
“Pūčulis” 2.kārta  8. – 9.klasei 

Jautājumi latviešu valodā un literatūrā 

 

1) Apceļojot Latgali pa „Burzovas loku”, noteikti jāiegriežas Desetnīku kapsētā. Kāpēc tas jādara?  

2) Kuram Latgales rakstniekam veidots piemineklis „Latgales Prometejs”? Kā sauc pieminekļa autoru? 

3) Ar ko zīmīgs ir akmens Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta Šķerbinīku ciema lauku ceļa malā? 

4) Nosauciet rakstnieka  R.Blaumaņa ekranizētos darbus. 

5) Kura latviešu rakstniece izmantoja pseidonīmu  Amenta Zīra. 

6) Kas ir „Lejnieki”, „Billītes”, „Brieži”? 

7) Nosauciet izcilākos latviešu valodniekus. Raksturo viņu devumu latviešu valodniecībā. 

8) Kas ir „Tēvzemes balva”? Kad tā iedibināta, kuri literāti, valodnieki to ir saņēmuši? 

9) Nosauciet ES devīzi. Kā jūs to izprotat valodniecības kontekstā? 

10) Kurš latviešu valodnieks darinājis mūsdienās tik labi pazīstamos vārdus „atdzimšana, ārzemes, 

cilvēcība, dzimtene, eja, pētnieks, rakstnieks, saeima, skolotājs, vēstnieks”? 

11) Nosauciet Latvijas TV raidījumus, kas iepazīstina ar kultūras jaunumiem. 

12) Nosauciet dzejnieku, kura pseidonīms bijis O. Vāle. 

13) Kuram latviešu rakstniekam bijis visvairāk pseidonīmu? 

  

14)                          

Kas ir šīs personas? Nosauciet  3 būtiskus viņu radošās darbības krustpunktus.  

15) Nosauciet latviešu folkloras  negatīvos mitoloģiskos tēlus. 

16) Kā senatnē sauca lielu villainei līdzīgu linu vai vadmalas lakatu? 

 



17)  Līdz pat 1986.gada Ziemassvētkiem, kad par viņu tapa raksts un fotoattēli laikrakstā  
                        “Literatūra un Māksla” (autors Dz.Tilaks),  tauta nepazina šo cilvēku. Nosauciet viņa   vārdu. 
 
18) Nosauciet personu, kurai  ir pasniegta izcilības balva kultūrā 2015.gadā, tai ir saistība ar Latgales 

vēstniecību. 

 

19)  

Nosauciet uz banknotes atveidoto jaunlatviešu kustības aizsācēju, kuram pieder vārdi : “Latviešiem 

vajadzīgas trīs lietas: pirmām kārtām skolas, otrām kārtām skolas un trešām kārtām skolas.” 

20) „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties ”. Nosauc šo vārdu autoru un 
sabiedrisko nodibinājumu ar šādu moto. Kāds ir nodibinājuma mērķis? 
 
21) Kurā gadā latviešu valoda pirmo reizi tika ar likumu apstiprināta par valsts valodu? Cik ilgs laiks pagāja 

līdz nākamajam lēmumam par valsts valodas statusu? 

22) Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā ir atrodams vārds „mēļotājs”, ir arī – „mēļu lasītājs”. Vai tie ir sinonīmi 

vārdam „baumotājs”? 

23) Viņa īstais vārds bija Fricis Treilands. Ar kādu pseidonīmu viņu pazīstam mēs? Nosauciet viņa darbības 

jomas. 

24) Jaunā Rīgas teātra režisoru un pēdējo viņa iestudēto lugu. Kāpēc to dēvē par skandalozu iestudējumu? 

25) “Uzskatiet tos par Latgales stāstiem, kuri papildina piedzīvojumu aprakstu, piedzīvojumu -  skatīties, 

izjust, baudīt šo vasaras dienu, kas vairāk nekad neatkārtosies, izjust to reizēm necilo, reizēm izaicinoši 

krāšņo, nedaudz svešatnīgo, bet vienlaikus tik ļoti latvisko Latgales skaistumu. ” Kurai Latgales literātei 

pieder  šis citāts? Kādus apbalvojumus viņa saņēmusi par savu literāro darbību? 

 

 

  


