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  Pēc vairāku gadu pārtraukuma ar paplašinātu satura koncepciju un jaunā vizuālajā veidolā  
pie Latvijas bibliotekāriem atgriežas ieteicošs “Literatūras ceļvedis”. Izdevuma iecere – būt  
par padomdevēju kvalitatīvas literatūras izvēlē, bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanā un 
pilnveidošanā, lasītāju un bibliotekāru lasīšanas kultūras izaugsmē. 
 
Izdevuma mērķis ir sekmēt mūsdienīgu publisko bibliotēku krājuma bagātināšanu ar 
augstvērtīgu un kvalitatīvu literatūru, veicināt iedzīvotāju interesi par Latvijā publicēto 
oriģinālliteratūru, kā arī atsevišķiem tulkotajiem literārajiem darbiem un nozaru literatūru. 
 
Literatūras ceļvedis paredzēts galvenokārt Latvijas publisko bibliotēku krājuma veidošanas 
speciālistiem, un tā sastādītāji vēlas palīdzēt bibliotēku darbiniekiem pieņemt lēmumus, 
izvēloties savai bibliotēkai piemērotākos un vērtīgākos izdevumus no plašā Latvijas 
izdevniecību piedāvājuma. 
 
Izdevumu iecerēts sagatavot reizi mēnesī, iesakot gan aktuālas, tikko iznākušas grāmatas,  
gan vēršot uzmanību uz, iespējams, nepelnīti piemirstiem, nepamanītiem un nenovērtētiem 
izdevumiem. 
 
Satura veidošanā iesaistījušies Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru informācijas eksperti, 
tādējādi īstenojot iespējami plašu satura daudzveidību. Vienlaikus ceļveža veidotāji vēlas izcelt 
jaunā izdevuma ieteicošo, daļēji subjektīvo vēstījumu – mērķis nav ieteikt visu iznākušo, bet 
vērst uzmanību uz interesantāko, nozīmīgāko un paliekošāko plašajā mūsu valsts 
grāmatizdevēju produkcijas klāstā. 
 
Izdevuma sagatavotāji priecāsies par atsauksmēm un ieteikumiem satura pilnveidē. 
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Liega: Ingunas Cepītes bērnības 
grāmata “Ulsiks” izstaro mīlestības 
un labestības gaismu. Klusinātais, 
lakoniskais vēstījums ir liecība par 
īpašu ģimeni Latvijas mūzikas 
pasaulē. Bērna acīm saredzētā 
dzīves īstenība atstāj gaišu un 
spēcīgu pēcgaršu. 
 
Atslēgvārdi:  
biogrāfijas; latviešu autobiogrāfiskā 
proza 

 
Cepīte, Inguna. Ulsiks. Mākslinieks, vāka dizains: Jānis 
Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2017. 254 lpp. ISBN 
9789934546471. 
 
Pa gaišu taku ir viegli iet pat tumšā laikā. Ingunas Cepītes 
grāmata ir tāda taka 20. gadsimta 60. un 70. gados – uz 
bērnību un caur bērnību līdzās ķibeļu magnētam Ulsikam 
(tā sauc meiteni!) delverībās un pasaules vērojumā, kas 
neizdāļā vērtējumus, bet dalās priekā par katras dienas 
pirmreizību. Mūzikas klātbūtne un stāsti par vecāku 
koncertbraucieniem ir liecība par grāmatas 
autobiogrāfiskumu, kas šķietami bērniem rakstīto pārvērš 
par laikmeta dokumentu. 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/inguna-cepite-ulsiks-ir-biografi
ski-vesturisks-romans-ko-sarakst.a94761 

 

 

 
Liega: Mākslinieka Vilipsōna un 
rakstnieces Noras Ikstenas 
radošais tandēms uzšķīlis īstu 
prieka dzirksti latviešu 
piedzīvojumu literatūrā. Ārprātijs ir 
nesavaņģots uzdzīvotājs, arī 
dendijs, meitu ģēģeris, bet pāri 
visam – īsts mākslinieks un 
labsirdis. “Ārprātija” piedzīvojumi 
latviešu literatūrā ienākuši viegli – 
plēšot jokus un ālējoties, tomēr 
stāstot īstu un kaismīgu dzīves 
stāstu. 
 
Atslēgvārdi:  
biogrāfijas; latviešu autobiogrāfiskā 
proza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vilipsōns, Ikstena, Nora. Ārprātija piedzīvojumi. 
Māksliniece Katrīna Vasiļevska. Rīga : Dienas Grāmata, 
2017. 191 lpp. ISBN 9789934546488. 
 
Iespējamais mākslinieka tapšanas stāsts, bet varbūt tikai 
aušība – tā īsi varētu nodēvēt Aivara Vilipsōna “Ārprātija 
piedzīvojumus”, ko literāri apdarinājusi rakstniece Nora 
Ikstena un līdz ar Vilipsōna grafikām, zīmējumiem un 
citiem mākslas darbiem palaidnīgas un aizraujošas 
grāmatas sējumā iekārtojusi māksliniece Katrīna 
Vasiļevska. 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-laista-vilipsna-un-ikst
enas-gramata-arpratija-piedzivojumi.a256346 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_arpratija-piedzivo
jumi_-recenzija.-dulli-stasti-dullajiem-14185684 
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Liega: Māras Zālītes “Paradīzes 
putnus” lasītāji mīlēs ne mazāk kā 
“Piecus pirkstus”. Tiem piemīt gan 
maģiskā lakstīgalas balss, gan 
meža balodīša klusinātā ūjināšana. 
Laura dzīvo tālāk. Laura pieaug, bet 
nepazūd viņas brīnīšanās un 
izzināšanas prieks. Laura veidojas. 
No maza, naiva bērna par gudru 
meiteni. Viņa zina – šai dzīvē jāspēj 
noticēt it visam. Un dzīve ir stāstu 
pilna. Tikai jāmāk tie izstāstīt. 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu autobiogrāfiskā proza 

 
Zālīte, Māra. Paradīzes putni : romāna “Pieci pirksti” otrā 
grāmata. Mākslinieks Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 
2018. 310 lpp. ISBN 9789934546501. 
 
Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns “Pieci pirksti” 
(2013) ieguvis ne tikai plašu lasītāju, bet arī profesionāļu 
atzinību. Māra Zālīte saņēmusi gan Lielo lasītāju balvu, 
gan Latvijas literatūras gada balvu. Autore bija solījusi 
turpinājumu. Nu šis brīdis ir pienācis – lasītāji saņem 
romāna “Pieci pirksti” otro grāmatu “Paradīzes putni”. 
Jaunā prozas darba grodā dramaturģija un precīzās 
poētiskās detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo aprakstīto 
laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā realitāte, 
kurā augt, pieaugt un meklēt patiesību. 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_paradizes-putni_-
recenzija.-iesakuma-bija-vista-14189880 
 
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.01.2018-maras-zalites-paradizes-putni.id1
15760 
 

 

 

 
Liega: Ar pirmavotu pētījuma 
starpniecību varam izbaudīt 
Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsmi. 
Rakstnieks un viņa adresāti 
vēstulēs un komentāros pie 
lasītājiem atgriežas, pateicoties 
izcilās zinātnieces, Blaumaņa 
pētnieces Līvijas Volkovas 
veikumam, kurā viņa apkopojusi, 
izpētījusi un skaidrojusi rakstnieka 
vēstules. Pētījums kļuvis par 
aizraujošu lasāmvielu, kas par 
mūsu rakstniecības ģēniju 
Blaumani stāsta no ļoti personiska 
skatupunkta. 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu rakstnieki; latviešu 
literatūras vēsture; Latvijas kultūras 
dzīves vēsture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme : rakstnieks un viņa 
adresāti vēstulēs un komentāros. Līvijas Volkovas 
rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi un 
priekšvārds ; mākslinieks Māris Sīmansons. Rīga : 
Zinātne, 2017. 671 lpp. ISBN 9789934549380. 
 
Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades pētnieces, 
literatūrzinātnieces Līvijas Volkovas sagatavotajā 
rakstnieka vēstuļu pilnajā izdevumā pirmoreiz apkopotas 
visas pieejamās Blaumaņa 355 vēstules, kur līdzās jau 
iepriekš publicētajām būs vairāk nekā 10 pirmpublicējumi, 
kas atrasti Rakstniecības un mūzikas muzeja fondos, 
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu 
un retumu nodaļā, kā arī privātpersonu krājumos. Šajā 
izdevumā vēstuļu teksti publicēti, saglabājot visas 
oriģinālos esošās Blaumaņa rakstības, respektīvi, valodas 
īpatnības. Iepriekšējos publicējumos svītrotie paša 
rakstnieka necenzētie vārdi un izteikumi viscaur atjaunoti. 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/rudolfa-blaumana-pasatklasm
e-vestules-draugiem-un-kolegiem.a94603 
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Liega: Eduardu Smiļģi nav 
iespējams “turpināt”, viņam “sekot”, 
“glabāt tradīcijas”, un nav tādas 
“Smiļģa skolas”. Jo kaislīgā, karstā 
degšana gadu desmitu garumā uz 
“vecās Dailes” skatuves bija viņa 
klātbūtnes radīta. Viņa klātbūtne 
vienlaikus pieprasīja un panāca 
augstāko spēku sasprindzinājumu 
un emocionālo saviļņojumu, kas 
atslāba, tikko viņa nebija klāt. Viņš 
bija “nesavācams” ģēnijs. Viņu 
nevarēja pieradināt, piesaistīt, 
sakopt. Nomazgāt, sasukāt, 
paēdināt. 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu teātra vēsture; biogrāfijas 
 

 
Rotkale, Rita, Straupeniece, Agra. ES. Eduarda Smiļģa 
dzīves ceļš : 1886–1966. Māksliniece Daiga Brinkmane. 
Rīga : Vesta-LK, 2017. 198 lpp. ISBN 9789934511455. 
 
Teātra zinātnieču kopdarbs ir pirmā tik plaša biogrāfija, 
kas tapusi par vienu no nozīmīgākajām personībām 
latviešu teātra vēsturē. Darbs ir tapis ilgu gadu 
pētniecības rezultātā, strādājot ar Eduarda Smiļģa arhīvu 
un citiem dokumentāliem materiāliem, kā arī ar 
laikabiedru liecībām. Grāmatā atklāts Smiļģa personības 
talanta vēriens, tā saistība ar laikmeta sabiedrisko un 
mākslas dzīvi. Autores ir mēģinājušas kliedēt mītus un 
leģendas, kas gadu gaitā apvijušas dižo personību, 
konfrontējot tos ar faktiem. Grāmata atklāj tās varoni 
nebeidzamā cīņā ar ārējiem spaidiem, iekšējām 
pretrunām, arī cilvēciskām vājībām, tomēr kā cilvēku, kas 
spēja saglabāt savu augstāko ideālu – sapni par teātri, 
kas sēj garu. Cilvēku, kurš par spīti visam un visiem 
saglabāja veselu savu ES. 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/es.-eduarda-smilga-d
zives-cels-izcila-rezisora-plasaka-biografija.a261442 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/es.-eduarda-smilga-dzives-cel
s-jauns-petijums-par-legendaro-teat.a97022 
 

 

 

 
Liega: Paula Bankovska grāmata 
“Kur pazuda saimnieks?” ir 
visemocionālākā un siltākā no 
līdzšinējām autora grāmatām. 
Mīlestība un vēsture no mūsu 
mazo brāļu – mājdzīvnieku – 
skatupunkta. Autors savos varoņos 
iemiesojies tik pilnīgi un cilvēcīgi, ka 
grāmatas lasītāju gluži neviļus 
pārņem gaiša, veldzējoša katarse. 
Mēs šajā pasaulē neesam vieni, un 
ne mēs vieni protam mīlēt un būt 
uzticīgi. Grāmatas stāstus Pauls 
Bankovskis papildinājis ar saviem 
lieliskajiem akvareļiem. 
 
 
Atslēgvārdi: 
latviešu vēsturiskā proza; stāsti  
par dzīvniekiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bankovskis, Pauls. Kur pazuda saimnieks? : stāsti par 
mūsu vēsturi. Autora ilustrācijas ; dizains: Ūna Laukmane. 
Rīga : liels un mazs, 2017. 157 lpp. ISBN 9789934533860. 
 
Rakstniekam Paulam Bankovskim ienāca prātā uzdot 
jautājumu “Kur pazuda saimnieks?”, un tapa trīspadsmit 
krājumā apkopotie stāsti, kuros 20. gadsimta dramatiskie 
Latvijas vēstures notikumi un mūsdienu pasaules 
izaicinājumi skatīti dzīvnieku acīm. Tieši zvēru, putnu un 
kukaiņu vērojošais un dažkārt nesaprašanas pilnais 
skatiens cilvēka traģisko likteni ļauj ieraudzīt īpaši spilgtā 
gaismā. Krājumā iekļautais stāsts “Pērlīte” 2014. gadā 
apbalvots ar Prozas lasījumu galveno balvu. 
 
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.09.2017-kur-pazuda-saimnieks.id106593 
 
http://www.la.lv/krist-uz-visam-cetram-pauls-bankovskis-kur-pazuda-sai
mnieks 
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Liega: Latvijā jau pazīstamās 
norvēģu rakstnieces un žurnālistes 
Linnas Ullmannas grāmata 
“Trauksmainie” ir veltījums viņas 
vecākiem – slavenajam zviedru 
kino režisoram Ingmāram 
Bergmanam un aktrisei Līvai 
Ullmannai. Linna Ullmanna, 
būdama lieliska stāstniece, burtiski 
uzbur grāmatā Fores salas 
atmosfēru, kur, noslēpies no 
pārējās pasaules, dzīvoja viņas 
slavenais tēvs. Kā būt slavenu 
vecāku bērnam, bet palikt sev 
pašai? Kā mīlēt savus neparastos 
un talantīgos vecākus – tēvu un 
māti? Izcils stāsts par izciliem 
cilvēkiem. 
 
Atslēgvārdi:  
kino vēsture; atmiņu stāsti 
 

 
Ullmanna, Linna. Trauksmainie : romāns. No norvēģu 
valodas tulkojusi Raita Kozlovska. Rīga : Zvaigzne ABC, 
2017. 333 lpp. ISBN 9789934071669. 
 
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/134431-trauksmainie.ht
ml 
 

 

 

 
Liega: Kā kļūt par literāro sensāciju 
Francijā un citur pasaulē? Atbildi 
sniegs Burdo Olivjē grāmata 
“Gaidot Bodžanglu”. Bērna naivā 
balss, mijoties ar tēva nostalģisko 
vēstījumu, īpašu skanējumu iegūst 
Ninas Simonas dziesmu pavadībā. 
Autors meistarīgi izmanto parafrāzi 
par Semjuela Beketa absurda lugu 
“Gaidot Godo”, tādējādi parādot, cik 
skaista ir dzīve un cik gaistošs ir šis 
skaistums. 
 
Atslēgvārdi:  
franču romāni 
 

 
Burdo, Olivjē. Gaidot Bodžanglu : romāns. No franču 
valodas tulkojusi Inta Šmite ; mākslinieks Rihards Delvers. 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. 134 lpp. ISBN 
9789984236742. 
 
“Gaidot Bodžanglu” ir kaislīgs un neprāta apvīts 
mīlasstāsts, kura galvenie varoņi – Žoržs un viņa gaisīgā, 
mūžam jautrā sieva – kopā ar savu dēlu šķietamā 
bezrūpībā virpuļo pa dzīvi Ninas Simones dziesmu 
pavadībā. Romāna nosaukumā ietverta atsauce ne tikai 
uz sešdesmito gadu leģendāro dziesmu “Mr. Bojangles”, 
bet arī uz Semjuela Beketa slaveno absurda lugu “Gaidot 
Godo”, tas mudina padomāt, kurp aizvilina mūžīgas alkas 
pēc prieka, mīlas un piepildījuma. Olivjē Burdo pēc šī 
romāna iznākšanas 2016. gadā no nevienam nezināma 
autora acumirklī kļuva par literāro sensāciju Francijā. Šajā 
apburošajā, eleganti uzrakstītajā grāmatā viņš meistarīgi 
savijis naivu bērna balsi un tēva poētisko, nostalģijas 
caurstrāvoto vēstījumu, kas perfekti balansē starp 
komēdiju un traģēdiju, atklājot, cik skaista ir dzīve un cik 
tās skaistums gaistošs. 
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Liega: Mūsdienu islandiešu 
rakstnieka Sjouna grāmata 
“Skugabaldrs. Ēnu lapsa” stāsta par 
cilvēka un dzīvnieka attiecībām. 
Mednieku un lapsas cīņa norit 19. 
gadsimta Islandes ainavā reālajā 
un mītiskajā laikā. Tāpat kā cīņa ar 
sevi, kurā jāspēj sadzīvot ar 
citādību. Tā ir īpaši skaista pasaule 
un īpaši skaista literatūra. 
Lakoniska, daudzslāņaina un 
poētiska kā pati islandiešu valoda, 
ko meistarīgi latviskojis tulkotājs 
Dens Dimiņš. 
 
Atslēgvārdi:  
islandiešu romāni; Islande 
 

 
Sjón (Sjouns). Skugabaldrs : (Ēnu lapsa) : tautas pasaka. 
No islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; Zigmunda 
Lapsas dizains. Rīga : Mansards, 2017. 125 lpp. ISBN 
9789934121814. 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/iznacis-islandiesu-autora-sj
ouna-poetiskais-romans-skugabaldrs.-enu-lapsa.a255617 
 

 

 

 
Liega: “Atlants bērniem. Latvija” ar 
savu bagātīgo vizuālo materiālu un 
aizraujošajiem stāstiem aicināt 
aicina ģimenes doties apceļot 
mūsu dzimto zemi. Upes, meži, 
purvi, ezeri, pilsētas. Mēs esam tik 
bagāti! Šis ceļvedis gan bērniem, 
gan pieaugušajiem lai ir kā liecība 
un atgādinājums, cik mūsu Latvija 
ir skaista! 
 
Atslēgvārdi:  
atlanti bērniem; Latvijas ģeogrāfija 

 
Markota, Dace. Latvija : atlants bērniem. Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2018. 64 lpp. ISBN 9789934061387.  
 
Ilustrēts karšu krājums ar 24 mūsu valsts kartēm: 5 
dabas kartēm, 2 iedzīvotāju kartēm, 6 kultūrvēsturisko 
novadu kartēm, 9 republikas pilsētu kartēm, kā arī Eiropas 
karti un Baltijas valstu karti. Vizuāli krāšņajā atlantā ir 
informācija par valsts un nacionālajiem simboliem, 
Baltijas jūras piekrasti, mežiem, pļavām, purviem, dabas 
aizsardzības objektiem un Latvijas lielāko upi Daugavu. 
Atlantā atrodami arī dažādi interesanti fakti par Latvijas 
dabu, iedzīvotājiem, kultūrvēsturiskajiem novadiem, 
pilsētām un skaisti attēli, kas rosinās mazos lasītājus 
izzināt un apceļot savu dzimto zemi. 
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Iesaka LNB Nozaru literatūras centra eksperti 
 

 

 

 
Grīnuma, Gundega. Viņpus Alpiem: Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni.  
Zinātniskais redaktors Jānis Zālītis ; Alda Aleka dizains ; Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts. Rīga : Mansards, 2017. 966 lpp. ISBN 9789934121791. 
 
2015. gads reanimēja 21. gadsimta latvieša interesi par abiem nacionālās literatūras klasiķiem. 
Šī grāmata ir aicinājums turpināt Raiņa un Aspazijas dzīves un darba izzināšanu. Kāpēc 
Kastaņola? Politiskās emigrācijas laiks brīvajā Šveicē ir visnepilnīgāk izpētītais posms Raiņa un 
Aspazijas paralēlajās biogrāfijās. Bet tieši tur un tolaik Rainis sarakstīja lielu daļu no savām 
literāri augstvērtīgākajām lugām un dzejoļu krājumiem. Un tieši tur un tolaik, apgūstot Šveices 
demokrātijas pieredzi un Aspazijai līdzdomājot, Rainis kļuva par latviešu nacionālo centienu 
dziļākās ideoloģiskās jēgas plānotāju. Turklāt Kastaņola nes duālu nozīmi. Rainim, kā zināms, tā 
kļuva par otro dzimteni un ar laiku arī par mūžīgās atjaunotnes simbolu. Turpretī Aspazijai 
“saulainais stūrītis” atnesa depresiju, slimības un radošu apsīkumu. 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radio-maza-lasiitava/gundega-grinuma.-vinpus-alpiem.-rainis-un-aspazija-kastanola.a93537 
 
http://www.apgadsmansards.lv/lv/book/519/vinjpus-alpiem 
 
Atslēgvārdi:  
biogrāfijas; Rainis un Aspazija; latviešu literatūras vēsture 
 

 

 

 
Grudule, Māra. Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos.  
Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017. 415 lpp. ISBN 
9789984893259. 
 
Pirmreizējs pētījums par dzeju latviešu valodā reformācijas, vēlās renesanses un baroka 
laikmetā. Monogrāfija ir pirmreizējs pētījums par dzeju latviešu valodā reformācijas, vēlās 
renesanses un baroka laikmetā: par garīgajām dziesmām un veltījuma dzejoļiem, kas 
galvenokārt tulkoti no vācu valodas. Grāmatas vērtību ceļ tulkojumu un oriģinālu salīdzinājumi, 
nonākot pie būtiskiem secinājumiem: 1) par latviešu literatūras iekļaušanos Eiropas literārajā 
tradīcijā jau kopš tās pirmsākumiem; 2) par tulkotāju rēķināšanos ar adresātu, tulkojumos 
iekļaujot latviešu garīgajai pasaulei un kultūrai raksturīgus elementus; 3) par šā laikmeta dzejas 
tradīcijas noturību vēl 18. un 19. gadsimtā un atsevišķām atbalsīm mūsdienu kultūrā. 
 
http://lulfmi.lv/latviesu-dzejas-sakotne 
 
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/latviesu-dzejas-sakotne-16.-17.-gadsimta-un-romans-septita-kamer.a8758
1 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu literatūras vēsture; latviešu 16.–17. gadsimta dzeja; latviešu luterāņu dziesmas; latviešu 
kristīgā dzīve 
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Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā. Autoru kolektīvs profesora T. Jundža 
zinātniskā vadībā ; recenzenti: Andrejs Plakans, Aivars Endziņš. Rīga : Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017. 471 lpp. ISBN 9789934851582. 
 
Monogrāfija piedāvā plašu starpdisciplināro pētījumu par valsts nepārtrauktību kā Latvijas 
atjaunošanas tiesisko pamatu. Zinātnieki no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes, Rīgas 
Juridiskās augstskolas, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Baltijas stratēģiskā pētījumu institūta aplūko minēto doktrīnu no vairākiem 
aspektiem – konstitucionālo un starptautisko tiesību, vēstures un politikas zinātnes skatījuma. 
Autori pievēršas vairākiem nozīmīgiem notikumiem un faktiem Baltijas valstu vēsturē, tiesībās 
un politikā – LR 1922. gada Satversmes atjaunošanai, īpašuma denacionalizācijai, Krievijas 
karaspēka izvešanai no Latvijas (1992–1994), trimdas lomai valsts neatkarības atjaunošanā  
u. c. Grāmata domāta ne tikai nozares profesionāļiem, bet ikvienam Latvijas iedzīvotājam un ir 
nozīmīgs devums grāmatniecībā. 
 
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4112&Itemid=47 
 
http://nra.lv/latvija/231735-talavs-jundzis-citiem-pasaule-jamacas-no-mums.htm 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas vēsture; valsts pēctecība; nacionālā pašnoteikšanās; pretošanās kustība 
 

 

 

 
Torgāns, Kalvis, Kārkliņš, Jānis, Bitāns, Agris. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas 
Savienībā un Latvijā. Recenzenti: Rihards Gulbis, Lauris Rasnačs ; mākslinieciskais 
noformējums: Marina Selunska. Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 414 lpp. ISBN 
9789934508523. 
 
Grāmatas autori ir ievērojami Latvijas tiesību zinātnes pārstāvji un Latvijas Universitātes 
mācībspēki – profesors Kalvis Torgāns, asociētais profesors Jānis Kārkliņš un lektors Agris 
Bitāns. Izdevums adresēts maģistra studiju programmu studentiem, kā arī būs noderīgs 
praktizējošiem juristiem un tiesību zinātniekiem. Grāmatā aplūkoti būtiski līgumu un deliktu 
problēmām veltīti jautājumi – līgumu brīvības izpausmes, līguma saistošais spēks, civiltiesiskās 
atbildības veidi un to diferenciācija, vainojamības izpratne civiltiesībās, cēloņsakarības 
noskaidrošana. Apskatītas arī ar zaudējumu un mantiskā kaitējuma nodarīšanu saistītās sekas 
un ar ārpus līgumisko atbildību saistītie aspekti. Īpašs uzsvars likts uz civiltiesību principu un 
pamatnoteikumu izpratni un unifikāciju. Studentu auditorijai ļoti noderēs grāmatas beigās 
atrodamais plašais izmantoto avotu saraksts, kas ietver arī judikatūru un tiesu praksi. 
 
http://www.at.gov.lv/lv/jaunumi/par-notikumiem/izdota-senatora-torgana-gramata-ligumu-un-deliktu-tiesibu-problemas 
 
Atslēgvārdi:  
līgumi; līgumsodi; zaudējumu atlīdzība; civiltiesību pārkāpumi 
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Iesaka LNB Bibliotēku attīstības centra speciālisti 
 

 

 
 

 
Bormane, Anita. Skaists bij’ tas laiks... : Latvijas dzīves ainas 20. gs. 20.–30. gados. Rīga : 
Latvijas Mediji, 2017. 192 lpp. ISBN 9789934154225. 
 
Anitas Bormanes grāmata ir mīlestības apliecinājums cilvēkiem, kas radīja latvietības kodolu un 
vairoja Latvijas slavu ārpus robežām 20. gadsimta 20.–30. gados. Autore lasītājus aizved gan 
uz kūrortiem – Ķemeriem, Baldoni, Ogri, Liepāju, gan ražotnēm – VEF, Ķeguma HES, šokolādes 
fabriku “Laima”. Lasītāji nokļūst izsmalcinātajā Armijas ekonomiskajā veikalā, greznās ballēs, 
kur sastop elegantas dāmas un kungus smokingos, gan lauku sētā, kur saimnieko krietnas 
ģimenes, gan uzzina skaistuma impērijas noslēpumus un pirmās latviešu spēlfilmas “Zvejnieka 
dēls” uzņemšanas nianses un viesojas tās pirmizrādē. 
 
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/gramata-par-latvijas-dzivi-20.gs.-20.-30.gados.a261588 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas vēsture; Pirmās brīvvalsts periods, 1918–1940 
 

 

 

 
Ziedonis, Imants. “No patikšanas uz patikšanu” : dienasgrāmata. Rīga : Imanta Ziedoņa fonds 
“Viegli”, 2017. 125 lpp. ISBN 9789934863813. 
 
Fonds “Viegli” laidis klajā līdz šim nepublicēto Imanta Ziedoņa 2003. gadā rakstīto 
dienasgrāmatu “No patikšanas uz patikšanu”, ko viņš vēlējies nolasīt 2005. gada Zvaigznes 
dienā. Ziedoņa domas papildina rakstnieka Zigmunda Skujiņa ievadvārdi. Grāmatas ilustrācijas 
veidojusi Ieva Krūmiņa, kura ir vairāku Ziedoņa darbu māksliniece, bet grafisko noformējumu – 
Jānis Birznieks. Grāmatā Ziedonis fiksējis 2003. gadā piedzīvoto – gan par savu dzīvi, gan par 
ekonomiski politiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē, viņš izteicis domas arī par kultūras 
dzīves aktualitātēm. 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kultura/klaja-nak-ziedona-dienasgramata-no-patiksanas-uz-patiksanu.a95093 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pjZrTk9J5DA 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu rakstnieki; dienasgrāmatas 
 

 

 

 
Čaklais, Māris. Raksti. 1. sējums. Rīga: Mansards, 2017. 967 lpp. ISBN 9789934121807. 
 
Pie latviešu kultūras lielākajām vērtībām neapšaubāmi pieder divdesmitā gadsimta sešdesmito, 
septiņdesmito gadu dzeja. To novērtējot, ir izdoti šī laikposma un turpmāko gadu desmitu 
izcilāko dzejnieku Raksti vairākos sējumos. Savu gaitu sāk arī Raksti Mārim Čaklajam – 
talantīgam, ar spožu intelektu un dziļu, klusinātu emocionalitāti apveltītam dzejniekam. 
Grāmatas sastādītāja literatūrzinātniece Dzidra Vārdaune 1. sējumā apkopojusi dzejnieka 
dzīves agrīnā posma ― bērnības, jaunības gadu, literārās darbības sākuma (1960–1973) – 
darbus, to vidū arī līdz šim neizdoto dzejoļu krājumu “Gribu pamosties dzīvs”. 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/maris-caklais-dzeja-atdzeja-esejas-vestules-un-kulturas-telpa.a97785 
 
http://www.apgadsmansards.lv/lv/book/529/maris-caklais-raksti-1 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu dzeja 
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