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2.3. Radošie cilvēki par dzimto valodu

Materiāls izstrādāts 
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 

aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana” 
Latvijas Universitātes realizētā projekta 

„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana” 

(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, 
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga 2011 



2.3. RADOŠIE CILVĒKI PAR DZIMTO VALODU

Ainars Virga
Skat.: Ligxtbox galerijā

Ainars  Virga  (1964)  –  ģitārists,  vokālists  un  dziesmu 
autors. Spēlēt ģitāru mācījies pie Ērika Ķiģeļa, kas tajā laikā 
vadīja  leģendāro  rokgrupu  Līvi.  Pēc  Ē.  Ķiģeļa  traģiskās 
bojāejas  1985.  g.  Ainars  uzņēmās  grupas  vadību.  Pirmā 
dziesma, ko viņs uzrakstīja  Līviem, bija „Dzimtā valoda“. 
Pašlaik A.Virga darbojas grupā Liepājas brāļi  un veido arī 
solo programmas.

http://www.micrec.lv/artists/latvian/?id=60160

Grigore Vieru
Skat.: Ligxtbox galerijā

Grigore  Vieru  (1935-2009)  –  moldāvu  dzejnieks  un 
sabiedriskais  darbinieks,  kas  cīnījies  par  savas  tautas 
apvienošanos  ar  tai  radniecīgajiem  rumāņiem.  Latviešu 
dzejnieka un atdzejotāja Leona Brieža dzīvesbiedre Marija, 
kuras  saknes  ir  Moldovā,  Grigores  Vieru  devumu  savas 
tautas kultūrai salīdzina ar mantojumu, ko latviešiem atstāja 
Rainis. Latvijā G. Vieru kļuva pazīstams 80. gadu beigās kā 
dziesmas "Dzimtā valoda" teksta autors.

                     (Kondrāts, Ģirts. Moldāvam Vieru neļaušot aizēnot 
Puškinu. Latvijas Avīze. 27.01.2009.)

Imants Ziedonis
Skat.: Ligxtbox galerijā

Imants  Ziedonis (1933)  –  dzejnieks,  kultūras  un 
sabiedriskais  darbinieks.  Būdams Latvijas  Kultūras  fonda 
priekšsēdētāja  amatā  (1987-1992),  iedibinājis  Spīdolas 
dienas,  Spīdolas  stipendijas,  Daugavas  krastu  sakopšanas 
programmu, konkursu par sakārtotāko Latvijas lauku sētu 
u.c. Ievēlēts un darbojies LPSR AP. Ieguvis daudzus goda 
nosaukumus,  apbalvots  arī  ar  II  šķiras  Triju  zvaigžņu 
ordeni, 1991. g. barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. u.c.

(http://www.gramata21.lv/users/ziedonis_imants/ )

Derīga informācija
   Mikrofona 86 aptaujā 1. vietu ieguva 
leģendārā rokansambļa Līvi izpildītā 
A.Virgas dziesma ar G.Vieru vārdiem 
I.Ziedoņa atdzejojumā – „Dzimtā 
valoda“.

(http://www.micrec.lv/artists/latvian/?id=60160)

Iepazīstieties!

http://www.gramata21.lv/users/ziedonis_imants/
http://www.micrec.lv/artists/latvian/?id=60160
http://www.micrec.lv/artists/latvian/?id=60160


1. uzdevums

Noklausieties, lūdzu, dziesmu 
„Dzimtā valoda“ grupas Līvi izpildījumā.

http://tv.delfi.lv/video/c4jWelFo/  

Skat.: Ligxtbox galerijā vai
http://www.micrec.lv/artists/latvian/?id=60160

Dzimtā valoda

Vienā valodā raud visi ļaudis, 
Vienā valodā, valodā tie smej.
Tikai dzimtā valoda dzēš sāpes,
Prieku dziesmas dod, atdod pasaulei.

Piedziedājums:
Dzimtā valodā ir māte, māte, 
Dzimtā valodā vīns vēl saldāks, 
Dzimtā valodā pasmejies pie sevi pats.

Kad tu nespēsi ne dziedāt, ne raudāt, 
Kad tu nespēsi vairs it nekā – 
Ar debesīm, Zemi tu klusēsi, 
Tas būs tavā dzimtā valodā.

Piedziedājums:

                      

2. uzdevums

   

Uzrakstiet,  
lūdzu,  
kādas 
emocijas  
Jūsos 
radās,  
klausoties  
šo dziesmu.

http://www.micrec.lv/artists/latvian/?id=60160
http://tv.delfi.lv/video/c4jWelFo/


3. uzdevums

   Izmantojot dažādus 
informācijas avotus,  
noskaidrojiet dziesmas 
rašanās laiku un to, kāda 
bija šī skaņdarba nozīme 
LĪVU daiļradē. 

   (Viens no izmantojamiem 
interneta resursiem ir 
http://www.micrec.lv/artists/latvi
an/?id=60160)

1. Kurā  gadā  pirmo  reizi  tika  izpildīta  A.Virgas  
dziesma „Dzimtā valoda?

2. Kāda bija šīs dziesmas nozīme LĪVU daiļradē?

4. uzdevums

Aptaujājiet,  
lūdzu, vismaz 4  
dažāda vecuma 
cilvēkus,   lai  
noskaidrotu,  
ko viņi zina par  
šo dziesmu un 
kāda ir viņu 
attieksme pret to.

Jautājumi aptaujai:

1. Vai Jūs esat dzirdējis (-usi) rokmūziķu Līvi dziesmu 
„Dzimtā valoda“?

              Jā
              Nē
2. Vai Jums patīk šī dziesma? Kāpēc?
              Jā. Tāpēc, ka…………..
              Nē. Tāpēc, ka………….
3. Kāda, Jūsuprāt, bija tās loma Latvijas atmodas periodā?
4. Ko Jums personīgi nozīmē dzimtā valoda?
 

http://www.micrec.lv/artists/latvian/?id=60160
http://www.micrec.lv/artists/latvian/?id=60160


5. uzdevums

• Apkopojiet 
aptaujā 
savāktos 
materiālus un 
uzrakstiet 
publicistikas 
stila tekstu 
(vismaz 
100 -150 
vārdu 
apjomā).

• Atklājiet 
tajā arī savu 
attieksmi pret 
dzimto 
valodu.

Dzimtā valoda


