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Vizmas Belševicas dzīves un daiļrades atspulgi mūzikā 

Darba lapa izstrādājama, klausoties radio pārraidi „Dzīves ritmi mūzikā”. 

(Radio 1. arhīvs 15.05.2016. plkst.12.15). KLAUSĪTIES ŠEIT 

 

1. Vizma Belševica, kas savā daiļradē ir kļuvusi par 20.gadsimta hronisti, dzimusi (kad? kur?) 

……………………………………………………..  . 

 

2. Nozīmīgāks Vizmas Belšvicas devums latviešu literatūrā ir atstāts vairākās jomās:  

*________________________ 

*________________________ 

*________________________ 

 

3. Aizpildi tabulu, ierakstot dzejoļu krājumu nosaukumus, atbilstoši izdošanas laikam! 

N.p.k. Krājuma nosaukums Izdošanas 
gads 

Krājumā iekļauts dzejoļa / dziesmas 
nosaukums (Par šo sadaļu iespējams 
iegūt papildpunktus) 

1.  1955.  

2.  1959.  

3.  1966.  

4.  1969.  

5.  1976.  

6.  1981.  

7.  1987.  

 

4. Pēc Poligrāfijas skolas un Kultūras tehnikuma beigšanas  Vizma Belševica studē Maskavas 

Literatūras institūtā. Kā studijas ietekmē jauno dzejnieci? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

5. Kādi komponisti ir izmantojuši savām dziesmām Vizmas Belševicas dzeju? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

6. Kā sadarbība ar komponistiem ir ietekmējusi V. Belševicas daiļrades ceļu pie lasītāja?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=15&m=5&y=2016&d2=&m2=&y2=&channel=0&keyword=Dz%C4%ABves+ritmi+m%C5%ABzik%25


Darba lapas autors: Inese Krauze, Aizputes vidusskola. Darba lapa paredzēta: 9.–12. klasei 
Darba lapas nosaukums: Vizmas Belševicas dzīves un daiļrades atspulgi mūzikā 
 
7. Kāda ir padomju varas attieksme pret dzejnieces daiļradi un personību? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

8. Ar ko nozīmīga latviešu kultūrā un sabiedrībā ir Imanta Kalniņa komponētā dziesma 

„Dūdieviņš”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

9. Nosauc dzejoli vai dzejoļa ciklu, kuru ir izmantojis Miks Matvejevs, uzstājoties 1988.gadā 

Liepājas festivālā un uzrunājot tautu ar dziesmas vārdiem „..kliedz mana tauta…” ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

10. Vizmas Belševicas dzeja ir komponēta ne tika Latvijā, arī Zviedrijā dzīvojošo dzejnieku un 

komponistu Pāvelu Johansonu ir uzrunājusi   Vizmas Belševicas grāmatas .Kuru dzejoli 

komponējis Pāvels Johansons? 

_________________________________________________________  

 

Kāda ir Pāvela Johansona saistība ar Latviju? (Iespējams iegūt 3 papildpunktus!) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

11. Kāds nosaukums ir V. Belševicas autobiogrāfiskajai triloģijai? 

___________________________________________________________________________  

 

12. Dailes teātra aktrise Ausma Kantāne ir izveidojusi monoizrādi, kurā aktrise runā Vizmas 

Belševicas dzeju. Kā sauc šo izrādi? 

___________________________________________________   

13. Kādi ir populārākie V.Belševicas  tulkojumi? Nosauc vismaz trīs darbus vai autorus! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Filma, kas veidota pēc V. Belševicas tāda paša nosaukuma stāsta, ieguva lielu popularitāti 

Latvijā. Ka sauc filmu? ______________________________________________________  
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 15. Kādus apbalvojumus ir saņēmusi Vizma Belševica? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


