
 

 

 

Janvāris 

1. janvāris – dzimis rakstnieks Rūdolfs Blaumanis 

6. janvāris - Zvaigznes diena 

7. janvāris – dzimusi dziedātāja Olga Rajecka 

12. janvāris – dzimis komponists Raimonds Pauls 

13. janvāris – dzimusi rakstniece Gundega Repše 

16. janvāris – dzimusi dziedātāja Aija Andrejeva 

18. janvāris – dzimis valodnieks un pedagogs Kārlis Mīlenbahs 

20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

25. janvāris – dzimis dzejnieks Fricis Bārda 

26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās (de iure) atzīšanas diena 

 

Dziedam!   

Olga Rajecka 

Šķirklis Turaidas Roze Nacionālajā enciklopēdijā  

https://enciklopedija.lv/skirklis/58639 

Dziesmu vārdi  

https://dziesmas.lv/?q=Olga+Rajecka 

Šķirklis Dziesma digitālajā vārdnīcā e-pupa  

http://epupa.valoda.lv/dziesma/ 

Mūziku klausieties straumēšanas vietnēs! 

Raimonds Pauls 

Šķirklis Raimonds Pauls Nacionālajā enciklopēdijā  

https://enciklopedija.lv/skirklis/59071-Raimonds-Pauls 

Latvijas kultūras kanons, šķirklis Pauls Raimonds, dziesmas  

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=LKK%20resurss/62 

Informācija un uzdevumi materiālā Latvija laikā un telpā. Personības un notikumi  

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latvija_laika_un_telpa_personibas_un_notikumi/pauls/pauls

1.html 

Šķirklis Dziesma digitālajā vārdnīcā e-pupa 
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http://epupa.valoda.lv/dziesma/ 

Mūziku klausieties straumēšanas vietnēs! 

Lasām, skatāmies, klausāmies!   

Rūdolfs Blaumanis 

Šķirklis Rūdolfs Blaumanis Nacionālajā enciklopēdijā  

https://enciklopedija.lv/skirklis/37544-R%C5%ABdolfs-Blaumanis 

Šķirklis Rūdolfs Blaumanis vortālā literatura.lv  

https://literatura.lv/lv/person/Rudolfs-Blaumanis/872362 

Rūdolfa Blaumaņa muzejs Braki  

http://www.braki.lv/lv/ruudolfs-blaumanis-2393 

Latvijas kultūras kanons, šķirklis Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) noveles un luga Indrāni, 

1904  
https://kulturaskanons.lv/archive/rudolfs-blaumanis/ 

Nacionālais kino centrs, filma Īsa pamācība mīlēšanā  

https://www.filmas.lv/movie/1344/# 

Nacionālais kino centrs, filma Indrāni  

https://www.filmas.lv/movie/1188/ 

Filma Indrāni pieejama ar paroli. Lai iegūtu paroli, lūdzam pieteikties: kinoskolas@nkc.gov.lv 

Novele Nāves ēnā  

https://www.lasamkoks.lv/jauniesi/lat/digitala_biblioteka/146-naves-ena 

Lasāmā grāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē (42. lpp.) 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/e-DIA_LasGr.pdf 

Uzdevumi 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē (36. lpp.) 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/eDIA_LG_DB.pdf 

Šķirklis Rakstnieks digitālajā vārdnīcā e-pupa  

http://epupa.valoda.lv/rakstnieks/ 

Gundega Repše 

Šķirklis Gundega Repše vortālā literatura.lv  

https://literatura.lv/lv/person/Gundega-Repse/871973 

Intervija re.tv  

https://www.youtube.com/watch?v=nVqVYuiMD5I 

Šķirklis Rakstnieks digitālajā vārdnīcā e-pupa  

http://epupa.valoda.lv/rakstnieks/ 

Saruna ar Gundegu Repši grāmatā Un es tieši gāju vārdu meklēt (8.–25. lpp.) 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/24_Sarunas_E_versija.pdf 

Kārlis Mīlenbahs 
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Šķirklis Kārlis Mīlenbahs Nacionālajā enciklopēdijā  

https://enciklopedija.lv/skirklis/55962 

Šķirklis vortālā literatura.lv  

https://www.literatura.lv/lv/person/Karlis-Milenbahs/872739 

Latvijas kultūras kanons, šķirklis Valodnieka Kārļa Mīlenbaha (1853–1916) sastādītā Latviešu valodas 

vārdnīca  

https://kulturaskanons.lv/archive/karlis-milenbahs/ 

Video Latviešu valodas stāsts 

https://www.youtube.com/watch?v=HhCvDStizgI 

Šķirklis Valoda digitālajā vārdnīcā e-pupa  

http://epupa.valoda.lv/valoda/ 

Šķirklis Kārlis Mīlenbahs Lingvistiskajā kartē  

http://www.lingvistiskakarte.lv/tag/karlis_milenbahs 

Fricis Bārda 

Šķirklis Fricis Bārda Nacionālajā enciklopēdijā  

https://enciklopedija.lv/skirklis/57270-Fricis-B%C4%81rda 

Šķirklis Fricis Bārda vortālā literatura.lv  

https://literatura.lv/lv/person/Fricis-Barda/872308 

Lasāmā grāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē (7. lpp.) 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/e-DIA_LasGr.pdf 

Uzdevumi 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē (4. lpp.)  

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/eDIA_LG_DB.pdf 

Pētām!   

2022. gada Latvijas gada dzīvnieks https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/aktualitates/gada-dzivnieks 

Balsojam un piedalāmies! 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija  

Sīkāka informācija: https://lasamkoks.lv/pieaugusie/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/  

Izvērtējuma anketa: https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/anketa/2702- 

Spēlējam!   

Digitālā bilžu vārdnīca, tēma Daba 

http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/dictionary/?group_id=6 

Atmiņas spēle Ziema  

https://bernistaba.lsm.lv/speles/atminas/variants/74-ziema 

Saliec vārdu!  

https://bernistaba.lsm.lv/speles/saliec-vardu 

Zinām!   

https://enciklopedija.lv/skirklis/55962
https://www.literatura.lv/lv/person/Karlis-Milenbahs/872739
https://kulturaskanons.lv/archive/karlis-milenbahs/
https://www.youtube.com/watch?v=HhCvDStizgI
http://epupa.valoda.lv/valoda/
https://enciklopedija.lv/skirklis/57270-Fricis-B%C4%81rda
https://literatura.lv/lv/person/Fricis-Barda/872308
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/e-DIA_LasGr.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/eDIA_LG_DB.pdf
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/aktualitates/gada-dzivnieks
https://lasamkoks.lv/pieaugusie/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/
https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/anketa/2817-novertejuma-anketa-2021
http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/dictionary/?group_id=6
https://bernistaba.lsm.lv/speles/atminas/variants/74-ziema
https://bernistaba.lsm.lv/speles/saliec-vardu


2014. gada 1. janvārī Latvijā tika ieviests eiro. Raidījuma Atslēgas sērija Latvijas lata mūžs 

https://vfs.lv/atslegas-ep8/ 

Rīgas centrālā bibliotēka, Atmiņas par barikāžu laiku 

https://www.rcb.lv/2021/01/atminas-par-1991-gada-barikazu-laiku/ 

Filma Barikāžu stāsti 

https://www.youtube.com/watch?v=MYC7NV-SlBQ 

Raidījuma Atslēgas sērija un mācību materiāli 1991. gada janvāra barikādes Baltijā 
https://atslegas.tv/pdf/ATSLEGAS_01.pdf, https://atslegas.tv/ 

Šķirklis Atmoda digitālajā vārdnīcā e-pupa  

http://epupa.valoda.lv/atmoda/ 
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