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Materiāla mērķis: pārbaudīt skolēnu zināšanas un prasmes teksta analīzē, morfoloģijā un tekstveidē. 

Materiālu var izmantot kā ikdienas darbā, tā arī zināšanu pārbaudei temata noslēgumā. 

Mērķauditorija: 1.-3. kursa audzēkņi. 

Vērtēšana: atbilstoši kritērijiem, kādi tiek pielietoti, vērtējot centralizēto eksāmenu. Skatīt 

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi   

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi


Lasi fragmentus no intervijām ar režisoru Elmāru Seņkovu, veic uzdevumus! 

I 

Manā pieredzē izrāde dzimst tikai tad, ja ir baigais prieks un bērnišķīgums. Līdzko piedzīvojums 
materiālā nav aizraujošs, sāk tevi sliktā nozīmē mocīt, to nevajag darīt. Protams, mēs analizējam un 
mokāmies vienmēr, bet kopumā tam jāsagādā prieks. Tas arī ir mans darbs – visu laiku meklēt ceļu, 
lai tas sagādātu prieku. Ja jūtu, ka man vai aktieriem kļūst garlaicīgi, mans darbs ir izdomāt, lai mums 
atkal būtu interesanti. Teātris nedrīkst būt rutīna. Teātris nedrīkst būt fabrika. Tieši tā ir režisoru cīņa 
lielajos teātros – strādāt ar kolektīvu tā, lai viņiem būtu aizraujoši, jo faktiski jau lielie teātri ir fabrikas. 
Tas nav viegli. 

Mums visu laiku pašiem ir jāmēģina katrā izrādē atrast, kāpēc mēs to darām. Kāpēc mēs taisām to 
darbu? Vienoties kaut par elementāru uzdevumu, piemēram, mēs taisām izrādi, lai cilvēki atnāktu un 
pasmietos – tas jau ir daudz. Jāredz mērķis un uz to jāiet. Ticu, ka to vienmēr var panākt. Nevajag 
baidīties. Māksla rodas brīvībā. 

II 

Teātris ir fantastisks. Tu patiesībā analizē savu dzīvi caur mākslinieciskiem tēliem, kas uzrakstīti, caur 
lugām. Līdzīgi kā psihologi liek spēlēt lomu spēles. Psihodrāma. Tas pats, tikai teātrī tu vēl vari 
nodarboties ar mākslu. Tāda mākslas terapija. Tāpēc jau cilvēki nāk uz teātri. Viņi tajā brīdī satiekas ar 
sevi. Viņi grib ieraudzīt sevi. Viss. Nezinu citu izskaidrojumu. Mēs atpazīstam situācijas un reaģējam, 
raudam vai smejamies. Jo redzam sevi. Tā arī ir teātra burvība. Teātrim vajadzētu tā dzīvot, lai 
psihologiem būtu mazāk darba. 

Cilvēks un tikai cilvēks ir pētīšanas objekts teātrī. Par to esmu pilnīgi pārliecināts. To ir teikuši visi 
lielie meistari, sākot ar Smiļģi, Staņislavski un beidzot ar Pīteru Bruku. Mēs esam dzīves pētnieki. 

III 

Grūtākais režisora darbā ir bailes no izdzišanas, no tā, ka vairs nebūs ideju. Reizēm piedzīvo radošu 
vientulību. It kā strādā ar ļoti lielu kolektīvu, bet ir lietas,  kurās nevari padalīties ar aktieri. Tās ir tikai 
tavas, tava virtuve. Patiesībā ar to nav jāapgrūtina aktieri. 
Grūti ir būt pacietīgam. Kamēr gaidi, kad aktieris izdarīs to, ko tu vēlies. Grūti ir cīnīties ar saviem 
priekšstatiem un klišejām. Tas ir sasodīti grūti un nepatīkami. Saproti, ka tas jau ir redzēts, tu jau to 
esi izmantojis. Tā pašlaik ir vienīgā cīņa – mainīt sevi. Tas ir grūtākais – visu laiku mainīt sevi. Tas 
prasa ļoti lielu enerģiju. Jo komforts režisoram ir nāve. Kā jebkuram māksliniekam. Pašlaik man ir 
iestājies posms, kad par režiju diezgan daudz ko esmu uzzinājis. Un tagad man tas viss ir jāaizmirst 
un jāatrod kas cits. Jo viss, ko esmu uzzinājis, ir jau izmantotas lietas. Tās visas ir citu izdomātas, ne 
manas. Tas ir pamats, ko citi ir aprobējuši, jā, tas strādā, bet tātad tā ir klišeja. Protams, kā mācīja skolā, 
svarīgi ir zagt, zagt, zagt, nu, labā nozīmē, protams, – daudz kas ir jāredz. Bet režijā būt pašam – tas ir 
nenormāli grūti 

 

 

 



 

1.uzdevums. Izlasi Elmāra Seņkova, talantīgā un godalgotā pašmāju režisora, stāstīto par darbu 

teātrī. Vienā teikumā formulē galveno domu katrā no teksta fragmentiem! (6 punkti) 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

 

2. uzdevums. Formulē teksta tematu! (2 punkti) 

 

 

3. uzdevums. Nosaki katra vārda vārdšķiru šajos četros teikumos! Lietvārdiem nosaki arī locījumu, 

darbības vārdiem – izteiksmi. (17 punkti) 

Jāredz mērķis un uz to jāiet. Ticu, ka to vienmēr var panākt. Nevajag baidīties. Māksla rodas 
brīvībā. 

 

 

 

 



 

4.uzdevums. No teksta fragmentiem izraksti norādītos morfoloģiskos valodas līdzekļus! (12 

punkti) 

I 

Piederības vietniekvārds  

Darbības vārds vēlējuma izteiksmē  

Darbības vārds nenoteiksmē  

Darbības vārds divdabja formā  

Apstākļa vārds  

II 

Saliktenis  

Atgriezeniskais vietniekvārds  

Darbības vārds divdabja formā  

III 

Nenoteiktais vietniekvārds  

Apstākļa vārds  

Darbības vārds divdabja formā  

Partikula  

5. uzdevums. Izraksti no teksta vienu darbības vārdu īstenības izteiksmē, pārveido to visās pārējās 

izteiksmēs! (4 punkti) 

 

 

6. uzdevums. Elmārs Seņkovs intervijā pauž, ka, viņaprāt, “cilvēks un tikai cilvēks ir pētīšanas objekts 

teātrī”. Komentē režisora sacīto, izsakot viedokli 200-250 vārdu apjomā. Argumentācijai izmanto literatūras un 

kultūras faktus! (34 punkti) 


