
Iepazīsti Latviju un latviešus! 

Eiropas Savienības dalībvalsts Latvija ir viena no zaļākajām zemēm pasaulē – kur beidzas sulīgas 

pļavas un labi kopti tīrumi, tur sākas skuju koku vai lapu koku meži. Par Baltijas jūru, kura tik plašā 

joslā apskalo Latvijas teritorijas sauszemes daļu, nemaz nerunāsim. Ūdens ir koši zils, bet smilts jūras 

krastā, kas veido brīnišķīgas pludmales,– sevišķi smalka un balta. 

Latvija – tā ir sena vēsture un bagāta kultūra, lieliska arhitektūra un ceļotājus saistoši apskates 

objekti. 

Rimts dzīves plūdums laukos un mūsdienīgas pilsētas ar savu steigu, neuzmācīgi cilvēki un viesmīlība, 

un droša vide – arī tā var sacīt par mūsu valsti.  

Kopš senseniem laikiem Latvija bijusi krustceles starp Rietumiem un Austrumiem un starp Dienvidiem 

un Ziemeļiem. Vai kāds brīnums, ka tā ir multikulturāla valsts, kurā saplūdušas dažādu zemju 

tradīcijas? Latvijā brīvi jūtas un sev interesanto atrod gan tūristi no Rietumeiropas, gan tikpat labi – 

Austrumzemju ceļotāji.  

Viens no Latvijas pievilcības faktoriem ir samērā neskartā daba. Daudzviet Eiropā un arī citur pasaulē 

nekas tāds nav atrodams - 500 kilometru garas smilšainas pludmales un mežiem klāta gandrīz puse 

valsts teritorijas. Turklāt šīs dabas bagātības ir brīvi pieejamas ikvienam no mums.  

Reizē Latvija ir mūsdienīga Eiropas valsts, bet tās galvaspilsēta Rīga – moderna metropole, kura 

lepojas ar senu vēsturi, unikālu arhitektūru, augstvērtīgām kultūras norisēm un aizraujošām izklaides 

iespējām.  

Bieži mūsdienu dzīves ritms rada spriedzi, no kuras ir grūti izvairīties pat brīvdienu laikā. Taču... tikai 

ne Latvijā! Tūrisma objektu un atpūtas vietu mums ir tik daudz, ka ikviens var atrast savam raksturam 

un gaumei atbilstošo. Piemēram, ja gribas laiku pavadīt klusā pludmalē, varat doties uz Baltijas jūras 

piekrasti, bet, ja gribas sauļoties vai uzspēlēt bumbu kopā ar daudziem citiem cilvēkiem, jābrauc uz 

Rīgas jūras līča kūrortpilsētu Jūrmalu. 

Viena no spilgtākajām Latvijas īpatnībām ir tā, ka visa valsts lielā mērā sadalās divās daļās – ir 

galvaspilsēta Rīga un pārējā Latvija. Trokšņainā, steidzīgā metropole un klusās, zaļās mazpilsētas un 

lauki. Iepazīstiet Latviju bez steigas, un jūs iepazīsiet tās pievilcību. 

Kas padara Latviju īpaši interesantu? Mūsuprāt, tie ir Latvijas cilvēki. Latvijā dzīvo ne tikai latvieši, bet 

arī krievi, baltkrievi, poļi, ukraiņi, lietuvieši, igauņi, ebreji, čigāni, vācieši un citu tautību ļaudis. 

Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju sevi uzskata par latviešiem – viņiem ir latviska izcelsme un viņi 

runā latviešu valodā. Latvieši ir sena tauta, kas jau vairākus tūkstošus gadu dzīvo Baltijas jūras krastā. 

Latvieši ir cēlušies no baltu tautām un runā latviešu valodā, kas kopā ar lietuviešu valodu ir vienīgās 

baltu valodas pasaulē, kas saglabājušās līdz mūsu dienām. Tā kā gadu simtos latvieši sajaukušies ar 

daudzām citām tautām, mentalitātes ziņā latviešiem ir ne mazums kopīga ar slāviem, vāciešiem, 

skandināviem un citām tautām. Un laikam tāpēc Latvijā, kā runā mūsu ciemiņi, dzīvo skaistākās 

meitenes un staltākie puiši. 



Latvijā ir aptuveni 2,3 miljoni iedzīvotāju (pēc 2007. gada datiem), no kuriem 60 % ir latvieši, 28 

procenti ir krievi, 3,6 % - baltkrievu, 2,5 % - ukraiņu, 2,4 % - poļu, 1,3 % - lietuviešu, bet – 0,4 % ebreju 

un tikpat čigānu. Latvija ir multikonfesionāla zeme, un vadošā reliģija ir kristietība, kas dalās 

luteriskajā, Romas katoļu un pareizticīgo baznīcā, baptistu, anglikāņu, vecticībnieku un citās 

konfesijās. Latvijā ir pārstāvētas arī jūdu, musulmaņu, krišnaītu, mormoņu, budistu, kā arī citas 

pasaules reliģijas. Latvija ir unikāla ar to, ka mūsu valstī saglabājies samērā liels skaits vecticībnieku 

draudžu. Ar vecticībnieku dzīvi Latvijā var iepazīties, piemēram, Slutišķu sādžā Daugavpils novadā. 

Protams, tie ir tikai sausi fakti, kas nepavisam neliecina, kādi īsti ir latvieši. Uzskata, ka klasisks 

latvietis ir ar zilām acīm, gaišiem matiem. Viņš ir strādīgs, nosvērts, godīgs, bet latvietis esot arī 

vienpatis, kam nepatīk izcelties. Par latviešu vērtībām spilgti liecina tautas paruna: „Runāšana – 

sudrabs, klusēšana – zelts.” 

Latvieši, protams, ir dažādi, un Rīgā latvietis ir citāds nekā laukos. Taču mūs visus vieno piederība 

Latvijai. Latvieši mīl savu zemi, rūpējas par vidi, un viņi ir diezgan lieli individuālisti, tomēr, ja vajag, 

latvieši spēj būt vienoti un kopīgiem spēkiem paveic ko patiesi nozīmīgu. Tieši tā ar Dziesmoto 

revolūciju un Baltijas solidaritātes ceļu, kad 1989. gadā simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju 

neatkarīgi no tautības un reliģiskās pārliecības izgāja ielās, Latvija miermīlīgi bez vardarbības 

atbrīvojās no padomju okupācijas jūga un atguva valstiskumu. 

Viena no latviešu raksturīgākajām īpašībām ir mierīgums, arī pacietība. Taču tas nenozīmē, ka latvietis 

tikai bēdātos un viņam trūktu humora izjūtas. Latvietis ir dzīvespriecīgs, jautrs un, protams, liels 

dziedātājs! Un, kaut gan dažkārt var šķist, ka latvietis nav īpaši viesmīlīgs, patiesībā tā nav. Viņš ir 

viesmīlīgs un draudzīgs un nešķiro ciemiņus pēc tautības vai reliģiskās piederības, galvenais, lai 

ciemiņi cienītu viņa zemi, tās kultūru un dabu. 
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