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Edvarts Virza. Biogrāfija un daiļrade.  
Vārds, uzvārds  

 

1.uzdevums.  Iepazīstoties ar E. Virzas biogrāfiju, papildini tekstu! (12p.) 

Edvarts Virza (īstajā vārdā ………………………………..) dzimis 1883. gada 27. decembrī Jelgavas apriņķa 

…………….. pagasta Rāceņos saimnieka ģimenē. Dzīvojis dzimtas mājās „………………", mācījies franču 

valodu un atdzejojis franču autoru darbus. 1916. gadā Edvarts Virza iestājās 

…….....…..……………………………, kuru komandēja Jukums Vācietis. 1919. gada rudenī Melngalvju namā 

dzejnieks iepazinās ar dzejnieci ………………………….. 1920. gadā Virza sarakstīja poēmu 

„………………………………….", ko veltīja sievai, bet 1920. gada 17. oktobrī abi dzejnieki apprecējās. E. 

Virzas proza - tēlojumi un stāsti - apkopoti krājumā „…………………………………….." (1923). Virza bijis 

Latvijas ………………………………….. vadītājs Parīzē (1920-1922); laikraksta „……………..…………" 

literārās daļas vadītājs (1923-1940), radiofona priekšlasījumu nodaļas vadītājs, ………………… teātra direktors 

(30. gados), Izglītības ministrijas ……………….. nodaļas vadītājs (1934-1936). Edvarts Virza miris 

……………………………….. Rīgā, apbedīts Meža kapos. 

Dzejoļu krājumi (6) Poēmas un proza (4) Publicistiskie krājumi  

un monogrāfijas (5) 

   

   

   

   

   

   

 

3. uzdevums. Veido dzejnieka literāro portretu pēc A. Eglīša citāta un attēla! Pie bultām pieraksti rakstura 

iezīmes! (9p.+15p.)  

„(..) līdzko Virza sāka runāt, viņa sparīgā valoda, asā ironija, galliskās divdomības un rablēziskās hiperbolas ar 

uzviju izlīdzināja auguma trūkumus. Viņš allaž vadīja sarunas, viņa skanīgā balss piepildīja telpu, viņa sparīgums 

aizrāva. Tikai īsu brīdi viņa klātienē sarunas kavējās pie ikdienišķām lietām. Gluži nemanot, viņš tās pievērsa 

mākslām un dzejai, un drīzi vien atskanēja pa citātam un, raugi, jau Virza sāka deklamēt un visi apklusa un 

klausījās kā apburti” – stāstījis Anšlavs Eglītis. 

 
2. uzdevums. Ievieto tabulā E.Virzas literāros darbus! (16p.) 
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Fotogrāfijā: Edvarts Virza 

Fotogrāfijas avots: https://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Virza_Edvarts.jpg  

 

* gallu valoda (tekstā gallisks) – mirusi ide valodu saimes ķeltu valodu grupas valoda. Senākie rakstu pieminekļi 

no 4. gadsimta pirms Kristus; 5.–6. gadsimtā gallu valodu izspieda latīņu valoda. (Avots: Latvijas Enciklopēdiskā 

vārdnīca.) 

* Fransuā Rablē (tekstā rablēzisks) – renesanses autors. 

 

Edvarta Virzas raksturojums 

 

 

 

 

 

 

 

4. uzdevums. Izskaidro 3. uzdevumā izcelto vārdu nozīmi, izmantojot dažādas Letonikas vārdnīcas! (3p.) 

Ironija – 

Hiperbola –  

Deklamēt –  

 

E. Virza 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Virza_Edvarts.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Edvarts_Virza
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5. Norādes skolotājiem 

Darbs paredzēts vienai mācību stundai – (40 minūtēm) pirms stundas, kurā runāsiet par „Straumēniem”. Stundas 

sākumā skolēni tiek iepazīstināti ar E.Virzas biogrāfiju. Ideāli, ja varat strādāt datorklasē un katram 

izglītojamajam pieejams internets, lai varētu izmantot interneta resursus un mācību grāmatu. 

 


