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  “Literatūras ceļveža” oktobra numurs savus lasītājus sasniedz mūsu valsts jubilejas mēneša ieskaņā – 
laikā, kad rudens lasīšanas sezona rit pilnā sparā. Ar aplūkotās lasāmvielas daudzveidību bibliotekārus 
un citus mūsu izdevuma cienītājus pārsteigt vairs nevaram. Mūsu pieredzes bagātā eksperte Liega 
Piešiņa nemainīgi pratusi veikt intuitīvi trāpīgu izvēli bagātajā grāmatizdevēju piedāvājumā – viņas 
ieteikumiem var uzticēties, un tas pārbaudīts arī personīgi. Līdzīgi kā iepriekšējā numurā esam 
iekļāvuši arī vairāku LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēku 
ieteikumus. Oktobra numura novitāte – izdevumu vērtētāju un ieteicēju pulku papildinājuši arī vairāki 
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu filoloģijas maģistra studiju 
programmas 1. un 2. kursa studenti, kuriem literāro norišu vērtēšana ir laba prakse profesijas apguvē. 
Viņu izvēle nepārsteidz: tie ir mūsdienu jauno autoru – gan dzejas, gan prozas rakstītāju – daiļdarbi, 
kurus viņi piedāvā neatstāt bez ievērības arī mums, bibliotēku darbiniekiem. Dažus spilgtus pēdējo 
mēnešu nozares izdevumus aicina iegādāties vai vismaz tajos ielūkoties LNB nozaru krājumu 
speciālisti. Aicinām pievērst uzmanību arī nelielai niansei – vairāki izdevumi šajā numurā izpelnījušies 
vairāku vērtētāju interesi, savukārt daži – iekļauti arī iepriekšējā numurā. Ar to vēlamies pievērst 
uzmanību gan viedokļu dažādībai, gan arī izdevumu saturiskajai vērtībai. Sekojiet aprakstos 
norādītajām saitēm. Svinēsim patriotisko novembri kopā, tomēr dažubrīd piedāvājam laiku pavadīt arī 
divatā – aizraujošas un izzinošas grāmatas kompānijā! 
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Iesaka Mārtiņš Laizāns: 
 
Latviešu literatūra, 2007–2015. Sast. Kārlis Vērdiņš. Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, 2018. 416 lpp. ISBN 9789984893334. 
 
Pēc vienpadsmit gadiem kopš “Versija par... Latviešu literatūra, 2000–2006” sagaidīt ko sen 
neapzināti kārotu ir kā nejauši atrast jūtūbā dziesmu, kas ik pa laikam jau vairākus gadus galvā 
ieskanējusies, bet noskaidrot, kas tā īsti par dziesmu, nav izdevies. Līdzīgas izjūtas izdevās 
piedzīvot, paņemot lasāmpirkstos jaunāko kolektīvo monogrāfiju “Latviešu literatūra, 2007–2015”, 
kuru sastādījis Kārlis Vērdiņš. Krājumā apkopotie pētnieciskie raksti ļāva atcerēties jau šo to 
piemirstu, kas reiz lasīts, radot interesi pārlasīt vai izlasīt neuzspēto. Grāmatas sabiezējums 
salīdzinājumā ar iepriekšējo šāda veida pārskatu liecina gan par to, ka latviešu literatūrā ne tikai 
kaut kas notiek, bet arī ka tā, iespējams, mutuļo, gan arī par to, ka latviešu literārās pasaules 
parādības kļūst arvien daudzveidīgākas un sazarotākas – pat Andrejs Upīts vairs nespētu visu 
vienatnē nedz izlasīt, nedz aprakstīt! Īpatnējs, protams, ir Latvijas krievu literatūras iekļāvums 
kopīgajā latviešu literārajā divupē, savukārt latgaliešu un lībiešu ekstravaganti dzīvelīgās 
rakstniecības pozicionējums par paralēlām straumēm vietējām “lielajām kultūrvalodām”. Šķiet, ka 
būtu bijis vērtīgi sniegt kaut vai parindeni krievu dzejas paraugiem (lībiešu dzejas paraugiem tādi 
ir!). Kopumā tomēr šāds amerikāņu kalniņš laika atpakaļgaitā caur latviešu literatūras nesenāko 
desmitgadi ir baudāms pienesums latviešu rakstu mākslas pētniecībā un izziņā, kā arī noteikti 
iesakāma lasāmgrāmata visiem, kas zina, ka tāda mūsdienu latviešu literatūra vispār pastāv. 
 
http://lulfmi.lv/Iznakusi-kolektiva-monografija-Latviesu-literatura-2007-2015 
 
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznakusi-kolektiva-monografija-latviesu-literatura-20072015.d?id=50160383 
 
http://www.kroders.lv/highlight/3288 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu literatūras vēsture, jaunākā latviešu literatūra 
 

http://lulfmi.lv/Iznakusi-kolektiva-monografija-Latviesu-literatura-2007-2015
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznakusi-kolektiva-monografija-latviesu-literatura-20072015.d?id=50160383
http://www.kroders.lv/highlight/3288


 

 
 

 

Iesaka Ieva Kalniņa: 
 
Bergs, Arvils. Divi stāsti par Barsu. Rīga : Dienas Grāmata, 2018. 258 lpp. ISBN 9789934546624. 
 
Arvila Berga “Divi stāsti par Barsu” papildina pieticīgo latviešu jaunās ekonomiskās emigrācijas 
literatūru. Abos garstāstos ir raits vēstījums, daudz dialogu, vizuāli aprakstīti notikumi un daba. 
Abos darbos līdzīgi citiem latviešu rakstniekiem (L. Mukptupāvela, V. Lācītis) parādīts, ka nekādi 
dramatiski ekonomiski apstākļi stāstu varoņus nespiež dzīvot Londonā vai braukt uz Barsu 
(Barselonu), tas ir viņu raksturs un nespēja atrast savu vietu dzīvē, laimes meklējumi. Pirmā stāsta 
“Barsa” galvenais varonis Dinārs ir sociālo zinātņu students Londonā, kurš uzturas latviešu vidū, 
pastiprināti lieto antidepresantus, kaut kur strādā. Londonā darbu viņš zaudē, jo pēkšņi jābrauc uz 
Rīgu (un priekšnieks indietis, lai nedomā, ka Dinārs būs viņa vergs), bet Rīgā atstāj darbu, kur 
priekšnieks ir lohs un naivulis, jo viņam nav emigrācijas pieredzes, lai lidotu uz Barsu. Galvenā 
aprakstītā emigrācijas dzīves pieredze ir visa veida uzdzīve. Pats Dinārs, kurš kritiski vēro apkārtni 
un cilvēkus, studē par tantes līdzekļiem, Rīgā dzīvo uz Annas rēķina, uz Barselonu brauc par 
spānietes Žiletes naudu, aplaiž abas ar hlamīdijām un uzskata sevi par lielisku mīlnieku. 
Atgriežoties studēt Londonā, aplis atsākas no jauna. Garstāsta “Tetovētāja piektā stunda” 
galvenais varonis Georgs ir talantīgs un samērā labi apmaksāts tetovētājs Londonā, kurš dzīvo 
divatā ar mīļoto Madaru mazā atsevišķā dzīvoklītī (emigrantu sapņu piepildījuma sākums). Berga 
tēlotos vīriešus baida parasta dzīve un ģimene, kurā valda labklājība, ko viņu uzskatā noteikti 
pavada garīgs trulums un mietpilsonība. Protams, šādu dzīvi vēlas tikai sievietes. Sekodams 
brīnumainai spānietei, arī Gregors nonāk Barsā, bet apstājas Latgalē, kur Adamovas ezera krasta 
vientulībā ierīko sev māju. Autora ironija visspilgtāk izpaužas stāstu nobeigumā. Grāmata var 
ieinteresēt lasītājus, kuriem patīk ironiski latviešu emigrācijas stāsti. 
 
https://lalksne.blogspot.com/2018/07/alvils-bergs-divi-stasti-par-barsu.html 
 
http://m.la.lv/te-ir-mana-dzimtene-alvila-berga-latviesa-definicija 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_divi-stasti-par-barsu_-recenzija.-par-pupinam-sieru-un-milestibu-
14203811 
 
https://www.satori.lv/book/divi-stasti-par-barsu 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu stāsti 
 
Skatīt arī: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22660862.pdf 
 

 

https://lalksne.blogspot.com/2018/07/alvils-bergs-divi-stasti-par-barsu.html
http://m.la.lv/te-ir-mana-dzimtene-alvila-berga-latviesa-definicija
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_divi-stasti-par-barsu_-recenzija.-par-pupinam-sieru-un-milestibu-14203811
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_divi-stasti-par-barsu_-recenzija.-par-pupinam-sieru-un-milestibu-14203811
https://www.satori.lv/book/divi-stasti-par-barsu
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22660862.pdf


 

 
 
 

 

Iesaka Sigita Kušnere: 
 
Pūcītis, Uldis. Dienasgrāmatas. Rīga : Māra Vilde, 2018. 416 lpp. ISBN 9789934196089. 
 
Uldis Pūcītis – Cēzars Kalniņš (Četri balti krekli, 1967), Edgars (Purva bridējs, 1966) – lomas, kuras 
zina ikkatrs latviešu kino skatītājs. Talantīgs aktieris, spēkpilna personība, kura tikko publicētajās 
dienasgrāmatās atklājas kā cilvēks ar lielisku humora izjūtu, smalku laika, vides un līdzcilvēku 
izpratni, arī ar savām šaubām, sāpēm un nedrošību. Pirmie dienasgrāmatu ieraksti datēti ar 1948. 
gadu, kad Uldim ir vien 11 gadu, pēdējie – pusgadu pirms aktiera aiziešanas. Dienasgrāmata 
dokumentē faktiski visu padomju okupācijas laiku, kurā cilvēki turpināja dzīvot un izdzīvot, sapņot 
un censties sasniegt savus mērķus. Pūcīša gadījumā: kā kļūt par aktieri – gan ar sava talanta 
apziņu, gan ikdienas situācijas spiediena dēļ: “[16.02.1967.] Laikam vakar beidzās proves uz Edgaru 
(filma “Purva bridējs”) – laikam jau arī esmu pietiekami izprovēts. [..] Lai cik dīvaini būtu, gribas, lai 
es tiktu apstiprināts. Visu laiku iekšējas šaubas, ka tas nenotiks. Naudiņa sanāktu smuka jo smuka. 
[26.02.1967.] Runcis [Pēteris Pētersons] spieda man roku sakarā ar to, ka esmu apstiprināts uz 
Edgaru “Purva bridējā”. Tas nu ir grūts gabals, kas man pa vasaru stāv priekšā. Trakas lietas” 
(229.–230. lpp.). Līdzās sevis dīdīšanai – lasīt, domāt, censties, cīnīties, Pūcītis jokpilni tēlojis savu 
ikdienu, attiecības ar kolēģiem, draugiem, arī sāncenšiem gan uz skatuves, gan mīlas frontē: “[..] 
pagāja Ausmas [Kantānes] pirmizrāde. Vispār ne sevišķi labi. Normāli. Pēc izrādes aizgājām pie 
Pētersona. Bija vēl vesela čupa tā saukto progresīvo kritiķu. Šo to parunāja. Muļķības. Ausma 
laikam nopietni laiž ar Imantu Ziedoni. Tā nekas puika, progresīvs. Tas “Motocikls” viņam izdevies 
labi” (219. lpp.). Saistoši portretēti gan kolēģi, aktieri un režisori, gan draugi un paziņas no literātu 
vidus. Dzīva vēsture dzīvā pierakstā – patiešām izcila lasāmviela, kas ļauj ielūkoties aizkulisēs un 
saskatīt ne tikai teātra dzīves, bet arī noteikta laika perioda dzīves atspulgu. 
 
http://jauns.lv/raksts/sievietem/297675-izglabtas-geniala-aktiera-ulda-pucisa-dienasgramatas-atraitne-olivija-tas-jau-grasijas-
mest-krasni 
 
https://nra.lv/kultura/258505-ulda-pucisa-dienasgramatas-atklaj-skarbo-aktiera-ikdienu.htm 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu aktieri, dienasgrāmatas, biogrāfijas 
 

 

http://jauns.lv/raksts/sievietem/297675-izglabtas-geniala-aktiera-ulda-pucisa-dienasgramatas-atraitne-olivija-tas-jau-grasijas-mest-krasni
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https://nra.lv/kultura/258505-ulda-pucisa-dienasgramatas-atklaj-skarbo-aktiera-ikdienu.htm


 

 

Egle, Jana. Svešie jeb Miļeņkij ti moi. Rīga : Latvijas mediji, 2018. 272 lpp. ISBN 9789934155321. 
 
Jana Egle latviešu rakstniecības ainavā pieteica sevi ar stāstu krājumu “Gaismā”, kas jau kā pirmā 
autores prozas grāmata ieguva 2017. gada Latvijas balvu literatūrā. Šogad izdots nākamais Janas 
Egles stāstu krājums, kas patiesībā ir romāns stāstos, jo katrs atsevišķais teksts sasaistās ar citiem 
vienotā vēstījumā. Vien dažos stāstos rakstniece spējusi atklāt gan latviešu tautas vēstures sāpīgos 
krustpunktus, gan, precīzi veidojot tēlu psiholoģisko portretu, mūsdienu cilvēku emocionālo spriedzi 
līdztekus ledusaukstai līdzāspastāvēšanai, dzīvojot atsvešinātībā, kas ir sekas senām traumām, dzimtu 
noslēpumiem, neizrunātām sāpēm. Karš, okupācija, pāridarījumi nebeidzas mirklī, kad tiek nomainīti 
karogi. Attīrīšanās un sevis meklējumu ceļš līdz iekšējās brīvības sasniegšanai ir daudz ilgāks – 
paaudzēm ilgs. Saistošs vēstījums, precīzas detaļas, garšīga valoda, kas papildināta ar apvidvārdiem 
un ikdienas valodā reti lietotām, bet jo krāšņām konstrukcijām. Viens no šī gada spožākajiem prozas 
darbiem. 
 
Liega Piešiņa:  
Janas Egles pirmais stāstu krājums “Gaismā” saņēma Latvijas Literatūras gada balvu (LaLiGaBa), kā arī 
raisīja plašu rezonansi sabiedrībā – autore nebaidījās rakstīt par dzīves tumšajām pusēm, un tekstam ir 
spēcīga emocionāla pēcgarša. Tēlaini izsakoties, bija sajūta, ka ar smilšpapīra palīdzību ir “attīrīta 
lasītāja āda”. Jaunākajā krājumā “Svešie jeb Miļeņkij ti moj” apkopoti astoņi stāsti, un arī to raksturo 
emocionāla spriedze. Krājuma vienojošie elementi – Latvijas cilvēki, 20. un 21. gadsimta Latvija – ir 
atšķirīgi, bet skaudri, savstarpēji cieši saistīti. Stāstu varoņu dzīvesstāstos atklāti akcentēts sliktais, kas 
ir ciešā pretstatā mūsdienu pozitīvisma kultam. Autore, kura pati piedzīvojusi smagu depresiju, ar savu 
varoņu pārdzīvojumiem pauž domu, ka daudziem sagādā prieku “auklēšanās ar savām ciešanām”. 
Grāmata rada pārliecību, ka cilvēkam visvairāk nepieciešama tuvība – īstas, dzīvas un emocionālas 
saites, kuras cieši tur mūs vienu pie otra un dod spēku atbalstīt otru. 
 
http://sienakaudze.lv/2018/10/jana-egle-svesie-jeb-milenkij-ti-moi 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/rakstniece-jana-egle-stastiem-nemeginu-uzlikt-savu-emociju-valgu.a109534 
 
http://www.punctummagazine.lv/2018/10/10/iznacis-janas-egles-stastu-krajums-svesie-jeb-milenkijtimoi 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/stastu-krajuma-_svesie_-musu-debesu-dns-14207352 
 
http://www.ivitas-blogs.com/blogs/params/post/1613173/jana-egle-svesie-jeb-malenkij-ti-moi 
 
http://www.la.lv/pardzivojumus-kurus-izraisijusi-sistema-nevajag-parnest-uz-tautu 
 
https://gramatasirmanilabakiedraugi.wordpress.com/2018/11/01/svesie-jeb-milenkij-ti-moi/?fbclid=IwAR3QwKSoXM_Hkl9yoNg
dvZZPeLsBgdAc7h5Svo4zcZR7K1RzzS_PoP2Mh5s 
 
Atslēgvārdi:  
mūsdienu latviešu stāsti 
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Iesaka Liega Piešiņa 

 

 

 

 
Kleins, Ivars. Aktieru ligzda : teātris caur dienesta ieeju. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 219 lpp. ISBN 
9789934074936. 
 
Ivara Kleina grāmata “Aktieru ligzda jeb Teātris caur dienesta ieeju” galvenokārt adresēta tiem 
lasītājiem, kuriem tuvs latviešu teātris, jo tās satura pamatā ir pašu aktieru stāstījums par savu dzīvi 
vienā no noslēpumainākajām vietām – aizkulisēs. Sarunās ar vairāku teātru skatuves māksliniekiem 
autors skaidrojis, ar ko atšķiras dažādu paaudžu aktieru dzīves un spēles uztvere, pievēršot šai 
tēmai īpašu uzmanību. Publiskajā telpā šobrīd nav pieejami pētījumi par aktieru pašanalīzi un 
neformālajām problēmām ikdienas darbā, tādēļ “Aktieru ligzda jeb Teātris caur dienesta ieeju” atklāj 
aizkulišu dzīvi vēl nebijušā veidā. Blakus nopietnam atziņu un vērojumu izklāstam aktieri Ivaram 
Kleinam atklājuši savas intīmās pārdomas un vērojumus gan par tā dēvētajiem dienesta romāniem, 
gan psiholoģiskajiem sarežģījumiem, gan ekstrasensorajām sajūtām, radot lomas un strādājot uz 
skatuves. Tieši neuzbāzīgais sarunu stils un kopējā noskaņa piešķir ticamību grāmatā rakstītajam, 
kas lasīšanu padara par saturīgu izklaidi un teātra izziņu vienlaikus. Atšķirībā no žurnālos 
publicētajām intervijām grāmata ar savu tematisko savijumu atstāj fundamentālu pēcgaršu, jo tajā 
pieļaujamais teksta apjoms dod iespēju māksliniekiem par sevi izstāstīt visu, ko paši un autors 
uzskata par vajadzīgu. Tekstā izgaismojas vairākas vērtīgas un negaidītas atklāsmes, kuras lasītājus 
spēj padarīt par izglītotiem izrāžu apmeklētājiem. 
 
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/gramatu-stasti-svin-pirmos-5-fokusa-aktieru-ligzda-jeb-teatris-c.a109415 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu teātris, aktiermākslas psiholoģiskie aspekti 

 

 

 

 
Hīlija, Emma. Elizabete ir pazudusi. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. 288 lpp. ISBN 
9789984237091. 
 
Smeldze, sāpes un prieks sagaida tos, kuri lasīs 2014. gadā Lielbritānijā iznākušo grāmatu, kuru 
atzinīgi novērtējuši gan kritiķi, gan vienkāršie lasītāji. Tā ir laba lasāmviela visiem, kam patīk ne tikai 
izklaidēties, bet arī domāt. Grāmatas varone Moda, kura sasniegusi 82 gadu vecumu, sirgst ar 
demenci, un tas nozīmē, ka ar atmiņu viņa ir uz “jūs”. Romāna tēma ir nopietna, bet nevajadzētu 
nobīties, ka grāmata ir smaga. Latviešu literatūrā reti skartais sižets Emmai Hīlijai, kurai tas ir arī 
debijas romāns, ļauj asprātīgi risināt situācijas. Ar vecmāmiņu pieredzētais jau 15 gadu vecumā 
Emmu Hīliju ir mudinājis sākt rakstīt par šo delikāto jautājumu. Līdzās aprakstītajiem novērojumiem 
daiļdarbā tiek atklāts arī sens noziegums, kas lasītājiem liek aizdomāties par cilvēku slēptākajām 
izjūtām. Minētajā kontekstā vietā ir atgādinājums arī par Marka Hedona romāna “Savādais 
atgadījums ar suni naktī” varoni Kristoferu, kuram piemīt Aspergera sindroms, un kurš līdzīgi Modai 
romānā “Elizabete ir pazudusi” palīdz mums tapt atvērtākiem un redzīgākiem pret līdzcilvēkiem. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra-jaunumi/elizabete-ir-pazudusi.html 
 
Atslēgvārdi:  
mūsdienu britu romāns 

 

http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/gramatu-stasti-svin-pirmos-5-fokusa-aktieru-ligzda-jeb-teatris-c.a109415
https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra-jaunumi/elizabete-ir-pazudusi.html


 

 

Grofa, Lorina. Gaisma un niknums : romāns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 430 lpp. ISBN 
9789934071867. 
 
Lorina Grofa ir amerikāņu rakstniece, vairāku literāro balvu laureāte. 2017. gadā literārais 
izdevums “Granta” ierindojis rakstnieci starp paaudzes labākajiem jaunajiem amerikāņu 
rakstniekiem. Pats jaunākais Lorinas Grofas literārais devums ir stāstu krājums “Florida”, par kuru 
pati autore saka, ka tā ir viņas mīļākā grāmata. Kritiķi gan vēl savos vērtējumos par to nav 
vienojušies. Romāns “Gaisma un niknums” tulkots un izdots vairāk nekā 30 pasaules valstīs. 
Māras Poļakovas latviskais tulkojums savā mānīgajā vienkāršībā ir brīnišķīgs – mēs pilnībā 
varam izjust vēstījumu, kura teksts ir tik daudzslāņains, turklāt saglabāts īpašais rakstnieces 
izteiksmes veids un vērienīgais domu lidojums. Interesanti, ka tā ir viena no Baraka Obamas 
mīļākajām grāmatām. It kā – par laulības dzīvi. Galveno varoņu kopīgais stāsts ilgst apmēram 
ceturtdaļgadsimtu, un tas aprakstīts no abu pušu pozīcijām. Citi to uzskata par ideālo pāri, bet 
lasītājam atklājas nevērīga gaisma un vērīgs niknums. Grāmatu ir interesanti lasīt, bet grūti 
noticēt, ka aprakstītais pāris tik maz viens par otru zina. Izlasītajam ir spilgta, spēcīga un nedaudz 
dzeltena pēcgarša, kas ļauj to uzskatīt par emocionālu trilleri. 
 
https://www.tvnet.lv/6427695/gaisma-un-niknums 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-laists-amerikanu-rakstnieces-lorinas-grofas-romans-gaisma-un-niknu
ms.a295211 
 
https://latvietelasa.wordpress.com/2018/09/26/romans-gaisma-un-niknums-par-makslas-un-milestibas-gaismu-un-pa
ridarijuma-tumsu 
 
Atslēgvārdi:  
mūsdienu amerikāņu romāns 

 

 

 

 
Pereks, Žoržs. Dzīve lietošanas pamācība : romāni. No franču valodas tulkojuši Gita Grīnberga 
un Dens Dimiņš. Rīga : Mansards, 2018. 667 lpp. ISBN 9789934877100. 
 
Franču rakstnieka Žorža Pereka “Dzīve lietošanas pamācība” ir romāns-spēle, rotaļa, kurā savijas 
simtiem varoņu un viņu dzīvesstāstu. Grāmata ataino apstādinātu brīdi kādā Parīzes namā 20. 
gadsimta 70. gados un vēsta, kas notiek nama istabās un to varoņu likteņos, taču vienlaikus tas ir kā 
ceļojums laikā un literatūrā – te sastapsiet jau pazīstamus varoņus no Žila Verna, Franca Kafkas, 
Džeimsa Džoisa un citu autoru darbiem. Romānu var lasīt kā savdabīgu literatūras vēstures izklāstu 
– liecību par eksperimentālās literatūras ziedu laikiem, kad rakstnieki centās izpētīt līdz tam 
galvenokārt klasiski lineārā veidā uztverta teksta daudzveidīgās alternatīvās iespējas. Tulkotāju Gitas 
Grīnbergas un Dena Dimiņa darbs deviņu (!) gadu garumā šī romāna tulkošanā devis mums iespēju 
latviešu valodā baudīt autora tekstuālās virāžas teju neskartas, kārtējo reizi pierādot, ka izteiksmes 
iespējas latviešu valodā ir tikpat plašas, ja ne vēl plašākas kā tā saucamajās lielajās valodās. Pēc 
“Mansarda” domām, tā, iespējams, ir labākā tulkotā grāmata, ko apgāds līdz šim izdevis, un paši 
izdevēji ar to pamatoti lepojas. Ja šī grāmata nonāks kāda skolēna vai studenta rokās, kuru interesē 
literatūra un tās neierobežotās iespējas, varbūt tieši “Dzīve lietošanas pamācība” būs pamudinājums 
šim jaunajam lasītājam pievērsties literatūrai visā nopietnībā. 
 
Atslēgvārdi:  
franču mūsdienu romāns 
 
Skatīt arī: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22660862.pdf 
 

https://www.tvnet.lv/6427695/gaisma-un-niknums
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-laists-amerikanu-rakstnieces-lorinas-grofas-romans-gaisma-un-niknums.a295211
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-laists-amerikanu-rakstnieces-lorinas-grofas-romans-gaisma-un-niknums.a295211
https://latvietelasa.wordpress.com/2018/09/26/romans-gaisma-un-niknums-par-makslas-un-milestibas-gaismu-un-paridarijuma-tumsu
https://latvietelasa.wordpress.com/2018/09/26/romans-gaisma-un-niknums-par-makslas-un-milestibas-gaismu-un-paridarijuma-tumsu
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22660862.pdf


 

 

 

Hoknijs, Deivids, Geifords, Mārtins. Attēlu vēsture bērniem. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. 
128 lpp. ISBN 9789984236858. 
 
Deivids Hoknijs, kas ir viens no slavenākajiem un populārākajiem mūsdienu māksliniekiem, kopā 
ar mākslas kritiķi un grāmatu autoru Mārtinu Geifordu grāmatā par attēlu vēsturi iepriecina labas 
mākslas un labu sarunu cienītājus. Arī latviešu lasītāji ir pārliecinājušies, ka izdevums noder kā 
vērtīgu uzziņu avots plašam kultūras nozaru studentu un profesionāļu lokam. Tagad šim 
tandēmam grāmatas tapšanā pievienojusies Rouza Bleika. Izdevums aicina jaunos lasītājus 
iepazīt mākslas vēsturi, sākot ar zīmējumiem uz alu sienām un beidzot ar attēliem, kurus 
mūsdienās veidojam datoros un telefonos. Autoriem ir talants vienkārši, skaidri un iedvesmojoši 
runāt par mākslu, kā arī skaidrot āķīgus jautājumus. Piemēram: kas padara interesantas uz 
plakanas virsmas atstātas zīmes? ko atspoguļo attēli – patiesību vai melus? Savukārt Rouzas 
Bleikas ilustrācijas krāšņi un asprātīgi papildina abu autoru teikto, dzīvi un atraktīvi skaidrojot 
mākslas vēstures faktus jaunajiem lasītājiem. 
 
Atslēgvārdi:  
mākslas vēsture bērniem 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kalevdēls : igauņu tautas eposs. Frīdrihs Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars 
Godiņš. Rīga : Neputns, 2018. 332 lpp. ISBN 9789934565540. 
 
Guntars Godiņš vairāk nekā trīs gadus veltījis eposa “Kalevdēls” latviskošanai. Tas ir mūsdienās 
visvairāk tulkotais igauņu valodā sarakstītais daiļdarbs. Tā ir ne tikai igauņu kultūras vizītkarte un 
igauņu tautas “lielais stāsts”, savā ziņā tā ir arī izpratne par igauni. Igaunijā “Kalevdēls” piedzīvojis jau 
17 izdevumus. Eposs atdzejots vācu, krievu, ungāru, latviešu, somu, čehu, lietuviešu, rumāņu, ukraiņu, 
angļu, zviedru, franču un hindi valodā; iesākts darbs pie tā tulkojuma ķīniešu valodā, kā arī 
dienvidigauņu valodas – veraviešu – izloksnē. Fragmentu atdzejojumi un pārstāstījumi prozā izdoti 
arī dāņu, ebreju, itāļu un esperanto valodā. Latviešu valodā eposa fragmenti pirmoreiz publicēti 1904. 
gada periodikā Raiņa atdzejojumā, bet pilnā apjomā ar nosaukumu “Kalevipoegs” darbs iznācis 1929. 
gadā Elīnas Zālītes tulkojumā. Tradīciju, simbolu un mitoloģijas loki atdzejojumā atklāti, pateicoties 
Guntara Godiņa pētījumiem un viņa valodas izjūtai. Apgādā “Neputns” izdotā Frīdriha Reinholda 
Kreicvalda eposa “Kalevdēls” tulkojums ir Guntara Godiņa dāvana Igaunijai un Latvijai simtgadē. 
Nenovērtējams ir arī mākslinieka Armanda Zelča veikums. 
 
http://neputns.lv/book/kalevdels/#.W9wOkdUzaUk 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/kalevdels-igaunu-tautas-lielais-stasts-latviski.-stasta-tulkotaj.a109996 
 
http://www.la.lv/90-gadus-pec-pirma-tulkojuma-guntars-godins-atdzejojis-igaunu-eposu-kalevdels 
 
Atslēgvārdi:  
igauņu eposs, igauņu episkā dzeja 
 

http://neputns.lv/book/kalevdels/#.W9wOkdUzaUk
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/kalevdels-igaunu-tautas-lielais-stasts-latviski.-stasta-tulkotaj.a109996
http://www.la.lv/90-gadus-pec-pirma-tulkojuma-guntars-godins-atdzejojis-igaunu-eposu-kalevdels


 

Iesaka LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu 
filoloģijas maģistra studiju programmas studenti 

 

 
 
 

 

 
Iesaka Ruta Kurpniece: 
 
Gaile, Inga. Piena ceļi. Rīga : Mansards, 2018. 128 lpp. ISBN 9789934122163. 
 
“Piena ceļi” ir Ingas Gailes debija īsprozas žanrā. Krājumā apkopoti astoņi stāsti, kas tapuši pēdējo 
desmit gadu laikā. Nenoliedzama ir Gailes kā dzejnieces ietekme; visspilgtāk tas atklājas valodā – 
arī stāstos tā ir ļoti poētiska un, pats galvenais, nesamākslota. Tāpat kā dzejā, arī prozā Gailei patīk 
rotaļāties ar literārā darba struktūru un formu: šajā krājumā atrodami apziņas plūsmas piemēri, kā 
arī izvairīšanās no pieturzīmju lietojuma, dialogu neatdalīšana no pārējā teksta un nemitīgas 
skatpunkta maiņas. Krājuma kopīgais motīvs sasaucas ar grāmatas nosaukumu, precīzāk – tā ir 
metafora sievietes dzīves ritējumam, sievietes seksuālajai dziņai, attiecībām ar vīriešiem, 
grūtniecības periodam un tā nozīmei sievietes dzīvē. Grāmata ir izteikti femīna literatūra (ieskanas 
arī īsteni feministiskas notis), autore šajos darbos ielikusi savu pieredzi, pārdzīvojumus un 
notikumus no savas dzīves, atgādinot, ka “.. visi varoņi ir izdomāti. Jebkura sakritība ar reāli 
eksistējošām personām ir nejauša” (39). 
 
Liega Piešiņa:  
Ingas Ābeles un Andras Manfeldes rakstītais lasītājiem mēdz likt aizdomāties, ka pirms prozas 
viņas ir rakstījušas dzeju. Tieši tāpat ir ar Ingu Gaili, kura lasītāju un kritiķu uzmanību sākotnēji 
piesaistīja kā dzejniece un prozai pievērsusies salīdzinoši nesen. Viņas stāstu krājums tika gaidīts 
kopš 2012. gada, kad festivālā “Prozas lasījumi” autore ieguva galveno balvu par stāstu “Piena ceļi”. 
Krājumā ietvertajos astoņos ļoti personiskajos, atklātajos un tiešajos stāstos, kurus varētu nosaukt 
arī par “varoņstāstiem”, autore atļauj izaugt drāmai. Ingai Gailei ir raksturīgs personīgs cīniņš 
netaisnīgās situācijās, kur līdzās pastāv gan humors, gan asprātība. Nesamākslots un viegli 
uztverams sievišķīgs vēstījums grāmatas varonēm ļauj piedzīvot Maskavu – pilsētu, kur valda 
cenzūra, izjust bailes, atcerēties bērnību, palikt vienām, risināt nezināmu sieviešu Bībeles tēmu, 
cīnīties ar lieko svaru, dzīvot teātrī... No vienas puses, stāsti ir ļoti atšķirīgi, no otras puses, tie tomēr 
vienojas vienā – piena ceļa virzienā. Stāstu varones ir dažādas, taču notikumi – lielākoties pašas 
autores izdzīvoti. Vieni sacīs, ka stāstu krājums atklāj ko jaunu par sievietes pasauli, kamēr citi teiks, 
ka viss aprakstītais ir jau zināms, un meklēs iemeslus, kādēļ tas ilgi bijis aizmirsts un nepateikts... 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/iznacis-ingas-gailes-stastu-krajums-piena-celi.a294280 
 
http://lalksne.blogspot.com/2018/10/inga-gaile-piena-celi.html 
 
Atslēgvārdi:  
mūsdienu latviešu stāsti 
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Iesaka Kaspars Zalāns: 
 
Kā pārvarēt niezi galvaskausā? Sast. Artis Ostups. Rīga : Valters Dakša, 2018. 54 lpp. ISBN 
9789934874338. 
 
Kā pārvarēt niezi galvaskausā? – šis tik aktuālais, grūti nodefinējamais jautājums tiek uzdots 
apgāda “Valters Dakša” izdotās jauno dzejnieku antoloģijas nosaukumā. Antoloģijā lasāmi 7 
mūsdienu jauno dzejnieku darbi, kas plaši variē gan izteiksmē, gan saturā. Annas Belkovskas dzeja 
ir atklāta un dienasgrāmatiska un piesaista ar trāpīgiem tēliem (“vasaras naktīs pļavnieki smaržo 
pēc ezera”, 11. lpp.) un ikdienas sūruma atklāsmēm. Kirila Ēča poētika ir konceptuāla un rotaļīgi 
izaicinoša: šeit var sastapt gan dzejoli, kas uzrakstīts pašizdomātā izloksnē, gan arī apzināti 
jauniešu leksiku kopējošu gara darbu (“Sveiki te jums raxta ansis…”, 21. lpp.). E. F. Kuka rakstība 
iemieso interesantu balansu starp personīgas pieredzes manifestāciju un formāliem 
eksperimentiem. Viens no krājuma interesantākajiem darbiem ir Kuka dzejolis “tici man #4”, kura 
lielākā daļa kārtota divās slejās, tādēļ lasītājam ir iespēja tekstu izlasīt dažādos veidos – gan 
horizontāli, gan vertikāli. Raimonds Ķirķis ir, iespējams, visizaicinošākais krājuma autors, kurš 
pārbauda ne tikai dzejas, bet arī latviešu valodas robežas. Dzejoļu cietais ietvars iekļauj vēstījumu, 
kas, piemēram, atklāj gan personiskas pārdomas “dzerstiņa” laikā, gan vispārcilvēciskas pārdomas 
par cilvēku attiecībām. Marijas Luīzes Meļķes dzeja ir viskailākā gan izteiksmes, gan satura ziņā. 
Viņa iemieso autori, kurai poētika ir rupors personiskam apjukumam, sāpēm un savas vietas 
meklējumiem sabiedrībā. Laura Veipa naivistiskā dzeja ir atbruņojoša ar to, ka lasītājā var izraisīt 
jautājumu: vai tā arī var rakstīt? Kādam tas būs sašutuma, bet citam – priecīga pārsteiguma 
izsauciens. Krājumu noslēdz Lotes Vilmas Vītiņas darbi, kuri formā un saturā, iespējams, ir 
vismazāk provokatīvi, tomēr šķietami slēpj sevī zemstrāvas, kas atklājas tikai vērīgākajiem 
lasītājiem. Krājums ir gan pašlepns pieteikums, gan vērtīgs ieskats šī brīža dzejas aktualitātes. 
Līdzīgi kā tajā iekļautie dzejnieki: tas nav visaptverošs vai antoloģisks, tomēr kalpo kā saldskābisāļš 
starterītis, pēc kura nevar neprasīt: “Vēl!” 
 
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/139009/ka-parvaret-niezi-galvaskausa 
 
http://www.la.lv/ka-parvaret-niezi-galvaskausa 
 
Atslēgvārdi:  
mūsdienu latviešu dzeja 
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Iesaka Luīze Lote Āboltiņa: 
 
Deigelis, Dainis. Dievs beidz. Rīga : Valters Dakša, 2018. 56 lpp. ISBN 9789934874321. 
 
Dzejnieka Daiņa Deigeļa pirmais dzejas krājums “Dievs beidz” ir drosmīgs pieteikums Latvijas 
dzejas ainā, kas atklāj autora maskulīno un pretrunīgo sarunu ar sevi par sabiedrības problēmām un 
Dievu. Autora iekšējā pasaule, kas paspilgtināta ar jaunās mākslinieces Elizabetes Punkas 
modernajām ilustrācijām, provocē lasītāja iztēli un liek uzdot jautājumus. Tiešums, kas caurvij 
krājumu, neatstāj vienaldzīgu un apšauba personisko vērtību kanonu, kā arī kalpo par aicinājumu arī 
lasītājam aprunāties pašam ar sevi. 
 
https://www.satori.lv/book/dievs-beidz 
 
https://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/42894 
 
Atslēgvārdi:  
mūsdienu latviešu dzeja 
 

 

 
 

 

Iesaka Madara Līgotāja: 
 
Matulis, Haralds. Vidusšķiras problēmas. Rīga : Mansards, 2018. 87 lpp. ISBN 9789934121975. 
 
Filozofa un antropologa Haralda Matuļa (1979) grāmata “Vidusšķiras problēmas” (2018) ir lielisks 
piemērs tam, kā ar literāru darbu palīdzību rosināt lasītājus iziet no savas komforta zonas un domāt 
par sabiedrībai (akcentējot tieši vidusšķiras sociālo slāni) nozīmīgiem, arī nepatīkamiem un 
diskutabliem jautājumiem. Droši vien ikvienam Latvijas iedzīvotājam reiz radies jautājums par to, 
kas slēpjas aiz vidusšķiras definīcijas un kas raksturo tipisku šī slāņa pārstāvi. Matuļa prozas darbā 
tiek sniegtas atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem par vidusšķiru. “Vidusšķiras 
problēmas” ir ieteicamā literatūra, pirmkārt, jau tiem, kas sevi izjūt un apzinās kā piederīgus 
vidusšķirai un kam saprotamas un saistošas liekas šī sabiedrības slāņa aktualitātes un problēmas. 
Otrkārt, grāmata piesaistīs neordināra un savdabīga stila literāro darbu cienītāju uzmanību. Un, 
treškārt, tā būs piemērota lasāmviela visiem tiem, kas vēlas domāt un vērtēt nedaudz vairāk nekā 
ikdienā ierasts. 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_vidusskiras-problemas_-recenzija.-tev-vidusskira-14199510 
 
http://www.la.lv/mes-esam-vidusskira 
 
https://gramatasirmanilabakiedraugi.wordpress.com/2018/05/25/vidusskiras-problemas 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu dzejproza 
 

 

https://www.satori.lv/book/dievs-beidz
https://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/42894
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_vidusskiras-problemas_-recenzija.-tev-vidusskira-14199510
http://www.la.lv/mes-esam-vidusskira
https://gramatasirmanilabakiedraugi.wordpress.com/2018/05/25/vidusskiras-problemas


 

 
 

 

Iesaka Līga Sudare: 
 
Šnipke, Gunta. Ceļi. Rīga : Mansards, 2018. 56 lpp. ISBN 9789934121852. 
 
Lai gan līdz šim Liepājas dzejnieces un arhitektes Guntas Šnipkes vārds nav bijis plašākai publikai 
pazīstams, viņas trešais dzejas krājums “Ceļi” jau guvis ievērojamu atzinību – tas kļuvis gan par 
Dzejas dienu laureātu, gan ieguvis Ventspils starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas 
apbalvojumu – sudraba tintnīcu. Dzejas dienu padomes locekle Ingmāra Balode norāda, ka dzejas 
krājums “izceļas ar poētisku precizitāti, negaidīti asi un dzidri iezīmētu personīgās un mums visiem 
redzamās laiktelpas izjūtu.” Šnipkes dzejā radītā laiktelpa, no vienas puses, ir ļoti konkrēta – te ir 
gan Roma, gan Vērgale, gan Vīne un Jelgava, Kaļiņingrada, Lestene, Daugavpils un Krima, turklāt 
Liepāja kā refrēns jeb saistviela atkārtojas vēl un vēl – “Liepāja / Pēc darba”, “Liepāja / Pierastas 
lietas”, “Liepāja / Atklāšana” u. c. Tomēr nevajadzētu domāt, ka šī ir pilsētas dzeja, kas slavina vai 
apdzied dažādas pilsētas, jo, no otras puses, Šnipkes “Ceļi” ved daudz dziļāk – personīgā 
līdzpārdzīvojumā un kolektīvajā atmiņā, viegli nolasāmu ilūziju un orģinālu, jaunradītu metaforu 
pasaulē. To visu caurstrāvo mūsdienu pasaulei tik raksturīgā sajūta, ka esam visam pa vidu – starp 
laptopu un vērpjamo ratiņu, Dalailamu un Dieviņu, muhamedāņiem un mammas jaunības laiku 
cepurīti, latviski izrakstītām segām un lidostām, stacijām, pieturām “un es pa to burzmu vēl es / ar 
čemodānu / no pirmsplūdu pirmskaru / nekurienes” (Ērezunds / Vilciens, 18:22). Šnipke ir precīza 
vērotāja, kas vēro pati savu domu un intuitīvo asociāciju virkni. Viņa vēro pati savus katalizatorus, 
arī atmiņas un vēsturiskus notikumus. Šie vērojumi spēj aizkustināt ar saturu, suģestēt ar ritmu un 
pārsteigt ar valodas bagātību, tāpēc šīs dzejas ceļi ir baudāmi un interesanti, neatkarīgi no tā, kāds ir 
katra lasītāja galamērķis. 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/dzejas-dienu-balvu-sanem-gunta-snipke-par-krajumu-celi.a292432 
 
http://www.punctummagazine.lv/2018/10/11/pacelot-bez-noradem-piestat 
 
Atslēgvārdi:  
mūsdienu latviešu dzeja 
 
Skatīt arī: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22660862.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/dzejas-dienu-balvu-sanem-gunta-snipke-par-krajumu-celi.a292432
http://www.punctummagazine.lv/2018/10/11/pacelot-bez-noradem-piestat
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22660862.pdf


 

 
Iesaka Nozaru literatūras centra speciālisti 

 

 

 

 
Smits, Ians Heidens. Īsumā par fotogrāfiju. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. 224 lpp. ISBN 
9789984236735. 
 
Iana Heidena Smita grāmata ir nozīmīgs pienesums fotogrāfijas literatūras klāstam latviešu valodā. 
Tā ir veidota kā koncentrēts ceļvedis fotogrāfijas vēsturē, sniedzot īsu, taču pietiekami skaidrojošu 
informāciju par medija virzību no 19. gadsimta agrīnajiem eksperimentiem līdz mūsdienu vizuālās 
kultūras fenomenam – pašbildei. Izdevuma lasītājs tiek iepazīstināts ar būtiskākajiem fotogrāfijas 
terminiem, ikoniskākajiem autoriem un viņu darbiem, fototehnikām, žanriem un tēmām. Kā 
visaptverošs materiāls grāmata neatbild uz visiem jautājumiem, taču sniedz pietiekami plašu 
izpratni par fotogrāfijas daudzšķautņainību un būtiskākajiem pavērsieniem tās attīstības gaitā, kā 
arī kalpo par labu pamatu turpmākai izziņai. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/maksla/fotomaksla/isuma-par-fotografiju.html 
 
https://thestoryofelza.wordpress.com/2018/05/16/isuma-par-fotografiju 
 
Atslēgvārdi:  
fotomāksla, fotogrāfijas vēsture, fotogrāfi 

 

 

 
Johansone, Vēsma. Māras zīmē ierakstīti : amatniecība un lietišķā māksla Jaunpiebalgas 
novadā (19. līdz 21. gs.). [Jaunpiebalga] : [Vēsma Johansone], 2018. 436 lpp. ISBN 
9789934195044. 
 
Kultūrvēsturisks apskats par Jaunpiebalgas novada amatniecības un lietišķās mākslas tradīcijām 
un attīstību no 19. gadsimta līdz mūsdienām. Faktu materiāls, kas aptver vairāk nekā gadsimtu, ir 
papildināts ar plašu faktoloģisko izziņas materiālu un bagātīgu ilustrāciju klāstu – krāsainām un 
melnbaltām fotogrāfijām, kā arī reprodukcijām. Grāmatā ietvertas arī ziņas par māksliniekiem, kas 
nākuši no Jaunpiebalgas novada. Grāmatas autore ir Jaunpiebalgas vidusskolas bibliotekāre, 
ekonomikas un novada mācības skolotāja, Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja vadītāja un 
sabiedriskā darbiniece Vēsma Johansone. Krājumā izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva 
materiāli, Cēsu Vēstures muzeja, kā arī Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja un Etnogrāfiskās 
materiālu krātuves materiāli. 
 
Atslēgvārdi:  
amatniecība, dekoratīvi lietišķā māksla, Jaunpiebalgas novads 

 

   
 

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/maksla/fotomaksla/isuma-par-fotografiju.html
https://thestoryofelza.wordpress.com/2018/05/16/isuma-par-fotografiju


 

 

Zariņš, Zigurds, Neimane, Lolita, Bodnieks, Edgars. Uztura mācība. Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2018. 430 lpp. ISBN 9789934183652. 
 
Šis ir jau septītais “Uztura mācības” pārstrādātais un papildinātais izdevums. Autori izdevumā 
snieguši jaunākās atziņas par uzturvielām, aprakstījuši dažādu slimību profilaksi un ārstēšanu ar 
diētām, piedāvā nekārtno diētu – badošanās, makrobiotikas un veģetārisma – kritisku vērtējumu un 
uzturā lietojamo produktu raksturojumu. Grāmatā ievietotas arī produktu ķīmiskā sastāva tabulas. 
Izdevums paredzēts ārstiem, medicīnas māsām, pārtikas tehnologiem, skolotājiem. Tas noderēs arī 
visiem tiem, kas padziļināti interesējas par uztura nozīmi veselības saglabāšanā un slimību 
ārstēšanā. 
 
https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/praktisk%C4%81s-zin%C4%81tnes-medic%C4%ABna-tehnika/vesel%C4%ABgs-
dz%C4%ABvesveids/uztura-m%C4%81c%C4%ABba-7p%C4%81rstr%C4%81d%C4%81tais-un-papaildin%C4%81tais-izdevums 
 
Atslēgvārdi:  
uzturs, diēta, pārtika 
 
 
 

 

 

Vīksna, Arnis. Dodot gaismu sadegu. Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. 335, [1] lpp. ISBN 
9789934573057. 
 
Grāmata ir pārstrādāts un krietni papildināts 1983. gada izdevums. Tā ir Latvijas medicīnas 
pagātnes atspoguļojums: raksturota slimnīcu, aptieku un atsevišķu medicīnas disciplīnu attīstība 
Latvijā, kā arī sniegts īpaši ietekmīgu mediķu dzīves notikumu izklāsts. Grāmata kalpo kā nesavtīga 
un pašaizliedzīga ārstu darba apliecinājums no pagātnes līdz mūsdienām. Tā domāta gan 
medicīnas darbiniekiem, gan plašam lasītāju lokam. 
 
http://www.medicinasapgads.lv/home.php?menu=2&submenu=0 
 
Atslēgvārdi:  
medicīna, medicīnas vēsture, veselības aprūpe Latvijā 
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http://www.medicinasapgads.lv/home.php?menu=2&submenu=0

