
Izglītojamā vārds, uzvārds: ………………………………………… 

Grupas Nr.: …………………………… 

 

Noslēguma pārbaudes darbs K. Skalbes daiļrade 
 mācību kursā latviešu valoda un literatūra 

 

1. Izlasi informāciju par K. Skalbes daiļradi, kas publicēta Latvijas kultūras kanona mājaslapā: 

https://kulturaskanons.lv/archive/karlis-skalbe/ . Uzraksti 4 tēzes par šo tekstu. (8 punkti) 

 

2. Izlasi citātus no Z. Mauriņas esejas “Klusuma burvis”, kas veltīta K. Skalbem. Izvēlies vienu citātu, kuram sniegsi 

īso komentāru (vienu saliktu sakārtotu teikumu), un divus citus citātus, kurus komentēsi, skaidrosi plašāk (50-

60 vārdi). Komentāros jāsaista citāta domu ar konkrētiem faktiem no lasītajām pasakām. (8 punkti) 

Citāts Īsais komentārs (1 citātam) Plašais skaidrojums (2 citātiem) 

Skalbes mākslā ir rasas skaistums. Arī rasas 
pilienu var tikai apbrīnot, tā daudzstaraino 
vizmu slavēt, bet, pārnests laboratorijā, 
tas pārvēršas par vienkāršu ūdeni. 

  

Es esmu mēģinājusi Skalbi tulkot, bet vācu 
valodā man viņa pasakas izlikās kā tas 
taurenītis, ko es bērnībā turēju savos 
pirkstos, un tad es pametu šo darbu, 
neizdibinājusi noslēpumu, kā Skalbe tik 
apbrīnojami vienkārši kaut ko prot pateikt 
un ar šiem vienkāršajiem vārdiem uzburt 
veselu pasauli.  

  

Skalbes radītais tēls ir vērotājs, kam 
dvēselē lielā laime ir skatīšanās prieks. 
Vienādi jūtīgs viņš kā pret ētiskām, tā pret 
estētiskām lietām. Šķiet, viņa dvēselei ir 
sudraba stīgas, kas no mazākā vibrējuma 
ieskanas.  

  

Skalbes pasakās visas lietas ir konkrētas, 
un tomēr ap tās nav reālas, ap katru viz 
pasakas varavīksne. 

  

Skalbes personība – un tā ir latviešu 
kultūras īpatnība - savu ceļu iet ar sirdi. 

  

Skalbes tēli zina, kas ir laime. Viņi zina ka 
visdziļākās un saldākās jūtas dažreiz var 
aizkustināt tikai viegla, garām slīdoša 
pieskaršanās.  

  

 

3. Izlasi K. Skalbes darbu “Pasaka par pelīti”, atbildi uz jautājumiem |(10 punkti): 

1. Kāpēc, tavuprāt, K. Skalbe ir izvēlējies tieši pelīti par prinča apciemotāju?  

2. Kāpēc pēc tam, kad princis apprecējās, pelīte pilī vairs netika manīta?  

3. Raksturo daiļdarba valodu! 

4. Kādu atziņu vai atziņas lasītājs var gūt no šīs pasakas? 

5. Uzraksti pasakas tematu.  

 
Sagatavotājs 
latviešu valodas un literatūras skolotāja A.Kalniņa 

https://kulturaskanons.lv/archive/karlis-skalbe/

