi var saņemt Valsts izglītības satura
centrā (www.visc.gov.lv).
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Bēglis vai cita persona, kas pretendē uz
alternatīvo statusu
Patvēruma meklētājam (bēglim vai personai, kas pretendē uz alternatīvā
statusa piešķiršanu) ir tiesības iesniegt iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā
statusa piešķiršanu Latvijas Republikā. Patvēruma procedūru nosaka
„Patvēruma likums”.
Personai jāiesniedz iesniegums Valsts robežsardzei robežkontroles punktā
vai tās teritoriālajā struktūrvienībā. Pēc iesnieguma saņemšanas Valsts
robežsardzes pārstāvji veic pārrunas ar patvēruma meklētāju. Pārrunu
laikā noskaidro iemeslus, kāpēc ir nepieciešams patvērums. Patvēruma
meklētājam ir jāsadarbojas ar valsts institūcijām un jāsniedz informācija, kas
ir svarīga lēmuma pieņemšanai.
Uz laiku, kamēr izskata patvēruma meklētāja iesniegumu, Valsts
robežsardze personai izsniedz patvēruma meklētāja personas dokumentu.
Tas dod tiesības uzturēties patvēruma meklētāja izmitināšanas centrā un ar
administrācijas atļauju arī ārpus centra teritorijas.
Lēmumu par konkrēta statusa piešķiršanu patvēruma meklētājam pieņem
3 mēnešu laikā (pamatotu iemeslu dēļ izskatīšanas termiņu var pagarināt līdz
12 mēnešiem), un attiecīgo personu ar šo lēmumu iepazīstina nekavējoties. Ja
lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu ir negatīvs, patvēruma
meklētājs drīkst pārsūdzēt to Administratīvajā rajona tiesā.
Bēglis ir persona, kurai likuma noteiktajā kārtībā ir piešķirts bēgļa
statuss. Latvijā bēgļa statusu piešķir personai, kura rases, reliģijas, tautības,
sociālās piederības vai politiskās pārliecības dēļ pamatoti baidās no vajāšanas
savā pilsonības valstī, vai personai, kurai savā iepriekšējās mītnes zemē ir
bezvalstnieka statuss, jo viņš savā valstī nav atzīts par pilsoni.
Bēglim izsniedz pastāvīgās uzturēšanās atļauju un ceļošanas dokumentu,
kas vienlaikus ir arī personu apliecinošs dokuments.
Alternatīvais statuss tiek piešķirts personai, kuru nevar atzīt par bēgli.
Alternatīvais statuss ir aizsardzības forma, ja personai mītnes zemē draud
nāvessods, spīdzināšana, necilvēciska izturēšanās. Alternatīvais statuss
tiek piešķirts arī personai, kurai ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ ir
nepieciešama aizsardzība, un tā nevar atgriezties dzimtenē.
Personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, tiek izsniegta
termiņuzturēšanās atļauja. Ja personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss,
nav derīga personu apliecinoša un ceļošanas dokumenta, kā arī nav iespējams
to saņemt, tai izsniedz ceļošanas dokumentu.
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Vienai personai var būt tikai viens statuss – bēgļa vai alternatīvais statuss.
Uz personu, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, attiecas Latvijas
iedzīvotājiem noteiktās pamattiesības un pienākumi (Latvijas Satversmes
8. nodaļa „Cilvēka pamattiesības”).
Bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir tiesības uz
ģimenes atkalapvienošanu, kā arī tiesības saņemt pabalstu dzīvošanai. Tāpat
bēglim ir tiesības brīvi izbraukt un atgriezties Latvijā un saņemt pabalstu
valsts valodas apguvei.
Detalizētu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar katra indivīda
uzturēšanās atļauju saņemšanu Latvijā, var iegūt Pilsonības un Migrācijas
lietu pārvaldē un iestādes mājaslapā www.pmlp.gov.lv.
Svarīgākie normatīvie akti, kas attiecas uz ārzemniekiem, bezvalstniekiem
un patvēruma meklētājiem – „Imigrācijas likums”, „Bezvalstnieku likums”,
„Patvēruma likums”.
Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Imigrācijas likums”
• „Patvēruma likums”
• „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 457 „Noteikumi par pabalstu bēglim un
personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss” (12.07.2016.)
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/
www.patverums-dm.lv/lv/uzturesanas-atlaujas
www.zva.gov.lv

19

Dzīvesvieta

20

Dzīvesvieta
▶
▶
▶
▶
▶

Dzīvesvietas deklarēšana
Kur un kā meklēt dzīvesvietu
Dzīvojamās telpas pirkšana
Dzīvojamās telpas īrēšana
Kas jāzina par mājdzīvnieku turēšanu

Dzīvesvietas deklarēšana
Dzīvesvieta ir personas jebkura brīvi izvēlēta vieta (nekustamais īpašums
ar adresi), kurā persona dzīvo un kur personu var atrast valsts un pašvaldību
institūciju darbinieki.
Personai saskaņā ar „Dzīvesvietas deklarēšanas likumu” ir pienākums
deklarēt savu dzīvesvietu mēneša laikā, kopš dzīvo šajā vietā.
Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir:
▶ Latvijas pilsonim;
▶ nepilsonim;
▶ Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un
Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri
ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai
pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
▶ ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās
atļauju;
▶ bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu
uzturēšanās atļauju.

Kur un kā meklēt dzīvesvietu
Latvijā ir daudz nekustamo īpašumu aģentūru, tāpat arī interneta portālu,
kuros var meklēt informāciju par dzīvokļiem, mājām, zemi, kuru īrē (nomā),
izīrē (iznomā), pārdod vai pērk.
Cilvēkam, meklējot informāciju, ir svarīgi uzrādīt vietu, kur viņš vēlas
dzīvot, mājokļa platību, ērtības, cenu u. c. faktorus. Piemēram, īrējot vai
pērkot dzīvokli, īpaši pilsētās, ir vēlams uzzināt, cik lieli ir komunālie
maksājumi – maksa par apkuri, gāzi, ūdeni u. tml. Valstī ir normatīvi (likumi
un noteikumi), kas nosaka cenu tarifus noteiktās nozarēs (piemēram,
elektropiegādē, ūdens piegādē, elektroniskajos sakaros, pastā, dzelzceļa
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transportā, sadzīves atkritumu apsaimniekošanā). Taču jāņem vērā, ka gan
dzīvokļa vai mājas cena, gan maksa par komunālajiem pakalpojumiem var
atšķirties dažādās pilsētās, tās rajonos.
Visbiežāk sludinājumos ir norādīta tikai īres vai pārdošanas cena.
Komunālie maksājumi (elektrība, ūdens, apkure, gāze, mājas apkope u. c.)
nav iekļauti cenā. Maksa par gāzi, ūdeni un elektrību parasti ir atkarīga no
patērētā. Lielākajā daļā daudzdzīvokļu māju ir ūdens skaitītāji, un katru
mēnesi iedzīvotāji ziņo par patērēto ūdens daudzumu. Latvijā daudzdzīvokļu
mājās pārsvarā ir centrālapkure. Apkures sezona ir atkarīga no laikapstākļiem.
Lielākā daļa apsaimniekotāju un pašvaldību respektē nosacījumu, ka apkure
jāuzsāk, kad vidējā diennakts temperatūra 3 dienas pēc kārtas ir zemāka
par +8 °C, ja vien iedzīvotāji nav pieņēmuši kādu citu lēmumu. Tradicionāli
apkures sezona sākas oktobra otrajā vai trešajā nedēļā, taču dažkārt tā sākas
jau septembra beigās. Apkure parasti tiek atslēgta aprīlī, retāk maija sākumā.
Jāiegaumē, ka Latvijā apzīmējums 1. stāvs lielākajā daļā gadījumu arī
atbilst 1. stāvam.
Ja cilvēkam nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, viņš
var vērsties, piemēram, pašvaldībā. Latvijā ir likums „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, kas norāda personas, kuras var saņemt šādu palīdzību.

Dzīvojamās telpas pirkšana
Ārzemniekam Latvijā nav ierobežojumu pirkt kādu nekustamo īpašumu –
ēku vai dzīvokli. Lai nopirktu zemi vai īpašumu lauku vai pilsētas teritorijā,
ārzemniekam var būt nepieciešama tās pašvaldības atļauja īpašuma iegādei.
Darījumiem ar zemes īpašumiem ir noteikti ierobežojumi (sk. likumu „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos”).
Darījumus ar ēkām, dzīvokļiem vai zemi var veikt tikai tad, ja attiecīgā
īpašuma tiesības ir nostiprinātas Zemesgrāmatā. Tiesības uz iegādāto
īpašumu pircējam būs tikai tad, ja viņa kā nekustamā īpašnieka vārds tiks
ierakstīts Zemesgrāmatā. Informāciju par Zemesgrāmatā ierakstītajiem
īpašumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma
ierakstīšanu Zemesgrāmatā, sk. www.zemesgramata.lv.
Ja cilvēkam ir nekustamais īpašums (dzīvoklis, māja, zeme), jāatceras, ka ik
gadu ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Nekustamā īpašuma nodoklis
ir atšķirīgs dažādās Latvijas vietās, to aprēķina pēc nekustamā īpašuma
veida u. c. faktoriem. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes nosaka pašvaldība.
Nekustamā īpašuma nodoklis, tā maksātāji, nodokļa atvieglojumi u. c.
jautājumi aprakstīti likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”.
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Dzīvojamās telpas īrēšana
Pirms dzīvojamās telpas īrēšanas līguma noslēgšanas ir jānoskaidro, vai
izīrētājam ir tiesības izīrēt dzīvojamo platību. Noteikti jānoslēdz rakstveida
īres līgums, pirms parakstīšanas rūpīgi tas jāizlasa (nepieciešamības
gadījumā var pieaicināt tulku vai juristu, vai arī abus). Slēdzot līgumu, obligāti
jāvienojas par īres objektu (telpām, kuras izīrē), īres līguma darbības laiku,
īres maksu, maksāšanas veidu un laiku, par pakalpojumiem, kurus saņems
īrnieks, par īrnieka un izīrētāja tiesībām un pienākumiem (piemēram,
kurš maksās īpašuma nodokli u. tml.), strīdu izskatīšanas kārtību, līguma
izbeigšanos. Svarīgākais normatīvais akts, kas attiecas uz dzīvesvietas
īrēšanu, ir likums „Par dzīvojamo telpu īri”.
Visbiežāk īrniekam, izīrējot dzīvokli, īpašnieks prasa samaksāt īres maksu
divu mēnešu apmērā. Tādā veidā īrnieks samaksā par pirmo mēnesi un
garantijas maksu, kas tiek atmaksāta atpakaļ, kad īrnieks beidz īrēt konkrēto
mājokli.

Kas jāzina par mājdzīvnieku turēšanu
Mājdzīvnieku turēšanu regulē „Dzīvnieku aizsardzības likums” un
Ministru kabineta noteikumi Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai” (04.04.2006.).
Svarīgākie noteikumi, kas jāzina mājdzīvnieku īpašniekiem:
▶ Īpašniekiem jārūpējas par saviem dzīvniekiem un viņu veselību.
▶ Nedrīkst turēt dzīvniekus uz balkoniem un lodžijās. Ja suns dzīvo
pagalmā, pagalma teritorijai jābūt iežogotai.
▶ Īpašnieks ir atbildīgs par to, lai viņa mājdzīvnieks netraucētu un
neizraisītu bailes apkārtējiem. Dzīvnieku īpašniekiem ir jāsavāc
pastaigas laikā atstātie ekskrementi. Jāņem vērā, ka atstāt suņus
piesietus sabiedriskā vietā, piemēram, pie veikala, aptiekas vai pasta
ieejas, drīkst tikai uz neilgu laiku.
▶ Suns ir jāreģistrē un jāiegūst žetons. Suni reģistrē Lauksaimniecības
datu centra vienotajā datubāzē vai veterinārajā klīnikā. Katru gadu
īpašniekam ir jāsamaksā nodeva. Pēc nodevas samaksas tiek izsniegts
žetons, kuru piestiprina pie dzīvnieka kaklasiksnas.
▶ Sunim ir jābūt elektroniskajam čipam.
▶ Obligāti jāveic vakcinācija pret trakumsērgu. Par citām potēm
dzīvnieka īpašnieks var lemt, konsultējoties ar veterinārārstu.
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▶ Kaķim, kurš tiek laists laukā, nepieciešams aplikt kaklasiksnu ar
informāciju par tā īpašnieku, lai kaķis nepazustu un lai klaiņojošo
dzīvnieku izķeršanas dienests nenoturētu to par klaidoni.

Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Dzīvesvietas deklarēšanas likums”
• „Imigrācijas likums”
• Likums „Par dzīvojamo telpu īri”
• Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Latvija. Valsts pie Baltijas jūras. Informatīvs materiāls patvēruma meklētājiem.
Rīga: biedrība „Patvērums „Drošā māja””, 2015.
Pieejams: www.patverums-dm.lv/svs/uploads/files/lv_lv_medium-1.pdf
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Laulība
Ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes
Dažādu pabalstu un atvieglojumu saņemšana
Izturēšanās pret bērnu

Latvijas pamatlikums „Latvijas Republikas Satversme” noteic, ka valsts
aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni,
vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem un bērniem,
kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

Laulība
Latvijā cilvēki laulājas dzimtsarakstu nodaļās, baznīcās vai citās vietās.
Cilvēkus laulā personas, kurām ir dotas tādas tiesības. Laulību noslēdz ne
agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc brīža, kad
saņemts iesniegums un citi laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības
saīsināt minēto minimālo (viena mēneša) termiņu.
Gadījumos, kad laulājamie pieder pie kādas konkrētas konfesijas un vēlas
salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas
vadības atļauja, viņus laulā pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem. Pēc
laulības noslēgšanas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Latvijā ir aizliegta laulība:
▶ pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā
ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var laulāties persona, kurai ir
sešpadsmit gadu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja
vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla nedod atļauju, atļauju var dot
bāriņtiesa;
▶ radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar
pusmāsām;
▶ starp viena dzimuma personām;
▶ starp adoptētāju un adoptēto;
▶ personai, kas tajā brīdī jau ir laulībā;
▶ aizbildnim ar aizbilstamo, iekams nav izbeigtas aizbildnības
attiecības.
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Ārzemnieks drīkst noslēgt laulības, ja tas noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas
likumīgi. Ārzemnieks var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni vai Latvijas
nepilsoni, vai ārzemnieku, kuram ir derīga pastāvīgas uzturēšanās atļauja,
vai personu, kura atzīta par bezvalstnieku Latvijas Republikā un kurai ir
derīga termiņuzturēšanās atļauja.
Pēc laulībām laulātie var palikt katrs savā uzvārdā, sieva var pāriet vīra
uzvārdā, vīrs – sievas uzvārdā, var arī veidot kopēju dubultuzvārdu. Ja,
reģistrējot laulību, persona maina uzvārdu, pase jāmaina nekavējoties, jo tā
kļūst nederīga.

Ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes
Svarīgākais, kas jāzina vecākiem par bērna piedzimšanu:
▶ topošajai mātei jāstājas medicīniskajā uzskaitē pie ārsta. Tad
topošā māte, kura oficiāli strādā (vai strādā viņas vīrs), var
saņemt maternitātes pabalstu;
▶ pēc piedzimšanas bērns ir jāreģistrē – to var izdarīt dzemdību
nodaļā (ja dzemdību namam ir izveidota sadarbība ar dzimtsarakstu
nodaļu) vai dzimtsarakstu nodaļā (viena mēneša laikā pēc bērna
piedzimšanas). Lai bērnu reģistrētu, ir jāiesniedz ārstniecības
iestādes izziņa par bērna piedzimšanu; jāuzrāda vecāku pases; ja
bērna vecāki ir precējušies, viņiem jāuzrāda laulības apliecība;
ja bērna vecāki nav precējušies, vajadzīgs paternitātes atzīšanas
iesniegums. Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas
valsts pilsonis, pēc vecāku vēlēšanās bērns var iegūt otra vecāka
valsts pilsonību. Par otras valsts pilsonības noformēšanu vecākiem
jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, lai „Iedzīvotāju
reģistrā” varētu aktualizēt ziņas par bērna otru valstisko piederību.
Detalizētu informāciju par pilsonības piešķiršanu sk. „Pilsonības
likumā”. Pēc reģistrēšanas dzimšanas reģistrā bērns saņem personas
kodu un vecākiem izsniedz viņa dzimšanas apliecību;
▶ jaundzimušais jāreģistrē pie ģimenes ārsta vai pediatra;
▶ jāreģistrē jaundzimušā dzīvesvieta.
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Dažādu pabalstu un atvieglojumu
saņemšana
Sakarā ar bērna piedzimšanu bērna vecākiem ir iespēja saņemt dažādus
valsts un pašvaldības pabalstus:
▶ bērna piedzimšana pabalstu;
▶ paternitātes pabalstu;
▶ bērna kopšanas pabalstu;
▶ vecāku pabalstu;
▶ ģimenes valsts pabalstu;
▶ pašvaldības pabalstu;
▶ nodokļu atvieglojumus.
Informācija par pabalstu saņemšanas nosacījumiem un lielumu atrodama
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (www.vsaa.lv). Par nodokļu
atvieglojumiem sakarā ar bērna aprūpi jāinteresējas Valsts ieņēmumu
dienestā (www.vid.gov.lv).

Izturēšanās pret bērniem
Latvijā par bērnu uzskata personu līdz 18 gadu vecumam (ja nav kādi
izņēmuma gadījumi, kad saskaņā ar likumu jaunākas personas atzīst par
pilngadīgām). Latvijā bērnu tiesības un pienākumus nosaka normatīvie akti,
no tiem svarīgākais ir „Bērnu tiesību aizsardzības likums”.
Saskaņā ar likumu bērna tiesības valstī nodrošina:
▶ bērna vecāki vai adoptētāji, audžuģimene, aizbildņi;
▶ izglītības, kultūras, veselības aprūpes un bērnu aprūpes iestādes;
▶ valsts un pašvaldību institūcijas;
▶ sabiedriskās organizācijas un citas fiziskās vai juridiskās personas,
kuru pienākums ir sniegt atbalstu un palīdzību bērniem;
▶ darba devēji.
Vecākiem jārūpējas par bērnu – par viņa veselību un izglītību. Vecāku
pienākums ir aizstāvēt bērna tiesības un intereses.
Bērnu līdz 7 gadu vecumam un jaunieti līdz 13 gadiem nedrīkst atstāt bez
pieaugušo uzraudzības. Bērns, kuram vēl nav 16 gadu, nedrīkst nakts laikā (no
pulksten 22.00 līdz 6.00) atrasties viens (bez vecākiem vai aizbildņiem).
Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai savu tiesību ļaunprātīgu
izmantošanu – bērna fizisku sodīšanu, cietsirdīgu izturēšanos pret bērnu –
vecākus var saukt pie likumā noteiktās atbildības.
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Bērns var meklēt palīdzību bāriņtiesā, ja viņam, piemēram, ir nopietni
konflikti ar vecākiem.
Latvijā ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas uzrauga un
kontrolē, kā tiek ievērotas bērnu tiesības. Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspektori drīkst iztaujāt bērnu bez citu personu klātbūtnes.
Ja bērns ir bēglis vai viņam piešķirts alternatīvais statuss, bērns saskaņā ar
starptautiskajām vai nacionālajām tiesībām saņem aizsardzību un palīdzību
neatkarīgi no tā, vai ir kopā ar vecākiem vai citiem pieaugušajiem, vai ir viens
pats (tas noteikts „Patvēruma likumā”).
Bāriņtiesa kopā ar pašvaldības sociālo dienestu un imigrācijas iestādēm
veic pasākumus, lai sameklētu bērna vecākus un noskaidrotu, kādas viņam ir
iespējas atgriezties ģimenē.
Ja bērna vecākus neizdodas atrast, bērnam bēglim un bērnam, kuram
piešķirts alternatīvais statuss, tiek nodrošināta tāda pati aprūpe kā jebkuram
citam bērnam, kas palicis bez vecākiem.
Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Bērnu tiesību aizsardzības likums”
• „Civillikums. PIRMĀ DAĻA. Ģimenes tiesības”
• „Patvēruma likums”
www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p301/ProcesaApraksts
www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/234120-ka-latvija-registret-laulibu/
www.vsaa.lv/lv/pabalsti
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Ārzemnieka tiesības uz darbu
Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana
Nodarbinātība un latviešu valodas prasme
Kur un kā meklēt darbu
Kas jāzina, strādājot Latvijā

Ārzemnieka tiesības uz darbu Latvijā
Darba tiesiskās attiecības nosaka Latvijas Republikas Satversme, „Darba
likums” un citi normatīvie akti. Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu,
taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz
taisnīgu darba samaksu.
Darbinieks ir fiziska persona, kas uz darba līguma pamata veic noteiktu
darbu par noteiktu darba algu darba devēja vadībā.
Darba devējs ir fiziska vai juridiska persona, kas uz darba līguma pamata
nodarbina vismaz vienu darbinieku.
Ārzemniekam tiesības strādāt Latvijā ir noteiktas „Imigrācijas likumā” un
„Noteikumos par ārzemnieku nodarbināšanu”.
Tiesības uz nodarbinātību apliecina atbilstošs ieraksts ārzemniekam
izsniegtajā vīzā vai uzturēšanās atļaujā. Tiesības uz darbu var būt šādas:
1) ar ierobežojumiem, atļaujot strādāt pie noteikta darba devēja (darba
devējiem), konkrētā specialitātē (profesijā) vai uz nepilnu darba laiku; 2) bez
ierobežojumiem.
Personai, kura ir Eiropas Savienības pilsonis, Latvijā nav gandrīz nekādu
ierobežojumu darba tiesībās. Personai, kura ir saņēmusi pastāvīgās
uzturēšanās atļauju, ir tiesības strādāt Latvijā bez ierobežojumiem. Tā ir
tiesīga strādāt pie jebkura darba devēja.
Daļai personu ar termiņuzturēšanās atļauju tiek piešķirtas tiesības uz
darbu bez ierobežojumiem. Šo personu termiņuzturēšanās atļaujā ir ieraksts:
„Tiesības strādāt bez ierobežojumiem”. Taču personām ar termiņuzturēšanās
atļauju tiesības uz nodarbinātību var būt ierobežotas (piemēram, atļauts
strādāt tikai pie viena konkrēta darba devēja, atļauts strādāt tikai 20 stundas
nedēļā).
Trešo valstu pilsoņiem pastāv ierobežojumi, kas saistīti ar strādāšanu
Latvijā. Lielākajā daļā gadījumu darba devējs uzņemas pilnu atbildību gan
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par šāda ārzemnieka nodarbināšanu, gan par darbinieka (trešo valstu pilsoņa)
dzīvesvietu, veselības aprūpi, darba algu u. c.
„Imigrācijas likums” patvēruma meklētājiem noteic, ka tiesības uz darbu
ir ārzemniekam, kurš ir saņēmis patvēruma meklētāja personas dokumentu,
bet vēl nav saņēmis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par
bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Tiesības strādāt ir līdz brīdim, kad
stājas spēkā galīgais lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, vai
ir atteikums to piešķirt.
Detalizētu informāciju par ārzemnieku nodarbināšanu Latvijā atradīsit
Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv un
Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Ārvalstīs iegūtas profesionālās
kvalifikācijas atzīšana
Gadījumos, kad persona profesionālo kvalifikāciju ir ieguvusi ārzemēs
un ārzemnieks vēlas strādāt Latvijā kādā no reglamentētajām profesijām, ir
nepieciešama ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā
(likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu”). Latvijā ir reglamentētas prasības advokātam, apsardzes
darbiniekam, arhitektam, ārsta palīgam, ārstam, automobiļa vadītājam,
detektīvam, elektromehāniķim, kuģa kapteinim, matrozim, medicīnas
māsai, medicīnas māsas palīgam, pedagogam, pilotam, stūrmanim,
trenerim, vecmātei, veterinārārstam, zvejniekam, zobārstam u. c. (sk. Latvijā
reglamentēto profesiju sarakstu Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā
www.aic.lv).
Akadēmiskās informācijas centrā ir jāraksta iesniegums un jāiesniedz
citi dokumenti, lai persona saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem, kas
izdoti ārpus Eiropas Savienības (izņemot Baltkrieviju, Kirgizstānu, Krieviju,
Moldovu, Ukrainu, Uzbekistānu), ir jābūt legalizētiem Latvijā.
Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu vai
neatzīšanu pieņem 3 mēnešu laikā (Eiropas Savienības valstu ārstiem,
veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, zobārstiem,
arhitektiem) vai 4 mēnešu laikā (pārējiem) kopš visu dokumentu iesniegšanas.
Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir maksas
pakalpojums.
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Nodarbinātība un latviešu valodas prasme
Latvijā lielākajā daļā profesiju drīkst strādāt tikai tad, ja cilvēks noteiktā
valodas prasmes līmenī prot latviešu valodu. Nepieciešamais valodas prasmes
līmenis ir atkarīgs no tā, vai cilvēks vēlas strādāt valsts, pašvaldību vai
privātajā sektorā, kā arī no profesijas statusa (reglamentētā vai
nereglamentētā), no tā, cik lielā mērā valodas prasme nepieciešama konkrēto
darba pienākumu veikšanai.
Valstī ir noteikti seši valodas
prasmes apguves līmeņi. Katrā no
valodas prasmes līmeņiem izvirzītās
prasības atbilst „Eiropas kopīgajās
pamatnostādnēs valodu apguvei:
mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”
(„Common European Framework of
Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment”) aprakstītajiem
valodu prasmes līmeņiem.
Ārzemniekam, kas nav ieguvis
izglītību latviešu valodā akreditētās
izglītības programmās, stājoties darbā, ir jāapliecina, ka viņš prot latviešu
valodu tādā līmenī, kas noteikta profesijai, kurā viņš vēlas strādāt.
Valsts valodas prasmes apliecinājums ir konkrēta līmeņa valsts valodas
prasmes apliecība, kuru persona iegūst, ja sekmīgi nokārto valsts valodas
prasmes pārbaudi jeb latviešu valodas kā svešvalodas eksāmenu. Plašāku
informāciju par konkrētu profesiju valsts valodas prasībām un valsts valodas
prasmes pārbaudi var iegūt Valsts valodas centrā (www.vvc.gov.lv) vai Valsts
izglītības satura centrā (www.visc.gov.lv).

Kur un kā meklēt darbu
Bezdarbnieki un darba meklētāji informāciju par vakancēm var meklēt
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā www.nva.gov.lv un
NVA filiālēs dažādās Latvijas pilsētās.
Darbu Latvijā var meklēt, izmantojot privātās darbā iekārtošanas firmas.
Tomēr drošāk izmantot tās firmas, kuras ir licencējusi Nodarbinātības valsts
aģentūra. Licencēto darbā iekārtošanas firmu sarakstu un kontaktus var
atrast Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.
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Kas jāzina, strādājot Latvijā
Visbiežāk darba devējs un darbinieks slēdz darba līgumu, kurā ir noteikts,
kādu darbu veiks darbinieks, līguma termiņš, darba kārtība, samaksa par
darbu, darba devēja un darbinieka (darba ņēmēja) tiesības un pienākumi u. c.
jautājumi (plašāk par darba tiesiskajām attiecībām sk. „Darba likumā”).
Darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņu
grafikos vai darba līgumā. Darba līgumā darba devējs un darbinieks var
vienoties par nepilna darba laika noteikšanu, kas ir īsāks par normālo dienas
vai nedēļas darba laiku. Latvijā darbiniekiem ir noteikta piecu dienu darba
nedēļa. Normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas dienā un
40 stundas nedēļā. Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu,
darba devējs pēc konsultēšanās ar darbiniekiem nosaka maiņu darbu.
„Darba likumā” noteikts darba laiks personām līdz 18 gadiem:
▶ personas, kuras jaunākas par 18 gadiem, drīkst strādāt piecas dienas
nedēļā;
▶ bērni, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst strādāt ilgāk par
divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja viņi
strādā mācību gada laikā (ja strādā skolas brīvlaikā, ir nedaudz citi
noteikumi);
▶ ja bērnam jau ir 15 gadi, viņš drīkst strādāt ne ilgāk par septiņām
stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā;
▶ ja jaunieši papildus darbam mācās, darba laiks un mācību laiks
kopā nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā, resp., 35 stundas
nedēļā.
Minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu.
Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.
Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot
svētku dienas. Personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, piešķir vienu mēnesi
ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
Ja darba tiesības tiek pārkāptas, cilvēks var vērsties Valsts darba inspekcijā.
Latvijā darbojas arodbiedrības, kuru mērķis ir aizstāvēt tās biedru intereses
un tiesības darba tirgū. Latvijā nodarbinātiem ārzemniekiem ir tiesības būt
par arodbiedrību biedriem.
Bezdarbnieka statusam var pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūrā.
Reģistrējoties bezdarbnieka statusa iegūšanai, personai jāuzrāda pase vai
personas apliecība, vai ceļošanas dokuments, vai kāds cits dokuments, kas
apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā.
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Bezdarbniekiem ir iespējas mācīties dažādos kursos un apgūt profesijas
pamatus.
Kvalifikācijas paaugstināšana notiek latviešu valodā, ja to finansē no valsts
vai pašvaldības budžeta.
Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Darba likums”
• „Imigrācijas likums”
• Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu”
• „Valsts valodas likums”
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 55 „Noteikumi par ārzemnieku
nodarbināšanu” (28.01.2014.)
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu
apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata
pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas
Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts
valodas prasmes pārbaudi” (07.07.2009.)
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/arzemnieku-nodarb.html
www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=434
www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/ieprieks-ieguto-diplomu-pielidzinasana
www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijasatzisana-latvija

Izglītība

Izglītība
▶ Izglītības iegūšanas iespējas
▶ Bērna pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādē (bērnudārzā) un
skolā

▶ Ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšana

Izglītības iegūšanas iespējas
Katram Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim vai bezvalstniekam, kuram
ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bēglim vai alternatīvo statusu
ieguvušai personai, kā arī personai, kura ir saņēmusi pagaidu aizsardzību
Latvijas Republikā, ir vienlīdzīgas tiesības iegūt izglītību Latvijā.
Nepilngadīgam patvēruma meklētāja bērnam un nepilngadīgam
patvēruma meklētājam ir tiesības uz pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī
tiesības pēc pilngadības sasniegšanas turpināt iesākto izglītību.
Nepilngadīgam trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam, kurš saskaņā
ar likumu nedrīkst uzturēties Latvijā, ir tiesības iegūt pamatizglītību laika
posmā, kamēr viņš dzīvo Latvijā (līdz brīvprātīgai izceļošanai vai kamēr
atlikta viņa izraidīšana).
Latvijā ir noteiktas šādas izglītības pakāpes:
▶ pirmsskolas izglītība;
▶ pamatizglītība;
▶ vidējā izglītība;
▶ augstākā izglītība.
Izglītojamajam ir tiesības iegūt izglītību katrā nākamajā pakāpē, secīgi
pārejot no vienas izglītības pakāpes uz otru.
Latvijā ir obligāta:
▶ izglītība no piecu gadu vecuma – bērnu sagatavošana pamatizglītības
ieguvei;
▶ pamatizglītības iegūšana (jaunietis var turpināt mācīties pamatskolā
līdz 18 gadu vecumam).
Valstī ir šādi izglītības veidi:
▶ vispārīgā izglītība;
▶ profesionālā izglītība;
▶ akadēmiskā izglītība.
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Valstī īsteno dažādas izglītības programmas.
▶ Pamatizglītības programmas Latvijā tiek īstenotas no 1. līdz
9. klasei. Pilnu pamatizglītības programmu īsteno pamatskolā.
Daļējas pamatizglītības programmas (no 1. līdz 4. klasei) īsteno
sākumskolas.
▶ Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārīgās vidējās
un profesionālās vidējās izglītības programmas. Vispārīgās vidējās
izglītības programmas ir akadēmiski orientētas, to pamatuzdevums
ir sagatavot tālākām studijām augstskolā, bet profesionālās
vidējās izglītības programmas ir vairāk orientētas uz profesionālās
kvalifikācijas ieguvi. Vispārīgās vidējās izglītības programmas īsteno
vidusskolās vai ģimnāzijās. Profesionālo vidējo izglītību var iegūt
profesionālajās izglītības iestādēs.
▶ Ja bērnam ir īpašas vajadzības, viņš var mācīties izglītības iestādē,
kas īsteno speciālās izglītības programmu. Bērnam ar īpašām
vajadzībām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama papildu medicīniskā,
pedagoģiskā vai sociālā palīdzība.
▶ Augstāko izglītību var apgūt koledžā vai augstskolā (universitātē
vai akadēmijā). Latvijā augstāko izglītību var iegūt gan valsts,
gan privātajās augstskolās. Katra augstskola ik gadus izstrādā un
publisko uzņemšanas noteikumus, tāpēc ieteicams par uzņemšanu
interesēties konkrētajā augstskolā.
Augstskolās atbilstoši valsts akreditētajai studiju programmai var iegūt
akadēmisko izglītību ar šādiem grādiem:
▶ bakalaurs;
▶ maģistrs.
Doktora zinātnisko grādu personai piešķir pēc sekmīgas promocijas darba
aizstāvēšanas.
Bakalaura studiju programmas pilna laika studiju ilgums ir trīs vai četri
gadi.
Maģistra programmas pilna laika studiju ilgums ir viens vai divi gadi.
Valsts vai pašvaldības dibinātā izglītības iestādē maksu par pirmsskolas,
pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi sedz no valsts vai pašvaldību
budžeta. Privātā izglītības iestāde var noteikt maksu par izglītības ieguvi.
Katras pašvaldības pienākums ir:
▶ nodrošināt iespēju attiecīgās pašvaldības bērniem iegūt pirmsskolas
izglītību un pamatizglītību bērna (deklarētajai) dzīvesvietai tuvākajā
izglītības iestādē;
▶ iespēju mācīties skolā, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā;
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▶ nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību;
▶ nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu
pasākumus, arī bērnu nometnes skolu brīvlaikos.

Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.
Citā valodā izglītību var iegūt privātās izglītības iestādēs, kā arī valsts un
pašvaldību izglītības iestādēs, ja tajās tiek īstenotas mazākumtautību
izglītības programmas (šādas skolas ir, piemēram, ukraiņu skola, poļu skola,
krievu skola, igauņu skola). Ikviens, kurš apgūst pamatizglītību vai vidējo
izglītību citā valodā, vienlaikus mācās arī valsts (latviešu) valodu un kārto
latviešu valodas eksāmenu valstī noteiktajā kārtībā un apjomā.
Mācību gada, mācību semestru sākuma un beigu laiku nosaka speciāli
normatīvie akti. Tradicionāli mācību gads Latvijā sākas 1. septembrī. Mācības
dažādām klasēm beidzas atšķirīgā laikā.

Bērna pieteikšana pirmsskolas izglītības
iestādē (bērnudārzā) un skolā
Latvijā pirmsskolas izglītība (bērnudārzs) bērniem ir obligāta no 5 gadu
vecuma, bet parasti bērni mācības bērnudārzā uzsāk agrāk. Latvijā ir gan
pašvaldību, gan privātie bērnudārzi. Ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam
vietu pašvaldības bērnudārzā, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem
ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma
saņemšanai pašvaldības teritorijas privātajā bērnudārzā. Par reģistrēšanās
kārtību, dokumentiem, maksu u. c. jautājumiem jāinteresējas pašvaldībā,
kurā ģimene dzīvo.
Vēlams bērnu pieteikt bērnudārzā drīz pēc viņa piedzimšanas, bet, ja
ģimene ieradusies Latvijā no ārzemēm, ieteicams pieteikt bērnu bērnudārzā,
tiklīdz saņemta dzīvesvietas deklarācijas izziņa.
Par bērna reģistrēšanu pamatskolas 1. klasei ieteicams interesēties
pašvaldībā, kurā bērns ir deklarēts. Lai reģistrētu bērnu skolā, ir jāiesniedz
iesniegums un jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts bērna
personas kods. Tāpat personai, kura vēlas reģistrēt bērnu, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments.
Skolas direktors papildus šiem dokumentiem drīkst pieprasīt dokumentu,
kas apliecina skolēna iepriekš iegūto izglītību, ja bērns pirms tam mācījies citā
izglītības iestādē. Precīzāku informāciju par bērna uzņemšanu, pārcelšanu
vai atskaitīšanu no izglītības iestādes var iegūt Izglītības kvalitātes valsts
dienestā (www.ikvd.gov.lv).
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Ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšana
Ārzemniekam, kurš vēlas turpināt mācīties vai strādāt Latvijā,
nepieciešama ārvalstīs iegūtā izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana.
Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā paredz „Izglītības
likums”.
Personai izglītības dokumenti jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās
informācijas centrā, ja to pieprasa izglītības iestāde vai darba devējs.
Personai jāuzrāda izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts. Ja
nepieciešams, Akadēmiskās informācijas centra darbinieki var pieprasīt
arī citus dokumentus. Akadēmiskās informācijas centrs veic izglītības
dokumenta ekspertīzi un pēc tam izsniedz izziņu par to, kuram Latvijā
izsniegtam izglītības dokumentam var (vai nevar) pielīdzināt ārvalstu
izglītības dokumentu. Dokumentu maksimālais izskatīšanas termiņš ir četri
mēneši.
Pamatojoties uz Akadēmiskā informācijas centra izziņu, lēmumu par
izglītības dokumenta atzīšanu pieņem:
▶ Izglītības un zinātnes ministrija – izglītības turpināšanai
pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē;
▶ augstskola – izglītības turpināšanai augstākās izglītības pakāpē;
▶ darba devējs – darbam nereglamentētā profesijā.
Izglītības dokumenta atzīšanas procedūra ir maksas pakalpojums.
Plašāku informācija par izglītības dokumentu atzīšanu sk. www.aic.lv.
Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Izglītības likums”
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju
pielīdzināšanas kārtība” (28.02.2012.)
www.aic.lv
www.ikvd.lv
www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/gimene/Pieteikt_bernudarza
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Veselības aprūpe
▶ Veselības aprūpes sistēma Latvijā
▶ Kur meklēt medicīnisko palīdzību
▶ Medikamentu iegāde

Veselības aprūpes sistēma Latvijā
Latvijā ir vairāku līmeņu veselības aprūpe.
Primāro veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārsti kopā ar savu komandu
(ārsta palīgu vai māsu un vecmāti) pacientiem, kas ir reģistrēti ģimenes ārsta
sarakstā. Zobārstniecības (stomatoloģijas) speciālisti atrodas ambulatorajās
ārstniecības iestādēs (veselības centros, poliklīnikās) un stacionāro
ārstniecības iestāžu (slimnīcu) ambulatorajās nodaļās.
Sekundārā veselības aprūpe ir veselības aprūpes pakalpojumu kopums
ambulatorajā ārstniecības iestādē vai slimnīcas ambulatorajā nodaļā.
Terciāro veselības aprūpi nodrošina specializētās ārstniecības iestādēs
vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti ar papildu kvalifikāciju.
Latvijā var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti
no valsts budžeta līdzekļiem, pakalpojumi var tikt segti arī no privātās
apdrošināšanas līdzekļiem vai arī pacients pats pilnībā var apmaksāt veselības
aprūpes pakalpojumus.
No valsts budžeta Latvijā tiek nodrošināta:
▶ ģimenes ārsta un viņa komandas veselības aprūpe;
▶ profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta vienreiz gadā (ja pacients
gada laikā nav vērsies pie ārsta saistībā ar saslimšanu);
▶ krūts, dzemdes un zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes;
▶ speciālistu veselības aprūpe;
▶ izmeklējumi ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;
▶ medicīniskā palīdzība steidzamās medicīniskās palīdzības
punktos;
▶ dienas stacionārā sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;
▶ veselības aprūpe diennakts stacionārā;
▶ veselības aprūpe mājās;
▶ neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sniegtā palīdzība;
▶ medicīniskā rehabilitācija;
▶ kompensējamās zāles un medicīnas ierīces.
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Saskaņā ar normatīvo regulējumu („Ārstniecības likumu”) Latvijā valsts
garantēto medicīnisko palīdzību var saņemt:
▶ Latvijas pilsoņi;
▶ Latvijas nepilsoņi;
▶ Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un
Šveices pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri Latvijā uzturas sakarā ar
nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas;
▶ ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
▶ bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
▶ aizturēta, apcietināta vai ar brīvības atņemšanu notiesāta persona
(par īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietotajām personām sniegtiem
pakalpojumiem maksā Iekšlietu ministrija);
▶ iepriekš minēto personu bērni;
▶ Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātie, kuriem ir Latvijā
izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, no valsts pamatbudžeta
līdzekļiem bez maksas var saņemt valsts apmaksāto grūtnieču aprūpi
un dzemdību palīdzību.
Ārzemnieki, kuri Latvijā ierodas no valsts, kas nav Eiropas Savienības (ES),
Eiropas Ekonomiskās zonas valsts (EEZ) vai Šveices pilsoņi un kas Latvijā
uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju, arī bērni, nevar saņemt valsts garantēto
medicīnisko palīdzību. Veselības aprūpes pakalpojumi šai ārvalstnieku grupai
ir jāapmaksā pašiem vai ir jāizmanto privātā veselības apdrošināšana.

Kur meklēt medicīnisko palīdzību
Ārzemnieks ar termiņuzturēšanās atļauju var brīvi izvēlēties, kuru ģimenes
ārstu vai speciālistu apmeklēt. Lai reģistrētos pie ģimenes ārsta, ir jāaizpilda
vienošanās divos eksemplāros. Ja personu neapmierina konkrētais ģimenes
ārsts, viņš var pārreģistrēties pie cita ģimenes ārsta. Piesakot savu vizīti pie
ārsta, nepieciešams uzzināt, vai ārsts varēs sarunāties valodā, kuru slimnieks
saprot. Ne visi ārsti Latvijā spēj sniegt konsultāciju vairākās svešvalodās.
Ģimenes ārsts dod norīkojumu pie speciālista. Ārzemnieks ar termiņ
uzturēšanās atļauju, kurš nesaņem valsts garantētos veselības aprūpes
pakalpojumus, var uzreiz griezties pie ārsta speciālista bez ģimenes ārsta
nosūtījuma. Samaksa par pakalpojumu dažādās institūcijās var atšķirties.
Norīkojums no ģimenes ārsta nav nepieciešams, ja iet pie zobārsta
(stomatologa).
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Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos un hronisku slimību
saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var vērsties:
▶ pie ģimenes ārstiem vai feldšeriem;
▶ ārpus ģimenes ārsta darba laika vai gadījumos, kad ģimenes ārsts nav
pieejams, cilvēks var:
● vērsties pie dežūrārstiem;
● zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni (sk. Nacionālā
veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv). Bezmaksas
ārsta konsultācijas pa telefonu sniedz latviešu, angļu un
krievu valodā. Šo pakalpojumu nodrošina Nacionālais veselības
dienests (NVD), un pakalpojums ir pieejams darbdienās no
pulksten 17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās – visu
diennakti;
● doties uz steidzamās medicīnas palīdzības punktiem;
● vērsties slimnīcu uzņemšanas nodaļās.
Lai ambulatori saņemtu konsultācijas pie speciālistiem, veiktu
diagnostiskos izmeklējumus vai saņemtu citus ambulatorus veselības aprūpes
pakalpojumus, iedzīvotāji var vērsties ambulatorās ārstniecības iestādēs.
Lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā atrodas
Rīgā: Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Torņakalnā un Gaiļezerā.
Dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam – 113.
Lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību, ārsti var lūgt uzrādīt
veselības apdrošināšanas polisi (ja tāda ir), tādēļ ieteicams nēsāt to līdzi.
Detalizētu informāciju par pacientu tiesībām, veselības aprūpes
organizēšanu, finansēšanu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem
un par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm var saņemt Nacionālajā
veselības dienestā (www.vmnvd.gov.lv).

Medikamentu iegāde
Latvijā ir pieejami recepšu un bezrecepšu medikamenti. Recepšu
medikamentus izraksta ārsts, tos, uzrādot recepti, var iegādāties aptiekās.
Arī bezrecepšu medikamentus var nopirkt aptiekās. Latvijā ir aptiekas, kuras
bezrecepšu zāles izplata internetā. Informāciju par licencētām aptiekām un to
pakalpojumiem var uzzināt Zāļu valsts aģentūras mājaslapā www.zva.gov.lv.
Vispareizākais par jebkuru zāļu lietošanu ir konsultēties ar ārstu. Ja tas
nav iespējams, jākonsultējas ar farmaceitu aptiekā. Pirms izvēlēties kādu
medikamentu un sākt to lietot, noteikti jānoskaidro: precīzs medikamenta

39

40

Veselības aprūpe

nosaukums, kam tas paredzēts, kā to pareizi lieto. Lietojot medikamentu,
jāievēro ārsta vai farmaceita norādījumi. Noteikti jāizlasa un jāsaglabā zāļu
lietošanas instrukcija, kā arī par konkrētā medikamenta lietošanu jāinformē
tuvinieki.
Lai pilnībā saprastu visu, kas saistīts ar medikamenta iegādi un lietošanu,
nepieciešamības gadījumā jāmeklē tulka palīdzība.
Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Ārstniecības likums”
• „Pacientu tiesību likums”
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība” (17.12.2013.)
www.integration.lv/lv/sociala-aizsardziba
www.veselibaspolitika.lv/
www.vmnvd.gov.lv/lv/kontaktpunkts/852-veselbas-aprpe-latvij
www.zva.gov.lv
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Transports un ceļu satiksme
▶
▶
▶
▶

Transporta veidi
Svarīgākie noteikumi satiksmes dalībniekiem
Svarīgākās ceļa zīmes, kas jāzina satiksmes dalībniekiem
Transporta noma Latvijā

Transporta veidi
Latvijā darbojas visi transporta veidi. Ir iekārtotas dzelzceļa līnijas, autoceļi,
ir kuģojamie ūdensceļi pa jūru, ezeriem un lielākajām upēm, gaisa transports,
kas nodrošina jebkuras pasaules vietas sasniedzamību. Starptautiskā lidosta
atrodas Rīgā. Cilvēki izmanto gan personisko, gan sabiedrisko transportu.
Latvijas galvaspilsētā sabiedriskā transporta līdzekļi ir autobuss, trolejbuss,
tramvajs un maršruta taksometrs. No Rīgas centra uz tās tālākajiem rajoniem
(Imantu, Zolitūdi, Juglu, Čiekurkalnu) var aizbraukt arī ar vilcienu.
Sabiedriskā transporta maršrutus un pakalpojumu tarifus var noskaidrot
konkrētā transporta pakalpojuma sniedzēja mājaslapā un dažādos uzziņu
portālos. Gandrīz visos sabiedriskā transporta līdzekļos ir zemākas biļešu
cenas (braukšanas maksas atvieglojumi) vairākām pasažieru kategorijām,
piemēram, skolēniem, pensionāriem, invalīdiem u. c. Braukšanas maksas
atvieglojumus un šo atvieglojumu izmantošanas kārtību nosaka dažādi
normatīvie akti.
Lielākajās pilsētās ir pieejami taksometru pakalpojumi. Latvijā ir daudz
taksometru firmu, un maksa par braukšanu katras firmas pakalpojumiem
ir atšķirīga. Visērtāk informāciju par taksometru pakalpojumiem var iegūt
internetā vai zvanot uz informācijas tālruni.
Taksometra pasažierim ir tiesības:
▶ taksometru stāvvietā izvēlēties jebkuru taksometru neatkarīgi no to
rindas kārtības;
▶ izvēlēties brauciena maršrutu u. c.
Pasažierim pēc iekāpšanas taksometrā jānosauc brauciena galapunkts
vai maršruts, brauciena beigās jāsamaksā vadītājam saskaņā ar taksometra
skaitītāja rādījumu.
Taksometra vadītājs drīkst neuzņemt taksometrā pasažieri, ja izvēlētais
maršruts ir bīstams vai ceļa stāvoklis nav drošs, ja pasažieris ir alkoholisko
dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibuma stāvoklī, izturas rupji
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un agresīvi vai ja pasažiera apģērbs (bagāža) var nosmērēt vai sabojāt auto
salonu (bagāžas nodalījumu).

Svarīgākie noteikumi satiksmes
dalībniekiem
Svarīgākais dokuments par transportu un ceļu satiksmi ir „Ceļu satiksmes
likums”. Ceļu satiksmes kārtību regulē „Ceļu satiksmes noteikumi”. Tie
stingri jāievēro kā gājējiem un pasažieriem, tā autovadītājiem. Par satiksmes
noteikumu neievērošanu ir paredzēti dažādi sodi.
Ceļu satiksmes dalībniekiem (gājējiem un transporta līdzekļu vadītājiem)
aizliegts:
▶ bojāt, bez atļaujas noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes, luksoforus vai citus
ceļu satiksmes organizācijas vai kontroles tehniskos līdzekļus;
▶ bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu.
Latvijā satiksmi regulē ar luksoforiem, kuriem ir zaļas, dzeltenas, sarkanas
un baltas gaismas signāli. Ir arī speciāli satiksmes regulētāji. Luksoforu
signāliem ir šāda nozīme:
▶ zaļš signāls atļauj kustību;
▶ dzeltens signāls aizliedz kustību, izņemot īpašus gadījumus, vai
brīdina par gaidāmo signālu maiņu;
▶ sarkans signāls aizliedz kustību;
▶ baltais signāls attiecas tikai uz tramvaju kustību, bet pie dzelzceļa
pārbrauktuvēm rāda, ka luksofors darbojas.

Luksofora signāls ar cilvēka siluetu vai velosipēda simbolu attiecas tikai uz
gājējiem vai velosipēdu vadītājiem.
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Lai informētu neredzīgos gājējus par luksoforu gaismas maiņas signāla
pogas atrašanās vietu un atļauju pārvietoties, luksofori dažkārt ir papildināti
ar skaņas signāliem.
Detalizētu informāciju par dažādu signālu izmantošanu sk. „Ceļu satiksmes
noteikumos”.

Gājēju un pasažieru zināšanai
Gājēji pārvietojas pa ietvi. Ja nav ietves, piemēram, ārpus pilsētas, gājēji iet
viens aiz otra pa ceļa nomali pretī auto plūsmai. Tāpat, ja nav ietves, gājējiem
atļauts pārvietoties pa brauktuves malu pretī transporta līdzekļu braukšanas
virzienam.
Ja cilvēks pa brauktuves malu vai nomali pārvietojas invalīdu ratiņos
vai stumj motociklu, mopēdu, velosipēdu u. tml., viņam jāpārvietojas
transportlīdzekļu braukšanas virzienā.
Brauktuvi drīkst šķērsot tikai tad, ja gājējs ir pārliecinājies, ka tuvumā nav
braucoša transporta līdzekļa. Lai šķērsotu brauktuvi, gājējs vispirms paskatās
pa kreisi, pēc tam – pa labi.

Gājēju pārejas uz brauktuvēm ir atzīmētas ar baltu svītru joslu.
Drošības dēļ, arī šķērsojot brauktuvi pa gājēju pāreju, vispirms jānogaida,
vai braucošās automašīnas apstājas, un tikai tad jāšķērso brauktuve.

Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās,
ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa
brauktuvi vai nomali, jālieto gaismas atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša
materiāla elements vai jātur rokā iedegts lukturītis.
Automašīnā tās vadītājam un visiem pasažieriem jāpiesprādzējas ar
drošības jostām, ja tās paredzētas transporta līdzekļa aprīkojumā. Bērniem,
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kuri ir īsāki par 1 metru un 50 centimetriem, jābūt speciāliem sēdeklīšiem vai
paliktņiem.
Sabiedriskajā transportā nedrīkst sarunāties ar transporta līdzekļa
vadītāju, nedrīkst skaļi uzvesties, traucēt citus pasažierus. Tāpat ir jāievēro
tīrība un jādod vieta vecākiem cilvēkiem.
Lai drīkstētu braukt sabiedriskajā transportā, pasažierim jāiegādājas
braukšanas dokuments (biļete). Par braukšanu bez biļetes, kā arī citiem
pārkāpumiem, kas saistīti ar transportu, pasažieris var tikt sodīts.
Konkrēta transporta līdzekļa biļetes var iegādāties autoostās, dzelzceļa
stacijās u. tml. iestādēs, arī tiešsaistes formā (internetā). Rīgā pilsētas
sabiedriskā transporta biļešu iegādei paredzētas gan speciālas kases, gan tās
nopērkamas dažādās citās tirdzniecības vietās.

Autovadītāju zināšanai
Latvijā autotransporta stūre atrodas automobiļa kreisajā pusē.
Mehāniskā transportlīdzekļa (transporta līdzeklis, kas ir motorizēts,
piemēram, vieglā automašīna, autobuss, motocikls, kvadracikls) vadītājam
jābūt vadītāja apliecībai, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai u. c.
dokumentiem.
Šie dokumenti jādod pārbaudei pēc policijas darbinieka, robežsarga vai
muitas darbinieka (muitas zonā) pieprasījuma.
Autovadītāju kvalifikācijas eksāmenus pieņem un transporta līdzekļu
vadītāja apliecību izsniedz, maina un atjauno Ceļu satiksmes drošības
direkcija (CSDD). Vadītāja apliecība ir dokuments, kas atļauj vadīt tajā
norādīto kategoriju transportlīdzekļus. Vadītāja apliecībā ir norādīts, kuru
transporta līdzekli (vieglo automašīnu, velosipēdu, mopēdu, motociklu,
autobusu u. c.) persona drīkst vadīt.
Ceļu satiksmes noteikumos norādīti transporta līdzekļi un attiecīgie ierobežojumi to vadīšanai. Piemēram: no 10 gadu vecuma var saņemt velosipēda
vadīšanas tiesības; no 14 gadu vecuma – mopēda; no 18 gadu vecuma vieglās
automašīnas vadīšanas tiesības (detalizēti sk. „Ceļu satiksmes noteikumos”).
Transportlīdzekļa vadītājam ir jāaptur transportlīdzeklis, ja policijas
darbinieks, robežsargs vai muitas amatpersona dod šādu norādījumu.
Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni
un ieslēgtu speciālu skaņas signālu, ceļu satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš.
Transportlīdzekļa vadītājam obligāti jāievēro noteiktais braukšanas
ātrums.
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Aizliegts vadīt transportlīdzekli, ja:
▶ transportlīdzekļa vadītājam, kuram transportlīdzekļu vadīšanas stāžs
ir lielāks par diviem gadiem, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz
0,5 promiles;
▶ transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu
vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, alkohola koncentrācija
asinīs pārsniedz 0,2 promiles;
▶ mopēda vai velosipēda vadītājam alkohola koncentrācija asinīs
pārsniedz 0,5 promiles;
▶ transporta līdzekļa vadītājs ir narkotisko, psihotropo, toksisko, citu
apreibinošu vielu vai reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu
medikamentu ietekmē;
▶ transportlīdzekļa vadītājs ir slims vai arī tā noguris, ka tas var
ietekmēt vadītāja braukšanas spējas un ceļu satiksmes drošību;
▶ ja vadītājam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas
tiesību vai tās vairs nav derīgas.
Pārkāpumi, par kuriem var sodīt autovadītāju (ne tikai Latvijā, bet arī
Eiropas Savienības valstīs):
▶ luksoforu aizliedzošā gaismas signāla neievērošana;
▶ ātruma pārsniegšana;
▶ mobilā tālruņa vai citas sakaru ierīces lietošana, vadot
transportlīdzekli;
▶ transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;
▶ drošības jostu nelietošana.
„Ceļu satiksmes likumā” un „Ceļu satiksmes noteikumos” detalizēti
aprakstītas ārzemnieka tiesības vadīt transportlīdzekli Latvijā.
Svarīgākais, kas jāzina ārzemniekam:
▶ transportlīdzekļa vadītājam, kurš ierodas Latvijā no ārvalstīm un
uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu, noteiktā kārtībā jāapmaina
transportlīdzekļa vadītāja apliecība (izņēmuma gadījumi uzskaitīti
normatīvajos aktos);
▶ ja ceļu satiksmē iesaistītu transporta līdzekli Latvijā reģistrē pirmo
reizi, reģistrācija jāveic 5 dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā;
▶ ārvalstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem transporta līdzeklis, kas ievests
no ārvalstīm, jāreģistrē, ja ar to brauc Latvijā ilgāk par 3 mēnešiem.
Papildu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar transporta līdzekļa
vadīšanas noteikumiem ārzemniekiem, vislabāk meklēt Ceļu satiksmes
drošības direkcijas (CSDD) mājaslapā (www.csdd.lv).
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Svarīgākās ceļa zīmes
(Visas ceļa zīmes sk. „Ceļu satiksmes noteikumos”.)

Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes

Latvijas valsts atšķirības zīme

Bērnu grupa

Nedzirdīgs vai kurlmēms vadītājs

Mācību transportlīdzeklis

Ātruma ierobežojums

Avārijas zīme

Brīdinājuma zīmes

Vienādas nozīmes ceļu krustojums

Bīstams pagrieziens

Ceļa sašaurinājums

Nelīdzens ceļš

Transports un ceļu satiksme

Slidens ceļš

Ceļš ar bīstamām nomalēm

Nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas
brauktuvei un nav paredzēta mehānisko
transportlīdzekļu braukšanai.

Uz ceļa strādā

Gājēju pāreja

Bērni

Divvirzienu satiksme

Satiksmi regulē luksofors

Krustojums ar velosipēdu ceļu

Tramvaja sliežu šķērsošana

Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru

Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras

Bīstami
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Priekšrocības zīmes

Galvenais ceļš

Nosaka priekšrocības krustojumā braucējam
pa galveno ceļu attiecībā pret citiem
autoceļiem.

Galvenā ceļa beigas

Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu

Dodiet ceļu

Neapstājoties tālāk braukt aizliegts

Priekšroka pretim braucošajam

Priekšroka attiecībā pret
pretimbraucošo

Aizlieguma zīmes

Iebraukt aizliegts

Braukt aizliegts

Transports un ceļu satiksme

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem
braukt aizliegts

Motocikliem braukt aizliegts

Velosipēdiem braukt aizliegts

Kravas automobiļiem braukt
aizliegts

Gājējiem iet aizliegts

Nogriezties pa labi aizliegts

Nogriezties pa kreisi aizliegts

Apgriezties braukšanai pretējā
virzienā aizliegts

Apdzīt aizliegts

Apdzīšanas aizliegums beidzas

Maksimālā ātruma ierobežojums

Maksimālā ātruma ierobežojums
beidzas

Aizliegts braukt ar ātrumu (km/h),
kas pārsniedz zīmē norādīto.
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Apstāties aizliegts

Stāvēt aizliegts

Visi ierobežojumi beidzas

Tālāk braukt bīstami

Rīkojuma zīmes

Braukt taisni

Braukt pa labi

Braukt pa kreisi

Braukt taisni vai pa labi

Braukt taisni vai pa kreisi

Braukt pa labi vai pa kreisi

Braukt pa loku

Velosipēdu ceļš

Gājēju ceļš

Transports un ceļu satiksme

Norādījuma zīmes

Vienvirziena ceļš

Vienvirziena ceļa beigas

Izbraukšana uz vienvirziena ceļa (norādītajā virzienā)

Apdzīvotas vietas sākums

Gājēju pāreja

Stāvvieta

Maksas stāvvieta

Autobusa un trolejbusa pietura

Tramvaja pietura

Vieglo taksometru pietura

Ātrgaitas ceļš
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Servisa zīmes

Medicīniskās palīdzības punkts

Slimnīca

Degvielas uzpildes stacija

Tehniskās apkopes punkts

Tualete

Tūrisma informācijas sniedzējs

Policija

Ceļu policija

Virziena rādītāji un informācijas zīmes

Braukšanas shēma

Strupceļš

Joslas sākums

Joslas beigas
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Braukšanas virzieni joslās

Ieteicamais ātrums

Gājēju apakšzemes vai virszemes
pāreja

Avārijas izeja

Ceļa numurs

Papildu zīmes

Darbdienās

Sestdienās, svētdienās un svētku
dienās

Stāvēšanas ilgums

Izslēgt motoru

Fotoradars

Transporta noma Latvijā
Latvijā transportlīdzekļus var iznomāt. Jāņem vērā, ka automašīnu
iznomātāji ne vien var lūgt klientam uzrādīt autovadītāja apliecību, bet arī
drīkst prasīt, lai klientam būtu vismaz 21 gads un vienu vai divus gadus ilgs
autovadītāja stāžs.
Rīgā, piemēram, ir pieejama arī pašapkalpošanās velosipēdu noma.
Pašapkalpošanās nomas sistēmā var nomāt velosipēdu vienā Rīgas vietā, bet
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atpakaļ atdot jebkurā citā pilsētas vietā. Piemēram, var sākt braukt ar velosipēdu Pārdaugavā, bet atstāt to Rīgas centrā. Velosipēdu nomas punkti ir arī
Valmierā, Siguldā u. c. pilsētās.
Latvijā var iznomāt arī laivas, lidmašīnas, helikopterus un pat gaisa balonu.
Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Ceļu satiksmes likums”
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (02.06.2015.)
www.csdd.lv
www.latvia.travel
www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/277032-latvijas-soferis-eiropa-ka-nezinasanas-delneiedzivoties-soda
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Finanses
▶ Bankas un kontu atvēršana
▶ Biežāk izmantotie kredītu veidi
▶ Sociālais atbalsts

Bankas un kontu atvēršana
Latvijā ir divu līmeņu bankas. Galveno jeb pirmo līmeni veido centrālā
banka, tā ir Latvijas Banka, otrajā līmenī ir dažādas komercbankas un
krājaizdevu sabiedrības.
Latvijas Banka rūpējas par naudas stabilitāti, īsteno naudas politiku un veic
komercbanku un kredītiestāžu uzraudzību. Komercbankas ir dibinātas, lai
pieņemtu noguldījumus, izsniegtu kredītus un veiktu citas banku operācijas.
Komercbankām līdzīgus uzdevumus veic arī krājaizdevu sabiedrības.
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir vienas vai vairāku komercbanku klienti.
Populārākās banku operācijas ir:
▶ fizisko un juridisko personu finanšu noguldījumi;
▶ skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana fizisku un
juridisku personu uzdevumā – sarunvalodā to dēvē par naudas
pārskaitīšanu (bankas par to saņem komisijas naudu);
▶ dažāda veida kredītu izsniegšana;
▶ vērtslietu un vērtspapīru glabāšana u. c.
Izvēloties komercbanku, jāpievērš uzmanība:
▶ bankomātu skaitam un izvietojumam teritorijā, kurā dzīvojat vai
visbiežāk uzturaties,
▶ bankas kartes mēneša vai gada maksai,
▶ noguldījuma procentu likmēm;
▶ bankas filiāļu pieejamībai un komisijas maksai par dažādu darījumu
veikšanu;
▶ piedāvātajiem pensiju līmeņu nosacījumiem.
Gadījumos, kad nepieciešams aizdevums kādā no Latvijas komercbankām,
vienkāršāk to izdarīt bankā, kuras pakalpojumus klients jau izmanto.
Taču ikvienam ir tiesības mainīt banku un izvēlēties citu komercbanku.
Arī ārzemnieks var atvērt kontu Latvijas bankās. Jāņem vērā, ka banka
pārbauda, vai personai nav negatīva kredītvēsture, parādi kādā citā Latvijas
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vai ārzemju bankā. Pārbaude ilgst aptuveni 1 darbdienu, un par tās veikšanu
būs jāmaksā komisija aptuveni 20 EUR.
Noteikumi par kredīta saņemšanu (arī hipotekāro kredītu mājokļa iegādei)
Latvijas bankās ārzemniekiem ir tādi paši kā vietējiem iedzīvotājiem:
▶ tiek pārbaudīti cilvēka legālie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā;
▶ kredīta galvotājs var būt kāds no ārzemnieka ģimenes locekļiem –
vietējais pastāvīgais iedzīvotājs vai ārzemnieks, kuram jau ir konts
attiecīgajā bankā un par kura kredītvēsturi banka veic pārbaudi
(Latvijas un ārzemju bankās).

Biežāk izmantotie kredītu veidi
Kredīti ir darījumi, kuros kredītiestāde un klients noslēdz rakstveida
līgumu par savstarpēju sadarbību – kredītiestāde (banka) dod klientam naudu
vai citas lietas īpašumā, un klients noteiktā laikā un kārtībā atdod bankai
naudu vai citas lietas.
▶ Hipotekārie kredīti – ilgtermiņa aizdevumi, kas tiek izsniegti pret
nekustamā īpašuma ķīlu. Hipotekārie kredīti galvenokārt paredzēti
mājokļa iegādei, labiekārtošanai, remontam un būvniecībai, kā arī
citiem lielākiem pirkumiem.
▶ Patēriņa kredīti – īstermiņa aizdevumi, kas paredzēti gadījumiem,
kad nepieciešama nauda kādam konkrētam pakalpojumam vai
pirkumam. Tas var būt atpūtas brauciens, sadzīves tehnikas iegāde,
maksa par mācībām vai medicīniskajiem pakalpojumiem u. c.
Ir arī patēriņa kredīts (overdraft) – īstermiņa aizdevums, kad noteikta
naudas summa piešķirta kā papildu finanšu līdzekļi klienta kontā. Tas
nozīmē, ka cilvēks var veikt pirkumus un izņemt skaidru naudu
bankas automātos gadījumos, kad nepietiek naudas.
▶ Studiju kredīti – ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti mācību maksas
segšanai gan pilna (klātienes), gan nepilna laika (neklātienes)
studentiem. Bankas piedāvā segt līdz pat 100 % no studiju maksas bez
valsts galvojuma.
▶ Studējošo kredīti – ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti studenta
ikdienas izdevumu segšanai – transporta izdevumiem, dienesta
viesnīcu apmaksai, grāmatu iegādei un citu izdevumu segšanai. Šāds
aizdevums tiek maksāts 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu,
kad studentiem ir vasaras brīvlaiks).
▶ Investīciju kredīti – ilgtermiņa aizdevumi uzņēmumiem jaunu
biznesa projektu uzsākšanai, iekārtu un transporta līdzekļu iegādei,
kā arī nekustamā īpašuma iegādei, celtniecībai un remontam.
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Bankas Latvijā pārsvarā ir atvērtas no pirmdienas līdz piektdienai, no
pulksten 9.00 līdz 17.00. Atsevišķu banku filiāles, kas atrodas tirdzniecības
centros, ir atvērtas arī sestdienās un svētdienās, to darba laiks atbilst attiecīgā
tirdzniecības centra darba laikam.
Banku automāti ir atrodami visās lielākajās Latvijas pilsētās. Vairākums no
tiem pieņem EuroCard, Mastercard, Visa, JCB, Diners Club un American Express
kredītkartes. Banku automātos bez naudas izņemšanas var veikt arī citas
darbības, piemēram, konvertēt valūtu, samaksāt rēķinus un pārskaitīt naudu
citā bankas kontā. Pilsētās nereti ir pieejami arī speciāli naudas maiņas
punkti.

Sociālais atbalsts
Sociālā atbalsta saņemšana atkarīga no cilvēka statusa Latvijā. Normatīvie
akti paredz, ka tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir:
▶ Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem;
▶ ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas,
kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.
Pastāvīgās uzturēšanās atļauja nodrošina to pašu sociālās palīdzības
apjomu, ko valsts un pašvaldība nodrošina pilsoņiem. Ārzemniekiem ar
termiņuzturēšanās atļaujām sociālais atbalsts ir ierobežots un nav pieejami
valsts garantētie sociālie pakalpojumi, kā arī juridiskā un sociālā palīdzība,
piemēram, sociālais atbalsts un rehabilitācija, iespēja apmesties patversmē
vai krīzes centrā, materiāls pabalsts maznodrošinātajiem.
Latvijā legāli strādājoši trešo valstu pilsoņi var saņemt pabalstus, kas
ir saistīti ar sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu, bet nevar saņemt
pabalstus, kas Latvijas pilsoņiem tiek izmaksāti neatkarīgi no veiktajām
sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Latvijā legāli nodarbinātai personai jeb darba ņēmējam ir pieejami
6 pabalstu veidi:
▶ slimības pabalsts;
▶ maternitātes un paternitātes pabalsts;
▶ vecāku pabalsts;
▶ apbedīšanas pabalsts;
▶ invaliditātes pabalsts;
▶ atlīdzība par nelaimes gadījumu darbā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka
pašvaldību domes, tādēļ sociālā atbalsta saņemšanas apjoms un kārtība
dažādās pašvaldībās var atšķirties. Pašvaldības sociālos pakalpojumus
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pārsvarā sniedz, ņemot vērā personas individuālās vajadzības, finansiālo
situāciju u. c. faktorus.
Lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, jāvēršas ar iesniegumu tās
pašvaldības sociālajā dienestā vai pie pašvaldības sociālā darba speciālista,
vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).
Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Valsts sociālo pabalstu likums”
• „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
www.sza.gov.lv/index.php/sza-kredita-pieskirsana
www.integration.lv/lv/socialas-garantijas
www.kreditiem.lv/lv/kreditu_skola/kreditu_veidi/
www.tp.lv/banku-sistema-latvija

Garīgā kultūra Latvijā

Garīgā kultūra Latvijā
▶ Kultūras iestādes un pasākumi
▶ Reliģija

Kultūras iestādes un pasākumi
Latvijā ir dažādas kultūras iestādes. Viena no nozīmīgākajām ir
opera – Latvijas Nacionālā opera un balets. Operā ik gadu tiek piedāvāti
jauniestudējumi, simfoniskie un kamermūzikas koncerti. Sezonas laikā
notiek apmēram divsimt izrāžu. Pasaulē ir pazīstami Latvijas operdziedātāji –
Aleksandrs Antoņenko, Inese Galante, Elīna Garanča, Inga Kalna, Maija
Kovaļevska, Kristīne Opolais, Marina Rebeka, Egils Siliņš u. c. Starptautiska
mēroga mūziķi ir arī diriģents Mariss Jansons, Andris Nelsons, Jānis Norvilis,
Andris Poga. Ievērojamas mākslinieces ir trīs māsas Skrides – vijolniece Baiba
Skride, altiste Linda Skride, pianiste Lauma Skride. Pasaules koncertzālēs
aplaudē vijolniecei Elīnai Bukšai un pianistam Vestardam Šimkum u. c. Ik
gadu Latvijā notiek operas festivāli Rīgā un Siguldā.
Slavena ir Latvijas kamermūzikas grupa „Cremerata Baltica”,
mākslinieciskais vadītājs, vijolnieks Gidons Krēmers, sieviešu vokālā grupa
„Latvian Voices”, popgrupa „Prāta vētra” („Brainstorm”). Visa pasaule pazīst
akadēmiskās mūzikas komponista Pētera Vaska (1946) skaņdarbus. Latvijā
ir iecienīta estrādes mūzika, sevišķi komponista un pianista Raimonda
Paula (1936) dziesmas un skaņdarbi. Populārs ir komponists Mārtiņš
Brauns (1951), īpaši viņa komponētā kora dziesma „Saule, Pērkons, Daugava”,
kas kļuvusi par Katalonijas patriotisko dziesmu ar katalāņu dzejnieka Mikela
Martī i Pola (Miquel Martí i Pol) vārdiem.
Latvijā ir attīstīta koru kultūra. Gan profesionālie, gan pašdarbības kori
ieguvuši augstu novērtējumu dažādos nozīmīgos starptautiskos konkursos.
Latvijas nozīmīgākie teātri ir Latvijas Nacionālais teātris, Jaunais Rīgas
teātris, Dailes teātris, Rīgas Krievu drāmas teātris un Latvijas Leļļu teātris. Ārpus
galvaspilsētas augsta līmeņa profesionālie teātri ir Liepājā un Valmierā. Skatītāji
mēdz izrādes beigās aktieriem pasniegt ziedus pateicībā par viņu sniegumu.
Latvijā lielā godā ir latviešu senās kultūras tradīcijas – latviešu tautas
mūziku un dejas izpilda dažādi folkloras ansambļi, deju kolektīvi un kori.
Visspilgtāk latviešu tautas kultūra atklājas Dziesmu un deju svētkos, arī
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (Rīgā) un Turaidas Dainu kalnā
rīkotajos pasākumos.
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Pēdējos gados Latvijā atklātas vairākas modernas un augstas kvalitātes
akustiskās koncertzāles – Latgales vēstniecība „Gors” Rēzeknē (2013),
Vidzemes koncertzāle „Cēsis” (2014), Liepājas daudzfunkcionālais kultūras
centrs „Lielais dzintars” (2015).
Populārākie kinoteātri Rīgā ir „Kino Citadele”, „Splendid Palace”,
„Multikino”, „K. Suns”, „Cinamon Rīga”. Moderni kinoteātri ir Siguldā
(„Lora”), Liepājā („Balle”) u. c.
Latvijas muzejos un galerijās var aplūkot gan laikmetīgo, gan klasisko
mākslu. Lielākie mākslas muzeji Rīgā ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
mākslas muzejs „Rīgas birža”, izstāžu zāle „Arsenāls”, Rīgas Jūgendstila centrs,
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Laikmetīgās mākslas centrs, Romana
Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs. Pasaulslavenā ASV mākslinieka,
abstraktā ekspresionisma gleznotāja Marka Rotko (1903–1970) oriģināldarbus
var aplūkot Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, viņa dzimtajā Daugavpilī.
Līdzās mākslas muzejiem Rīgā interesenti var apmeklēt arī citus muzejus,
piemēram, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas
muzeju, Latvijas Kara muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas
50 gadu okupācijas muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, Rīgas
Motormuzeju, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, alus muzeju „Aldara
alus darbnīca”, „Laimas” šokolādes muzeju, kā arī Latvijas rakstnieku un
mūziķu memoriālos muzejus. Daudzi muzeji atrodas ārpus Rīgas, piemēram,
Āraišu Arheoloģiskais muzejparks jeb Āraišu ezerpils, Bauskas pils muzejs,
Rundāles pils muzejs, Turaidas muzejrezervāts.
Lielākā un modernākā bibliotēka atrodas Rīgā – tā ir Latvijas Nacionālā
bibliotēka „Gaismas pils”, kas atrodas Daugavas krastā starp Dzelzceļa
un Akmens tiltu. Tā uzcelta pēc pasaulē pazīstamā arhitekta Gunāra
Birkerta (1925–2017) ieceres un atklāta 2014. gada 12. jūnijā. Līdzās daudzajām
lasītavām un izstāžu zālēm tajā kopš 2014. gada 29. augusta var apskatīt arī
latviešu tautasdziesmu kārtotāja Krišjāņa Barona (1835–1923) Dainu skapi. Tā
atvilktnēs ir viņa sakārtotās 268 815 dainu lapiņas – tautasdziesmas, latviešu
tautas mutvārdu četrrindu vai sešrindu dzeja. Krišjāņa Barona Dainu skapis
kopš 2001. gada 4. septembra ir ierakstīts UNESCO Pasaules atmiņas sarakstā.
Papildu informāciju par Latvijas kultūras objektiem, notikumiem un
personībām var atrast www.kultura.riga.lv; www.kulturaskanons.lv;
www.unesco.lv.
Informāciju par kultūras un citiem izklaides pasākumiem (vietu,
laiku, biļešu iegādi) var meklēt dažādos interneta portālos. Populārākie ir
www.bilesuserviss.lv un www.bilesuparadize.lv.
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Reliģija
Latvijas Republikā valsts ir atdalīta no baznīcas. Valsts institūcijām ir
laicīgs raksturs, reliģiskajām organizācijām ir tiesības veikt valsts darbības
tikai likumā noteiktajos gadījumos.
Latvijā ir divas tradicionālās reliģijas: kristietība un jūdaisms. Abas
šīs reliģijas pastāv Latvijā jau daudzus gadu simtus; kristietība – vairāk
nekā tūkstoš gadu. Kristiešu svētie raksti ir Bībele, kurā ir Vecā Derība un
Jaunā Derība. Latviešu valodā visu Bībeli pirmo reizi tulkoja Johans Ernsts
Gliks (1652–1705), Alūksnes draudzes luterāņu mācītājs, tā izdota 1685. gadā.
Jaunākais Bībeles tulkojums, ko veikusi Latvijas Bībeles biedrība, iznācis
2012. gadā. Musulmaņi jeb islāma sekotāji Latvijā ir salīdzinoši jauna reliģiskā
organizācija. Latviešu valodā Korānu ir tulkojis dzejnieks un atdzejotājs Uldis
Bērziņš (1944), tas iznācis 2011. gadā.
Tradicionālajai reliģijai ir zināmas priekšrocības, tradicionālās reliģiskās
grupas (draudzes) ir tiesīgas veikt, piemēram, laulību reģistrāciju, kapelāna
darbību ārstniecības iestādēs, Nacionālajos bruņotajos spēkos un ieslodzījuma
vietās.
Latvijā sadzīvo dažādu konfesiju piederīgie – katoļi, luterāņi, pareizticīgie,
baptisti, metodisti, dievturi, vecticībnieki u. c.
Reliģisko organizāciju darbību regulē „Reliģisko organizāciju likums”.
Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības uz reliģijas brīvību (brīvi paust savu
attieksmi pret reliģiju, pievērsties vai nepievērsties kādai no reliģijām, mainīt
savu reliģisko pārliecību u. tml.). Latvijā ir aizliegts vajāt cilvēku, kas izstājies
no kādas reliģijas (vai konfesijas).
Draudzē uz brīvprātības principa pamata apvienojas vienas reliģijas vai
konfesijas ticīgie, lai noteiktā apdzīvotā teritorijā veiktu reliģisko darbību,
ievērojot likumus.
Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 20 Latvijas pilsoņiem vai
personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu
vecumu. Iestāties draudzē un tajā darboties ir tiesības ikvienam Latvijas
iedzīvotājam. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam draudzē var iestāties tikai ar
vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju.
Likums nosaka reliģisko organizāciju un izglītības attiecības. Ikviens
pēc brīvas izvēles var apgūt ticības mācību gan individuāli, gan reliģisko
organizāciju mācību iestādēs. Valsts un pašvaldību skolās kristīgās
ticības mācību var mācīt tiem, kas rakstveidā izteikuši vēlēšanos to
apgūt. Nepilngadīgās personas iesniegumu par vēlēšanos apgūt kristīgās
ticības mācību iesniedz ar vecāku vai aizbildņu rakstveida piekrišanu. Ja
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nepilngadīgā persona ir jaunāka par 14 gadiem, tās vietā iesniegumu iesniedz
šīs personas vecāki vai aizbildņi.
Valsts un pašvaldību skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības
programmas, ievērojot skolēnu un viņu vecāku vai aizbildņu vēlēšanos,
Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā var pasniegt arī
attiecīgajai nacionālajai minoritātei raksturīgās ticības mācību.
Izmantotie avoti
www.likumi.lv
• „Reliģisko organizāciju likums”
www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/kristietiba.html
www.lelb.lv/lv_old/?ct=religija
www.latvia.travel/lv/raksts/baznicas
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Populārākie tūrisma objekti Latvijā
Vidzemes lielākā pilsēta ir Rīga, Latvijas galvaspilsēta, tā atrodas pie
Daugavas ietekas Rīgas jūras līcī. Vēsturiski pati senākā Rīgas daļa ir Vecrīga.
Tā ir tūristu iecienīta atpūtas un izklaides vieta ar 13. gadsimta šaurām,
bruģētām ieliņām un daudzveidīgu arhitektūru – viduslaiku, renesanses un
baroka stila šedevriem. Pilsētu 1201. gadā dibināja bīskaps Alberts, pilsētas
tiesības tā ieguva 1225. gadā.
Pilsētas panorāmā no Pārdaugavas puses izceļas senāko baznīcu torņi –
Svētā Jēkaba katedrāles (1225), Doma baznīcas (1211) un Svētā Pētera
baznīcas (1209) tornis – ar seno Livonijas ordeņa pili jeb Rīgas pili priekšplānā.
2007. gadā saglabātās unikālās Vecrīgas panorāmas dēļ Rīga ieguva Eiropas
Mantojuma zīmi, lielākajai daļai ēku Vecrīgā ir piešķirts kultūras pieminekļa
statuss.
1997. gadā Rīgas vēsturisko centru ar Vecrīgu iekļāva UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā.
Savdabīga Rīgas vizītkarte ir jūgendstila arhitektūra. Rīgas centrā, it īpaši
Alberta ielā, ir daudz jūgendstila ēku. Šis ornamentālais stils Rīgas celtniecībā
izpaudās 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā ar grezni rotātām ēku
fasādēm un telpām. Rīgā ir muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs”.
Rīgā ir daudz parku un dārzu – Esplanāde, Vērmanes dārzs, Kronvalda parks,
Bastejkalns, Viestura dārzs, Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs, Ziemeļblāzmas
parks, Dzegužkalna parks u. c. Apskatei interesants ir LU Botāniskais
dārzs (1922) ar 6 000 augu kolekciju, tur atrodas arī Tropu tauriņu māja.
Mežaparkā var apmeklēt Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu (1912), tajā mīt
ap 3 000 dažādu dzīvnieku no visas pasaules.
Viena no populārākajām atpūtas vietām ir Jūrmala, kas atrodas tikai
25 km attālumā no Rīgas centra. Jūrmala jau pāris gadsimtus ir kūrortpilsēta.
Jūrmalas smilšainā pludmale ir 26 km gara. Peldvietās Majoros, Dzintaros,
Bulduros, Dubultos un Jaunķemeros plīvo Zilais karogs – tas nozīmē, ka te
ir tīra, droša un labiekārtota jūrmala. Vairākās vietās pludmale pielāgota
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 64 % Jūrmalas aizņem dabas teritorijas un
34 % – meži. Pilsētas kultūras dzīves centrs ir Dzintaru koncertzāle. Uz Jūrmalu
no Rīgas centrālās stacijas var nokļūt ar elektrovilcienu, mikroautobusu vai
personīgo transportu.
Dažādi tūrisma objekti un maršruti ir arī citās Vidzemes pilsētās,
piemēram, Cēsīs var aplūkot seno pilsētu, viduslaiku pili un pils parku, un
jauno koncertzāli. Siguldu dēvē par Vidzemes Šveici, tajā ir unikālā Gaujas
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senleja ar smilšakmens klintīm un alām, pilskalniem un pilīm. Siguldā
atrodas bobsleja un kamaniņu trase. Vidzemē ir arī Valmiera, Alūksne, Valka,
Smiltene, Madona, Ērgļi, Ogre, katra ar savu vēsturi un skaistumu.
Kurzemes viducī, Ventas upes krastā atrodas Kuldīga, 155 km no Rīgas.
Kuldīgas simbols ir sarkano ķieģeļu tilts pār Ventu, kas celts 1874. gadā, tas
tolaik bija viens no garākajiem un greznākajiem tiltiem Eiropā. Kuldīgā
nozīmīgs dabas objekts ir Ventas senleja ar Ventas rumbu – platāko
ūdenskritumu Eiropā (249 m plats un 1,6–2,2 m augsts). Vecpilsēta ar senām
ēkām un baznīcām iekļauta UNESCO Nacionālajā sarakstā.
Liepāja atrodas Kurzemes dienvidu daļā, 220 km no galvaspilsētas Rīgas,
Baltijas jūras krastā. Liepāja ir trešā lielākā pilsēta Latvijā pēc iedzīvotāju
skaita. Tas ir reģionālais centrs, kurā atrodas Liepājas Universitāte, teātris,
sporta stadions un citi objekti. Liepājā ir labiekārtots parks jūras krastā un
skaista pludmale.
Ventspils atrodas Kurzemes rietumos Baltijas jūras krastā. Tai cauri tek
Ventas upe, kas pilsētai devusi tās nosaukumu. Jau 13. gadsimtā Ventspils
bija pazīstama kā ostas pilsēta. Tā joprojām ir starptautiskas nozīmes tranzīta
centrs Latvijā.
Citas lielākās pilsētas Kurzemē ir Talsi, Saldus, Kandava.
Zemgalei raksturīgi auglīgi līdzenumi. Cauri Zemgalei plūst Lielupe, Mūsa
un Mēmele. Zemgale austrumos robežojas ar Daugavu. Tās lielākā pilsēta
ir Jelgava, kura rakstos pirmo reizi minēta 1265. gadā. Ilgus gadus Jelgava
bija Kurzemes un Zemgales hercogistes lielākā pilsēta, bet vēlāk Kurzemes
guberņas centrs. Otrā pasaules kara laikā Jelgava tika pilnīgi nopostīta, bet
tagad atdzimusi no jauna. Jelgavā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
kuras galvenā ēka atrodas Jelgavas pilī. Zemgalē vēl atrodas Bauska, Tukums,
Dobele un Sēlijai piederīgās pilsētas – Jēkabpils un Ilūkste.
Zemgalē ir krāšņā 18. gadsimta arhitekta Bartolomeo Frančesko Rastrelli
Rundāles pils ar skaistu rožu dārzu. Apskatei interesants ir Bauskas pils
ansamblis, Mežotnes pils un Vecauces pils, kā arī Tērvetes parks un Pokaiņu
mežs u. c.
Latgales ainava iepriecina ar pakalniem, ielejām un ezeriem. Latgali dēvē
par zilo ezeru zemi, lielākie ir Lubāns (82,1 km2) un Rāznas ezers (57,56 km2).
Kultūrvēsturiskā novada dienvidos atrodas Latgales augstiene. Augstākais
ir Lielais Liepu kalns (289,3 m virs jūras līmeņa) ar skatu torni. Daugavas
senlejas Dabas parks ir aizsargājama teritorija – Daugavas loki. Latgales
kultūras mantojumā iekļauti vairāk nekā 600 dažādi Latgales objekti – pilis,
muižas, baznīcas, zemnieku sētas un pilskalni.
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Latgalē dominē katoļticība. Aglonas bazilika ir lielākais katolicisma centrs
Baltijā, kas 15. augustā pulcē tūkstošiem ticīgo. Latgales lielākās pilsētas ir
Daugavpils ar Daugavpils Universitāti, Jēkabpils un Rēzekne, kurā atrodas
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Latgalē ir vēl citas pilsētas, piemēram,
Balvi, Krāslava, Ludza un Preiļi.
Latgalē kopj un attīsta latviešu valodas paveidu latgaliešu rakstu valodu.
Latgalē attīstīta amatniecība, it īpaši podniecība.
Latviešu tauta rūpīgi glabā savu kultūras mantojumu, katrā pilsētā, novadā
un skolā ir savs novadpētniecības muzejs, kurā ne vien apkopota tautas
materiālā kultūra, bet arī glabāta informācija par ievērojamajiem cilvēkiem –
brīvības cīnītājiem, rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem un tautas vēstures
pētniekiem. Rakstniekiem, mūziķiem un māksliniekiem parasti iekārtoti
memoriālie muzeji.
Rīgā un citās Latvijas pilsētās var apmeklēt sporta centrus, peldbaseinus,
stadionus. Populāri sporta veidi Latvijā ir hokejs, basketbols, vieglatlētika un
svarcelšana.
Latvijā regulāri notiek dažāda veida maratoni – skriešana, skrituļslidošana,
velomaratons.
Ceļojot pa Latviju, ir iespēja apmesties (nakšņot) viesnīcās, viesu namos,
hosteļos, moteļos vai kempingos. Daudzviet kempingi darbojas tikai vasaras
sezonā. Latvijas laukos piedāvā atpūsties arī lauku mājās.
Informāciju par naktsmītnēm un to rezervāciju sk. www.booking.com.
Izmantotie avoti
www.latvia.travel/lv
www.fenikssfun.com/bildes/15-vietas-1750
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▶ Tirdzniecības pakalpojumi
▶ Garantija un derīguma termiņš
▶ Sakaru pakalpojumi

Tirdzniecības pakalpojumi
Latvijā preces var iegādāties dažādās tirdzniecības vietās – tirgū, veikalos,
ielu tirdzniecības vietās un internetā.
Lielākā daļa lielveikalu un tirdzniecības centru Latvijā ir atvērti visu nedēļu,
arī sestdienās un svētdienās. Mazākie rūpniecības preču veikali svētdienās ir
slēgti. Brīvdienās ir atvērti gandrīz visi pārtikas veikali. Lielveikalu darba laiks
ir saīsināts pirmssvētku dienās, piemēram, 24. decembrī vai 31. decembrī.
Latvijā plašāka iepirkšanās iespējama pilsētās, it sevišķi Rīgā, Latvijas
galvaspilsētā. Te lielākie tirdzniecības centri ir „Galleria Rīga”, „Alfa”, „Spice”,
„Mols”, „Riga plaza”, „Domina”, „Galerija Centrs”, „Stockmann”. Lētākas
preces var meklēt nelielos veikaliņos vai tirgos. Rīgā un citās pilsētās ir
lietoto preču veikali, kur iespējams iegādāties lētus apģērbus, apavus, arī
mēbeles u. c.
Latvijā apģērbu un apavu izmēri atbilst Eiropas izmēriem.

Apavu izmēru tabulas
Sieviešu apavu izmēri
Izmērs 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40
EU
Izmērs 2,5 3 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,25 6,5
UK
Izmērs 4 4,5 5 5,25 5,5 6 6,5 7 7,5 7,75 8
US
Pēdas
garums 22,4 22,7 23 23,4 23,7 24 24,4 24,7 25 25,4 25,7
cm

40,5 41 41,5 42 42,5 43
6,75

7

8,25 8,5

7,5

8

9

9,5

8,5

9

10 10,5

26 26,4 26,7 27 27,4 27,7
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Vīriešu apavu izmēri
Izmērs
EU
Izmērs
UK
Izmērs
US
Pēdas
garums
cm

40

40,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

6,5 6,75

7

7,5

8

8,5

9

9,25 9,5

7,5

7,75

8

8,5

9

9,5

10

9,5 10,5

25,7

26

26,4 26,7

27

27,4 27,7

28

44

44,5

46

46,5

47

10

10,5 10,75 11

11,5

12

11

11,5 11,75

12,5

13

30

30,4

28,4 28,7

45

29

45,5

12

29,4 29,7

Apģērbu izmēru tabulas
Sieviešu izmēri
Izmērs (EU)

34

36

Izmērs (IT)

38

Izmērs (UK)

6

Izmērs ar burtiem
Krūškurvja apkārtmērs (cm)
Vidukļa apkārtmērs (cm)
Gurnu apkārtmērs (cm)

38

40

42

44

40

42

44

46

48

8

10

12

14

16

XS
82–86

S
86–90

S/M
90–94

M
94–98

L
98–102

XL
102–108

60– 64
88–92

64– 68
92–96

68–72
96–100

72–76
100–104

76–80
104–108

80–86
108–114

Vīriešu izmēri
Izmērs (EU)

44

46

48

50

52

54

56

Izmērs (IT)

48

50

52

54

56

58

60

34

36

38

40

Izmērs (UK)
Izmērs ar burtiem
Krūškurvja apkārtmērs (cm)
Vidukļa apkārtmērs (cm)

XS
S
M
L
85–88 89–92 93–96 97–100
73–76 77–80 81–84 85–88

42

44

46

XL
101–104

XXL
105–108

XXXL
109–112

89–92

93–96

97–100

Preces mājai, dārzam vai būvniecībai atrodamas veikalos „Mājai un
dārzam”, „Depo”, „Tirdzniecības nams Kurši”, „K-rauta”, „Krūza” u. c.
Tūristu un Latvijas iedzīvotāju vidū ievērību guvis Rīgas Centrāltirgus.
Tieši Rīgas Centrāltirgū visspilgtāk var redzēt un ērti nopirkt daudzveidīgās
lauksaimniecības preces, galvenokārt Latvijas ražojumus, kurus var pazīt pēc
norādes „Ražots Latvijā”.
Latvijas pilsētās un mazpilsētās bieži tiek rīkoti tirdziņi, kuros var
iegādāties gardus un ekoloģiski tīrus produktus un dažādas rūpniecības preces
(keramiku, koka un ādas izstrādājumus, austus un adītus apģērbus u. c.).
Plašākie tirdziņi tiek rīkoti pirms Ziemassvētkiem un Jāņiem. Ik gadu jūnija
pirmajā sestdienā un svētdienā Brīvdabas muzejā ir gadatirgus, kurā piedalās
tautas daiļamata meistari no visas Latvijas.
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Garantija un derīguma termiņš
Derīguma termiņš pārtikas precēm parasti norādīts uz iepakojuma.
Garantija ir ražotāja vai pārdevēja solījums atmaksāt patērētājam samaksāto
naudas summu, apmainīt preci, ja prece neatbilst garantijā vai reklāmā
sniegtajam raksturojumam vai nav kvalitatīva.
Garantijas dokumentu izsniedz pirms preces iegādāšanās vai pakalpojuma
saņemšanas. Tajā norādīti nosacījumi par garantijas termiņu, kā arī garantijas
devēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds, adrese.

Ko darīt, ja nopirktā prece nav kvalitatīva?
▶ Pircējam obligāti jāsaglabā veikala kases čeks.
▶ Vispirms jāvēršas ar sūdzību veikalā pie pārdevēja.
▶ Ja neizdodas vienoties ar pārdevēju, jāiesniedz veikala vadītājam
rakstveida sūdzība.

Iesniegt sūdzību drīkst 2 gadu laikā pēc bojātās preces nopirkšanas, ja
bojājums nav radies pircēja vainas dēļ. Sūdzībā veikalam jāuzrāda pircēja
vārds, uzvārds, adrese un telefona numurs. Jānorāda, kāda prece kur un kad
pirkta. Sūdzībā jāapraksta preces defekts. Noteikti jāuzraksta, ko pircējs vēlas
no veikala. Pircējs var prasīt, lai veikals ņem atpakaļ bojāto preci un atmaksā
naudu (visu vai tās daļu) vai salabo bojāto preci, vai apmaina bojāto preci pret
kvalitatīvu.
Sūdzībai jāpievieno preces kases čeka kopija. Sūdzību raksta divos
eksemplāros, no tiem vienu iesniedz pārdevējam, bet otru eksemplāru
patur sev. Uz pircēja eksemplāra veikala darbiniekam jāuzraksta datums un
jāparakstās par sūdzības saņemšanu.
Ja veikals nesniedz atbildi uz sūdzību 10 dienu laikā vai arī to noraida,
pircējs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
Īpašas patērētāja tiesības ir gadījumā, ja prece ir iegādāta interneta veikalā,
no kataloga vai pa telefonu. Tādā gadījumā to var atdot atpakaļ 14 dienu laikā –
arī tad, ja prece ir kvalitatīva, bet pircējam tā nepatīk vai neder. Jāiegaumē, ka
šo preci nedrīkst sākt lietot, tikai uzmanīgi piemērīt vai pārbaudīt. Lai preci
atdotu atpakaļ, būs jāaizpilda atteikuma veidlapa, kuru iedod pārdevējs.
Plašāk par patērētāju tiesībām var uzzināt Patērētāju tiesību aizsardzības
centrā (mājaslapas adrese – www.ptac.gov.lv).
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Sakaru pakalpojumi
Tālrunis
Latvijā ir gan fiksētie telefonu sakari, gan mobilie telefonu sakari. Zvanot
uz Latviju, starptautiskais kods ir 00371 (vai +371). Zvanot no Latvijas uz citām
valstīm, telefona numurs sākas ar 00 un tad seko attiecīgās valsts kods.
Latvijā ir vairāki mobilo telefonu operatori. Operatori piedāvā arī
priekšapmaksas kartes. Priekšapmaksas sarunu kartes var viegli un ērti
izmantot, zvanot gan uz Latvijas tālruņa numuriem, gan uz ārzemēm, un tās
var iegādāties gandrīz visos preses kioskos un veikalos.

Internets
Latvijā ir otrs ātrākais datu pārraides ātrums pasaulē. Vidējais pārraides
ātrums Eiropas Savienībā ir 10,03 Mbit/s, Latvijā tas ir divarpus reizes ātrāks.
Latvijā plaši izmanto bezvadu jeb mobilo interneta pieslēgumu. Internets
tagad pieejams ļoti daudzās sabiedriskās vietās (kafejnīcās, viesnīcās, biznesa
un iepirkuma centros, sabiedriskajā transportā, piemēram, vilcienā, taksometrā u. c.) un gandrīz ikvienā mājā. Sabiedriskās vietas, kur varat izmantot
bezvadu internetu, ir apzīmētas ar starptautiski pazīstamo Wi-Fi zīmi.
Rīgā un citās lielākajās pilsētās ir atrodamas arī specializētās interneta
kafejnīcas, tās gandrīz vienmēr strādā visu diennakti. Par papildu samaksu
interneta kafejnīcas piedāvā arī dokumentu izdrukāšanu, skenēšanu, disku
ierakstīšanu un citus pakalpojumus.
Latvijā ir dažādi interneta pieslēgumu veidi (kabeļu interneta pieslēgums,
bezvadu jeb mobilais internets, optiskais internets) un cena, un ir iespēja
izvēlēties pieslēguma veidu.

E-paraksts (elektroniskais paraksts)
E-paraksts ir cilvēka individuālais paraksts elektroniskajā vidē, kuram
ir juridisks spēks. Ar to paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot
tos, piemēram, līgumus, rēķinus, sūdzības, iesniegumus, vēstules. Tas tiek
piedāvāts Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Ar e-parakstu iespējams parakstīt un nosūtīt dokumentus no jebkuras
vietas pasaulē, kur pieejams interneta pieslēgums. Interneta speciālas
programmas ļauj atvērt un izlasīt ar e-parakstu parakstītus dokumentus.
Plašāku informāciju par e-parakstu var iegūt interneta portālā
www.eparaksts.lv.
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Pasts
Latvijas pasta nodaļas atrodas visās Latvijas pilsētās un daudzos ciemos.
Pastā var nosūtīt vēstules, pastkartes, pakas, sīkpakas un bandroles, kā arī
veikt dažādus maksājumus, piemēram, naudas pārvedumus uz ārzemēm
ar „Western Union” starpniecību. Aptuvenais vēstuļu nogādāšanas laiks uz
Eiropas valstīm ir 5 līdz 7 dienas, uz pārējām valstīm – 10 līdz 14 dienas. Latvijā
darbojas arī ātrā kurjerpasta kompānijas.
Papildu informāciju meklējiet: www.pasts.lv.

Televīzija
Latvijā ir valsts, privātās televīzijas un reģionālie televīzijas kanāli.
Lielākajā daļā Latvijas ir iespēja izvēlēties virszemes televīziju vai interaktīvo
televīziju. Pēdējos gados arvien lielāku popularitāti iegūst interaktīvā
televīzija. Daļa uzņēmumu piedāvā iespēju vienlaikus abonēt gan televīziju,
gan internetu. Visbiežāk šāda apvienota pakalpojumu pakete ir finansiāli
izdevīgāka un ērtāka.
Par televīzijas un interneta pakalpojumiem var maksāt pastā,
internetbankā, tirdzniecības vietās u. c.
Izmantotie avoti
www.latvia.travel/lv
www.ptac.gov.lv/lv/content/consumers
www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-tiesibas
www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/265992-tiesibas-nopirkto-preci-atdot-atpakal-veikala/
www.brandsales.lv/lv/Izm-ru-tabula/?cur=1
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Cilvēku sadzīves tradīcijas Latvijā
▶
▶
▶
▶
▶

Svarīgākie uzvedības noteikumi un sociālās normas
Svētku tradīcijas Latvijā
Cilvēku radošās nodarbes un populārākie vaļasprieki
Apģērbs un tā valkāšana
Ēšanas paradumi un latviešu nacionālie ēdieni

Svarīgākie uzvedības noteikumi un sociālās
normas
Noteikumus par sabiedrisko kārtību jeb cilvēku uzvedību sabiedriskās
vietās izdod konkrētā pašvaldība, taču ir vispārīgi noteikumi, kas jāievēro
gandrīz jebkurā Latvijas vietā.
▶ Nedrīkst trokšņot un traucēt apkārtējo cilvēku mieru, iestāžu,
organizāciju darbību, lielākajā daļā pilsētu īpaši aizliegts trokšņot pēc
pulksten 23.00.
▶ Nedrīkst piesārņot apkārtējo vidi. Jebkuri atkritumi jānovieto tiem
paredzētajās vietās.
▶ Publiskās vietās aizliegts nakšņot, gulēt, ubagot, kurināt ugunskurus,
uzstādīt teltis un apmetnes. Tam paredzētas īpašas vietas.
▶ Nedrīkst peldēties vietās, kur ir aizlieguma vai ierobežojuma zīmes,
kā arī peldvietās aiz peldvietu norobežojuma (bojām).
▶ Publiskās vietās nedrīkst smēķēt. Smēķēt atļauts tikai speciāli šim
mērķim norādītās vietās. Aizliegts smēķēt, atrodoties tuvāk par
10 metriem no ieejas ēkās vai būvēs, kur ir valsts vai pašvaldību
iestādes un kapitālsabiedrības.
▶ Nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošās vielas
sabiedriskās vietās, kā arī nedrīkst atrasties sabiedriskās vietās
alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu reibuma stāvoklī.
▶ Nedrīkst tirgot alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00,
izņemot likumā norādītajās vietās („Alkoholisko dzērienu aprites
likums”). Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām,
kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos
iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja
pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu
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dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties
alkoholiskos dzērienus, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu mazumtirgotājam visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai
mazumtirgotājs to ir pieprasījis.
Katrai personai būtu vēlams iepazīties ar sabiedriskās kārtības
noteikumiem pilsētā, novadā u. c., kur tā dzīvo un strādā. „Administratīvo
pārkāpumu kodekss” regulē cilvēka uzvedību un paredz sodus par
pārkāpumiem.
Papildus noteikumiem, kas aprakstīti dažādos normatīvajos aktos, ir arī
sociālās normas. Tās ir prasības (uzvedības, izturēšanās modeļi), ko izvirza
sabiedrība.
Latvijā sasveicinoties cilvēki izturas diezgan atturīgi. Protams, izņemot
gadījumus, kad satiekas tuvinieki vai draugi un paziņas. Sasveicinoties
parasti cilvēki viens otram paspiež roku (sieviete sniedz pirmā roku vīrietim,
gados vecāks cilvēks pirmais sniedz roku jaunākajam).
Uzrunā lieto jūs, ja sarunājas sveši (nepazīstami) vai mazpazīstami cilvēki,
jaunāki cilvēki uzrunā gados vecākus cilvēkus, parasti skolēni uzrunā
skolotājus u. tml. Pie jebkura sveša cilvēka, kurš ir sasniedzis divpadsmit
gadu vecumu, pieklājas vērsties ar uzrunu jūs.
Darba attiecībās dominējošā uzrunas forma ir jūs, izņemot tuvākos kolēģus.
Latviskajā mentalitātē jūs forma liecina par cieņu pret sarunas partneri.
Pāreju uz tu lietojumu ierosina vecākais jaunākajam, sieviete vīrietim,
persona, kura ieņem augstāku amatu vai sabiedrisko stāvokli, zemāka amata
vai sabiedriskā stāvokļa personai u. tml. Ģimenēs savstarpējā uzrunā parasti
lieto tu. Arī tuvākos radiniekus un draugus parasti uzrunā ar tu.
Sabiedriskās vietās (sabiedriskajā transportā, pasākumos) atbilstoši
pieklājības normām jaunāks pasažieris dod vietu gados vecākam pasažierim,
vīrietis dod vietu sievietei. Jāteic gan, ka ne vienmēr, īpaši jauniešu attiecībās,
minētie uzvedības modeļi tiek ievēroti.
Uzrunājot sievietes, parasti lieto uzrunu cienījamā, savukārt, uzrunājot
vīriešus, – godājamais. Sievietes uzrunā ar vārdu vai uzvārdu ģenitīvā
un pagodinājuma vārdu kundze, piemēram, Martas kundze, Kalna kundze,
vīriešus uzrunā ar vārdu vai uzvārdu ģenitīvā un pagodinājuma vārdu
kungs, piemēram, Mārtiņa kungs, Krūmiņa kungs. Šādas uzrunas lieto pārsvarā
oficiālos gadījumos.
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Svētku tradīcijas Latvijā
Latvijā svin oficiālos valsts svētkus, kas norādīti kalendāros (par to sk.
sadaļā „Valstī noteiktās svētku dienas”), un ģimenes svētkus.
Ģimenes svētki līdzās valsts mēroga svētkiem ir dzimšanas dienas un
vārdadienas. Vārdadienu svinēšanas tradīcija Latvijā aizsākās viduslaikos –
no Baznīcas Svēto dienu svinībām. Mūsdienās šim pasākumam vairs nav
saistības ar baznīcas tradīciju. Vārdadienas pārsvarā svin mājās vai ārpus tās
ar draugiem, paziņām, kolēģiem un radiem. Vārdadienā var nākt ciemos bez
uzaicinājuma, pieņemts apsveikt ar ziediem un mazām dāvaniņām. Citās
valstīs vārdadienas nemēdz īpaši atzīmēt, nepievērš tām daudz uzmanības.
Konkrētās vārdadienas svinēšanas laiku norāda kalendāri. Latvijas kalendārā
ir apmēram 5 000 personvārdu.
Dzimšanas dienā mēdz rīkot lielākas viesības. Lai ierastos uz tām, jāsaņem
ielūgums. Dzimšanas dienā godina arī jubilāra vecākus. Latvijā īpaši svin tās
jubilejas, kuras jubilāram ir ik pēc 5 gadiem – 20, 25, 30 utt.
Latvijā uz svētkiem – dzimšanas dienās, vārdadienās, kāzās u. c. – parasti
pasniedz nepāra skaita ziedus, bet uz bērēm vai kapiem nes ziedus pāra skaitā.

Cilvēku radošās nodarbes un populārākie
vaļasprieki
Gandrīz katrā apdzīvotā vietā ļaudis pulcējas koros, ansambļos, deju
kolektīvos, mākslas pulciņos un amatierteātros. Sievietes visbiežāk izvēlas
nodarboties ar rokdarbiem – aušanu, adīšanu, izšuvumiem – un kulināriju –
kūku un maizes cepšanu. Vīrieši savukārt — ar kokapstrādi, metālapstrādi un
pīšanu.
Latvijā ir daudz mākslas un mūzikas skolu, kuras apmeklē dažāda vecuma
bērni. Gandrīz ikvienā vispārizglītojošajā skolā ir kori un deju kolektīvi.
Gan jauniešu, gan pieaugušo māksliniecisko pašdarbības kolektīvu līmenis
ir augsts. Nacionālajās kultūras biedrībās kopt savu kultūru ir iespējams arī
mazākumtautību cilvēkiem – lietuviešiem, igauņiem, krieviem, baltkrieviem,
ukraiņiem, poļiem, vāciešiem, čigāniem jeb romiem u. c.
Pilsētu iedzīvotāji brīvdienas un atvaļinājuma laiku vasarās mēdz pavadīt
laukos – savās lauku mājās vai vasarnīcās. Parasti līdzās mājai ir arī iekopts
dārzs ar puķēm un dekoratīviem kokiem, tiek audzēti dārzeņi un augļi. Katru
gadu Latvijas pašvaldībās un novados notiek konkurss – sakoptākā sēta, kurā
vērtē un cildina skaistākos privātmāju dārzus.

73

74

Kā dzīvo cilvēki Latvijā

Rudenī cilvēki parasti dodas atpūsties uz mežu, lai salasītu ogas vai sēnes.
Viens no iemīļotākajiem vīriešu vaļaspriekiem ir makšķerēšana.
Jaunieši brīvajā laikā labprāt apmeklē mūzikas klubus kopā ar draugiem
vai klausās mūziku mājās. Jaunieši nodarbojas ar sportu.

Apģērbs un tā valkāšana
Latvijā apģērba (īpaši virsdrēbju) izvēli nosaka laikapstākļi. Tie Latvijā ir
diezgan nepastāvīgi un ne vienmēr prognozējami.
Ziemā, vēlā rudenī un agrā pavasarī cilvēki ģērbjas silti. Tad ieteicams vilkt
džemperi, virsjaku vai mēteli. Vasarā vispiemērotākais būs plāns apģērbs,
tomēr vakarpusē, kad ārā kļūst vēsāks, var noderēt kāda jaka. Lietussargs
biežāk būs vajadzīgs rudenī.
Latvijā cilvēki ievēro pasaules modes tendences. Apģērba izvēle atkarīga
no gadalaika un pasākuma veida – ikdienas apģērbs, svētku pasākums, vakara
sarīkojums.
Svētku pasākumiem cilvēki parasti ģērbjas svinīgi. Uz kāzām, valsts
svētkos un līdzīgos pasākumos vīrieši ģērbj uzvalkus. Sievietes parasti tērpjas
kostīmos vai svētku kleitās.
Līgavas kāzu kleita tradicionāli ir baltā krāsā.
Bērēs savukārt cilvēki ir tumšās drēbēs.
Lai nekļūdītos apģērba izvēlē, vēlams iegūt informāciju par ģērbšanās
etiķeti konkrētajā gadījumā.

Latviešu nacionālais tautas tērps
Latviešu etnogrāfiskais tautas tērps mūsdienās ir kļuvis par goda tērpu,
latviskuma simbolu. Dziesmu svētkos un koncertos tautas tērpos tērpjas
kori un deju kolektīvi, folkloras kopu un koklētāju ansambļu dalībnieki, arī
Dziesmu svētku apmeklētāji. Tautas tērpi atšķiras neprecētām un precētām
sievietēm, tie ir savdabīgi ne vien katram novadam – Vidzemei, Latgalei,
Kurzemei un Zemgalei, bet arī katrai apdzīvotai vietai.
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Vidzeme

Latgale

Zemgale

Kurzeme

Latviešu etnogrāfiskie tautas tērpi vēsturiski veidojušies un attīstījušies
daudzu gadsimtu gaitā, tie ikdienā valkāti līdz 19. gadsimta vidum. Pašu
rokām mājās darināts bija gan ikdienas darba apģērbs, gan krāšņs goda
jeb svētku tērps. Pašdarinātos tērpus pamazām nomainīja pilsētas modes
apģērbs, rūpnieciski ražotais apģērbs.
Mūsdienās tautas tērpu dažādību un skaistumu var redzēt Dziesmu un deju
svētkos, koru un tautas deju kolektīvu koncertos.
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Latvisko gaumi, fantāziju un apģērba darināšanas prasmi spilgti raksturo latviešu cimdi. Arheoloģiskie
izrakumi liecina, ka cimdu adīšanas
un valkāšanas tradīcijas Latvijā sākušās ap 10. gadsimtu. Cimdi ir viena
no īpatnējākajām un skaistākajām
latviskās identitātes izpausmēm, kas
turpina saglabāties arī mūsdienās.
Vislielākā latvisko rakstaino cimdu izvēle ir dažādos gadatirgos un speciālos
latviešu amatnieku veikalos.

Ēšanas paradumi un latviešu nacionālie
ēdieni
Ēšanas paradumi mūsdienās
Brokastīs parasti ēd sviestmaizes, dažādi pagatavotas olas, piena produktus
(biezpienu, jogurtu, sieru) vai putras (piemēram, daudzi iecienījuši auzu
pārslu putru). Arī vārītas olas vai omlete ir biežs ēdiens brokastīs. Lielākā daļa
cilvēku no rīta dzer kafiju (melnu vai ar pienu). Tēju biežāk dzer pēcpusdienās
vai vakaros.
Pusdienas visbiežāk ēd laikā no pulksten 12.00 līdz 15.00. Daudzi par pirmo
ēdienu izvēlas zupu. Pamatēdienā pārsvarā izvēlas kādu gaļas ēdienu vai zivi
ar dažādi pagatavotiem kartupeļiem, rīsiem vai griķiem un svaigiem salātiem.
Desertā parasti ir no augļiem pagatavots ēdiens. Pusdienās lielākoties dzer
augļu sulu, kefīru, pienu, tēju vai kafiju.
Pēc darba, ap pulksten 18.00 vai 19.00, tiek gatavotas vakariņas. Vakariņās
ēd kādus salātus, daļa cilvēku ēd arī siltos ēdienus (līdzīgi kā pusdienās).
Nereti vakariņās ēd sviestmaizes vai smalkmaizītes. Mājās iecienīts ēdiens
gan brokastīs, gan vakariņās ir dažādas pankūkas.
Mūsdienās cilvēki arvien vairāk uzmanības pievērš produktu kvalitātei.
Latvijā ir diezgan daudz uzņēmumu, kuri ražo ekoloģiskos produktus jeb
bioproduktus. Latvijā par bioloģisku saimniecību uzskatāms lauksaimniecības
uzņēmums, kam noteiktā kārtībā piešķirts sertifikāts par atbilstību
bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

Kā dzīvo cilvēki Latvijā

Latviešu nacionālie ēdieni un dzērieni agrāk un tagad
Latviešu nacionālos ēdienus var raksturot kā
maigus, bez asām garšvielām. Sens, iecienīts
ēdiens ir vārīti pelēkie zirņi ar speķi un sīpoliem,
vārīti kartupeļi ar biezpienu un siļķi, sautēti
skābie kāposti ar desiņām vai gaļu. Ēdieniem
izmanto gan cūkgaļu, gan liellopa gaļu, gan
vistas gaļu. No saldajiem ēdieniem senākie ir
rupjmaizes kārtojums un dažādi augļu un ogu
ķīseļi ar pienu.
Laika gaitā latviešu virtuve ir mainījusies,
to ir papildinājuši vācu, krievu, ukraiņu un
skandināvu ēdieni. Aukstajā galdā Latvijā ir
iecienīts rasols, no skandināviem aizgūts galerts
jeb aukstā gaļa, ko parasti ēd ar mārrutkiem
vai sinepēm, vai etiķi. Latviešiem garšo arī
piena zupas. Mūsdienās iecienītas ir žāvētas
vistas, šašliks un pica. Ziemassvētku laikā ļoti
populāras ir visdažādākās piparkūkas, konfektes
un mandarīni.

Rasols

Galerts jeb aukstā gaļa

Pelēkie zirņi
ar speķi

Sautēti kāposti
ar desiņām

Kartupeļi ar siļķi un biezpienu

Piparkūkas

Latviešu nacionālās virtuves lepnums ir rupjmaize – parastā, ar graudiem, burkāniem, riekstiem, žāvētiem augļiem u. c. Kaut rupjmaize ir
arī citās zemēs, Latvijā ir unikālas rupjmaizes
receptes. Latvijā cepta salinātā rudzu rupjmaize
iekļauta Eiropas aizsargāto kvalitatīvo produktu
sarakstā, tāpat kā Kurzemes sklandrauši. RupjRupjmaize
maizi uzturā var lietot kā piedevu gan sāļajiem
ēdieniem, gan pie saldajiem (rupjmaize ar sviestu un sāli, ar sviestu un zaļumiem, ar kaņepju sviestu vai rupjmaize ar medu vai ievārījumu).
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Vasarā un rudenī cilvēki Latvijā ievāc savvaļas augus tējām, mežā lasa
meža zemenes, avenes, mellenes, dzērvenes, brūklenes, lācenes un kazenes.
Unikāla tradīcija ir sēņošana. Latvieši visbiežāk gatavo sēņu mērces, ziemai
sēnes marinē vai sāla.

Sēņošana. Gailenes

(Photo by Nick Grappone on Unsplash)

Marinētas sēnes

Meža ogas
(Photo by William Felker on Unsplash)

Latvieši ļoti iecienījuši medu, un biškopība ir
saglabājusies cauri gadsimtiem.
Iecienīti dzērieni kopš agrākiem laikiem ir
rūgušpiens, tagad kefīrs, bērzu sulas un alus.
Tradicionāli alus darīšanā izmanto miežus, bieži
vien – arī medu, iegūstot medalu.
Alu dzer svētkos vai satiekoties ar draugiem,
kāzās un, protams, Jāņos. Otrs Latvijai
raksturīgs alkoholiskais dzēriens ir īpašais „Rīgas
Melnais balzams”, ko pirmoreiz pagatavoja jau
18. gadsimtā. Tā pamatā ir antīka recepte, ko
lietoja seno laiku Rīgas mediķi un farmaceiti.
Melnā balzama sastāvā ir dažādi augi, saknītes
un ziedi, kas dzērienam piešķir tā tumšo krāsu un
ārstnieciskās īpašības.
Daudzās latviešu mājās ciemiņus uzcienās ar
kādu zāļu tēju (piemēram, liepziedu, piparmētru,
kumelīšu).

Medus

Svētkos latvieši klāj bagātīgu galdu. Ir
Alus
ticējums, ka Ziemassvētkos uz galda jābūt vismaz
deviņiem ēdieniem, lai nākamais gads būtu
ražīgs. Ciemiņiem jāņem vērā, ka svētkos latvieši
vēl arvien daudz ēd, dzer un dzied.
Tieši svētkos visbiežāk galdā liek latviešu tradicionālos ēdienus. Gandrīz
visos svētkos galdā būs speķa pīrāgi, cepetis un saldās plātsmaizes.

Kā dzīvo cilvēki Latvijā

Pašlaik pasaulē populāri ir Latvijas piena
produkti (īpaši saldie biezpiena sieriņi, kazas
siers), „Rīgas Melnais balzams”, šprotu konservi,
kūpinātas zivis un rupjmaize.
Ārvalstu tūristi un pavāri ievērojuši, ka Latvija
ir viena no retajām valstīm, kurā ēdieniem tiek
doti nosaukumi.

Zāļu tēja

Izmantotie avoti
app.box.com/s/t3tdihqr8wgu7vm5wmv1
www.senaklets.lv/tautas-t%C4%93rpi.php
www.celotajs.lv/cont/publ/LatviesuEdieni2014/pdf/
LatviesuEdieni2014_lv.pdf
www.visisvetki.lv/ligo/tradicijas

Konservētas šprotes
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Kur meklēt informāciju un palīdzību?
Iebraucot Latvijā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
(www.pmlp.gov.lv)
Ārlietu ministrija (www.mfa.gov.lv)
Starptautiskā Migrācijas organizācija
(www.iom.lv)
Patvērums „Drošā māja”
(www.patverums-dm.lv)
Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts”
(www.redcross.lv)

Par darbu

Nodarbinātības valsts aģentūra
(www.nva.gov.lv)

Par izglītības dokumentu
pielīdzināšanu

Akadēmiskās izglītības centrs (www.aic.lv)

Par latviešu valodas
apguvi

Latviešu valodas aģentūra (www.valoda.lv)
Sabiedrības integrācijas fonds
(www.sif.gov.lv)

Par ārstniecības
pakalpojumiem

Nacionālais veselības dienests
(www.vmnvd.gov.lv)

Par sociālo palīdzību,
dažādiem pabalstiem

Labklājības ministrija (www.lm.gov.lv)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(www.vsaa.lv)
Pašvaldības sociālais dienests

Par braukšanas atļaujām

Ceļu satiksmes drošības direkcija
(www.csdd.lv)

Informatīvs materiāls
imigrantiem
latviešu, angļu un arābu
valodā

www.beglis.lv
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Valsts policijas tālrunis
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Tālrunis ārkārtas situācijās
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Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta tālrunis

Latvija.
Informācija ārzemniekiem.
Sast. A. Lazareva
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