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ALBERTS BELS 

ROMĀNS „BŪRIS” 

Ir pazudis rīdzinieks, arhitekts Bērzs, kurš septembra nogalē brīvdienās ir devies uz laukiem 

palīdzēt vecākiem. Viņa sieva Edīte sākotnēji neuztraucas, jo domā, ka Edmunds ir aizkavējies pie 

vecākiem un pirmdienas rītā ir devies uz darbu, neiegriežoties mājās. Viņa dodas pie Edmunda Bērza 

vecākiem, pieļaudama, ka varētu būt saslimis vai nomiris kāds no vecīšiem, taču tie ir sveiki veseli. 

Edīte uzzina, ka sestdienas vakarā vīrs ir izbraucis uz mājām. Otrdien viņa dodas pie izmeklētāja 

Valda Strūgas, un tas uzsāk Edmunda Bērza meklēšanu. Meklēšanas procesā izmeklētājs iepazīstas 

ar arhitekta radiem, draugiem, darbabiedriem, vecākiem, lauku kaimiņieni dārznieci Mari, sākotnēji 

meklēdams vainīgo šo cilvēku vidū. Valdis Strūga iepazīst arī pazudušā personību, ieradumus - 

Edmunds Bērzs ir tipiska viduvējība, sīkumains, paskops un ar nelāgu raksturu. Labs arhitekts, kas 

apveltīts ar izcilām savu projektu izsišanas spējām padomju birokrātijā, bet citādi viņš nav ne ar ko 

sevišķu izcēlies. Dzīvojis samērā pārtikuša cilvēka dzīvi, pieder dzīvoklis un mašīna. Vēl atklājas, ka 

arī viņš ir cietis no podagras tāpat kā pats izmeklētājs Valdis Strūga.  

Edmunda Bērza automašīna – sūnu zaļš Moskvičs 412 - tiek atrasta, tā ir izjaukta pa daļām 

un noslīcināta Ladogas ezerā. Izmeklēšana velkas samērā gausi, beidzot tā aizved pie sīkas autozagļu 

bandas vadoņa Kārļa Dindāna, kurš tiek uzmeklēts nomaļā meža nostūrī, slēpjoties pamestā mājā. 

Noziedznieks apšaudē tiek smagi ievainots, slimnīcā spēj izdvest vienu vienīgu vārdu – būris.  

Būris? 

Kāpēc būris? 

Kur atrodas šis būris? 

Kas noticis ar Edmundu Bērzu? 

Izlasiet norādītajā saitē romāna turpinājumu (143. līdz 199.lpp.) un izpildiet uzdevumus! 

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/18509307.pdf 

Uzdevumi: 

1.uzdevums 

Atainojiet, kā jūtas, par ko domā, pēc kā ilgojas un ko dara Edmunds Bērzs, nokļuvis būrī, (8 – 10 

opcijas; var veidot apakšpunktu formā, var parādīt shematiski – kā domu karti, var zīmēt komiksu )! 

 

 

 

 

 

 

2.uzdevums 

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/18509307.pdf
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Izveidojiet Edmunda Bērza „pārtikas grozu” (kas tajā ietilpa, kā Edmunds Bērzs to ieguva)? Esiet 

ļoti radoši – zīmējiet, vizualizējiet datorizēti vai ar roku… ! 

 

 

 

 

 

 

3. uzdevums 

Uzraksti, kā beidzas romāns! 

 

4. uzdevums 

Ko būris atņem Edmundam Bērzam, ko Būris dod Edmundam Bērzam? 

 

atņem dod 

  

  

  

  

  

  

 

5.uzdevums 

Uzraksti savas pārdomas „Mans būris, mana būrība” (kas mani traucē dzīvot tā, kā vēlos? Kas mani 

ierobežo ārēji, kas – iekšēji kurš būris – iekšējais vai ārējais – ir lielāks?)! (apjoms – 90 vārdu) 


