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Izlasāmā literatūra 12.klasē pamatkursam  

Mājas un ne-mājas 

1. E.Virza ,  poēma prozā “Straumēni” 

2. L.Stumbre, luga „ Spalvas” . 

3. Elles ķēķa dzeja ( L.Tauns, G.Saliņš)  

 

Ieskats ārzemju modernisma literatūrā 

4. V.Vulfa, romāns „ Deloveja kundze” 

5. M.Bulgakovs, romāns „ Meistars un Margarita” 

         

                                   Latviešu  tradicionālisti un modernisti 

6. .M.Zīverts, traģēdija  „ Vara” 

7. G.Zariņš,stāsti (Zvaigzne ABC sērija „ Vajadzīga grāmata”) 

8. O.Vācietis, dzeja 

9.  I.Ziedonis, dzeja, epifānijas 

10. V.Belševica, dzeja 

11. G.Repše , romāni ” Ugunszīme” 

12.  Ieskats jaunākajā latviešu literatūrā ( ziņojums (referāts) par vienu 21.gs. prozas 

darbu). No romānu sērijas  Es -Latvija. XX.gs. vai “Es esmu…” ( M.Bērziņš 

“Svina garša”, “Nākotnes kalējs”, N.Ikstena “Mātes piens”, A.Akmentiņš  

”Skolotāji” , O.Zebris ”Gaiļu kalna ēnā”, “Mežakaija”,  Inga Ābele ”Duna”, Laima 

Kota “Istaba”, “Cilvēks ar zilo putnu”, I. Žolude “Vendenes lotospuķe”  vai cits 

romāns pēc izvēles).  

 

 

Literatūra 12.5 klasei 

Teksts un indivīds 

Temata apguves mērķis: pētīt, kā literārā vai informatīvā tekstā tiek atklātas autora vai 

raksturojamā tēla/indivīda idejas, vērtības, attieksme, pieredze un kā atspoguļojas personas 

identitāte.  

Temata izpētes jautājumi: 

• Kā tekstos valoda pauž indivīda unikalitāti, viņa valodu un kultūru biogrāfiju, attieksmi pret 

citu valodu un kultūru pārstāvjiem?  

• Kā tiek atklātas indivīda un sabiedrības attiecības dažādos laikmetos /21. gs.?  

• Kā tekstos atklājas autora/attēlotā indivīda personība, identitāte, tostarp, dzimumidentitāte, 

vērtības, nolūks?  

• Kā tekstā iespējams atklāt autora stilu, attieksmi, vērtības? 

Ieteicamā literatūra:  

Dzeja: O. Vācietis, 1 dzejoļu krājums (piemēram, “Si minors”, (1982)) 

Proza: I. Ābele, romāns “Klūgu mūks” (2014), E. Ādamsons, noveļu krājums “Smalkās kaites” 

(1937) 



Dramaturģija: H. Ibsens, luga “Brands” (1865), latviešu valodā tulkojis J. Akuraters 

Dokumentālā literatūra/ publicistika: G. Repše, esejas “Skiču burtnīca. Simts” (2019) 

 

Teksts un vara 

Temata apguves mērķis: pētīt daudzveidīgus saturiskus un izteiksmes paņēmienus dažādu 

laikmetu daiļliteratūras un informatīvajos tekstos, kā atklājas varas un personības, varas un 

sabiedrības, varas un pretvaras, varas un ideoloģijas u. tml. pozīcija, lai, apspriežot strīdīgus 

viedokļus, veidotu un stiprinātu patstāvīga viedokļa veidošanas prasmes, izceļot argumentācijas 

kvalitātes nozīmi mūsdienu pasaulē.  

Temata izpētes jautājumi: 

• Kā dažādu laikmetu un dažādu žanru tekstos tiek atklāta varas pozīcija (noteicējs, padotais, 

ietekmējošais, pakļautais u. c.)?  

• Kuri autora izvēlētie valodas līdzekļi ir iedarbīgi varas vai pretvaras pozīcijas risinājumā? 

• Kādā veidā un ar kuriem līdzekļiem dažādos tekstos (literāros un publicistiskos) tiek atklātas 

un risinātas tabuētas tēmas?  

• Kādu raksturojumu un vērtējumu par 21. gadsimta sabiedrību sniedz varas tēmas vai tabu tēmu 

izmantojums laikmetīgajā literatūrā? 

Ieteicamā literatūra: 

Dzeja: K. Vērdiņš, dzejoļu krājums “Mēs. Kopota dzeja” (2012), “Elles ķēķis” (sērija 

“Vajadzīga grāmata”). 

Proza: E. Virza, poēma prozā “Straumēni” (1933), A. Bels, romāns “Bezmiegs” (1967), M. 

Bulgakovs, romāns “Meistars un Margarita”, Tulk. O. Vācietis (1978), kāds no romāniem sērijā 

“Mēs. Latvija. XX gadsimts”.  

Dramaturģija: G. Priede, luga “Smaržo sēnes” (1967), M. Zīverts, luga “Vara” (1944). 

Dokumentālā literatūra / publicistika: publikācijas laikrakstā “Jaunā Gaita”.  


