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1.DAĻA 



Latvijas vecākā pilsēta ir Ludza. 

Pirmo reizi tā minēta 1177. gadā. 

1. 



Pašlaik aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 
aptuveni 12% no Latvijas sauszemes platības. 

2. 



Nacionālā Ziemassvētku eglīšu 
asociācija oficiāli atzinusi, ka 

1510. gadā Rīgā tika greznota pati 

pirmā Ziemassvētku eglīte. 

3. 



Pašlaik Latvijā  
ir konstatēts aptuveni  

13 000 dzīvnieku sugu. 

4. 



Visbiežāk sastopamais māju 
nosaukums Latvijā ir ''Ceriņi''. 

5. 



Jaunākās pilsētas Latvijā ir Skrunda, kas pilsētas statusu ieguva 1996.gadā, 

bet Līgatne, Ķegums un Salaspils pilsētas tiesības ieguva 1993. gadā. 
6. 



Latvija ir vismazākā nācija pasaulē,  

kas jebkad sev pakļāvusi kādu koloniju.  

Kurzemes hercogistei 17. gadsimtā piederējušas 
kolonijas Gambija, Trinidāda un Tobago. 

7. 



Latvijā kartupeļi pirmoreiz tika ievesti 1673.gadā. 

8. 



Latvijā ir konstatētas 
366 putnu sugas. 

9. 



“Pasažieru vilciena” maršrutu  

kopējais garums ir 981 kilometrs,  

no kuriem 249 kilometri ir 

elektrovilcienu maršruti.  
 

Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai 
ikdienā tiek izmantoti 23 elektrovilcienu 

sastāvi un 18 dīzeļvilcienu sastāvi.  

10. 



Pēc "Latvijas Valsts ceļu" datiem, 
Latvijā ir ap 73 500 kilometriem 

autoceļu un ielu. 

11. 



Šķēpmetējs Jānis Lūsis uzvarēja 1968. gada Olimpiskajās spēlēs, 
un ir pagaidām vienīgais latvietis, kurš savā karjerā izcīnījis visu 
olimpisko medaļu komplektu (zelta, sudraba un bronzas medaļu). 

12. 



Vidējais latvietis pārtikas iegādei uz 
vienu ģimenes locekli tērē 83,81 eiro 

mēnesī jeb 2,76 eiro dienā.  

13. 



Zivju fauna Latvijā ir 
daudzveidīga. Ieskaitot retās 
ieceļotājas, Latvijas ūdeņos 

reģistrēts 70 zivju sugu. 

14. 



Garākais tilts pār Daugavu Rīgā ir Salu tilts, kas 

būvēts kā Maskavas tilts no 1968. līdz 1976. gadam. 
Tā kopējais garums ir 3,5 kilometri. 

15. 



Ventas rumba ir visplatākais ūdenskritums Eiropā. 
Tas atrodas Kuldīgā un tā platums ir 249 metri. 

16. 



Gada laikā latvietis apēd: 

• 196 olas, 

• 20 kg desu un kūpinājumu,   

• 6,58 kg siera,  

• 36,8 kg maizes,   

• 12,6 kg tomātu, 

• 9,9 kg gurķu, 

• 8,7 kg burkānu, 

• 6,2 kg sīpolu. 

17. 



Latvijas teritorijā mīt ap 10 000 - 12 000 lapsu. 18. 



Uļjana Semjonova ir bijusī latviešu basketboliste. Viņa bija pirmā basketboliste, kura tika 

iekļauta basketbola slavas zālē un nebija basketboliste no ASV. Basketbolistes augums ir 213 cm. 

19. 



Rīgas centrālais tirgus ir lielākais Baltijā un  
ir viens no lielākajiem Eiropā. Tirgus platība 

aizņem 72 000 kvadrātmetru lielu platību. 

20. 



Rīdzinieks Aleksandrs Laime bija pirmais cilvēks,  

kurš sasniedza Anhela ūdenskritumu Venecuēlā. Tas notika 

1949. gadā. Anhela ūdenskritums ir augstākais pasaulē. 

21. 



Populārā filmu varoņa krokodilu 
Dandija prototips bija latvietis Arvīds 

Blūmentāls. 1925. gadā viņš no 
Latvijas pārcēlās uz Austrāliju, kur 

kļuva par krokodilu mednieku. 

22. 



Ilgu laiku lats bija viena no 

vērtīgākajām valūtām pasaulē. 

23. 



Latvija ir viena no trim valstīm, kurās 
populārākais sporta veids ir hokejs. 

Pārējās valstis ir Kanāda un Somija. 

24. 



Latvijas teritorijā mīt 
ap 24 000 pelēko zaķu. 

25. 



Statistika liecina, ka vidēji Latvijā 
viena iedzīvotāja cūkgaļas patēriņš 

ir 20 kilogrami gadā. 

26. 



Saskaņā ar datiem vidējās latvietes augums ir 169,8 cm, 

savukārt vidējais latvietis izstiepies 181,4 cm garumā. 
  

Pirms gadsimta vidējais Latvijas vīrietis bija 169,4 cm garš 
(īsāks nekā mūsdienu sieviete), savukārt vidējās latvietes 

augums bija tikai 155,5 cm. 

27. 



Mūsu valstī 30,8% mājsaimniecību veido viens cilvēks,  
bet 30,6% mājsaimniecību ir divi cilvēki. Kuplākas saimes ir krietni retāk 

izplatītas, jo pieci un vairāk cilvēki ir tikai 7,6% mājsaimniecību. 

28. 



Aptaujas liecina, ka lielākā daļa Latvijas 
iedzīvotāju (67%) saldumus ēd vairākas 

reizes nedēļā vai pat katru dienu. 

29. 



Latvijas teritorijā mīt ap 19 000 stirnu. 

30. 



Radio klausītāju iecienītākās stacijas  

ir “Latvijas Radio 2”, “Radio Skonto”  

un “Latvijas Radio 1”.  
Vidējais radio klausīšanās ilgums ir 

vairāk nekā četras stundas dienā. 

31. 



Gandrīz pirms 60 gadiem 
kosmosā pirmoreiz lidoja 
cilvēks - Jurijs Gagarins.  

Un šis notikums ļoti varēja 
ietekmēt arī Rīgas likteni, jo 
toreiz pavīdēja ideja pārsaukt 

Rīgu Gagarina vārda. 

32. 



Vidējais vecums 2019.gadā esošajām 
automašīnām Latvijā ir 12,5 gadi.  

33. 



Latvijas teritorijā mīt 
ap 14 000 aļņu. 

34. 



Ar salām bagātākais ezers Latvijā ir Ežezers, 

kura ūdeņos atrodas ap 35 salām. 

35. 



Latvijas basketbola komanda ir 

pirmā komanda, kas uzvarējusi 
Eiropas čempionātā basketbolā.  

Tas notika 1935. gadā.  

36. 



Liepājas Karostas cietums ir vienīgais militārais 
cietums Eiropā, kas ir atvērts tūristiem. 

37. 



1919. gadā kādu laiku Cēsis bija 

Latvijas galvaspilsēta. 

38. 



32% no saražotās enerģijas Latvijā 
tiek saražota hidroelektrostacijās. 

39. 



Latvijā 3,62% no visas valsts teritorijas klāj ūdens. 

40. 



Latvija ir viena no retajām nācijām 
pasaulē, kas svin vasaras saulgriežus 

- Jāņus -, tādējādi saglabājot arī 
senās baltu pagānu tradīcijas. 

41. 



Latvijas teritorijā mīt ap 1 000 lūšu. 

42. 



Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju (49%) 

lasa horoskopus, lai gan ne pārāk ieklausās 
astrologu padomos, bet vēl 10% aptaujāto 
patiešām tic tam, kas rakstīts horoskopā. 

43. 



20. gadsimtā 50. gados Sabiles Vīna kalns oficiāli 
bija reģistrēts kā vistālāk ziemeļos esošais vīna 

dārzs, kur brīvā dabā aug vīnogas.  

44. 

Šis rekords pagājušā gadsimta 
90. gados tika pārspēts, jo 
kopš tā laika ir kāds vīna 

dārzs, kas aug vēl tālāk uz 
ziemeļiem - tas atrodas 

Norvēģijas pilsētā Hortenā. 



Latvijas iedzīvotāji vislabprātāk sēžas pie 
stūres vācu ražojuma automobiļiem, jo 
iecienītākās auto markas ir Volkswagen, 

Audi, Opel un BMW. 

45. 



Latvijas teritorijā mīt ap 500 - 600 vilku. 

46. 



Dziļākais ezers Latvijas teritorijā ir 
Drīdzis, tā dziļums sasniedz 63,1 metrus. 

47. 



Latvijā ik gadu vidēji pērkona 
negaiss ir 22 dienas. 

48. 



Latvijas mežos aptuveni 67% ir skuju koku, 33% - lapu koku. 

Izplatītākā koku suga ir priede. 

49. 



Latvijas teritorijā mīt ap 35 000 mežacūku. 
50. 



Saldumu ražotnes «Laima» populārās konfektes 
«Serenāde» receptūra tapa 1937.gadā un tā nav 

mainījusies līdz pat mūsdienām. 

51. 



Ir tāda zeme, kur saules griežus svin, 

Labo un ļauno, kur tautasdziesmām min, 

Zeme, kur ļaudis kā klintis stipri stāv. 

Otras man - tādas nav. 


