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ANOTĀCIJA 

 

VĀRDS, UZVĀRDS                               Natālija Nagle 

METODISKĀS IZSTRĀDNE Plānojums tēmai ,,Modernisms un tā izpausmes 

literatūrā” 

Mērķis: Latviešu literatūras apguves motivācijas veidošanās profesionālajā 

izglītībā 

Uzdevumi: 

1) izstrādāt stundu plānus un mācību uzdevumus latviešu literatūras apguves 

motivācijai;  

2) sekmēt izpratni par literatūru kā kultūras sastāvdaļu. 

Mērķauditorija: profesionālās vidējās izglītības programmu specialitātes 3. kursa 

izglītojamie.                    

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: 

metodisko izstrādni var pielietot literatūras stundās 3. kursu izglītojamajiem. Tā palīdzēs 

apgūt mācību vielu un ieinteresēt izglītojāmos. Darba rezultātus var izmantot 

profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, lai veicinātu latviešu literatūras apguves 

motivāciju nacionālās un individuālās identitātes attīstībā. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi:  

MS Office Power Point prezentācija „Modernisms literatūrā”, darba lapas. 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/ novitāte: 

 Gluži tāpat kā pieaugušajiem, arī jauniešiem konkrētu prasmju un zināšanu apguvei 

nepieciešama motivācija, it sevišķi mācību motivācija, kas ļauj saprast, kādēļ mums 

attiecīgās zinības ir nepieciešamas — tās saistāmas ar mūsu individuālo vēlmi 

bagātināties, ar prestižu darbavietu, ar sekmīgu valsts centralizēto un kvalifikācijas 

eksāmenu nokārtošanu vai ar diploma iegūšanu. Kā norādīts projekta Skola 2030 mērķu 

aprakstā, būtiski ir panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest 

uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves situācijām, lai viņiem veidotos dziļāka 

izpratne par attiecīgo jomu, viņi prastu lietot zināšanas, prasmes un paust savu attieksmi.  
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IEVADS 

 

 

Latviešu literatūra ir obligāts mācību priekšmets gan vispārizglītojošās skolās, gan 

profesionālās izglītības iestādēs, lai iegūtu vidējās izglītības atestātu. Daļa jauniešu pēc 

pamatizglītības ieguves savu turpmāko izaugsmi un attīstību vēlas saistīt ar izglītību 

kādā no profesionālās izglītības iestādēm, apgūstot ne tikai konkrētu 

profesiju/specializāciju, iegūstot diplomu par profesionālo kvalifikāciju, bet arī saņemot 

iespēju iegūt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, apmeklējot vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu stundas un kārtojot valsts centralizētos gala pārbaudījumus/eksāmenus.  

Gluži tāpat kā pieaugušajiem, arī jauniešiem konkrētu prasmju un zināšanu apguvei 

nepieciešama motivācija, it sevišķi mācību motivācija, kas ļauj saprast, kādēļ mums 

attiecīgās zinības ir nepieciešamas — tās saistāmas ar mūsu individuālo vēlmi 

bagātināties, ar prestižu darbavietu, ar sekmīgu valsts centralizēto un kvalifikācijas 

eksāmenu nokārtošanu vai ar diploma iegūšanu. Kā norādīts projekta Skola 2030 mērķu 

aprakstā, būtiski ir panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest 

uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves situācijām, lai viņiem veidotos dziļāka 

izpratne par attiecīgo jomu, viņi prastu lietot zināšanas, prasmes un paust savu attieksmi. 

Lai tas notiktu, mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, 

sadarboties, meklēt atbildes un tādējādi pats konstruē apgūtā jēgu. 

[https://www.skola2030.lv/par-projektu] Lai tas būtu īstenojams, ļoti svarīgs ir 

motivācijas aspekts gan no pedagogu, gan izglītojamo puses. 
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1.Plānojums tēmai „Modernisms un tā izpausmes literatūrā” . 

Stundu plāni un stundā izmantojamie materiāli. 

1.1              1., 2. stunda – Literatūras virziens – modernisms. Apziņas plūsma kā viens no 

galvenajiem vēstījuma paņēmieniem modernismā.  

Stundas mērķis – 

Izprast literatūras 

virziena modernisma 

saistību ar 20. gs. 

vēstures notikumiem. 

Prast raksturot 

vēstījuma paņēmienu 

– apziņas plūsmu. 

Laiks  

Ko daru es?  Ko dara skolēni?  Nepieciešamie 

resursi  

Aktualizācija  

5 min  1G – āķis – Attēls ar 

bultu uz projektora. 

Ko šī bulta varētu 

simbolizēt?  

Skolēni sauc 

asociācijas, līdz 

nonākam pie vārda 

“virziens”.  

 

2 min  2G – Stundas mērķis. 

Stundas mērķis uz 

projektora.  

Skolēni novērtē, vai šobrīd 

zina, kas ir modernisms un 

apziņas plūsma.  

5 min  3G – iepriekšējo zināšanu 

atkārtošana – Kādus 

literatūras virzienus jūs jau 

zināt?  

Skolēni atbild, ja nevar 

nevienu nosaukt, skolotāja 

uzdod uzvedinošus 

jautājumus.  

Apjēgšana  

20 min  4G – jaunā informācija – 

prezentācija. Skolotājas 

stāstījums par literatūras 

virzieniem un tieši par 

modernismu.  

Skolēni pieraksta.  

15 min  5G – virzīt 

mācīšanos. Attēli 

grāmatā ar 20. gs. 

notikumiem.  

Skolēni aplūko 

attēlus, atbild uz 

jautājumiem, 

pārrunājam.  

Grāmatas “Literatūra 

12. klasei.” Zvaigzne 

ABC  

15 min  6G – zināšanu lietošana. 

Darbs ar tekstu. Skolotāja 

uzdod jautājumus (uz 

projektora)  

Skolēni lasa tekstu, atbild uz 

jautājumiem. Pārrunājam 

izslasīto.  

10 min  7G – Atgriezeniskā 

saite. Darbs pāros. 

Jautājumi, kas 

jāpārrunā, uz 

projektora.  

Darbs grupās pa 3. 

Uzlieku mūziku un 

Skolēni savā starpā 

pārrunā izlasītos 

tekstus.  

Skolēni raksta 

apziņas plūsmas 

tehnikā, iejūtoties 

kādā no gleznas 

H. Simberga glezna, 

grāmatas 13. lpp  
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taimeri uz 3 

minūtēm.  

tēliem.  

Pēc tam nolasa 

grupas biedriem 

uzrakstīto.  

Refleksija  

7 min  8G – vai mērķis sasniegts? 

Izejas biļete.  

Skolēni raksta atbildes uz 

jautājumiem.  

3 min  9G – pārnese. Kādus 

modernisma darbus jūs esat 

lasījuši?  

Skolēni sauc zināmos darbus.  

  

 

Izejas biļete  

Ko tu atceries no šīs stundas?  

• Kādi notikumi vēsturē ir ietekmējuši modernisma veidošanos un attīstību?  

 

• Kas ir apziņas plūsma?  

 

• Kādas sajūtas radās, rakstot apziņas plūsmas paņēmienā?  

MODERNISMS
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1.2                 3., 4. stunda – Dadaisms. Latviešu dadaistu dzeja  

Stundas mērķis – 

Prast raksturot 

modernisma virzienu 

– dadaismu. Izveidot 

dzejoli dadaistu 

manierē. Laiks  

Ko daru es?  Ko dara skolēni?  Nepieciešamie 

resursi  

Aktualizācija  

5 min  1G – āķis – 

“Karātavas” – 

skolēniem jāatmin 

jēdziens Dadaisms.  

Skolēni sauc burtus 

un min.  

 

2 min  2G – Stundas 

mērķis. Mērķis uz 

projektora. Jautāju 

skolēniem novērtēt 

ar īkšķiem, cik labi 

viņi šo varētu izdarīt 

šobrīd.  

Skolēni rāda ar 

īkšķiem, cik lielā 

mērā šobrīd saprot.  

 

2 min  3G – iepriekšējo zināšanu 

atkārtošana – Attēli ar 

dadaistu mākslas darbiem. 

Jautāju, kas šiem darbiem 

kopīgs.  

Skolēni atbild, sauc 

asociācijas.  

Apjēgšana  

5 min  4G – jaunā informācija – Kas 

ir dadaisms un kas tam 

raksturīgs? Rādu 

prezentāciju un stāstu.  

Skolēni pieraksta kladēs.  

15 min  5G – virzīt mācīšanos. Izdalu 

skolēniem grāmatas ar 

dzejoļiem.  

Izdalu skolēniem pa rindām 

sagrieztu dzejoli “Pasaules 

gals”.  

Skolēni skaļi un izteiksmīgi 

lasa dadaistu dzejoļus, kopīgi 

tos pārrunājam.  

Skolēni izvelk dzejoļu rindas 

un tās nolasa. 2 skolēni to 

apkopo uz lapas.  

15 min  6G – zināšanu 

lietošana. Izdalu 

avīzes rakstu.  

“Melnā dzeja” – 

skolēni aizkrāso 

vārdus avīzes rakstā 

tā, lai no 

neaizkrāsotajiem 

vārdiem veidotos 

dzejoļi.  

Sagatavoti avīžu 

raksti  

10 min  7G – Atgriezeniskā 

saite. Sadalu 

skolēnus grupās pa 4.  

Skolēni lasa grupas 

biedriem savus 

izveidotos dzejoļus. 

Viens otram sniedz 

atgriezenisko saiti – 

Mazās lapiņas 

skolēniem  
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Paslavē! Pajautā! 

Piedāvā!  

Refleksija  

7 min  8G – vai mērķis sasniegts? 

Uz projektora uzdevums – 

izdomāt un pierakstīt 

sinonīmu vārdam 

“Dadaisms”. No skolēnu 

atbildēm uz tāfeles veidoju 

domu karti.  

Skolēni sauc savas atbildes  

3 min  9G – pārnese. Mājas darbs – 

Izveidot kolāžu – dzejoli par 

tēmu “Pilsēta”. Dzejolis 

jāveido, izgriežot vārdu no 

avīžu rakstiem.  

Skolēni pieraksta mājasdarbu  

 

 



1.3                               

5., 6. stunda. 

Sirreālisms 

literatūrā. 

Sirreālisma pazīmes 

Laiks  

Ko daru es?  Ko dara skolēni?  Nepieciešamie 

resursi  

Aktualizācija  

7 min  1G – āķis – Uz 

projektora attēli ar 

sirreālisma gleznām.  

Skolēnu sauktās 

asociācijas 

apkopoju uz tāfeles.  

Skolēni pieraksta 

savas asociācijas.  

Skolēni mēģina 

atminēt stundas 

tēmu.  

Prezentācija, 

interaktīvā tāfele.  

3 min  2G – Stundas mērķis. 

Stundas mērķis uz 

projektora.  

Skolēni pāros pārrunā, ko 

saprot ar vārdiem “reāls” un 

“sirreāls”.  

5 min  3G – iepriekšējo zināšanu 

atkārtošana – Kur jūs 

dzīvē sastopaties ar reālo un 

nereālo?  

Skolēni sauc atbildes, 

skolotāja apkopo uz tāfeles, 

līdz nonākam pie sapņiem 

un murgiem.  

Apjēgšana  

10 min  4G – jaunā informācija – 

skolotāja skaļi lasa A. 

Bretona “Sirreālisma 

manifestu”. Kas ir 

sirreālisms un kas tam ir 

raksturīgs?  

Skolēni klausās, mēģina 

noformulēt sirreālisma 

definīciju  

15 min  5G – virzīt mācīšanos – 

sagatavoju dažādu krāsu 

lapiņas ar cipariem, lai 

sadalītu skolēnus grupās.  

Skolēni izvelk lapiņas, 

katrai krāsai atbilst lasāmais 

teksts. Skolēni lasa tekstus 

un izraksta reālo un sirreālo.  

15 min  6G – zināšanu lietošana. 

Uz projektora jautājumi.  

Skolēni sanāk krāsu grupās, 

kas ir lasījuši vienu darbu. 

Pārrunā uzdotos jautājumus.  

10 min  7G – Atgriezeniskā saite. 

Uz projektora tabula, kurā 

jāapkopo kopīgais un 

atšķirīgais.  

Skolēni sanāk grupās pēc 

cipariem. Stāsta viens otram 

izlasītos darbus un pārrunā 

kopīgo un atšķirīgo šajos 

darbos.  

Refleksija  

7 min  8G – vai mērķis sasniegts? 

Atprasu katrai grupai 

kopīgo un atšķirīgo. 

Aizpildu tabulu no skolēnu 

atbildēm uz interaktīvās 

Skolēni sauc atbildes.  
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tāfeles.  

3 min  9G – pārnese. Izdalu 

skolēniem izejas biļetes.  

Skolēni izpilda uzdevumus 

izejas biļetēs, tās nodod 

skolotājai.  
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1.4                          7., 8. stunda. Eksistenciālisms literatūrā. Kamī romāns “Svešinieks”.  

Stundas mērķis - 

Izprast 

eksistenciālistu darbu 

motīvus un 

eksistenciālisma 

rašanās cēloņus. 

Laiks  

Ko daru es?  Ko dara skolēni?  Nepieciešamie 

resursi  

Aktualizācija  

5 min  1G – āķis – Uz 

projektora parādīta P. 

Pikaso glezna 

“Gernika”.  

Pārrunājam skolēnu 

asociācijas, skolotāja 

izstāsta par šo 

gleznu.  

Skolēni pieraksta 

savas asociācijas ar 

šo gleznu.  

Prezentācija  

3 min  2G – Stundas mērķis. 

Stundas mērķis uz projektora.  

Skolēni sauc asociācijas, kas 

viņiem saistās ar vārdu 

“eksistence”.  

7 min  3G – iepriekšējo zināšanu 

atkārtošana – Uz projektora 

jēdzieni, kas skolēniem 

jāizskaidro. Pārrunājam, kā 

kurš ir izskaidrojis.  

Skolēni skaidro jēdzienus – 

justies nepieņemtam, karot, 

nāve, atsvešinātība, vainas 

izjūta, brīvība, lieks.  

Apjēgšana  

15 min  4G – jaunā 

informācija – Darbs 

ar tekstu. Uz 

projektora jautājumi.  

Skolotājas stāstījums 

par eksistenciālismu 

un to, kas tam ir 

raksturīgs.  

Skolēni lasa esejas 

“Eksistenciālisms ir 

humānisms” 

fragmentu mācību 

grāmatā. Atbild uz 

jautājumiem.  

Skolēni pieraksta 

nezināmo 

informāciju, apkopo 

to domu kartē.  

Mācību grāmatas, 

prezentācija.  

15 min  5G – virzīt mācīšanos – 

Eksistenciālistu darbu 

lasīšana. Darbs individuāli.  

Skolēni lasa fragmentu no 

Gunara Janovska darba 

“Sōla”.  

Katrs skolēns uzzīmē 

simbolisku šīs grāmatas 

vāku, meklē eksistenciālisma 

pazīmes.  

15 min  6G – zināšanu lietošana – Skolēni lasa “Mītu par 

Sīsifu”. Pāros raksta 
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Darbs ar tekstu. Darbs pāros.  aizstāvības runu Sīsifam.  

10 min  7G – atgriezeniskā saite – 

Darbs grupā. Kas bija kopīgs 

un kas bija atšķirīgs jūsu 

aizstāvības runās?  

Skolēni apvienojas grupās pa 

4. Izveido Venna diagrammu 

ar kopīgo un atsķirīgo viņu 

aizstāvības runās.  

Refleksija  

7 min  8G – vai mērķis sasniegts? 

Kuras eksistenciālisma 

pazīmes varat saskatīt šodien 

lasītajos darbos?  

Skolēni meklē pierakstītās 

pazīmes lasītajos darbos.  

3 min  9G – pārnese. Twitter siena. 

Iejušanās situācijā.  

Skolotāja pie tāfeles vai pie 

durvīm piestiprina darba lapu 

“Twitter siena”.  

Skolēni aplūko attēlu un 

izveido nelielu ierakstu par 

savām sajūtām šajā situācijā. 

To uzraksta uz līmlapiņas un 

pielīmē darba lapai “Twitter 

siena”. Izlasa viens otra 

rakstīto.  
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1.5                       9., 10. stunda. Absurda literatūra. Absurda literatūras pazīmes.  

Stundas mērķis - 

Izprast absurda 

literatūras galvenos 

motīvus. Pārzināt 

ievērojamākos 

latviešu un pasaules 

absurda literatūras 

pārstāvjus Laiks  

Ko daru es?  Ko dara skolēni?  Nepieciešamie 

resursi  

Aktualizācija  

10 min  1G – āķis – Absurda 

pasaku rakstīšana. 

Katram skolēnam 

lapiņa, uz projektora 

jautājumi. Pēc tam 

pārrunājam šīs 

pasakas.  

Skolēni veido absurda 

pasakas – uzraksta 

atbildi uz vienu 

jautājumu un padod 

lapiņu citam. Tā 

turpina, kamēr ir 

atbildēts uz visiem 

jautājumiem. Pēc tam 

skolēni nolasa skaļi 

savas izveidotās 

pasakas.  

Lapiņas skolēniem.  

3 min  2G – Stundas mērķis. 

Stundas mērķis uz projektora. 

Skolotāja uz tāfeles izveido 

domu karti vārdam “absurds”.  

Skolēni sauc savas asociācijas 

ar vārdu “absurds”.  

2 min  3G – iepriekšējo zināšanu 

atkārtošana – jēdzienu 

skaidrošana. Uz projektora 

jēdzieni, kas skolēniem 

jāizskaidro. Pārrunājam šos 

jēdzienus.  

Skolēni skaidro jēdzienus – 

absurds, komunikācija, sapņi, 

murgi, vientulība, ciešanas.  

Apjēgšana  

10 min  4G – jaunā 

informācija – Darbs 

ar tekstu. Uz 

projektora jautājumi.  

Skolotāja izstāsta 

absurda literatūras 

pazīmes.  

Skolēni lasa mācību 

grāmatā informāciju 

par F. Kafku un viņa 

romāna “Process” 

fragmentu. Atbild uz 

jautājumiem.  

Pieraksta absurda 

literatūras pazīmes.  

Mācību grāmatas. 

25 min  5G – virzīt mācīšanos – Lugu 

lasīšana lomās. Uz projektora 

jautājumi.  

Skolēni lomās lasa lugas 

“Gaidot Godo” un “Tfu, tfu, 

tfu”. Kopīgi pārrunājam 

jautājumus.  

10 min  6G – zināšanu 

lietošana – Sadalu 

Skolēni pāros izveido 

plakātus par absurda 

Baltas A3 lapas, 

krāsaini flomasteri, 
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skolēnus pāros. Izdalu 

A3 lapas un 

flomasterus.  

literatūru.  avīžu izgriezumi.  

5 min  7G – atgriezeniskā saite – 

plakātu prezentēšana.  

Skolēni sadalās grupās pa 6 (3 

pāri katrā grupā). Prezentē 

plakātus viens otram. Tie, kas 

klausās, raksta vienam pārim 

pēc izvēles Paslavē! Pajautā! 

Piedāvā!  

Refleksija  

7 min  8G – vai mērķis sasniegts? 

9G – pārnese. Izejas biļete  

Skolēni izpilda izejas biļetes. 

Nodod skolotājai.  
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1.6                           11., 12. stunda. Modernisma virzieni. Vispārīgs apskats.  

Stundas mērķis – 

Izveidot pārskatu 

par modernisma 

virzieniem – 

dadaismu, 

sirreālismu, 

eksistenciālismu un 

absurda literatūru. 

Laiks  

Ko daru es?  Ko dara skolēni?  Nepieciešamie 

resursi  

Aktualizācija  

3 min  1G – āķis – Attēli 

uz projektora.  

Sauc atbildes – kam 

šie attēli atbilst? 

Kurš no attēliem 

ataino kuru 

modernisma 

virzienu?  

prezentācija  

3 min  2G – Stundas mērķis. 

Izveidot pārskatu par 

modernisma virzieniem – 

dadaismu, sirreālismu, 

eksistenciālismu un absurda 

literatūru.  

Kāds varētu būt vislabākais 

veids, kā efektīvi atcerēties 

visus šos virzienus?  

8 min  3G – iepriekšējo zināšanu 

atkārtošana – uz projektora 

dažādi vārdi, kas raksturo 

šos virzienus. Kuram 

virzienam atbilst kuras 

pazīmes?  

Skolēni vispirms savās 

kladēs uzraksta, pēc tam pa 

vienam atprasu.  

Apjēgšana  

10 min  4G – jaunā 

informācija – 

izdalu skolēniem 

darba lapas ar 

informāciju par 

modernisma 

virzieniem.  

Skolēni lasa 

informāciju tekstā, 

pasvītro būtiskāko.  

1., 2., 3., 4. lapa  

15 min  5G – virzīt mācīšanos. 

Izskaidroju, kā jāveido 

plakāts. Sadalu skolēnus 

grupās  

Skolēni klausās, sasēžas 

grupās, veido plakātus.  

15 min  6G – zināšanu lietošana. 

Galerijas metode.  

Skolēni stāsta viens otram, 

izmantojot plakātus, pēc tam 

mainās.  

10 min  7G – Atgriezeniskā 

saite. Izdalu 

Skolēni aizpilda 

darba lapu par 

Darba lapas  
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skolēniem darba 

lapas. Parādu 

pareizās atbildes.  

visiem virzieniem. 

Paši salīdzina ar 

atbildēm.  

Refleksija  

7 min  8G – vai mērķis sasniegts? 

Pārrunājam tabulu par 

visiem modernisma 

virzieniem. Īkšķi – cik labi 

šobrīd pārzina virzienus?  

Ar īkšķiem novērtē, cik labi 

šobrīd pārzina modernisma 

virzienus.  

3 min  9G – pārnese. Par kuru 

virzienu vislabprātāk 

piedalītos preses 

konferencē?  

Skolēni atbild  
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1.7                        13., 14. stunda. Kopsavilkums par modernisma literatūru. Vispārīgs modernisma 

literatūras raksturojums.  

Stundas mērķis - 

Izveidot “preses 

konferenci”, kurā 

prezentēs kādu no 

modernisma 

virzieniem. Izveidot 

žurnālu par preses 

konferenci, kurā 

apkopoti visi 

modernisma virzieni. 

Laiks  

Ko daru es?  Ko dara skolēni?  Nepieciešamie 

resursi  

Aktualizācija  

5 min  1G – āķis – klasas 

izkārtojums un 

dekorācijas. 

Skolotāja vai preses 

konferences vadītāji 

ir klasē izvietojuši 

dekorācijas, plakātus, 

informāciju, kas 

saistās ar 

modernismu. Pie 

ieejas klasē lapiņas ar 

sarakstītām lomām.  

Skolēni ienākot 

izvelk lapiņu, uzreiz 

apsēžas pie attiecīgā 

galdiņa.  

Atbilstoši skolēnu 

skaitam lapiņas ar 

lomām – vadītāji, 

preses pārstāvji, 

dadaisti, sirreālisti, 

eksistenciālisti un 

absurdisti.  

2 min  2G – Stundas mērķis. 

Skolotāja izstāsta šodienas 

stundas mērķi.  

Skolēni uzdod jautājumus, ja 

nepieciešams.  

5 min  3G – iepriekšējo zināšanu 

atkārtošana – Pārskats par 

modernisma virzieniem.  

Skolēni izmanto iepriekšējā 

stundā izveidotos pārskatus 

par modernisma virzieniem.  

Apjēgšana  

15 min  4G – jaunā informācija – 

Uz projektora uzlieku 

konferences vērtēšanas 

kritērijus.  

Skolēni virzienu grupās veido 

virzienu aprakstus uz 

plakātiem. Preses pārstāvji 

noformē žurnālu, kurā saliks 

iekšā visu grupu plakātus.  

15 min  5G – virzīt mācīšanos – 

Skolotāja un konferences 

vadītāji apstaigā klasi un 

palīdz, ja nepieciešams.  

Skolēni virzienu grupās veido 

jaunrades darbus – dzejoļus 

vai stāstus attiecīgā virziena 

garā.  

15 min  6G – zināšanu lietošana - 

Skolotāja sēž malā un vēro 

konferences norisi. Aizpilda 

vērtēšanas lapu katram 

Skolēni virzienu grupās nāk 

klases priekšā prezentē savus 

izveidotos darbus. Pārējie 

klausās, preses pārstāvji 
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konferences dalībniekam.  uzdod jautājumus.  

10 min  7G – Atgriezeniskā saite –  Preses pārstāvji nāk priekšā 

un sniedz savu vērtējumu – 

kurai no grupām vislabāk 

izdevās attēlot konkrēto 

modernisma virzienu, kas 

bija labs un kas bija 

uzlabojums katras grupas 

prezentācijā.  

Refleksija  

5 min  8G – vai mērķis sasniegts? 

Skolotāja visai klasei sniedz 

atgriezenisko saiti par to, kā 

noritēja šī preses konference.  

Preses pārstāvji saliek kopā 

žurnālu un nodod to 

skolotājai. Konferences 

vadītāji noslēdz konferenci.  

3 min  9G – pārnese. Kā 

modernisms ir ietekmējis 

mūsdienu literatūras 

attīstību?  

Prāta vētra. Skolēni sauc 

atbildes un skolotāja tās 

apkopo uz tāfeles.  
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SECINĀJUMI 

Darba izstrādāti  mācību uzdevumi latviešu literatūras apguves motivācijas veicināšanai.  

Tā kā profesionālajās skolās ir ievērojami mazāks literatūras stundu skaits nekā 

vispārizglītojošajās skolās, skolotājam ir uzdevums dot skolēniem pēc iespējas plašāku 

priekšstatu par literatūras tēmām pēc iespējas efektīvākā veidā.  

 Lai uzlabotu kopējo skolēnu mācīšanās motivāciju profesionālo skolu audzēkņu vidū, ļoti 

svarīgi ir pārdomāti saplānot mācību darbu gan vienas mācību stundas, gan semestra ietvaros, lai 

tiktu ņemtas vērā katra audzēkņa mācīšanās vajadzības un lai stundas būtu pietiekami 

daudzveidīgas.  

Labas literatūras stundas pamats, tādējādi arī skolēnu motivācijas veidošanās būtisks 

priekšnosacījums, ir pārdomāts stundas plāns. Katrai stundai ir jāietver aktualizācijas, apjēgšanas 

un refleksijas daļas.  
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1.pielikums 

  

1. darba lapa. Raksts no portāla www.apollo.lv  

1.novembrī plkst. 13:00 Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā «Zirgu pasts», Dzirnavu ielā 

46, vienīgo reizi iespējams noskatīties LKA Dramatiskā teātra aktieru kursa 2015. gada 

absolventu diplomdarba izrādi «Jokdara Bustera pasaule», kura nominēta šā gada «Spēlmaņu 

nakts» balvai kā labākā izrāde bērniem un jauniešiem.  

Ziņu par nomināciju jaunie aktieri saņēma savā izlaiduma dienā - kā dāvanu un ceļamaizi 

turpmākai karjerai. Šobrīd daži no viņiem pievienojušies Latvijas Nacionālā teātra, Dailes, 

Valmieras un Liepājas teātra trupām, citi aktīvi strādā neatkarīgajos teātros un projektos.  

Izrādes režisore ir Zane Kreicberga, kas dāņu rakstnieka Bjārnes Roitera stāstu bērniem «Jokdara 

Bustera pasaule» pirmoreiz iestudēja 1998. gadā teātrī «Skatuve» ar Egonu Dombrovski 

titullomā. Toreiz izrāde saņēma «Spēlmaņu nakts» balvu kā gada labākā izrāde bērniem. Šajā 

iestudējumā, kas tapis 2014. gada nogalē, ir daudz vairāk cirka elementu, kurus topošie aktieri 

apguvuši docentes Ritas Lūriņas vadībā, bet kā tilts no iepriekšējā iestudējuma izrādē skan Valda 

Zilvera mūzika un Larsena kundzes lomu spēlē aktrise un LKA lektore Anita Sproģe. 

Scenogrāfiju un kostīmus veidojusi Latvijas Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas nodaļas studente 

Austra Hauks, bet gaismu mākslinieks ir Egils Kupčs. Kursa vadītāja profesore Anna Eižvertiņa 

lielā mērā ir šīs izrādes krustmāte, jo tieši viņai radās ideja atgriezties pie šā sirsnības pilnā 

materiāla un jauniem spēkiem izstāstīt to jaunai auditorijai.  

«Jokdara Bustera pasaule» ir izrāde bērniem pēc dāņu rakstnieka Bjārnes Roitera tāda paša 

nosaukuma grāmatas, kas sarakstīta septiņdesmitajos, bet Latvijā izdota deviņdesmitajos gados 

Mudītes Treimanes tulkojumā. Tas ir jautrs un aizkustinošs stāsts par zēnu Busteru, kura tēvs ir 

darbu zaudējis cirka mākslinieks. Arī Busters pieprot dažus burvju trikus, kas palīdz viņam gan 

iekulties nepatikšanās, nonākot Direktora kabinetā, gan dabūt darbu Piena veikalā, gan pārmācīt 

ļaundari Larsu no vecākās klases, gan ... iemīlēties. 

 

  



22 
 

2.pielikums 

    

 

2. darba lapa. Dadaistu dzejolis.  

Pasaules gals  

Tik tālu nu patiesi ir ar šo pasauli  

Telegrāfa stabos sēž govis un spēlē šahu  

Tik melanholiski dzied kakadu zem spāniešu  

Dejotājas svārkiem kā štāba turētājs  

Un lielgabali vaimanā  

Visu dienu  

Tā ir ainava Lilā par kuru Meijera kungs  

Runāja kad pazaudēja savu aci  

Tikai ugunsdzēsējs lietuvēnu no salona padzen  

Bet visas šļūtenes ir pušu  

Jā jā Soņa tur jūs skatāties uz celuloīda lellēm kā  

Kropliem atradeņiem un kliedzat: God save the King  

Visa monistu savienība ir sapulcējusies uz tvaikoņa  

“Meierbērs”  

Tomēr tikai stūrmanim ostā ir priekšstats par augsto Do  

Es izvelku anatomisko atlasu no sava kājas pirksta  

Nopietnas studijas sākas  

Vai jūs esat redzējuši zivis vizītsvārkos  

Operas priekšā stāvošās  

Jau divas dienas un divas naktis?  

Ak ak jūsu milzu velns – ak jūsu  

Bitenieki un komandanti  

Griba ņurr ņurr ņurr griba kur kur kur  



23 
 

Kurš šodien nezin  

Ko mūsu tēvs Homērs sadzejojis  

Manā togā ir karš un miers bet es izšķiros  

Par ķiršu brendija kokteili  

Šodien nezin neviens vai viņš rīt ir bijis  

Ar zārka vāku piesit takti turklāt  

Ja tomēr tikai vienam būtu drosme  

Tramvaja astes spalvas izraut ir liels laiks 
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  3.pielikums 

3.darba lapa. Sirreālisms  

(franču val. surréalisme, burtiski - pārreālisms)  

Virziens literatūrā un mākslā 20. gs. 20., 30. gados. Radās Francijā 1920. gadā, piedzīvoja 

uzplaukumu 1930. gadā un daļēji turpinājās vēl Otrā pasaules kara laikā un pat pēc tam. Terminu 

sirreālisms pirmoreiz izmantoja franču dzejnieks G. Apolinērs kādas savas lugas satura papildus 

apzīmējumam. 1924. gadā tika publicēts pirmais A. Bretona sastādītais sirreālisma manifests, kā 

arī iznāca oficiāla sirreālistu avīze „Sirreālisma revolūcija". Sirreālisms raksturīgs izteikts 

antiracionālistisks raksturs, tas pārstāvēts gan literatūrā (A. Bretons, P. Eliārs, L. Aragons), gan 

kino (L. Bunjuels), gan glezniecībā (S. Dalī, R. Magrits). Sirreālisms izveidojās, balstoties uz 

austriešu neiropatologa Z. Freida atzinumiem par zemapziņas nozīmi cilvēka rakstura izpratnē, 

dzīļu psiholoģijas (K. G. Jungs) un A. Bergsona intuitīvisma filozofijas iespaidā.  

Sirreālisti akceptē asociālu uzvedību, pieņemot skandāla poētiku. Anrī Bretons raksta, ka 

sirreālistiska uzvedība ir šaut pūlī, līdz beidzas patronas. Sirreālistu mērķis - atzīt par realitāti 

līdz tam ignorēto sapņu pasauli, izzināt neizzināmo. Sirreālisti formulēja tradicionālās tēlainības 

sistēmas sagraušanu kā būtisku dzejas uzdevumu. Veidojot mākslas darbu, tiek pieņemts 

psiholoģiskā automātisma princips, kad cilvēks ļauj vaļu bezapziņas darbam, atvēlot tam tieši, 

bez prāta iejaukšanās, realizēties daiļdarbā. Līdz ar to būtiskas kļūst neparastas asociācijas, 

kolāžas, kuru uzdevums ir atspoguļot pasaules likumsakarības. Sirreālisma pārstāvji interesējas 

par fizikas un matemātikas atziņām, saistot tās ar mākslas darba radīšanas mehāniku.  

Sirreālisms latviešu dzejā izpaužas A. Baumanes darbos (krāj. Dārzi un vakari, 1939), vēlākos 

gados trimdas prozā un dzejā (V.Sniķere, I. Šķipsna, A. Irbe, A. Ivaska, daļēji G. Saliņš, S. 

Ruņģe). Sirreālisma poētikas atskaņas jūtamas J. Helda, J. Kunnosa, E. Raupa un dažu citu 

1970.-1990. gadu latviešu dzejnieku dzejā. 
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4.pielikums 

4.darba lapa.Eksistenciālisms  

(latīņu val. exsistentia - pastāvēšana)  

Eksistenciālisms ir filozofijas un mākslas virziens 20. gadsimtā. Tā pamats - eksistenciālisma 

filozofija, kura radusies 20. gs. 20. gados un kuras uzmanības centrā ir galvenā eksistenciālisma 

problēma: kā dzīvot bezjēdzīgā un absurdā pasaulē. Eksistenciālisma filozofijas aizsākumi 

meklējami S. Kirkegora, Ļ. Šestova un N. Berdjajeva (Krievijā), kā arī M. Heidegera un K. 

Jaspersa darbos (Vācijā). Termins „eksistenciālisms" sākotnēji lietots ar nozīmi - cilvēka 

pastāvēšanas veids. Eksistenciālisms pasauli uzskata par principiāli neizprotamu, ko iespējams 

atskārst tikai intuīcijas līmenī un kas cilvēkā rada bailes un izmisumu, apjaušot savu 

neaizsargātību. Cilvēks ir atbildīgs par savu rīcību, šī atbildība ir jāapzinās un apzināti 

jāuzņemas. Esamība ir absurda un vienīgais, kas atliek cilvēkam, ir pieņemt nāvi kā vienīgo un 

neapšaubāmo esamības pamatu.  

Literatūrā visspilgtāk izpaudās A. Kamī un Ž. P. Sartra darbos, kuru kontekstā arī formulēti 

eksistenciālisma literatūras pamatprincipi. Eksistenciālisms literatūrā tēlo indivīdu un viņa 

brīvības alkas. Ž. P. Sartrs ir atzinis, ka cilvēks ir notiesāts brīvībai un tādēļ ir atbildīgs pa savu 

rīcību. Eksistenciālisma izpratnē būt brīvam nozīmē visu mūžu izvēlēties. Par vienu no 

filosofijas un literatūras pamatproblēmām tiek uzskatīta pašnāvības situācija, cik lielā mērā tā ir 

ētiski un estētiski pieņemama. Eksistenciālisma pārstāvji apliecina viedokli, ka mākslai ir 

jāmaina pasaule, jāliek aizdomāties par notiekošo.  

Latviešus literatūrā eksistenciālisms atrodams K. Zariņa un G. Zariņa prozā, bet latviešu dzejā 

sastopams ne kā virziens, bet kā motīvs, piemēram, A. G. Irbes, R. Mūka, J. Kunnosa, K. 

Elsberga darbos. 
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5.pielikums 

5.darba lapa. Absurda literatūras darbi  

Absurda literatūra ir modernās literatūras virziens, kura centrā ir cilvēka dzīves bezjēdzība, 

nespēja ietekmēt pasaules vēsturisko gaitu.  

Paši modernisti absurdu literatūrā raksturo: "Tēmas ir tādas pašas kā agrāk, mainījusies tikai 

forma. Dzīves neprāts, mūsu laikmeta bezjēdzība, domas krīze iespiedusies katra dzīvē un noteic 

mākslas pasnieguma formu. Domas krīze savukārt rada valodas krīzi, un to mēs fiksējam savos 

darbos. Vārdi vairs it neko nenozīmē, domu sistēmas izrādījušās tikai stingas dogmas, štampi."  

Absurda literatūras un mākslas filozofiskais pamats bija eksistenciālisms, tās attīstību ietekmējis 

arī dadaisms un sirreālisms. Bet absurda literatūra nav pilnīga bezjēga (kā dadaisms), tā ir tekstu 

sagraizīšana tik sīkās vienībās, ka tiem zūd pirmatnējā nozīme. Absurds nerodas, izdomājot 

jocīga izskata citplanētiešus. Īstais iztēles darbs ir divu dažādu, nesakritīgu realitātes slāņu 

elementu savienošanā, elementu izraušanā no to dabiskās vides (skatīt, piemēram, Harmsa stāstu 

par karoti debesīs, kur parādās līdzība ar Dalī gleznu motīviem).  

Semjuela Beketa luga ir ļoti īpatnēja un savdabīga un varbūt tieši pateicoties tam, šī luga 

mūsdienās ir visā pasaulē atzīta par vienu no ievērojamākajiem ‘’absurda teātra’’ šedevriem. 

Absurda literatūra ir filozofijas un literatūras tendence, kas radusies uz eksistenciālisma 

literatūras pamata, un parāda cilvēkiem apkārt valdošo bezjēdzīgumu un absurdo pasauli.  

Luga “Gaidot Godo”  

Lugas ‘’Gaidot Godo’’ galvenā tēma ir par gaidīšanu, par to, ko cilvēki var gaidīt un visvairāk 

gaida no savas dzīves. Iespējams, par cilvēku cerībām, vēlmēm un mērķiem, kurus lugas 

galvenie tēli, Estragons un Vladimirs, vēlas piepildīt. Tas arī liek aizdomāties par to, ka Semjuels 

Bekets vēlējas, lai lugas lasītājs aizdomājas par savām cerībām un dzīves mērķiem, par to, ko 

viņš patiesībā vēlas sagaidīt no savas dzīves, jo arī Vladimirs un Estragons kaut ko gaida no 

savas dzīves, varbūt tas ir Godo. Tā kā absurda literatūra uzplauka sabiedrības krīžu momentos, 

periodos, kad visā pasaulē, viss apkārt notiekošais likās ačgārns, bezjēdzīgs un absurds, tad 

skaidri var teikt, ka lugas darbība norisinās pagājušajā gadsimtā, pēc Pirmā vai pēc Otrā pasaules 

kara, kaut gan laiks šajā lugā nav īpaši nozīmīgs, tik pat labi tas varētu notikt pavisam citā laikā. 

Darbība norisinās pilnmēness nakts laikā. Vietā, kur atrodas kāds akmens un koks. Šāda telpa 

rada ļoti īpatnēju noskaņu, it kā galveno varoņu tikšanās būtu norunāta ļoti slepeni, lai neviens 

cits par to neuzzinātu. 
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6.pielikums 

 

6.darba lapa.  Konferences izvērtējums.  

 

1) Vislabāk man padevās _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2) Vislabāk man patika strādāt grupā/individuāli, jo ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3) Pozitīvā pieredze, strādājot grupā _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

4) Negatīvā pieredze, strādājot grupā _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

5) Nākamreiz es citādi darītu ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Vērtēšanas kritēriji preses konferencei par modernismu.  

Konferences vadītāji  

Ir sagatavojuši klases noformējumu -3p  

Pārliecinoši un atraktīvi vada konferences norisi -3p  

Palīdz grupām gatavot priekšnesumus- 3 p  

Izturas oficiāli, pret visām grupām vienlīdzīgi- 3p  

Konferences noslēgums – 3p  

Pašvērtējuma lapa – 5p  
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Preses pārstāvji  

Izveido žurnālu par modernismu- 12 p  

Uzdod jautājumus konferences dalībniekiem- 3p  

Pašvērtējuma lapa -5p  

Virzienu pārstāvji  

Pašvērtējuma lapa- 5p  

Izveido jaunrades darbu sava virziena manierē- 7p  

Prezentē savu virzienu -5 p  

Atbild uz jautājumiem -3p  

 

 

Punkti  1-3  4-5  6-7  8-9  10-11  12-13  14-15  16-17  18-19  20  

Balles 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

 

 

 


