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Mācību līdzeklis ir raidījuma “LITERATŪRE / PAMATSKOLA” papildmateriāls.
 
Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās — 
lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu jauniešiem paredzēto 
grāmatu un to autoru iepazīšanai. 

Uzdevumu autori: Agnese Zarāne un Inese Lāčauniece 
Metodiķe: Inese Lāčauniece
Dizainere: Guna Poga 
Izstrādāja: Biedrība "Ziemeļu puse" 

Apskatītā grāmata:
Agnese Zarāne „Laba meitene”, izdevniecība “Zvaigzne ABC”, 2021 
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 Pusaudža gados rakstniece nodevās drūmu vārsmu 
sacerēšanai, bet studiju gados, pateicoties iesūtītajiem darbiem, 
tika uzņemta Literārajā Akadēmijā, kuru viņa absolvēja četras 
reizes, jo viņai vienkārši ļoti patika mācīties pie dažādiem literātiem. 
Iemesli rakstīšanai ir mainījušies laika gaitā – bērnībā tā bija 
sajūsma par to, ka var radīt kaut ko saviem tuviniekiem (pārsvarā – 
ģimenei) nozīmīgu; depresīvajos pusaudža gados, kad viņa jutās 
vientuļa, nobijusies vai dusmīga, dienasgrāmatas un dzejas/stāstu 
rakstīšana bija kā vēstuļu rakstīšana, kā atklāšanās draugam. Kad 
Agnese sāka mācīties Literārajā Akadēmijā, pirmo reizi apzināti 
sāka saprast, ko un kāpēc ar rakstīto vārdu gribētu pateikt.

Agnese Zarāne (1989) ir rakstniece, 
apguvusi Prozas un Dzejas meistarklases 
Literārajā Akadēmijā  rakstnieku Ronalda 

Brieža, Janas Egles, Ievas Melgalves un 
Māra Salēja vadībā. Raksta prozu un 

mazliet dzeju. 2019. gadā iznācis viņas 
debijas romāns par jauniešu dzīvi 

"Slīdošās kāpnes", 2021. gadā – stāstu 
krājums "Laba meitene".

 Agnese Zarāne vienmēr ir vēlējusies 
izpausties publiski – dziedot, deklamējot 
dzejoļus vai rakstot. Jau bērnībā veidoju 
savas grāmatas, rakstīju dzeju par mammu, 
mūsu ģimenes kaķi un algebru. Viņas pirmais 
dzejolis bija veltījums mammai vārda dienā. 
Rakstniece atceras, ka tas iesākās ar šādām 
rīmēm:

 Stāstu krājuma “Laba meitene” stāstu varones ir 
meitenes, kuras ierobežo galvenokārt tuvinieku un sabiedrī-
bas uzlikti zīmogi, prasības un gaidas. Meitenei jābūt pieklā-
jīgai, skaistai, paklausīgai. Taču cilvēkā plosās iekšējas 
pretrunas starp to, ko gribas pašam un kas tiek darīts sevis 
dēļ, un to, kas patiesībā notiek tikai tāpēc, ka tā vajadzētu un 
ka to sagaida kāds cits. Stāstu krājums liek aizdomāties par 
jautājumu -  vai būt “labai meitenei” vienmēr ir labākais 
pašām stāstu varonēm un apkārtējiem? Grāmata “Laba 
meitene” ir stāstu krājums, kas aptver pusaudžu, jauniešu un 
pieaugušu sieviešu problēmu loku - mentālās veselības 
izaicinājumus, atkarības, līdzatkarīgas un emocionāli vardar-
bīgas attiecības, dzīvi ar kustību traucējumiem un citas. 



Ieraksti taisnstūrim iekšā (rāmī) tās īpašības, ko uzskati par labām 
un akceptējamām, savukārt ārpus rāmja - tās, ko uzskati par 
sliktām un nepieņemamām. 

Salīdzini savu darbu ar solabiedru! Pavēro, kas jūsu atbildēs ir 
kopīgs, kas – atšķirīgs.  Aizstāvi savu viedokli un vienlaikus 
ieklausies un pieņem arī otra skatījumu! 

Izrunājiet kopīgi klasē, kas ir veidojis priekšstatus par to, kas ir 
labs un kas - slikts. Vai tie ir tikai personiski vai arī tos ietekmējusi 
sabiedrība un vide, kurā atrodies? 
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***

Izlasi stāsta “Vakariņas” fragmentu!
 
Padomā, kuri dzimuma stereotipi ir ietverti šajā fragmentā? Attēlo 
shematiski stāstā ietverto tēlu darbības! Kā Tev šķiet, vai šāds lomu 
sadalījums ir atbilstošs un godīgs? 

Izvēlies no saraksta, kāda ir kopējā stāsta noskaņa? 
Dramatiska, ironiska, saspringta, … Pamato savu izvēli!

Kurus tēlainās izteiksmes līdzekļus (epitetus, salīdzinājumus, 
personifikācijas) tajā vari atrast? Iekrāso tos ar atšķirīgu krāsu!

Kādas valodas īpatnības vēl saskati stāstā?
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 Mamma, sirma un slima, taukām plaukstām apļoja kotlešu 
masu un kā parasti klāstīja banalitātes. „Pie mums viss kā jau pie 
mums. Tu jau zini, ka es neko tur nevaru padarīt… Kāpēc neatvedi 
Ilzīti?”

 Tradicionāla bija arī virtuves smarža – lētas cigaretes un 
sāja dvinga. Kādreiz, kad Inta vēl gāja skolā, ar šo smaržu bija 
piesūkušās visas drēbes. Pat pieaugot un pārvācoties uz citu 
dzīvesvietu, viņu reizēm turpināja vajāt sajūta, ka drēbes velk līdzi 
pagātnes smaku kā garu, neredzamu šlepi.

„Uz kurieni man viņu vest, mam? Labi, vēl tu, bet viņš…” Inta 
pārliecās pār galdu pēc naža, lai sasmalcinātu līdzi atvesto sieru. Kā 
vienmēr truls. Intas pusaudža gados, kad tēvs, pārnācis no nakts 
piedzīvojumiem, uzreiz ar visām ziemas virsdrēbēm mugurā nokrita, 
kur pagadās – uz grīdas, dīvāna vai gultā –, viņa drudžaini muļļāja 
galvā domu, ka reiz neizturēs, atnāks uz vecāku guļamistabu un, 
kamēr viņš atrodas pilnīgā komā vai kosmosā, izdarīs pāris veiklus, 
straujus dūrienus. Atriebīgās domas Intu arī biedēja – reizēm viņa 
ticēja, ka patiešām varētu nojūgties un izdarīt kaut ko briesmīgu.

 „Es atvedu arī cepumus.” Inta izvilka no lielveikala 
plastmasas maisa mazāku caurspīdīgu kulīti ar sveramajiem smilšu 
cepumiem un iekodās vienā no tiem, lai sajustos drošāk. Arī viņa 
nespēja atrast vārdus sarunai ar māti. No mutes kā cepuma kripatas 
bira tukšas frāzes. „Diezgan garšīgi.”
 „Kādreiz taču mazbērnam tie vecvecāki ir jāredz. Kādi esam, 
tādi esam, mūs taču vairs neizmainīsi,” māte turpināja iepriekš 
iesākto skaitāmpantiņu.

 



„Tu dzersi tēju?” Inta piegāja pie taukiem piespļaudītās plīts 
virsmas, piešķīla uguni  un uzlika uz liesmojošā riņķa tējkannu.

„Nevaru taču, vēl kotletes jāuztaisa,” mamma atrunājās.

Ārdurvīs noskrapstēja atslēga. Kāds smagiem soļiem pārkāpa 
slieksnim. Atnācēju pavadīja ritmiska pudeļu saskandināšanās. „Nāk 
ar dziesmu,” Inta pie sevis nodomāja. Nolicis maisiņu uz zema koka 
ķeblīša, tēvs novilka virsjaku un uzkarināja to uz vadža.

 „Vispār jau kaunu zaudējuši ar visiem tiem šmakcīzes 
nodokļiem. Padomā tikai, Ieviņ, apinītim atkal pacēluši cenu, dabūju 
pirkt lēto vīnu. O! A ko tad tu te?” viņš vaicāja, pamanījis meitu, un 
Inta nesaprata, vai viņas atnākšana ir priecīgs notikums vai 
nepatīkams pārsteigums.

 „Es taču tev teicu, ka šodien atbrauks meitiņa,” mamma kā 
taisnodamās steidza paskaidrot, atbalstījusies pret virtuves durvju 
stenderi. Stāvot uz sliekšņa starp ķēķi un koridoru, viņa īsu brīdi it 
kā sargāja robežu starp tēvu un meitu.

 „Vai tad visu, ko tu man buldurē, vispār var atcerēties, ko? Kā 
tāda radioprogramma pļurksti cauru dienu…” Viņš savilka lūpas 
šķībā smaidā. Augšējā zobu rinda, kurā rēgojās pāris caurumi, 
atgādināja vecu pianīnu ar izkritušiem taustiņiem. „Intiņ, nāc, 
sabučo tēti!” Cenzdamās noslēpt riebumu, Inta koridorā pienāca pie 
tēva un pavirši viņu apskāva. „Kas tad tagad būs! Mēnešiem tēvu 
neesi redzējusi un šitā uzvedies!”
 
 Tu taču tūliņ būsi ķēmā, vecais mērgli, viņa pie sevis 
nodomāja. Intas ķermenis viegli trīcēja, gadu gaitā uzkrātā spriedze 
atkal sāka skraidīt pa ķermeni kā iesprostota žurka. „Tu atkal 
dzersi?” atkāpjoties pāris soļus no tēva, viņai paspruka muļķīgs 
jautājums. Tēva redzokļi nikni iezibsnījās.

***
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Izvēlies vienu no variantos minētajiem varoņiem un īsā stāstījumā apraksti,
ar kādiem izaicinājumiem (nosauc vismaz trīs) ikdienā šis cilvēks varētu
saskarties un kāds atbalsts no līdzcilvēkiem viņam būtu nepieciešams:
 
 A) jaunietis, kuram ir trauksme un depresija;
 B) jaunietis, kuram ir kustību traucējumi;
 C) jaunietis, kas cieš no mobinga skolā.
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