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1. Darba lapa 

Jāņa Poruka biogrāfijas un daiļrades fakti. 
 

1. Iepazīsties ar Jāņa Poruka personības faktiem un izveido Jāņa Poruka radošo CV! 

www.letonika.lv/lasitava 

(https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2190863&q=poruks 

Vārds, uzvārds  

Dzimšanas dati  

Dzimšanas vieta  

 

Vecāki  

 

 

Bērnība, skolas 

gaitas, izglītība 

 

 

 

 

Jaunība, darba 

vietas 

 

 

 

Miršanas dati  

 
2. Iepazīsties ar J. Poruka daiļrades faktiem un papildini teikumus! www.letonika.lv/lasitava 

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2189831&q=poruks; 

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2189836&q=poruks  

1) Ražīgākie J. Poruka literatūras veidi bija ________________________________________________ 

2) Pirmais rakstnieka spilgtākais darbs bija _________________________________________________ 

3) Savā daiļradē J. Poruks pārstāv tādu literatūras virzienu kā _______________________________, 

kuram raksturīga ___________________________________________________________________ 

4) J. Porukam ir savdabīgs rakstības stils – _________________________________________________ 

5) Autoraprāt, mīlestības daiļumu spēj glābt tikai ___________________, tāpēc gandrīz visus rakstnieka 

prozas darbus caurvij atziņa, ka ________________________________________________________ 

6)  J. Poruks prozā dominējošais nav lauku dzīves tēlojums, bet ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7) Vieni no lasītāju iemīļotākajiem stāstiem, kuros izpaužas dziļas dvēseles sāpes, ir 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

http://www.letonika.lv/lasitava
http://www.letonika.lv/lasitava
https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2189836&q=poruks
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2. Darba lapa 

J.Poruka stāsts “Brūklenāju vaiņags”. 

1. Lasi J. Poruka stāstu “Brūklenāju vaiņags”! www.letonika.lv/lasitava  

https://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=154&q=poruks#2191037/I:13#/B:13 

 

1.1.Izlasi Matīsa Kaudzītes dzejoli “Brūklenājs”! 

 

Rozes sen jau novītušas  “Teic – ar kādu prieku vari 

Nav no rudens saudzētas,    Zaļot vientul’s, brūklenāj! 

Īsu brīdi ziedējušas,     Kam tu it kā rozes arī 

Grūti, grūti audzētas.     Zaļošanas neatstāj?” 

 

Nekopts klusā meža malā  “Pastāvīgi zaļot raugu 

Brūklenājs aug vienumaļš,    Nenoskārstai vaj’dzībai: 

Vasarā vai ziemas salā    Kapu vainagiem es augu 

Viņš arvienu jauns un zaļš.    Dažai rožu kopējai.” 

 

1) Kāpēc dzejolī autors pretstatījis rozes un brūklenāja tēlu? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Kas, tavuprāt, cilvēka dzīvē ir zūdošs un kas ir paliekošs? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Kāpēc stāstā Vīksnes kungu valdzina brūklenāji? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Raksturo stāsta galvenos varoņus! Domu pamatošanai izmanto citātus no teksta! 

 Sociālais stāvoklis Vecums Ārējais izskats Rakstura iezīmes 

Līvija  

 

 

 

   

Vīksnes kungs  
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1.3. Atbildi uz jautājumiem! 

1) Kādi problēmjautājumi aplūkoti stāstā? 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

 

2) Par kādu tēlainās izteiksmes līdzekli stāstā kļūst brūklenāja tēls? Kāpēc? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Vai, tavuprāt, mūsdienās iespējams, patiesi mīlēt? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PALDIES! 


