
“Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” 
 

 Atbildes uz 3. kārtas jautājumiem 
 

1. 2017.gadā autores pirmais izdotais romāns kļuva par vieglās literatūras sensāciju Latvijā. Autore atzīst: 

„Man liekas, vieglā literatūra ir ļoti labs veids, kā atpūsties, atslābināties. Tāpēc es izlēmu arī pati 

rakstīt par tādām tēmām, ko nav pieņemts uzskatīt par dziļi nopietnām un smagām, kas ir vairāk 

izklaidējošas. Lai gan vienlaicīgi attiecības un jūtu pasaule – tieši tas jau ir mūsu dzīves pamatā.” Kā 

sauc autori, kura teikusi šos vārdus un 2017.gadā izdevusi savu pirmo romānu? 

a) Gunita Lagzdiņa 

b) Karīna Račko 

c) Jana Veinberga 

d) Ieva Melgalve 
 

2. Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā viesojušās daudzas augstas amatpersonas. Kurš no viesiem savā 

uzrunā teicis šādus vārdus: “Baltijas valstis piedzīvojušas vienu no mūslaiku dramatiskākajām 

transformācijām, tās kādreiz bija sagūstītas valstis, taču tagad tās ir mūsu sabiedrotās NATO aliansē, 

tās ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Tas viss noticis mazliet vairāk nekā vienas desmitgades laikā. 

Latvieši, igauņi un lietuvieši pierādījuši, ka mīlestība pret brīvību ir stiprāka par impērijas gribu. 

Savukārt šodien jūs atbalstāt brīvību arī aiz savu valstu robežām, lai citiem nebūtu jācieš no tās 

netaisnības, kādu esat pazinuši jūs.”? 

a) Angele Merkele 

b) Džo Baidens 

c) Džordžs Bušs 

d) Hilarija Klintone 
 

3. Kurš no latviešu komponistiem intervijā izdevumam  “Kultūras Diena” aizvadītajā gadā teicis šādus 

vārdus: “Rakstu tā, kā patīk man pašam, un ceru, ka tas varētu patikt arī kādam no kaimiņu mājas.”? 

a) Zigmars Liepiņš 

b) Imants Kalniņš 

c) Raimonds Pauls 

d) Kārlis Lācis 
 

4. 2018.gadā izdevniecība „Dienas Grāmata” izdevusi Andra Akmentiņa romānu „Skolotāji”. Romāns 

vēsta par lauku skolotājiem Hruščova atkušņa laikā un jau paguvis izpelnīties daudzu lasītāju 

simpātijas. Romāna autors intervijā laikrakstam „Kurzemnieks”, runājot par autoritātēm un 

skolotājiem, izcēlis kādu mācībspēku, atzīstot to par lielu autoritāti. Kas ir šis skolotājs, par kuru 

Andris Akmentiņš teicis, ka viņš bija autoritāte kopš pirmās brīvvalsts laika, un tāds arī palika līdz 

mūža galam, un padomju laikos viņu nav spējis nokaut pat tas, ka piedalījies leģionā? 

a) Gunārs Rumba 

b) Rūdolfs Mellers 

c) Austris Krauja 

d) Jānis Mencis 
 

5. Nereti sievietes izvēlas noklusēt savu patieso vecumu, taču šī māksliniece no sava gadu skaita 

nekautrējas. Kas ir šī aktrise, kura par saviem gadiem saka vārdus: „Kad to ciparu ieraugu, tas, protams, 

mani mulsina, bet es ar to nestaigāju kā ar smagu nastu. Jo tā nav nasta. Tas ir dzīves nogrieznis, kas 

jau noiets, un es ar to esmu bagāta un lepna.” 

a) Dita Lūriņa 

b) Esmeralda Ermale 



c) Indra Briķe 

d) Zane Jančevska 
 

6. Latvijas var lepoties ar saviem sportistiem un viņu sasniegumiem, kas nesuši mūsu valsts vārdu plašajā 

pasaulē. Daudzi no viņiem savu ceļu sportā iet jau no agras bērnības, tostarp arī šis sportists, kura 

vārds cieši saistīts ar motosportu. „Kad viņš piedzima, Brigitai, manai sievai, drīz vien vajadzēja 

atgriezties algas darbā, un puika visbiežāk palika manā pieskatīšanā. Ņēmu līdzi uz sacīkstēm jau no 

trim gadiņiem, un viņš pierada gan rāpties uz motocikla, gan krāmēties ar atslēdziņām, pārbaudot, vai 

visas skrūves pievilktas,” par savu dēlu, slavenu sportistu, reiz teicis viņa tēvs. Kas ir šis sportists? 

a) Pauls Jonass 

b) Kristers Serģis 

c) Jānis Vinters 

d) Matīss Karro 
 

7. Kad mākslinieki intervijās stāsta par darbu radīšanas procesu, vienmēr tiek pieminēts arī fons – telpa, 

gaisma, mūzika, skaņas un citi apstākļi, kas pavada un iespaido darba tapšanu. Taču ir kāds mākslinieks, 

kurš presei atzinis, ka klusumā nemaz nevarot pastrādāt. Ar mūziku viņš rada savu atmosfēru, kas 

noteikti arī ietekmē darbu. Kas ir šis mākslinieks? 

a) Toms Harjo 

b) Kalvis Zuters 

c) Kristians Brekte 

d) Rūdolfs Štammers 
 

8. Kopš Everestā 1953.gadā pirmo reizi uzkāpa jaunzēlandietis Edmunds Hilarijs un Tenzings Norgajs 

Šerpa, pasaules augstākā kalna virsotnē uzkāpuši tūkstošiem cilvēku, taču visbeidzot 1995.gadā, pēc 30 

gadu gatavošanās, to sasniedza arī pirmie latvieši. Kuriem latviešu alpīnistiem pirmajiem izdevās 

iekarot Everestu? 

Imantam Zaulam un Teodoram Ķirsim 
 

9. Viņu pelnīti dēvē par jaunas ēras aizsācēju latviešu dramaturģijā. Savas dzīves laikā viņš izdzīvoja pilnu 

emociju spektru – no kases gabalu autora līdz kulta rakstniekam, no atstumtā līdz ļaužu mīlulim. Viņu 

nīda varas aprindas, toties augstu novērtēja un mīlēja lasītāji, skatītāji, folkloristi, kultūrvēsturnieki. 

Savulaik studējis arhitektūru, dzīves laikā uzrakstījis 42 lugas. Lūdzu, nosauciet šo ievērojamo latviešu 

dramaturgu! 

a) Mārtiņš Zīverts 

b) Gunārs Priede 

c) Ārijs Geikins 

d) Pauls Putniņš 
 

10. 2016.gadā Beļģijā Dimanta līgas pēdējā posmā labojot pašai piederošo Latvijas rekordu, sportiste 

uzvarēja visaugstākās raudzes vieglatlētikas komercsacensību pēdējā posmā un arī sezonas 

kopvērtējumā. Šis ir līdz šim augstākais sasniegums kādam no Latvijas sportistiem šajās sacensībās. 

Kura no Latvijas vieglatlētēm svinēja uzvaru Dimanta līgas seriāla kopvērtējumā 2016.gadā? 

a) Madara Palameika 

b) Gunta Latiševa-Čudare 

c) Līga Velvere 

d) Līna Mūze  

 

* Pareizās atbildes atzīmētas ar zaļu krāsu. 


