
Kods___________________  

 

Latviešu valodas un literatūras 

3. posma olimpiāde 11.–12. klasei 
2018. gada 9. martā 

 

1. daļa 

 

1. uzdevums. Izlasiet Paula Bankovska romāna “18” fragmentus! Atbildiet uz 

jautājumiem, strādājot ar tekstu! (15 punktu) 

 

  18.novembris 

1. Latviešu Operas nama jeb bijušā Krievu teātra zāle bija tik pilna un arī pie durvīm bij 

tik liela spiešanās, ka gandrīz netiku iekšā. Pulkstenis jau bija krietni pāri noliktajiem 

četriem, bet vēl nekas nebija sācies. Uz skatuves tika kaut kas pielabots un posts. Ar lielu 

piepūli tiku līdz partera kreisās sānu ložas pašam tālākajam stūrim un, kā nav grūti iztēlot, 

visu pasākuma laiku nostāvēju kājās. Stāvētāju bija daudz, un rādījās, liela tiesa no tiem paši 

savu roku pielikuši un daudzi arī asinis izlējuši, lai līdz šim brīdim mūsu tauta būtu nonākusi. 

Ar to es nebūt negrasos noniecināt uz krāšņi izpušķotās skatuves sēdošo nopelnus. Tur zem 

lielā, sarkanbaltsarkanā karoga starp kupliem istabas augiem sēdēja kādi trīs desmiti ūsainu 

un bārdainu vīru, un nebūs pārspīlēti teikt, ka tur bija gandrīz visi labākie un spēcīgākie, kādi 

mums, latviešiem, patlaban rodami. Visvairāk, protams, izcēlās pašā viducī sēdošie Gustavs 

Zemgals, Marģers Skujenieks, Kārlis Ulmanis, arī Miķelis Valters baltās getrās. Pazinu arī 

Jāni Akurateru.  

  

2. Iespējams, no svaiga gaisa trūkuma jau pie pasākuma beigām man prātā nāca īpatnēja 

fantāzija. Iztēlojos mūs visus klātesošos kā kokus ar saknēm, stumbriem, zariem un lapām. 

Daudziem saknes bija dziļas un spēcīgas, tās ietiecās kopīgā pagātnē, kur barojās ar 

gadsimtu gaitā krātu pieredzi, gudrību, spītu un spēku. Viņi paši bija kā pamatīgi, tagadnē 

skatāmi koku stumbri. Bet viņu zari ar lapām un varbūt arī augļiem sniedzās tālu nākotnē. 

Šādus kokus es skatīju vīros uz skatuves, tos manīju korī, daudz viņu bija arī starp mums, 

kājās stāvētājiem. Pavisam citāds skats pavērās pie zālē sēdētājiem. Tur rēgojās arī 

pusizgāzti celmi, piepēm, apauguši prauli, kroplīgi, šķībi greizi un knapi dzīvību velkoši purva 

nīkuļi, tur bija krūmāji un brikšņi un vēl visādi sakārņi. It visiem šiem kaut kā trūka. Ja bija 

vēl saknes, stumbrs un zari jau kalta, vārguļoja vai bija apsēsti ar kukaiņiem. Daži bija ietīti 

baltos, kaitīgu kāpuru austos tīklos, citiem blaktīm līdzīgas vaboles grauza pumpurus un 

lapas. Tiem, kam vēl bija kāds stumbrs, no saknēm itin nekā nebija palicis pāri. Un vēl bija 

kādi, kam nebija ne sakņu, ne stumbru, tik samudžinātām vicām līdzīgi zari. 

  

3. Varbūt tikai no aukstuma, bet akurāt šajā brīdī manas labās rokas pirksti notirpa, tos uz 

mazu brīdi savilka tādi kā krampji, un es izbīlī gandrīz vai paskrēju zem ormaņa. Es 

negribēju kļūt viens no tiem. Es gribēju viņiem pretoties. Tad jau drīzāk pats sev roku 

nogrieztu vai galu darītu, nekā kļūtu par vienu no tiem. Es gribēju Latvijas valsti pasargāt. 

  



4. Šodien es nolēmu pavisam stingri – labāk iet nāvē, nekā pamest Latviju likteņa varā, jo 

manas saknes pieder šai zemei, un esmu nevis nejaušs iedzīvotājs, bet daļa no latviešu tautas. 

Neesmu kaut kāds bezsakņu krūms, sēne vai piepēm noaudzis celma prauls. Es vēlos dzīt 

atvases, augt un nest labumu savai zemei.  

Taču te nu uzreiz man bija sev jāvaicā: “Kas gan ir tas, ko es varētu darīt savas valsts 

labā?” Un bija skaidrs, ka visupirms ir jātiek vaļā no vāciem.  

Un ko tālāk? Kas būtu tas, ar ko es varētu būt visnoderīgākais? 

  

5. Tad arī man sāka likties, ka melnajā tumsā saskatu kustīgus apveidus, cilvēkiem līdzīgus 

tēlus. Iesākumā rādījās, ka tie ir draudīgi, tomēr drīz vien manīju, ka viņi mani laikam nemaz 

neredz un nejūt, ja vien vispār ir redzēt un ko sajust spējīgi. Tie itin kā atdalījās no stumbriem 

un gausi smagnējā gaitā nāca man pretī. Vai varbūt tie bija paši koki, kas tagad vēja iespaidā 

manā saasinātajā iztēlē pārvērtās par cilvēkiem līdzīgiem rēgiem. (..) Nu jau dažu varēju 

saskatīt pavisam labi – tie bija pelēkos šineļos tērpti stāvi, kāds vilkās pats, cits tika uz 

priekšu, vien biedru atbalstīts. (..)  

Un es viņus pazinu! Tie visi bija mani dažādos laikos kritušie cīņu biedri. (..) Viņi bija 

miruši, bet es kaut kādas grūti izprotamas likteņa sagadīšanās dēļ biju dzīvs. Vai gan vēl 

vienmēr mūsu senču godātais veļu laiks?   

  

6. Manu rēgaino redzējumu iztraucēja žilbinošas gaismas zibsnis. Melnajā nakts tumsā tas 

bija kā zibens uzplaiksnījums, tikai daudzkārt spožāks.  

  

7. Arī pārnācis mājās un aizdedzis istabā petrolejas lampu un sveci, turpināju prātot par 

gaismu un tai sekojošo tumsu. 

(Pauls Bankovskis,  18) 

 

 

1.1. Kad un kur notiek tēlotie notikumi? Kurš tekstā minētais latviešu rakstnieks tajos 

piedalās? Nosauciet vienu viņa darbu prozā!  

 

Gads, pilsēta, ēkā esošās kultūras iestādes nosaukums mūsdienās:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Rakstnieks un viņa darbs: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1.2. Kāpēc romānā “18” bez iepriekš citētās ir vēl viena nodaļa ar nosaukumu 

“18. novembris”? Pamatojiet savu atbildi, norādot, kā un kāpēc galvenais varonis – 

viens vai kopā ar ģimeni – piedalās 18. novembra notikumos katrā no nodaļām, un 

īsi raksturojiet, kā notikumi ietekmē vēstītāju! Miniet trīs pazīmes, ar ko atšķiras 

katra no nodaļām “18. novembris”!  

 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Trīs pazīmes:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.3. Kā P. Bankovskis raksturo 18. novembra laiktelpu iepriekš citētajos fragmentos? 

Īsi raksturojiet iekštelpu, ārtelpu, diennakts daļu, emocionālos redzējumus!  

Iekštelpa: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



Ārtelpa: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Diennakts daļa:  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Emocionālie redzējumi:  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1.4. Pārlasiet 5. fragmentu! Īsi paskaidrojiet, kāpēc vēstītājs ierauga karavīrus! 

Nosauciet vēl vienu latviešu literatūras darbu, kurā poētiski līdzīgā veidā parādās 

karavīra tēls un tā autors!  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Latviešu literatūras darbs, autors: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1.5. Miniet trīs pazīmes, kas raksturīgas veļu laika rituālam latviešu tradicionālajā 

kultūrā!  

 

1) _____________________________________________________________________ 

2)  _____________________________________________________________________ 

3)  _____________________________________________________________________ 

 

2. uzdevums. Izpildiet uzdevumus, strādājot ar tekstu! (9 punkti) 

 

Un, pat ja reiz būs lemts atgriezties, Rīga ne pavisam vairs nebūs tā pati vieta, kuru būšu 

atstājis. Un arī pats būšu pavisam cits. Doma, ka iespējams atgriezties vienā un tajā pašā 

vietā, mums šķiet tikpat pašsaprotama kā seno grieķu domātāja secinātais, ka „cilvēks nevar 

iekāpt divreiz vienā un tai pašā vietā upē”. Skaidrs taču, ka upe vai kanālis plūdīs tajā pašā 

gultnē, kur nu tiem jāplūst (ja vien tā, protams, nebūs izžuvusi), Gauja paliks Gauja, un 

otrreiz iekāpt nebūs iespējams ne jau upē, bet kaut kādā laika nogrieznī aiztecējušā ūdenī. 

Cilvēkam ir tīkami iztēloties, ka laiks rit uz priekšu, bet telpa, apkārtējā pasaule stāv uz 

vietas, ir alaž aizsniedzamā attālumā un gaida kā neskaitāmas reizes aplūkota glezna pie 

muzeja sienas vai nogatavojies ābols koka zarā. (Starp citu, ābols ir labākā līdzība, jo te tas 

ir un te vairs nav.) Cilvēks zin, ka dzīvo pasaulē, kurā it kā droši zināms, ka viņš pamodīsies 

tajā pašā gultā un istabā, kurā licies gulēt; pasaulē, kurā aiz mājas ārdurvīm sagaidīs viena 

un tā pati iela vai pļava, koki atradīsies tur, kur tie bijuši „vienmēr”, vakar sastaptie cilvēki 

būs tādi paši arī aizparīt, un arī viss cits paliks pārsvarā nemainīgs, neatkarīgi no diennakts 

stundas, nedēļas dienas vai kārtējās iemigšanas vai pamošanās.  

(Pēc Paula Bankovska romāna „18”) 

 

2.1. Atrodiet tekstā no mūsdienu latviešu literārās valodas atšķirīgu vārdformu vai 

vārdu rakstību un izrakstiet tabulā! Izlabojiet, pareizo variantu ierakstot attiecīgajā 

tabulas ailē!  

 

Nr. No mūsdienu literārās valodas 

atšķirīga vārdforma vai vārds 

Labojums 

Piem. laps labs 

1. 

 ... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Izrakstiet no teksta salikteņus tādā formā, kā tie lietoti tekstā!  

Nr. Saliktenis  

1. 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. uzdevums. Ierakstiet teikumā trūkstošās pieturzīmes! (3 punkti) 

 

Mums šķiet ja jau mums cilvēkiem viena no brīvības izpausmēm ir spēja it kā autonomi 

pārvietoties kur vien sirds kāro arī visam kam citam vienalga vai tie būtu debesu ķermeņi vai 

dabas radības brīvība piemīt vienīgi tad ja tiem ir šāda spēja.  

(Pēc Paula Bankovska romāna „18”) 

  



2. daļa 

 

4. uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem par vēsturisko romānu! (15 punktu)  

 

4.1. Izlasiet citātu un atbildiet uz jautājumiem!  

Pirmais "atspēriens" bija īso stāstu krājums "Mēs. XX gadsimts", kura laikā apjausta šāda 

projekta vērtība, paverot jaunus apvāršņus Latvijas vēstures ainavā. Iedvesmota, rakstniece 

uzdevusi sev jautājumu: "Bet kāpēc tik maziņš mērķītis? Katrs no stāstiem ir romāna vērts!" 

(http://www.delfi.lv/kultura/) 

 

4.1.1. Ar ko rakstnieku izvēles ziņā atšķiras īso stāstu krājums “Mēs. XX gadsimts” no 

romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts”?  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1.2. Nosauciet romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” idejas autores vārdu un 

uzvārdu, kā arī viņas romānu šīs sērijas ietvaros!  

 

___________________________________________________________________________ 

 

4.2. Izlasiet Mārtiņa Mintaura teikto un atbildiet uz jautājumu! 

 

Postmodernā vēstures metodoloģijas kritika ir pamatoti norādījusi uz tradicionālās vēstures 

zinātnes ierobežoto apvārsni, tās ideoloģizēto pieeju un tieksmi vienmēr runāt par pagātni no 

visu zinoša eksperta pozīcijām. Šīs paradigmas ietvaros tiek pieņemts, ka objektīva pagātnes 

izpēte nav iespējama tāpēc, ka vēstures zinātnei, vēsturniekiem nav konkrēta izpētes objekta – 

pagātni nevar ietilpināt vienā jēdzienā, tā ir pārāk daudzveidīga un pretrunīga. Ja mēs 

lietojam jēdzienus “pagātne” vai “vēsture”, runājot par kādu teritoriju vai sabiedrību, mēs 

tos neizbēgami vienkāršojam, jo gribot negribot atmetam veselus realitātes slāņus, kas paliek 

ārpus mūsu uzmanības loka. Taču postmodernā kritika gandrīz nekad nav mēģinājusi diskutēt 

ar vēsturniekiem par konkrētu faktu un notikumu esību, aizbildinoties ar to, ka šie fakti ir 

lingvistiskas konstrukcijas. Tādējādi kopumā mūsdienu historiogrāfija – vēsturnieka stāsts 

par pagātni – arvien vairāk līdzinās vēsturiskai filmai vai literāram tekstam, kas pieļauj 

retrospektīvu skatījumu (notikumu attīstība no tagadnes uz pagātni), privātās un sabiedriskās 



laika izjūtas un notikumu uztveres paralēlismu, vēsturiski pretējo pušu pārstāvju viedokļu 

līdzāspastāvēšanu un pat pārklāšanos. (..) Tādējādi vēstures rakstīšanu no literatūras un 

leģendas joprojām atšķir tieši historiogrāfijas saikne ar patiesību: vēsturnieka darba 

imperatīvs tāpat kā agrāk ir rekonstruēt reāli pastāvējušo pagātni. Tas nozīmē, ka vēsturnieks 

pēta nevis tekstu, bet gan realitāti, kas ir bijusi pirms teksta un ārpus tā, jo teksts šo realitāti 

tikai apraksta un attēlo, bet neaizstāj. Ja ir radies teksts, tātad kaut kas ir bijis pirms tā. 

 

(Mārtiņš Mintaurs. Vēsture starp literatūrzinātni un antropoloģiju:  

ko iesākt ar pagātni? Letonica) 

 

4.2.1. Nosauciet vienu būtisku pazīmi,  ar ko mūsdienu vēsturiskais romāns atšķiras no 

postmodernā vēsturnieka darba! Īsi pamatojiet savu atbildi!  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.2.2. Nosauciet vienu  postmodernās vēstures pazīmi, kura ietekmējusi mūsdienu 

romānu par vēsturi! Īsi pamatojiet savu atbildi ar konkrēta romāna piemēru!  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.3. Izlasiet Inetas Lipšas pārdomas un atbildiet uz jautājumiem!  

 

Sērijas ideja, manuprāt, ir saistīta ar apzinātu nepieciešamību atsaukt atmiņā un 

līdzpārdzīvojumā Latvijas 20. gadsimta pagātni. Ne tikai izspiest no lasītāju sociālās atmiņas 



tos izkropļojumus, kas vēstures koncepcijā tika iedarināti padomju laikā, bet arī ienest un 

nostiprināt mūsdienīgas interpretācijas. Tas savā ziņā iezīmē postkoloniālisma situācijas, kur 

vēsturiskais romāns atspoguļo rakstnieku vajadzību samierināties ar pagātni, ko bija 

uzurpējis koloniālais režīms, atspēkot kolonizatoru uzspiestās oficiālās versijas par to, kas 

noticis pagātnē, un izveidot no jauna nacionālo vēsturi, īpaši tos posmus, ko bija izkropļojuši 

vai cenzējuši iekarotāji un viņu pēcteči. Tāpēc ir svarīgi saprast, kurus vēsturiskos brīžus 

pagātnē autors izvēlējies attēlot romānā un kāpēc, kāda ir saistība starp romānu un 

vēsturisko brīdi, kurā tas tiek rakstīts; kādu (revizionistisku) skatu uz vēsturi tas ievieš; kādas 

stāstīšanas un valodas stratēģijas šis vēsturiskais romāns izmanto, lai prezentētu vēsturi 

(īpaši ja tiek revidēta oficiālā vēsture).  

(Ineta Lipša. Par svina garšu. Latvju Teksti) 

 

4.3.1. Nosauciet trīs sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” romānus un to autorus, kā arī 

īsi raksturojiet laika posmu, kam katrs no tiem veltīti!  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.3.2. Raksturojiet viena sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” romāna stāstīšanas un 

valodas stratēģiju jeb vēstījuma īpatnības un valodas lomu vēsturiskā laika 

tēlojumā!  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



5. uzdevums. Izpildiet uzdevumus, strādājot ar tekstu! (5 punkti) 

Vēsturisko romānu sērija jau savā iecerē perēja jautājumus par to, kas ir vēsture un kas – tās 

mākslinieciskā transformācija mūslaiku literatūrā. Neatkarīgi no tā, vai rakstītājs ignorē 

gadsimtiem rakstīto karu pieredzi vai nodarbojas ar uzvarētāju liecību foliantu apguvi, vai 

uzskata, ka vēsture ir viena vienīga cilvēka dzīve, rakstnieks savu radīto pasauli apdzīvo un 

tēlo savā vienreizībā. Tādēļ arī vēstures ieraudzījuma šķautnes ir fascinējoši neoficiālas, 

personiskas. Tie ir autoru dzīvesuzskatu spoguļi. Arī forma un stils vistiešākajā veidā izsaka 

attiecības ar pagājušo un esošo. Nacionālo pašapziņu veido nevis kara trofeju daudzums, bet 

notikumu nospiedumi mūsu gēnu kombinācijās un mutācijās, kas izveidojušas mūs par tiem 

21. gadsimta cilvēkiem, kuri gan vēlas, gan ir spiesti sevi identificēt no jauna, lai spētu 

jēgpilni apdzīvot 64 589 kvadrātkilometrus lielo teritoriju, vārdā Latvija, uz nemierīgā un 

pārgurušā globusa. 

(pēc „MĒS. Ievadvārdi”) 

 

5.1. Skaidrojiet svešvārdu foliants, trofeja nozīmi, atbildi ierakstot tabulā!  

 

Nr. Svešvārds Nozīmes skaidrojums 

Piem. banāls ‘apnicīgs, bez oriģinalitātes’ 

1. foliants  

 

 

 

 

2.  trofeja  

 

 

 

 

 

5.2.Izdomājiet svešvārdiem ignorēt, fascinējoši, identificēt atbilstošus latviskas cilmes 

sinonīmus un ierakstiet tos tabulā!  

Nr. Svešvārds Sinonīms 

Piem. realizēt īstenot 

1. ignorēt  

 

 

2. fascinējoši   

 

 

3. identificēt  

 

 

 

 



6. uzdevums. Izpildiet uzdevumus, strādājot ar tekstu! (13 punktu) 

Ir tādi vārdi latviešu literatūrā, kuri aizsāk apziņā neizbēgamu, gluži ķīmisku reakciju. 

„Miglā asaro logs...” Nebūs vis daudz tādu latviski runājošu cilvēku, kuriem,1 izdzirdot šos 

vārdus, dvēsele neiekņudētos un gluži automātiski nesarosītos pretī:2 „Tikai tevi...”ČAKS. 

Reti kuram dzejniekam dots tik laimīgs liktenis –3 ar saviem vārdiem ierakstīties tautas 

dvēselē. Pie tam – ierakstīties ar mīlestību. Un mīlestība pret dzejnieku Aleksandru Čaku šķiet 

gluži vai beznosacījumu –4 atkal un atkal paaudzes viņu atklāj un pieņem par savējo. Čaku 

lasa pat tie, kuri dzeju nemaz nelasa, viņu citē gan elitāros literāros saietos, gan mājas 

ballītēs. Ar Čaku vienkārši dzīvo. 

(Pēc Andras Konstes un Andra Sproģa grāmatas „Aleksandra Čaka logi”) 

 

6.1. Atrodiet tekstā lietvārdu, kam ir tikai ģenitīva forma, un ierakstiet to tabulā!  

Lietvārds ģenitīvā 

 

 

 

6.2. Izrakstiet no teksta visas darbības vārda divdabja formas un raksturojiet tās no 

lokāmības (lokāms/nelokāms/daļēji lokāms), kārtas (darāmā kārta/ciešamā kārta), 

laika (tagadne/pagātne) viedokļa!  

 

Nr. Divdabja forma Gramatiskais raksturojums 

Piem. bijis Lokāmais darāmās kārtas pagātnes divdabis 

1. 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.3. Izdomājiet vārdiem elitārs, reakcija katram vienu sinonīmu un antonīmu un 

ierakstiet tos tabulā!  

Nr. Vārds Sinonīms Antonīms 

Piem. labs jauks slikts 

1. elitārs  

 

 

 

 

 

 

 



2. reakcija  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.Skaidrojiet ar indeksiem norādīto pieturzīmju lietojumu!  

Pieturzīmes 

indekss 

Pieturzīmes lietojuma skaidrojums 

Piem. Pieturzīme lietota, lai atdalītu neatkarīgas teikuma daļas. 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

 

  



3.daļa 

7. uzdevums. Uzrakstiet pārspriedumu par vienu no četrām piedāvātajām tēmām! (Ap 

350–400 vārdu, 15 + 15 punktu) 

 

1. Iebrucējs, palīgs un tēvzemes sargs: karavīra tēls A. Čaka epā “Mūžības skartie” 

2. Dabas un tautas kultūras elementi A. Čaka epā “Mūžības skartie” 

3. Prāts kā bez kāju, iesviests kurvī, svaidās: epa “Mūžības skartie” poētika 

4. Mūžības skartie – metaforas interpretācija 
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