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  2018. gada pavasara sezonu noslēdzošais “Literatūras ceļveža” numurs tā veidotājiem 
izdevies īpaši daudzpusīgs, kas arī loģiski – izdevuma veidošanā iesaistīto kolēģu pulks kļūst 
aizvien kuplāks un aptver arvien jaunas LNB struktūrvienības.  
Uzziņu un informācijas centra Vispārīgā lasītava piedāvā bibliotekāriem pārskatīt un izvērtēt 
uzziņu izdevumu klāstu – varbūt nepelnīti garām paslīdējis kāds nozīmīgs pašmāju izdevums 
par latvisko identitāti, mūsu valsts dabu vai dzīvnieku pasauli. Daudzi uzziņu krājumi izdoti 
pēdējo gadu periodā, un tieši laika griezumā ir bijusi iespēja apzināt un izcelt vērtīgāko un 
lasītāju pieprasītāko.  
Mākslas un mūzikas centra kolēģi, kā jau ierasts, aicina bibliotēkas pamanīt un apsvērt iespēju 
iegādāties interesantus dažādiem Latvijā pārstāvētiem mākslas žanriem un māksliniekiem 
veltītus pēdējā laika izdevumus.  
Savukārt sadaļa “Iesaka Liega Piešiņa” lasītājus atkal pārsteidz ar literatūras ekspertes 
apbrīnojamo prasmi atrast gluži jaunas, turklāt ļoti atšķirīgu un dažādas nācijas pārstāvošu 
autoru pērles plašajā izdevējprodukcijas klāstā, kā arī pievērš uzmanību mūsu valsts literāro 
balvu ieguvējiem.  
Vasarā ar jauno grāmatu ceļvedi tiksimies retāk, tomēr varam būt droši, ka autori un izdevēji 
strādās nepārtraukti, un mums būs sagādāts daudz jauku pārsteigumu arī vasaras 
atvaļinājumu periodā! 
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Iesaka Liega Piešiņa 
LNB Speciālo krājumu departamenta projektu vadītāja 
 

 
 

 

 

 
Liega: Ģeniālā rakstnieka Gintera 
Grasa pēdējā grāmata ir pašironiskas 
un gaišas atvadas. Viņa izteiksme un 
stils nav zaudējuši nenieka no sava 
trāpīguma, valoda ir elastīga un jauna 
kā vienmēr, interese par pasauli – 
dzīva, jutekliskās grafikas – 
pārliecinošas. Visas latviski izdotās 
Gintera Grasa grāmatas tulkojusi 
Silvija Brice. Tāpēc jo lielāks prieks, 
ka 2018. gada Dzintara Soduma 
balva rakstniecībā piešķirta Silvijai 
Bricei par vācu rakstnieka pēdējās 
grāmatas “Par beidzamību” 
tulkojumu. Silvija Brice to latviskojusi 
ar tik cieņpilnu mīlestību, ka katra 
lappuse šajās poētiskajās atvadās no 
dzīves kļūst par pieminekli ne tikai 
slavenajam rakstniekam, bet 
ikvienam cilvēkam, kurš aizvadījis 
jēgpilnu mūžu. Pasaules slavu viņš 
iemantojis ar romānu “Skārda 
bungas”, kas latviešu valodā iznāca 
2001. gadā. Viņa literārie darbi 
ietekmējuši literatūras ainu gan 
Eiropā, gan pasaulē. Latviskoti un 
plaši pazīstami arī tādi Gintera Grasa 
daiļdarbi kā “Kaķis un pele”, “Krabja 
gaitā”, “Lobot sīpolu”, “Brīnumkaste”. 
 
Atslēgvārdi:  
vācu literatūra 
 
 
 
 
 
 

 
Grass, Ginters. Par beidzamību. No vācu 
valodas tulkojusi Silvija Brice. Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2017]. 174 lpp. ISBN 9789934071843. 
 
http://www.satori.lv/book/par-beidzamibu 
 
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/aprak
sts/150526-par_beidzamibu.html 
 
https://www.facebook.com/zvaigzneabc/vid
eos/1666250363396905 
 
 

 

http://www.satori.lv/book/par-beidzamibu
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150526-par_beidzamibu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150526-par_beidzamibu.html
https://www.facebook.com/zvaigzneabc/videos/1666250363396905
https://www.facebook.com/zvaigzneabc/videos/1666250363396905


 

 

 

 
Liega: Apbrīnojama ir vienkāršība un 
visiem pazīstamās sāpes, par kurām 
grāmatā vēstī autore. Tekstā trāpīgi 
un asprātīgi iezīmēti cilvēki, kuri spēj 
saraudināt, liekot sirdij sažņaugties, 
un vienlaikus saglabā apbrīnojamu 
vieglumu un gaišumu. Pārsteidzošā 
vienkāršībā, izvairoties no 
salkanībām un banalitātēm, stāstīts 
par patiesu mīlestību un sirsnību, 
pieaugšanu, slimību, vecumu, nāvi un 
zaudējuma sāpēm. Mēs jau sen 
bijām pelnījuši šo grāmatu, kura 
uzrakstīta pirms 20 gadiem. 
Meistarīgi latviskojusi šo darbu ir 
Dace Meiere. “Mans vectēvs bija 
ķiršu koks” tiek pozicionēta kā bērnu 
grāmata, tomēr kopumā tas ir stāsts 
par cilvēkiem, dzīvi, jūtām un sāpēm, 
kas rada pamatīguma sajūtu līdzās 
esošajai “rozā” jautrībai, 
“sintētiskajām” pasakām un 
tamlīdzīgiem garadarbiem. 
 
Atslēgvārdi:  
itāliešu bērnu literatūra 
 

 
Naneti, Andžela. Mans vectēvs bija ķiršu 
koks. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. 128 lpp. 
ISBN 9789984236841. 
 
http://virja.lv/product_info.php/cPath/25/products_id/9
797 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://virja.lv/product_info.php/cPath/25/products_id/9797
http://virja.lv/product_info.php/cPath/25/products_id/9797


 

 

 

 

 
Liega: Grāmata uztverama kā plaša 
diapazona emocionāls piedzīvojums 
vairāk nekā 600 lappušu apjomā un 
ilgumā. Autors saistoši spēlējas ar 
vairākiem notikumu izklāsta 
“slāņiem”, kuru līkločiem jāspēj 
izsekot pašam lasītājam. Par galveno 
intrigu varam uzskatīt paša autora 
pieveikto ultramaratonu ap Fudzi 
vulkānu, kaut gan ne mazāk 
nozīmīgas ir norises, kuras Mārtiņu 
līdz tam novedušas. Grāmatā iekļauti 
gari citāti no populārām grāmatām, 
kas ļauj apzināties situāciju līdzības: 
“Mazā Prinča”, “Izturības”, “Dvēseļu 
puteņa”, “Grāfa Monte-Kristo” un 
“Nāves salas”. Latvju strēlnieku cīņas 
Ikšķiles priekštilta apcietinājumos ar 
tām piemītošo asociatīvo pasauli. 
Grāmata iedvesmo tieši ar savu 
patiesīgumu. Mārtiņš Zvīdriņš 
apbrīnojami talantīgi īstenojis paša 
izvirzīto uzdevumu – uzrakstīt sava 
brāļa piemiņai veltītu autobiogrāfisku 
darbu par ceļu uz mērķi. Autors ir 
ārkārtīgi precīzs detaļās, neierasti 
atklāts un reizēm pat nežēlīgi patiess 
pašizpausmēs, un viņa absolūtais 
ekstrēmisms vieš pārliecību, ka 
jaunajam rakstniekam ir pa spēkam 
iekarot arī citas literārās meistarības 
virsotnes. Par grāmatu “#Fudzi 161 
km” Mārtiņam Zvīdriņam 2018. gadā 
piešķirta Dzintara Soduma balva. 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu autobiogrāfiskā proza, 
ceļojumi, Japāna, kalnu skriešana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zvīdriņš, Mārtiņš. #Fudzi161km : pasaka par 
mākoņkilometru tirgotāju. Ilustratore Renāte 
Rapša. [Latvija] : [Mārtiņš Zvīdriņš], [2017]. 611 
lpp. 
 
https://valkiira.wordpress.com/2018/01/12/musdienu-pasaka
-par-makonkilometru-tirgotaju-martins-zvidrins-fudzi161km 
 
http://nra.lv/maja/147706-cilvekstasts-merkis-ir-cels-jeb-skr
ejiens-pa-makoniem.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://valkiira.wordpress.com/2018/01/12/musdienu-pasaka-par-makonkilometru-tirgotaju-martins-zvidrins-fudzi161km
https://valkiira.wordpress.com/2018/01/12/musdienu-pasaka-par-makonkilometru-tirgotaju-martins-zvidrins-fudzi161km
http://nra.lv/maja/147706-cilvekstasts-merkis-ir-cels-jeb-skrejiens-pa-makoniem.htm
http://nra.lv/maja/147706-cilvekstasts-merkis-ir-cels-jeb-skrejiens-pa-makoniem.htm


 

 

 

 
Liega: Dzeju krājuma pievilcība ir ne 
tikai piešķirtais mežlillijas latīniskais 
nosaukums. “Trillium” ir bilingvāls 
Baibas Dambergas, Valta Ernštreita 
un Ķempju Kārļa krājums, ko varam 
lasīt gan lībiešu, gan angļu valodā. 
Pirmkārt, jāapzinās tā 
kultūrvēsturiskā nozīme, jo visi trīs 
autori ir vienīgie pasaulē, kas 
mūsdienās raksta dzejoļus lībiešu 
valodā. Autorus vieno somugriskā 
izcelsme un valoda, bet atšķirīgs ir 
viņu pasaules redzējums. Otrkārt, 
krājumā iekļauts arī grāmatas 
redaktora Valta Ernštreita pārskats 
par lībiešu literatūru 155 gadu 
laikposmā. Pirmā grāmata lībiešu 
valodā izdota 1863. gadā Londonā, 
un tā bija Mateja evaņģēlijs 
austrumlībiešu un rietumlībiešu 
izloksnēs. Krājuma “Trillium” 
veidotājiem svarīgākais ir nevis 
“pievilkt aiz matiem” lībisko, bet 
parādīt patiesi kvalitatīvu kultūras 
produktu. 
 
Atslēgvārdi:  
lībiešu dzeja, lībiešu valoda, lībieši 
 
 
 
 
 

 
Damberga, Baiba, Ernštreits, Valts, Ķempju 
Kārlis. Trillium : līvō lūolkub = A Collection of 
livonian poetry. [Igaunija] : [Starptautiskā 
lībiešu draugu biedrība], 2018. 102 lpp. ISBN 
9789949882304. 
 
https://www.satori.lv/book/trillium 
 
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/anitas-mellupe
s-ar-olaini-sirdi-un-bilingvalais-trillium-libiesu.a103477 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.satori.lv/book/trillium
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/anitas-mellupes-ar-olaini-sirdi-un-bilingvalais-trillium-libiesu.a103477
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/anitas-mellupes-ar-olaini-sirdi-un-bilingvalais-trillium-libiesu.a103477


 

 

 

 
Liega: Mēs dzīvojam laikā, kurā 
lielākā daļa Rietumu demokrātijās 
dzīvojošu cilvēku ir sasniedzami 
nevis ar faktiem, bet emocijām. Ja 
piekrītat šai atziņai, tad grāmatā 
paustais Jozefa Gēbelsa sekretāres 
atmiņu stāsts mudinās domāt. 
Pomsela tik atklāti kā retais nacistu 
režīma aculiecinieks atzīst savu 
oportūnismu, priekšplānā izvirzot 
pašas izdevīgumu un jaunības 
egoismu, kuri palīdz izskaidrot 
intereses trūkumu par politiku un 
viņas vēlamo lomu 
nacionālsociālisma izpausmēs. 
Pomsela raksta par 20. gadsimta 30. 
gadu Vāciju, kur no vienas puses 
valda radikalizācija, bet no otras – 
aprobežotība, pasivitāte un intereses 
trūkums. Nepatīkams un skarbs ir 
jautājums, kas grāmatas lasītājam 
jāuzdod pašam sev: vai nav pārāk 
daudz līdzību ar mūsdienu situāciju? 
Pomselas dzīvesstāstā jāpamana 
gan dzīves pretrunas, gan paralēles 
un jāapzinās, ka dzīvot nozīmē arī 
līdzdzīvot. 
 
Atslēgvārdi:  
Vācijas vēsture, biogrāfijas, Otrais 
pasaules karš, nacionālsociālisms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomsela, Brunhilde. Es biju tikai sekretāre. No 
vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. 207 lpp. ISBN 
9789934072888. 
 
http://www.la.lv/brunhilde-pomsela-es-biju-tikai-sekretare 
 
http://www.agnesepoikane.com/lasamviela/05/03
/vai-neinteresesanas-par-politiku-jau-pati-par-sevi-i
r-vaina 
 
https://thestoryofelza.wordpress.com/2018/04/28/es-biju-t
ikai-sekretare 
 
 
 
 

 

http://www.la.lv/brunhilde-pomsela-es-biju-tikai-sekretare
http://www.agnesepoikane.com/lasamviela/05/03/vai-neinteresesanas-par-politiku-jau-pati-par-sevi-ir-vaina
http://www.agnesepoikane.com/lasamviela/05/03/vai-neinteresesanas-par-politiku-jau-pati-par-sevi-ir-vaina
http://www.agnesepoikane.com/lasamviela/05/03/vai-neinteresesanas-par-politiku-jau-pati-par-sevi-ir-vaina
https://thestoryofelza.wordpress.com/2018/04/28/es-biju-tikai-sekretare
https://thestoryofelza.wordpress.com/2018/04/28/es-biju-tikai-sekretare


 

 

 

 
Liega: Pirms 170 gadiem radot 
Džeinas Eiras tēlu, Šarlote Brontē 
neiedomājās, ka visas pasaules 
lasītājas (piedodiet, lasītāji, bet jūs 
neesat fanu vidū!) jutīs līdzi 
romantikas un lauzto siržu 
laikmetam bez noilguma. Arī 
daudzām citām rakstniecēm licies 
vilinoši turpināt un no jauna 
atdzīvināt oriģinālā stāsta garu. 
Savukārt par noslēpumaino, 
pievilcīgo un vīrišķīgo Edvardu 
Ročesteru, kurš tiek atzīts par visu 
laiku romantiskāko literāro varoni, ir 
sarakstīti neskaitāmi pētījumi un 
referāti. Universitātes bibliotekāre 
Sāra Šūmeikere, rakstot “Misteru 
Ročesteru”, vēlējusies pārstāstīt 
mums labi zināmo notikumu no šī 
literārā varoņa skatupunkta un 
saprast, ko tieši Džeina Eira viņā 
saskatīja un novērtēja. Gaumīgi 
uzrakstītais romāns vasarīgās 
noskaņās būs saistošs arī tām, kuras 
nav lasījušas klasisko darbu “Džeina 
Eira”. 
 
Atslēgvārdi:  
amerikāņu literatūra, slavenu romānu 
turpinājumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šūmeikere, Sāra. Misters Ročesters. Rīga : 
Latvijas Mediji, 2018. 494 lpp. ISBN 
9789934154669. 
 
http://veikals.la.lv/shop/product/535 
 
 
 
 

     

 

http://veikals.la.lv/shop/product/535


 

 

 

 
Liega: Šī grāmata ir klasiska 
piedzīvojumu grāmata bērniem. Ir 
gan noslēpumi, gan briesmoņi, gan 
paralēlas dimensijas un citi 
pārbaudījumi, bet ir arī draudzība un 
galvenā varoņa izaugsme. 
Aizraujoša, viegli lasāma fantāzijas 
grāmata. Autors sola uzrakstīt 
grāmatai vairākus turpinājums, tāpēc 
šoreiz neatklāj visus noslēpumus, 
kurus lasītājs labprāt uzzinātu. 
Autora radītajiem tēliem piemīt laba 
humora izjūta, kas novērš uzmanību 
no reizumis nežēlīgajām briesmoņu 
medībām. “Tumšmute” ir viens no 
maziem un grūti atrodamiem 
Drūmajiem ciemiem. Šie ciemi ir 
īpaši, jo tajos ik pa laikam ierodas 
briesmoņi, kas patiesībā ir leģendas, 
mīti un teiksmas, kuri kādreiz 
dzīvojuši kopā ar cilvēkiem. Laiki 
mainījušies, un tagad ar briesmoņiem 
jeb leģendām cīnās īpaši leģendu 
mednieki. Tikai saskaņā ar grāmatā 
stāstīto briesmoņi vairs nekur citur 
pasaulē neuzrodas, kā vienīgi 
“Tumšmutē”, bet leģendu 
medniekiem par nopietnāko 
profesionālo problēmu ir kļuvis 
motivācijas trūkums, nevis, 
piemēram, norauta roka, kā tas ir bijis 
pirms vairākiem gadu simtiem. Un 
vēl kāds interesants precizējums: 
grāmatas galvenajam varonim Filam 
ir 12 gadu un viņš vēlas kļūt par 
veterinārārstu. 
 
Atslēgvārdi: 
īru bērnu literatūra, fantāzijas 
literatūra 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hegartijs, Šeins. Tumšmute. No angļu valodas 
tulkojusi Evita Bekmane. [Rīga] : Prometejs, 
[2018]. 358 lpp. ISBN 9789934553158. 
 
http://asmodeus.lv/2018/03/02/tumsmute-darkmouth-
1-by-seins-hegartijs-shane-hegarty 
 
https://sibillasgramatas.wordpress.com/2018/02/28/s
eins-hegartijs-tumsmute 
 
https://vilkamidzenis.wordpress.com/2018/03/19/seins-hega
rtijs-ttumsmute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

http://asmodeus.lv/2018/03/02/tumsmute-darkmouth-1-by-seins-hegartijs-shane-hegarty
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https://vilkamidzenis.wordpress.com/2018/03/19/seins-hegartijs-tumsmute
http://www.valmieraszinas.lv/iznacis-zaka-de-dekera-sarakstitais-dzivesstasts-par-rihardu-vagneru
http://www.valmieraszinas.lv/iznacis-zaka-de-dekera-sarakstitais-dzivesstasts-par-rihardu-vagneru


 

Iesaka LNB Nozaru literatūras centra eksperti 
 

 

 

 
Žīgure, Anna Velēda. Ziemeļzemes cēlā tauta : Somijas tēls latviešu presē, 
1822–1945. Mākslinieks Modris Brasliņš. Rīga : Zinātne, [2018]. 287 lpp. ISBN 
9789934549458. 
 
Somija savas valsts pastāvēšanas simtgadi atzīmēja gadu ātrāk nekā Latvija – 2017. 
gadā. Kā veltījums abu valstu simtgadēm domāta arī rakstnieces, tulkotājas, bijušās 
Latvijas Republikas vēstnieces Somijā un Igaunijā Annas Žīgures jaunākā grāmata, 
kurā apkopoti latviešu avīzēs publicētie raksti (kopumā vairāk nekā 2200 vienības) par 
Somiju un somiem no 1822. līdz 1945. gadam. Rakstu apkopojums parāda to, kāds 
Somijas un tās iedzīvotāju tēls šajā laikā pastāvējis latviešu sabiedrībā, reizē 
atspoguļojot Somijas vēsturi, izglītību, kultūru, dabu un tautsaimniecību vairāk nekā 
120 gadu garumā. Grāmata noslēdzas ar 1945. gadu, kad mūsu valstis bija nonākušas 
katra savā dzelzs priekškara pusē, tomēr, atgūstot neatkarību, ciešā saikne abu valstu 
starpā tika atjaunota. Interesanti, ka arī 1822.–1945. gada latviešu presē bieži vien var 
rast aicinājumu dažādās jomās vadīties pēc Somijas piemēra. 
 
Liega Piešiņa: Arno Jundze savulaik uzrakstīja grāmatu, kura stāsta par somu 
literatūras tulkojumiem latviešu valodā; Valters Ščerbinskis savā pētījumā vēstī par 
Somijas ārpolitiku. Savukārt Anna Velēda Žīgure savā grāmatā apzinājusi latviešu 
presē publicēto par somiem. Jāatzīst, ka latviešu interese par somiem un Somiju ir 
daudz lielāka nekā somiem par Latviju. Citāti ļauj izjust laika garšu, uzrunā autores 
secinājumi un pārsteidz personu rādītājs, jo vairums 20. gadsimta 30. gados darbojošo 
personu atrodamas tikai Sibīrijā vai trimdā. 
 
http://www.la.lv/ziemelzemes-cela-tauta 
 
http://epadomi.lv/kulturasvestis/gramata/originalliteratura/24042018-ziemelzemes_cela_tauta_somijas_tels
_latvi 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu prese, Somijas vēsture, kultūra un politika, Somijas un Latvijas attiecības 
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Iesaka LNB Uzziņu un informācijas centra eksperti 
 

 

 

 
Balode, Laimute. No Abavas līdz Zilupei : vietvārdu cilmes īsā vārdnīca = From Abava 
to Zilupe : the origin of Latvian geographical names : a short dictionary. Rīga : 
Latviešu valodas aģentūra, 2015. 303 lpp. ISBN 9789984829289. 
 
Latvijas vietvārdi dažreiz neslēpjoties atklāj savu cilmi ikvienam, kam latviešu valoda nav 
sveša, tomēr daudz biežāk bez īpašiem pētījumiem nav iespējams pateikt, kā radies 
kādas Latvijas pilsētas vai cita ģeogrāfiska objekta nosaukums. Šajā grāmatā 
apkopotas ziņas par vairāk nekā simts zināmāko Latvijas vietvārdu cilmi jeb etimoloģiju. 
Galvenā uzmanība pievērsta apdzīvotu vietu nosaukumiem – vārdnīcā iekļauti visu 
Latvijas pilsētu, kā arī dažu lielāko vai cita iemesla dēļ plašāk pazīstamo ciemu 
nosaukumi. Aplūkoti arī zināmāko kalnu, upju un ezeru vārdi. Protams, nav aizmirsts arī 
pats galvenais vietvārds – Latvija, kā arī Baltijas jūra un piecu kultūrvēsturisko novadu 
nosaukumi. 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/iznakusi-vietvardu-cilmes-isa-vardnica-no-abavas-lidz-zilupei.a
70430 
 
Atslēgvārdi:  
Latvija, Latvijas vietvārdi 
 

 

 

 

 
Celms, Valdis. Baltu dievestības pamati = Baltų religijos pagrindai. Rīga : Lauku Avīze, 
2016. 278 lpp. ISBN 9789934152412. 
 
Baltu dievestība – dievturība, kādu to mēs iepazīstam latvju dainās, zīmēs, simbolos un 
gadskārtu tradīcijās, stāsta par Dieva atskārtumu Visumā, Dabā un Cilvēkā, par vienotu 
pasaules redzējumu, kur Dievs ir Cilvēka palīgs un ceļa biedrs. Tā ir tēlaina, dzīvības 
spēku pilna pasaule, saistīta ar reālo dzīvi. Radoša, darbīga un dzīvespriecīga. Tā ir 
pilnīga pasaules aina, kur cilvēkam ir dota iespēja gūt laimi – kalpot labajam un 
tikumiski augt dzīves skaistuma un dvēseles pilnveides virzienā. Dievturība balstās uz 
viedību – uz zināšanām par Dievu un Dieva laisto pasauli, un tās likumiem. Būdama 
latviešu nacionālā dievestība un sevī nesdama indoeiropiešu (baltu un āriešu) senās 
reliģijas pamatu, dievturība ir gan vispārcilvēciska, gan individuāla, jo vēršas pie katra 
cilvēka iekšējās apziņas, runā par patiesībām un vērtībām, kas ir kopīgas un vajadzīgas 
visiem. Grāmata izdota latviešu un lietuviešu valodā. 
 
http://www.la.lv/iznakusi-jauna-gramata-valdis-celms-baltu-dievestibas-pamati 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/iznakusi-valda-celma-gramata-baltu-dievestibas-pamati.a79249 
 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu un baltu dievturība, reliģija 
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Grava, Evelīna. Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija. [Latvija] : 
Universal universe, 2017. 125 lpp. ISBN 9789934191626. 
 
Grāmata ir ceļvedis individuālās personības un apkārtējo cilvēku izzināšanā caur 
kulinārijas prizmu. Tā aptver desmit laikmetus (no akmens laikmeta līdz mūsdienām), 
sniedzot likumsakarības par ēšanas paradumiem un cilvēka personību. Grāmatas autori 
ir savas jomas eksperti, entuziasti un atzīti profesionāļi – psihoterapeite un rakstniece 
Evelīna Grava un starptautiski pazīstams šefpavārs, Kukšu muižas īpašnieks, antikvāru 
mākslas darbu eksperts un kolekcionārs Daniels Jāns. Ko par mums liecina uzklātais 
svinību galds? Kas nosaka mūsu uztura izvēli? Ko par cilvēka personību stāsta viņa 
ēšanas paradumi? 
 
http://www.konsuls.lv/wp-content/uploads/2016/03/Psihologija-un-kulinarija-.pdf 
 
http://www.kuksumuiza.lv/lv/kuksu-muiza/notikumi/42-psiholoija-un-kulinrija-vai-kulinrija-un-psiholoija.html 
 
 
Atslēgvārdi:  
psiholoģija, kulinārija, ēšanas paradumi 

 

 

 

 
Kampe-Pērsone, Gundega. Latvijas zīdītāji : pilnīgs sugu apskats. Rīga : Zvaigzne ABC, 
2017. 192 lpp. ISBN 9789934064241. 
 
Grāmatas autore Gundega Kampe-Pērsone ir bioloģe, kas specializējusies zīdītāju izpētē. 
Grāmatas galvenajā daļā aprakstītas visas līdz šim Latvijas faunas sarakstā iekļautās 
sugas – šo dzīvnieku morfoloģija, izplatība, dzīvesveids, barošanās un vairošanās. 
Papildinformācijā lasītājs atradīs īsus aprakstus par galvenajām zīdītāju sugām, kuras 
Latvijas teritorijā bija izplatītas pēc pēdējā leduslaikmeta, tomēr pašlaik šeit vairs nav 
sastopamas, kā arī pilnu Latvijas zīdītājdzīvnieku sugu aprakstu un to aizsardzības 
statusu. Autore šo grāmatu paredzējusi gan esošajiem un topošajiem dabas zinātņu 
speciālistiem, gan tiem, kuri interesējas par visu dzīvo. 
 
http://www.delfi.lv/mansdraugs/zveru-dzive/48928487_klaja-nak-biologes-gundegas-kampes-persones-gra
mata-par-latvijas-ziditajiem 
 
 
Atslēgvārdi:  
zooloģija, Latvijas zīdītāji, dzīvnieku sugas 
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Kļaviņš, Askolds. Pazīsti Latvijas zivis. Rīga : Gandrs, 2017. 166 lpp. ISBN 
9789934801532. 
 
Zivis ir noteicošā un skaitliski lielākā mugurkaulnieku grupa, kura apdzīvo ūdeņus. Latvijā 
tā vienmēr ir bijusi populārāko dzīvnieku skaitā, jo īpaši tādēļ, ka valstī ir liels ūdeņu 
īpatsvars gan pēc platības, gan skaitliski. Dažādus saldūdeņus papildina ap 500 km garā 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekraste. Tas viss sekmē daudzveidīgas zivju faunas – 
gan saldūdens, gan sāļūdens, gan caurceļotāju sugu – klātbūtni ģeogrāfiski nelielā 
teritorijā. Apskatā ir iekļautas 62 zivju sugas no 23 dzimtām – faktiski visas, ar kurām 
iespējama regulāra saskarsme Latvijas dabā: gan iekšzemes ūdeņos, gan jūras 
piekrastē. Dots katras dzimtas un sugas raksturojums, sugu nosaukumi sešās 
svešvalodās, dzīvesveida, izplatības, radniecīgo sugu un nozīmes skaidrojums. Katru 
sugu ilustrē viens vai vairāki krāsaini attēli. Grāmata adresēta domāta visplašākajam 
interesentu lokam. 
 
http://www.pdf-pape.lv/files/3003_zivjuplakati.pdf 
 
 
Atslēgvārdi:  
zooloģija, ihtioloģija, Latvijas zivis 

 
 
 
 
 

 

 

 
Kursīte, Janīna. Zīmju valoda: latviešu žesti. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 
302 lpp. ISBN 9789934181948. 
 
Somi ir pamanījuši, ka latvietis, stūrējot mašīnu, ne tikai sarunājas, bet ik pa laikam 
paskatās uz blakussēdētāju, sarunā labprāt iesaistot arī rokas. Gan somi, gan turki ir 
pārsteigti, ka latvieši bieži skatoties viens otram acīs. Arābi ievērojuši, ka latvieši mēdz 
staigāt ar drūmu sejas izteiksmi – laikam tāpēc, ka “Latvijā bieži tumšs”. Lietuviešu 
skatījumā latvieši izvairās no apskaušanās un bučošanās publiski. Braucot 
sabiedriskajā transportā, latvieši cenšas iekārtoties tā, ka blakusvieta paliek brīva. Kāda 
ir latviešu ķermeņa valoda tās izpausmēs, kādi žesti tiek lietoti un ko tie nozīmē, to 
jaunajā grāmatā pēta literatūrzinātniece Janīna Kursīte. Īpaša grāmatas nodaļa veltīta 
Latvijas politiķu žestu valodai. 
 
http://www.la.lv/janina-kursite-zimju-valoda-latviesu-zesti 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ccztx0yCU-E 
 
 
Atslēgvārdi:  
ķermeņa valoda, žesti, latviešu zīmju valoda 
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Kursīte, Janīna. Latvieša māja. Rīga : Rundas, 2014. 560 lpp. ISBN 9789934829727. 
 
Mājas celšana, tās uzturēšana, apkārtnes izkopšana ir svarīga daļa no cilvēka patības. 
Tā raksturo gan cilvēku kā indivīdu, gan kolektīvu (ģimeni, sabiedrību, tautu), kurā 
indivīds ietilpst. Tautas arhitektūrai ir tāda pati vērtība, kā latviešu dainām, pasakām, 
ticējumiem, tautastērpiem, tautas ēdieniem un dzērieniem to veselumā. Ja folklora 
izsaka tautas garīgo kodolu, tad koka celtniecības tradīcijas dod liecību par fizisko 
kodolu, vienlaikus ietiekdamās garīgajā un saaugdamas ar to. Respektējot etnogrāfu, 
arhitektu, vēsturnieku skatupunktu, šajā grāmatā pētnieciskais skats pavērsts uz 
tautas celtniecības izzināšanu tieši caur folkloras un mitoloģijas prizmu, aplūkojot ne 
tikai mājas kā fiziskus objektus, bet arī mājvārdu simbolisko pusi, tāpat celtniecību ne 
tikai kā materiālu salikšanas veidu un kārtību, lai taptu ēka, bet arī celtniecību kā 
pasauli radošu darbību. “Man gribējās ieraudzīt latvieša dvēseli, latvieša “es” caur koka 
ēkām, caur koka arhitektūru,” stāsta Janīna Kursīte. “Es aizrāvos ar koku un to, kas top 
no koka, gan kā folkloriste, gan kā tradīciju pētniece, bet, lai saprastu par māju lietām, 
man vajadzēja ietiekties arī arhitektūrā, tāpēc literatūras sarakstā varētu būt starp 300 
un 500 grāmatām gan latviski, gan citās valodās.” Grāmatā atradīsiet gan folkloras 
ekspedīcijās pierakstītos teicēju stāstus, gan ģimeņu arhīvos saglabājušās lauku sētu 
fotogrāfijas. Grāmatas tapšanā izmantots plašs daiļliteratūras klāsts un dažādu laiku 
latviešu valodas vārdnīcas un nozaru enciklopēdijas. 
 
http://www.dores.lv/pirma-lapa/janinas-kursites-gramata-latviesa-maja-jeb-augsta-dziesma-koka-arhitektura
i 
 
https://www.diena.lv/raksts/sestdiena/kursite-latvijas-piramidas-14086596 
 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu tradīcijas, etnogrāfija, apvidvārdi, vecvārdi 

 

 

 

 
Mizeļinska, Aleksandra. Atlants : ilustrēts ceļojums pa valstīm, jūrām un pasaules 
kultūrām. Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2017. 115 lpp. ISBN 9789984077314. 
 
Grāmata aizvedīs jūs nebijušā ceļojumā apkārt pasaulei. Šeit ieraudzīsiet Islandes 
geizerus, karavānas Ēģiptes tuksnesī un maiju pilsētu Meksikā. Lielbritānijā uzspēlēsiet 
kriketu, Indijā nodarbosieties ar jogu, bet Ķīnā nogaršosiet simtgadīgas olas. Austrālijā jūs 
pārsteigs pīļknābis, Somijā – polārā nakts. Atklājiet pasaules interesantākos nostūrus un 
priecājieties par tās dažādību! 55 milzīgas kartes ar neskaitāmām ilustrācijām, kurās 
atspoguļotas gan svarīgas lietas, gan svarīgas vietas, gan visdažādākās detaļas, aizvedīs 
jūs īpašā ceļojumā un raisīs zinātkāri uzzināt vairāk. Cauri kartēm jūs apceļosiet 46 
valstis 6 kontinentos. Veiksmīgu ceļojumu! 
 
https://ritvars.wordpress.com/2018/03/17/polu-bernu-atlants-illustrets-celojums-pa-valstim-juram-un-pasaules
-kulturam 
 
 
Atslēgvārdi:  
pasaules ģeogrāfija, atlanti, ilustratīvas kartes 
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Paičs, Indulis. Deviņi dvēseles uzdevumi : tuksneša tēvi un evolucionārā psiholoģija. 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. 239 lpp. ISBN 9789934073021. 
 
Jebkura izaugsme un pārmaiņas cilvēka dzīvē sākas ar dziļu un godīgu skatījumu uz sevi. 
Būt cilvēkam nozīmē nest sevī kaislības. Ikvienā no mums mājo visas deviņas kaislības. 
Ikvienā! Kā ar tām sadzīvot? Grāmatā sniegtās ierosmes palīdz labāk orientēties savos 
pārdzīvojumos un izprast sevi – kas es esmu, ko vēlos sasniegt, kādas ir manas iespējas 
un robežas. 
“Par šīs grāmatas pamatu ir kļuvušas Rīgas Lutera draudzē lasītās lekcijas. Tā palīdzēs 
lasītājiem labāk saprast un patiesāk skaidrot sevi, savu dzīvi. Mūsos mājo vismaz deviņi 
spēki. Tie neļauj apstāties tikai pie kaut kā viena, tie spiež mūs nepārtraukti mainīties. Un 
no tiem nav iespējams izvairīties. Vai tie kļūs par mūsu dēmoniem vai eņģeļiem, ir 
atkarīgs no mūsu izvēlēm.” Juris Rubenis.  
Grāmatas autors Indulis Paičs ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs, kristīgās meditācijas un 
apzinātības skolotājs, studējis Lutera Akadēmijā un Latvijas Universitātē. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/sadzive-izklaide-valasprieki/praktiska-psihologija/devini-dveseles-uzdevu
mi.html 
 
http://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/271742-indula_paica_gramatas_devini_dveseles_uzdevumi_atv
ersanas_svetki_14_decembri.html 
 
https://www.didziskukainis.lv/params/post/1386735/gramata-sevis-pasa-ieraudzisanai-jeb-devini-dveseles-uzd
evumi 
 
 
Atslēgvārdi:  
psiholoģija, sevis apzināšanās, emocijas, meditācija 
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Iesaka LNB Mākslas centra eksperti 
 

 

 
 

 
Grants, Andrejs. Andrejs Grants : fotoalbums. Rīga : Neputns, 2018. 335 lpp. ISBN 
9789934565403. 
 
Citu Latvijas fotogrāfijas lielmeistaru vidū Andrejs Grants izceļas kā unikāls skolotājs, 
kura foto meistardarbnīca izaudzinājusi vairākas fotogrāfu paaudzes. Jau kopš 70. 
gadu beigām Grants bijis viens no spilgtākajiem dokumentālās fotogrāfijas meistariem, 
kas savos darbos spējis gan kritiski fiksēt laikmeta realitāti, gan veidot atmiņā 
paliekošus, poētiskus un pārlaicīgus tēlus. Apjomīgajā izdevumā apkopotas gandrīz 
300 Granta fotogrāfijas, ietverot laikposmu no pagājušā gadsimta 80. gadiem līdz 
mūsdienām, pievienota arī autora radošā biogrāfija un informācija par nozīmīgākajām 
izstādēm, meistardarbnīcām, apbalvojumiem un publikācijām. Tomēr kopumā šis 
izdevums ir nevis akadēmisks, bet drīzāk meditatīvs – attēlu kolekciju papildina 
filozofiskas un personiskas Kārļa Vērpes un Arta Ostupa esejas, kā arī paša mākslinieka 
piezīmes par sava darba ietekmēm un iedvesmas avotiem. 
 
http://neputns.lv/book/andrejs-grants/#.WvApJKSFOUk 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izdots-apjomigs-fotomeistara-andreja-granta-darbu-apkopojum
s.a102934 
 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas fotogrāfi, fotomāksla, portretu un melnbaltā fotogrāfija 
 

 

 

 
Mičule, Santa. Krišs Salmanis. Rīga : Neputns, 2018. 131 lpp. ISBN 9789934565328. 
 
Izdevniecības “Neputns” sērija “Studijas bibliotēka” pievēršas Latvijas mūsdienu 
māksliniekiem un nozīmīgām parādībām 20. un 21. gadsimta Latvijas mākslā. Katrā 
grāmatā atrodama apjomīga eseja, intervija ar mākslinieku un bagātīgs ilustratīvais 
materiāls. Santas Mičules grāmata par Krišu Salmani ir jau 15. sērijas izdevums. 2013. 
gadā Krišs Salmanis kopā ar mākslinieku Kasparu Podnieku veidojis Latvijas paviljonu 
Venēcijas mākslas biennālē, savukārt 2017. gadā kopā ar Annu Salmani un Kristapu 
Pētersonu veidotais kopdarbs “Dziesma” saņēmis augstāko apbalvojumu Latvijas 
mākslā – Purvīša balvu. Salmaņa māksla ir radniecīga konceptuālismam, tā ir “uz 
idejām balstīta māksla”. Salmaņa konceptuālisms nav vēss, abstrakts un intelektuāls – 
darbi ir ar sajūtām tverami, emocionāli, poētiski, nereti autobiogrāfiski, tajos ir daudz 
asprātīgu atsauču uz kultūras vēsturi un ikdienas dzīvi. 
 
http://neputns.lv/book/kriss-salmanis/#.WvAHRaSFOUk 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/gramata-par-makslinieku-krisu-salmani-santas-micules-izversta-es.
a99319 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/serija-studijas-biblioteka-iznak-santas-micules-gramat
a-par-krisu-salmani.a266811 
 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas māksla, laikmetīgā māksla, postkonceptuālisms 

 

http://neputns.lv/book/andrejs-grants/#.WvApJKSFOUk
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izdots-apjomigs-fotomeistara-andreja-granta-darbu-apkopojums.a102934
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https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/serija-studijas-biblioteka-iznak-santas-micules-gramata-par-krisu-salmani.a266811


 

   

 

 

 
Korovins, Romāns. Satori of Master Wu and Master Lee. Rīga : Laikmetīgās mākslas 
institūts, 2018. 167 lpp. ISBN 9789934194764. 
 
Izdevums dokumentē Romāna Korovina personālizstādi “Meistera Vu un Meistera Lī 
satori”, kas 2018. gada pavasarī bija skatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
izstāžu zālē “Arsenāls”. Šī izstāde bija viens no pēdējā laika interesantākajiem 
notikumiem Latvijas fotomākslā, un pašlaik tā nominēta 2019. gada Purvīša balvai. Kā 
raksta Sergejs Timofejevs, Korovina foto un video darbi ir “nedaudz absurdi, nedaudz 
sirreāli” un “kādā brīnumainā un uzjautrinošā veidā atjauno mūsu realitātes izjūtu”. 
Fotogrāfiju cikls par Meistaru Vu un Meistaru Lī vienlaikus nebēdnīgi un filozofiski vēsta 
par divu izdomātu dzenbudisma meistaru dzīvi – draudzību, ceļu uz apgaismību un 
sāncensību; kolekciju papildina Meistara Lī gleznas. Rīdziniekiem cikls interesents arī 
tāpēc, ka fotostāsta darbība norisinās Rīgā, no pavisam neparasta skatupunkta parādot 
Rīgas parkus un Daugavas krastmalu. 
 
http://www.lnmm.lv/lv/apmekle/izstades/4155-meistara-vu-un-meistara-li-satori 
 
http://www.arterritory.com/lv/teksti/intervijas/4659-triksteris_musu_vidu._romans_korovins 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/romana-korovina-izstades-recenzija.-dzenhuliganisms-14195266 
 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas fotomāksla, laikmetīgā māksla, Purvīša balva 
 
Izdevumu iespējams iegādāties galerijā “Istaba”, grāmatnīcās “NicePlace” un “Mr. 
Page”, kā arī sazinoties ar izstādes kuratori Ilianu Veinbergu personīgi. 
 
 

 

 

 
Krastiņš, Jānis. Jūgendstila arhitektūra Latvijā = Art Nouveau Architecture in Latvia. 
Rīga : Madris, 2018. 303 lpp. ISBN 9789984318912. 
 
Apspriežot Latvijas arhitektūras vēstures jautājumus (jo īpaši, kad runa ir par 
jūgendstila izpēti), nereti dzirdams prof. Dr. habil. arch. Jāņa Krastiņa vārds. Autors jau 
aptuveni 40 gadus pievērsies jūgendstila (īpaši Rīgas jūgenda arhitektūras) izpētei un 
popularizēšanai Latvijā un pasaulē. Grāmata “Jūgendstila arhitektūra Latvijā” ir jau 11. 
apjomīgais Jāņa Krastiņa izdevums. Iepriekšējā, 2015. gadā izdotā, grāmata daudzus 
pārsteidza, pievēršot uzmanību līdz šim mazāk pazīstamajai Liepājas jūgendstila 
arhitektūrai, tādējādi pilsētu novietojot līdzās citām Eiropas jūgendstila pērlēm. 
Jaunākais izdevums apvieno daudzu gadu pētniecisko darbu, apkopojot informāciju 
par jūgendstila ēkām visā Latvijas teritorijā un ļaujot iespējami pilnīgi apjaust šī stila 
izplatību un tam raksturīgās variācijas. 
 
http://www.madris.lv/?s=1279537639&act=a&id=292 
 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas arhitektūras vēsture, jūgendstils Latvijā, Latvijas mākslas vēsture 
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Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. Latvijas Universitāte. Latvijas 
vēstures institūts, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs. Rīga : Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2018. 9. sēj., 344 lpp. 
 
Rakstu krājums “Senā Rīga” veltīts jaunākajiem pētījumiem Rīgas arheoloģijā un vēsturē. 
Tas iznāk kopš 1998. gada un ir adresēts ne vien vēsturniekiem, arheologiem, 
arhitektiem un mākslas vēsturniekiem, bet arī plašam Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma 
interesentu lokam. Jaunākajā laidienā iekļautas 17 pētnieku atziņas par Rīgas 
arheoloģiju un Latvijas kultūras vēsturi kopumā, kā arī pētījumi par Rīgas Vēstures un 
kuģniecības muzeja kolekcijām. Pētnieku jaunākās atziņas skar ne vien Rīgas teritoriju, 
bet aptver arī plašāku areālu Daugavas lejtecē un Vidzemē, par pētījuma objektiem 
kļūstot Rīgā atrastajiem priekšmetiem, tostarp nīderlandiešu flīzēm un austrumvācu 
zemju akmensmasas keramikai. Izmantojot starpdisciplināru pieeju, Rīgas vēsture tiek 
pētīta no mākslas vēstures, filoloģijas, numismātikas un pat dendrohronoloģijas 
skatupunkta. Autoru kolektīvs pārstāv Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtu 
un Latviešu valodas institūtu, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeju, Madonas muzeju, kā arī Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas 
Nacionālo bibliotēku. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/vesture/arheologija-novadpetnieciba/sena-riga-9-petijumi-pilsetas-arhe
ologija-un-vesture.html 
 
 
Atslēgvārdi:  
Rīgas arheoloģija, Rīgas vēsture, Rīgas arhitektūra, Rīgas Vēstures un kuģniecības 
muzejs 
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