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DARBA LAPA LITERATŪRĀ 

ELZAS STĒRSTES DZEJA UN PERSONĪBA 

Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Elzas Stērstes dzeju un personību, saskata kopsakarības viņas dzīves gaitā un 

dzejoļos, raksturo dzejoļos tēlotos Elzai svarīgos cilvēkus.  

1.uzdevums. Lasi Elzas Stērstes dzejoli “Tēvam” un raksturo, kāds ir Andrejs Stērste meitas acīs!  

Kad namā jau troksnis ir rimis 

Un gaitas un balsis kad klust,  

Tu ilgi vēl pārdomās grimis 

Pie sveces, kas nemanot kūst. 

 

Un skatu pār tautu tu meti: 

Vai postam reiz pienācis gals?  

Un simtām tev balsis sauc pretī: 

Tu – tuksnesī saucēja balss. 

 

Un mezgli, ko nespēsi raisīt, 

Vēl ciešāki vilksies un sies; 

Tev ceļu būs līdzenu taisīt, 

Pa kuru reiz sapņotais ies. 

 

Pa logu plūst pavasars iekšā 

Un rīta gaiss dzidrs un jauks, 

Bet nezūd tev skatiena priekšā 

Ne pretinieks, ne cīniņa lauks.  

 

 

Lai vieglāk būtu izprast, ko Elza Stērste domājusi, izlasi informāciju par Andreju Stērsti 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=6&q=st%C4%93rste&id=969424&&g=1 

 

2.uzdevums. Apkopojot uzzināto, nosauc, ko Andrejs Stērste darījis latviešu tautas labā!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=6&q=st%C4%93rste&id=969424&&g=1
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Secini, kāds bija Andreja Stērstes devums meitas Elzas Stērstes personības izveidē!  

 

 

3.uzdevums. Lasi Elzas Stērstes dzejoli “Tautas draugs ” un pastāsti, kas bija Rainis, 

kas Stučka ! 

Reiz Raini satiku, gar cietumu mēs gājām,- 

Es - bērns vēl mazs, viņš – jauneklis jau slaiks,-  

Un, plecos pacelta un aiznesta uz mājām, 

Es vārdus zināju: “Nāks laiks, tas jaunais laiks!” 

 

Viņš teiksmas stāstīja, kā Varons mošķus veicis, 

Par daiļo princesi, kas burvju miegā snauž; 

Tik bargus nostāstus neviens vēl nebij teicis- 

Par kungu kapličā, kurš zārku vaļā lauž. 

 

Bij Stučka mūsu draugs, vēl jauneklis un dedzīgs, 

Par patiesību mirt bij gatavs katru brīd: 

“Nāks laiks, ik bezzemnieks un kalps būs kļuvis redzīgs,  

Un svešiem kungiem tad būs pekli iepazīt!” 

 

Tā Rainis, Stučka reiz ir lauzis ceļu savu, 

Tas bērnam šķita tad tik nesniedzams un grūts, 

Par trauslu jutos es gūt cīņas laukā slavu, 

Pēc ziediem plaukstošiem un dailes alka krūts. 

 

No Raiņa, Stučkas tad es iemācījos vienu, 

Tā teica arī tēvs: - It visu tautai dod!  

Kā kramā cieši cirst tev katru mūža dienu, 

Lai greznas mantas trūkst, bet sirdi lepnu rod. 

 

Man vētras pāri gan ir brāzušās bez gala. 

Kā cilvēks paliku jums tuva vienmēr es –  

Ir bangās glābiņš labs un vētrā droša sala, 

Ja dziļas saknes aug no tavas dzimtenes.  

 

Papildu informāciju vari atrast te:  

Pēteris Stučka https://www.letonika.lv/groups/?cid=31812&r=2&lid=31812&q=&h=480 

Rainis https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=2&q=rainis&id=967012&g=1 

 

 

https://www.letonika.lv/groups/?cid=31812&r=2&lid=31812&q=&h=480
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=2&q=rainis&id=967012&g=1
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4.uzdevums. Atbildi uz jautājumiem!  

➢ Kādu savā dzejolī Elza raksturo Raini? 

➢ Kāds, Elzasprāt, ir Stučka? 

➢ Kurā gadā varētu notikt dzejoļa darbība? ( Elza dzimusi 1885.gadā)  

➢ Kas bija raksturīgs šim laikam?  

➢ Kas, tavuprāt, saistīja Elzas tēvu Andreju Stērsti, Raini un Pēteri Stučku?  

➢ Kādas kopīgas iezīmes ieraugi dzejoļos “Tēvam” un “Tautas draugs”?  

➢ Kādu mācību Elza paņem līdzi savā dzīvē no Raiņa, Stučkas un sava tēva?  

 


