
Jautājumi mākslā un mūzikā konkursam „Pūčulis” (8.-9.kl.) 

1. Kāda mākslas žanra pamatlicējs Latvijas mākslas vēsturē ir Vilhelms Purvītis?  

2. Kurš tēlnieks ir latviešu monumentālās tēlniecības pamatlicējs, Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu 

memoriālā ansambļa autors?  

3. Dotas mākslas darbu reprodukcijas. Tabulā ieraksti, pie kura mākslas virziena tās pieder. Kas ir doto 

darbu autori? 

 

 

 

Mākslas 
virziens 

 
 

  

Autors  
 

  

 

4. Kādā arhitektūras stilā būvēta Rundāles pils?  

5. Kurš latviešu kinorežisors ir arī gleznotājs?  

6. Kurš arhitekts projektējis Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku?  

7. Kurš ir dotās gleznas „No baznīcas” autors?  

                                         ................................................................ 

 

 

 

8. Pretī katras profesijas nosaukumam ieraksti atbilstošo „produktu”. 

Glezna, ekslibris, celtnes projekts, animācijas filma, skatuves iekārtojums, tērpa skice, gobelēns, vāze, 

piemineklis, vizītkarte. 

Grafiķis                                                                                               Datorgrafiķis 

Scenogrāfs                                                                                          Keramiķis 

Tēlnieks                                                                                               Animators 

Tekstilmākslinieks                                                                               Gleznotājs 

Modes dizaineris                                                                                   Arhitekts 

  

  

  

  

  



9. Ko nozīmē ačgārnā perspektīva?  

 

10. Apvelc pareizo atbildi! 

Amfora ir: 

 Priekšmeta vai celtnes rotājums; 

 Celtne rituālu veikšanai; 

 Sengrieķu divosu olveida formas vāze. 

          Arheoloģiskie priekšmeti ir: 

 Visi priekšmeti, kurus var apskatīt Valsts Vēstures muzejā; 

 Kultūrvēsturiskas liecības, kas atrastas izrakumos; 

 Arhitektūras pieminekļi, kas saglabājušies līdz mūsdienām. 

          Oriģināldarbs ir: 

 Radošs un estētisks, izgatavots vienā eksemplārā; 

 Izstrādājums, kura gatavošanā kā ierosmes avots ir izmantota daba; 

 Jebkurš izgatavots izstrādājums. 

 

11. Savieno dotos jēdzienus ar atbilstošām pazīmēm! 

 

Harmonija  

 Kolorīts 

Kontrasts 

Tonis 

Dominante 

Pretstats, atšķirība 

Saskaņa, samērīgums 

Gaišuma vai piesātinājuma pakāpe 

 Galvenā pazīme 

Krāsu salikums mākslas darbā 

12. Kā sauc Valsts Akadēmiskā kora “Latvija”diriģentu, Dziesmusvētku virsdiriģentu?  

 

 

 

 

13. Kuriem komponistiem 2016. gadā apritēja 65, 75 un 80 gadi?  

 

 

 

     



14. Kuras pilsētas var lepoties ar modernām akustiskajā koncertzālēm, kā tās sauc?  

             
 

15. Kā sauc latgaliešu gada balvu par latgaliešu kultūrvides attīstīšanu, saglabāšanu? 

16. Kā sauc tautas mūzikas grupu – folkloras kopu festivālu, kurš notiek ik gadu pārmaiņus Latvijā, 

Lietuvā, Igaunijā?   

17. “Muzikālā banka 2016” vērtīgākā dziesma tās atori, izpildītāji? 

18.  Rokoperas “Parīzes Dievmātes katedrāle” autors un populārākais dziedājums no tās? 

19. Kurā gadā notika pirmie Dziesmusvētki, kad notiks nākamie? 

20. Kādu mūziķu profesiju pārstāv Latvijā dzimis mākslinieks Gidons Krēmers un kādu kamerorķestri viņš ir 

nodibinājis? 

21. Kā sauc šo ēku?                

                              
22.  Kādus mūzikas žanrus pārstāv izcilie latviešu mākslinieki Elīna Garanča, Baiba Skride, Andris Nelsons? 

23.   Kurš komponists sakomponējis mūziku kinofilmām “Pūt, vējiņi , “Sprīditis“, “Emīla nedarbi”, 

animācijas filmām “Zelta sietinš”, “Zakīšu pirtiņa”? 

24.  Kuru vietu  Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā 2005. gadā ieguva Valters & Kaža? 

25.  Kāda komponista vārdā ir nosaukta Latvijas Muzikas akadēmija jeb sākotnēji  Latvijas Konsrvatorija? 

26.  Kāds mūsdienu populārās mūzikas festivāls, kurā piedalās arī pasaulslaveni mākslinieki, no 2007. gada 

katru vasaru pulcē tūkstošiem skatītāju 3 dienu garumā, kur? 


