
 

LATVISKĀ DZĪVESZIŅA (13.10.2014. - gala variants)

ievads
PATĪBA LAIKĀ UN 

TELPĀ
•LAIKS - Pasaules 

dzimšana
•LAIKRITE
Lineārais un cikliskais 
laiks

•LAIKA SKAITĪŠANA 
Kalendāri

•SAULES GADA RITS
Kā veidojas Saules 
kalendārs

•CIKLI - dabas, cilvēka 
mūža, Pasaules.

•GADSKĀRTAS
8 gadskārtas svinības

•TELPA - Pasaules koks
•Telpas izpratne
•Pa-Saules telpa -
pavards, sēta, novads, 
zeme.

•Pasaules trīsdaļība -
Šīsaule, Viņsaule, 
Aizsaule

•Pasaules modeļi -
Pasaules koks, puzuri, 
pasaules audums

•PATĪBA
•Pasaules izpratnes tēli-
Dievs, Māra, Laima, 
Jumis, Ūsiņš u.c.

•Pasaules uztvere / 
vērte - Dievs, daba, 
darbs, dvēsele

PATS

•PATS PASAULĒ
•Cilvēks dabas daļa
•Trīsdaļība cilvēkā -
augums, velis, dvēsele

•PAR MŪŽA DZĪVOŠANU
•Paša patība un dzīves 
jēga

•Garā pupa - dvēseles 
izaugsmes kāpnes

•Laimas laipas  - Laime 
un nelaime

•PAŠTIKUMI
•Esi labs
•Esi gudrs
•Esi daiļš
•Esi līksms

PATS ĢIMENĒ UN 
DZIMTĀ

•ĢIMENE UN DZIMTA
•Pats un pate - vīrietis 
un sieviete

•Māte un tēvs
•Brāļi, un māsas
•Vecvecāki
•Saime un dzimta -
dzimtas koks

•MŪŽA GODI
•Krustabas
•Brieduma iniciācija
•Vedības
•Bedības

•TIKUMI SAIMĒ
•Esi mīļs
•Esi devīgs

•NOVADS
•Tava dzimta novadā
•Novada raksturs 
tautastērpos un 
tradīcijā

•Novada 
kultūrvēsturiskās 
liecības un personības

PATS TAUTĀ (nācijā)
•TAUTAS PATĪBA UN 

PIEDERĪBA TAUTAI
•Valoda, tās kopšana
•Zeme un Tēvzemes 
mīlestība

•Vērtības un tradīcija, to 
kopšana

•ĻAUŽTIKUMI
•Esi saderīgs
•Esi taisnīgs
•Esi godprātīgs
•Esi atbildīgs - saimnieks 
savā sētā, novadā un 
zemē

•MATERIĀLAIS 
KULTŪRAS 
MANTOJUMS
•Tautastērpi un lietišķā 
māksla

•Arheoloģiskie 
pieminekļi un kulta 
vietas

•NEMATERIĀLAIS 
KULTŪRAS 
MANTOJUMS
•dainas, tautas mūzika, 
dejas u.c.

•Zināšanas par Visumu
•Senās zintis
•Amatu prasmes
•Dzīvā tradīcija

PATS PASAULĒ

•BŪT LATVIETIM 
PASAULĒ
•Sevis dēļ
•Tautas dēļ
•Cilvēces dēļ

•KULTŪRU 
MIJIEDARBĪBA
•Latviskās kultūras 
Izcelsme un saistība ar 
citām kultūrām 
senatnē

•Kopīgais Pasaules 
kultūrās 

•Kultūru ceļš mūsdienās

ZĪMES, SIMBOLI UN 
TĒLI

•ZĪME KĀ SIMBOLS UN 
TĒLS
•Zīmju izcelsme un 
pamatformas

•Zīme kā kustību 
kopums, uztveres 
pamati

•Zīmju nosaukumi un 
nozīmes, nozīmju lauks

•Krāsu un skaitļu nozīme
•ZĪMES CILVĒKA UN 

TAUTAS DZĪVĒ
•Zīmju funkcijas un 
sistēma

•Rotājošais vai tēlojošais 
raksts (ornaments) un 
amatu tradīcija

•Zīmes kā apziņas 
matrica, Dižapļi

•Zīmes un simboli kā 
piedrības un Pasaules 
veseluma kopsaucējas

•Zīmes personīgai 
lietošanai

•TĒLU SIMBOLIKA 
DAINĀS
•Domāšana simbolos un 
tēlos - starp tumsu un 
gaismu, starp ārdīšanu 
un radīšanu

•Augu, dzīvnieku un citu 
tēlu simboliskā nozīme


