
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: Linda Nemiera un Inese Lāčauniece 
Metodiķe: Inese Lāčauniece
Dizains: Guna Poga
Ilustrācijas:  Aija Vinkelmane - Dreiere, Guna Poga
Izstrādāja: Biedrība "Ziemeļu puse" 

Apskatītā grāmata:
Linda Nemiera "Rīgas raganas", izdevniecība “Zvaigzne ABC”, 2021
Grāmatas vāka dizains: Aija Vinkelmane - Dreiere, Vita Lēnerte
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Kāpēc šis temats ir būtisks?
 
Agneses Nemieras romāns “Rīgas raganas” liek pacelt acis un ieraudzīt Rīgu no 
jauna, vienlaikus ļaujot ielūkoties pilsētas tumšākajās un noslēpumainākajās 
dzīlēs.
Detalizēti lasot tekstu, pētot informāciju par Rīgas vēstures lappusēm un 
izsakot pieņēmumus ar simbolu nozīmi, tiks pilnveidota informācijpratība, tiks 
paplašināta gan literārā, gan dzīves pieredze. 
Skolēnam sasniedzamais rezultāts
Izmantojot digitālos resursus, tiek noskaidrots ziedu slepenā sūtījuma saturs.
Fantazē un stāsta par reālijām, to pausto personības īpašībām pēc to attēla.
Prezentē simbolu, kurš atklāj savu personību.

Mērķauditorija
Šo materiālu ieteicams izmantot 7.-9. klašu skolēniem (pēc skolotāja ieskatiem 
– arī citās klasēs) latviešu valodas un literatūras stundās, taču ir iespējams ar 
to strādāt arī citos mācību priekšmetos, piemēram, mazākumtautību dzimtās 
valodas stundās, latviešu kā otrās valodas mācību stundās, sociālo zinību, 
ģeogrāfijas u.c., veicinot skolēnu interesi par lasīšanu.
 

Ieteikumi materiāla izmantošanai
Grāmatzīmē tiek piedāvāts informatīvs materiāls lasītājam par romāna „Rīgas 
raganas” autori Lindu Nemieru un īsa darba anotācija.
 

Papildinformācija par autori un piedāvāto daiļdarbu
Par autori:
https://ej.uz/hu6r
https://ej.uz/f8o6
https://ej.uz/d5eh
https://ej.uz/go9i
https://ej.uz/dgsb
https://ej.uz/s15z
https://ej.uz/od5j

Grāmatas fragmenti:
https://ej.uz/idti
Ar kādu svarīgu cilvēku likteņiem raganas savulaik ir spēlējušās! 
https://ej.uz/hahn
Kuram gan nepatīk pabaidīties? https://ej.uz/71hx

LINDA
NEMIERA

Par grāmatu:
https://ej.uz/9jwp
https://ej.uz/kh6b
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Uzdevumi
Mācību materiālā ietverti uzdevumu piemēri, kā virzīties uz sasniedzamo 
rezultātu – no vienkāršā uz sarežģīto. Uzdevumus var veikt gan individuāli, gan 
sadarbojoties.

Sagatavošanās darbi uzdevumu veikšanai
Lai veiktu uzdevumus, ieteicams paredzēt laiku, kurā skolēni iepazīstas ar 
Lindas Nemieras romānu.
Pirms uzdevumu veikšanas ieteicama saruna par jūgendstilu Rīgā, iespējams 
apmeklēt muzeju vai izstaigāt Rīgas ielas, kurās var novērot jūgendstila iezīmes.
Pirms uzdevumiem var rosināt sarunu par to, kā romāns palīdz labāk iepazīt 
Rīgu, paskatīties uz to no cita skatupunkta. Sarunas rosinājumam var izmantot 
Džeinas Šteinbergas citātu: 

 “Nemierai jaunākajā grāmatā izdevies radīt lielisku un ticamu alternatīvās 
Rīgas versiju, kas pārsteidz, aizrauj un liek no jauna palūkoties uz mūsu seno 
pilsētu ar pavisam citu skatu. Linda drosmīgi spēlējas ar reāliem vēsturiskiem 
personāžiem un arhitektūras tendencēm, tā radot dinamisku stāstu, kurā savijas 
leģendas ar reāliem faktiem, mistērijas ar ikdienas situācijām, kā arī gudri 
apspēlēti pavisam neseni dokumentāli notikumi un pat sociālā problemātika.”

Sarunai par to, kā tapis romāns ieteicams iepazīties ar rakstnieces teikto:

 “Mēs katrs galvā saceram visādus stāstus, fantazējam, sapņojam, kā būtu, 
ja būtu. Vismaz man tā šķiet. Patiesībā jau šie stāsti ir mums visapkārt, visu laiku 
kaut kas notiek. Tikai man ir ļoti ziņkārīgs prāts, mani interesē, kāpēc tas notika, 
kāpēc tieši tā? Un tad es atbildu uz šo jautājumu ar savu versiju. Tā arī rodas 
iedvesma.
 Piemēram, Rīgas raganās ir ļoti daudz rakstīts par jūgendstilu. Un saknes 
meklējamas tajā, ka mana vecmāmiņa studēja vēsturi, un, ejot pa Rīgas ielām, 
man daudz stāstīja par ēku fasādēm, par jūgendu, par nacionālo romantismu. 
Man tas likās tik skaisti – nacionālais romantisms, romantiska fasāde... Tas palika 
manās atmiņās, un tagad, rakstot Rīgas raganas un vairāk pētot jūgendstilu, 
simbolismu tā tēlos, sižets pats devās rokās.

 Rīgas raganas rakstot, es gāju uz lekcijām, klausījos arhitektos par 
jūgendstilu, par pilsētbūvniecības principiem, pārlasīju ļoti daudz arhitektūras 
grāmatu. Lai uzzinātu vissmalkākās detaļas un nianses, kas grāmatā var iedot to 
īsteno odziņu. Dažreiz ir tā, ka šajā izpētē tiek pavadītas simtiem stundu, lai 
dabūtu tikai divus teikumus grāmatā. Taču tad šie teikumi ir tādi, ka tiem ir 
pamats, tas ir fundaments. Jo tā ir patiesība. Un, jo vairāk meklē, jo vairāk šādus 
atslēgvārdus var atrast. Tā ka kaut kas ir jāzina.” https://ej.uz/dgsb
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Noslēguma aktivitātes
Ieteicams veidot izveidoto simbolu zīmējumu vai attēlu izstādi.
Pēc uzdevumu veikšanas ieteicams izvērtēt, kuras prasmes konkrētie uzdevumi 
piedāvājuši attīstīt, kopīgi vienoties par trim secinājumiem, kas varētu noderēt, 
veicot citus uzdevumus. 

Uzdevuma mērķis ir pilnveidot prasmi meklēt un atlasīt 
nepieciešamo informāciju.

Skolēniem jāatrod informācija ar to, kādu vēstījumu senāk 
varēja nodot ar konkrētu ziedu buķeti.

Atbilde:
sarkana roze - mīlestība
narcises - cieņa 
margrietiņa - cerība
paparde - pazemība
ozols - spēks
kastaņas lapas - greznība, pārticība

Uzdevums mērķis ir rosināt pārdomāt un izteikt 
pieņēmumus,
kā māju fasādēs izmantotie simboli atklāj personības 
īpašības.

 Uzdevuma mērķis ir rosināt skolēnus domāt par zīmēm, 
simboliem, ar kurām varētu raksturot sevi. Prezentēt savu 
simbola vizualizāciju.

1.uzdevums.
Slepenais vēstījums!

2.uzdevums.
Ko mums stāsta
māju fasādes?

3.uzdevums.
Simboli kā
pašizteiksmes veids. 
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Papildinformācija par tematu
Jēdziena “Ragana” izmantojums citos mākslas darbos vai veidos:
https://tezaurs.lv/ragana:1
Režisora Jāzepa Podnieka filma “Ragana” - https://ej.uz/urxp
Roalds Dāls “Raganas” (arī spēlfilma)
Izstāde - https://ej.uz/8mwn un  https://ej.uz/hf7o
Rainis luga “Rīgas ragana”
Ragana folklorā = https://jaunagaita.net/jg273/JG273_Laime.htm
https://ej.uz/irma
https://ej.uz/u2wn

Ģeogrāfija
raganas nosaukums Latvijas ģeogrāfiskajos nosaukumos
https://ej.uz/va4f
https://ej.uz/36jt

Rīgas jūgendstils
https://jugendstils.riga.lv//JugendstilsRiga/Architecture/
https://enciklopedija.lv/skirklis/9011
metodiskais līdzeklis - https://ej.uz/1axy
https://ej.uz/b3rs
https://ej.uz/coex


