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“Liepiņ, tavu kuplumiņu 

līdz pašai zemītei” 

 

Kuram koks vasarā smaržo pēc medus? No kura koka ziediem 

pagatavo smaržīgu tēju?  
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Dzīvās dabas atmoda pavasarī un tās atspoguļojums 

vizuālās mākslas darbos un latviešu tautas folklorā. 
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Liepa – Latvijas nacionālais koks 

Par Latvijas nacionālajiem kokiem uzskatāmi liepa (Tilia cordata) 
un ozols (Quercus robur). Jau tradicionāli latviešu tautas ticējumos un 
folklorā liepu uzskata par visa sievišķā simbolu, bet ozolu - par vīrišķības 
simbolu. 
Ozols un liepa ir arī raksturīgi Latvijas ainavas elementi. Par tautas pietāti  
pret šiem kokiem, senāk arī par svētajiem sauktajiem, liecina tas, ka bieži 
vien dižozolus vai dižliepas atstāja neskartus vai pat iežogoja lauka vidū, 
kur apstrādāja zemi. 
 
Tāpat abus kokus joprojām plaši izmanto ārstniecības nolūkos. No liepu  
ziedkopām, kā arī no ozolu mizām gatavo ārstnieciskās drogas 
uzlējumiem.  Piemēram, kad krūtis sāp, var uztaisīt liepziedu tēju. 
 
Arī latviešu tautas dziesmas (dainas), kas sevī slēpj senus tautas ētikas un 
 morāles priekšstatus, liepu un ozolu citu koku vidū ir pieminēti visbiežāk.  
Senatnē liepa tikusi pielūgta, tai pat upurējot ziedojumus, lai tādējādi 
izlūgtos labklājību cilvēkiem un lopiem. 
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Es nelauzu liepas zarus, 
Ne ieviņas baltus ziedus: 

Es uzaugu kà liepiņa, 
Kā ieviņa noziedeju. 

Latviešu tautasdziesmas par liepu 
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Kupla liepa uzaugusi 
Pie Saulītes namdurvīm; 

Saule pati galā sēd, 
Saules meitas pazarē. 

Latviešu tautasdziesmas par liepu 
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Latviešu tautasdziesmas par liepu 

Appušķoju Jāņu māti 
Liepu lapu vaiņagiem, 

Lai tai auga daiļas meitas 
Tā kā liepas kalniņā. 
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Liepiņ, tavu kuplumiņu 
Līdz pašai zemītei; 

Māmiņ, tavu labumiņu 
Līdz mūžiņa galiņam. 

Latviešu tautasdziesmas par liepu 
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Latviešu tautas ticējumi par liepu 

 Liepu ziedi lietojami krūšu slimniekiem. Noplūc, saulē sakaltē un 
uzvāra tik pat stipru kā tēju. Divas glāzes jāizdzer, tad jāsasedzas un 
vienu ar pus stundu siltumā jāguļ. 
 Ja liepu zieds karsts un sauss – sagaidāms silts un pērkoņains 
augusts. 
 Ja liepziedā līst - būs silts un slapjš rudens. 
 Ja laikā, kad liepas zied zibeņo un pērkons rūc – būs labs sēņu gads. 
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Liepas gleznieku darbos 
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Zīmē savu liepu 
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DARBA NORISE 
 

(VIDEO: https://youtu.be/C_-foNjrmaM) 

https://youtu.be/C_-foNjrmaM
https://youtu.be/C_-foNjrmaM
https://youtu.be/C_-foNjrmaM
https://youtu.be/C_-foNjrmaM
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Tu esi labi 

pastrādājis!  

 

Pēc darba, 

lūdzu, sakārto 

savu darba 

vietu! 
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Kas kait man nedzīvot 
Liepu lapu mežiņā! 

Visapkārt liepas aug, 
Vidū saule laistījās. 

Avots>>> 

*** 
Kad Tavs mākslas darbs 

ir gatavs, lūdzu, 

nofotogrāfē to un atsūti 

skolotājai - mūsu 

kopīgajam skolēnu 

darbu albūmam. 

http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/tautasdz/liepa.htm
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Kustību pauze 
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Latviešu tautas pasaka par liepu un bērzu 

A.Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 164. 
 

Pavasaris bija jau ceļā. Siltā Saules māmuliņa nosvīdusi strādāja, 
aizdzīdama auksto ziemu un bagātīgi apveltīdama vaiņadziņiem zilo 
vizbulīti, čakaraino pureni, kā arī citas agrās puķītes.  
Koki, redzēdami puķītes tā pošamies un rīkojamies, savā starpā norunāja, 
drīzi jo drīzi arī kādas veltes no mīļās Saules mamuliņas izlūgties, lai 
varētu līdz ar puķītēm drēbēs tērpties. 
 
Saule paklausīja koku lūgšanu un dāvināja ikvienam pa zaļai drānai, 
pieteikdama, lai katrs dāvāto drānu, pirms apvilcis, izaužot un izrakstot 
pēc savas patikšanas. 
 
Liepa, čakla meita būdama, jau otrā dienā apvilka zaļo zīža deķi, 
izauzdama savas lapas siržu izskatā. Smuidrais bērzs, redzēdams liepu tik 
jauki greznotu, ari sāka savas lapas siržu izskatā aust, jo cerēja tādā vīzē 
naigās meitiņas sirdi iemantot. Bet kādas bēdas pārņema berzu, kad liepa 
beidzot izstāstīja, ka nemīlot vis viņu, bet stipro ozolu. Bērzs savās bēdās 
nezināja cita nekā darīt, kā tikai žēli raudāt un tā tas raud vēl tagad katru 
pavasaru. Cilvēki nosaukuši viņa asaras par sulām. 
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PALDIES! 


