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2018. gada piektais “Literatūras ceļveža” numurs pie saviem lasītājiem ierodas tieši vasaras 
viducī. Laikā, kad brīvdienu un atvaļinājumu sezona ar plašām iespējām un piedāvājumiem ir 
pašā zenītā, arī grāmatu lasīšana var būt labs līdzeklis pilnvērtīgai atpūtai, ja atrodas tam 
piemērots brīdis un vieta, piemēram, ēnains dārza nostūris vai garāks pārbrauciens. Tādēļ 
varbūt kādam pienākusi ilgi gaidīta iespēja sevi palutināt, izlasot pāris labas grāmatas, vien 
jāizvēlas – kuras? Iespējams, noderīgas idejas piedāvās tieši šis izdevums.  
Divu vasaras mēnešu apvienotajā numurā iekļauti pārsvarā latviešu autoru un ar Latviju saistīti 
literārie sacerējumi, tomēr Liega Piešiņa aicina neatstāt bez ievērības arī dažu citvalstu autoru 
neparastas un krāsainas, šoreiz pārsvarā – jaunākajai paaudzei adresētas grāmatas.  
Vairākus interesantus, bet gana nozīmīgus nozaru izdevumus arī šoreiz piedāvā LNB nozaru 
eksperti un speciālisti.  
Izdevuma veidotājiem ir idejas turpmākai “Literatūras ceļveža” tēmu un ekspertu loka 
paplašināšanai, par ko vairāk informācijas saņemsiet rudenī.  
Vēlamies pateikties visiem kolēģiem no Latvijas bibliotēkām, kuri bija atsaucīgi un pavasarī 
iesūtīja atbildes uz mūsu sagatavotajiem jautājumiem par “Literatūras ceļveža” līdzšinējo 
piedāvājumu un tā turpmāko attīstību – jūsu vērtējumi un ieteikumi mums noderēs.  
Baudīsim Latvijas vasaru kopā ar labu grāmatu!  
Uz tikšanos septembrī! 
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Kangro, Mārja. Stikla bērns : dokumentālais romāns. No igauņu valodas tulkojusi Maima 
Grīnberga. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. 205 lpp. ISBN 9789984236872. 
 
Mārjas Kangro dokumentālais romāns “Stikla bērns” ir dienasgrāmatas formā izklāstīts stāsts 
par personīgu traģēdiju. Tas vērtējams kā spēcīga cilvēka mēģinājums tikt galā ar saviem 
personīgajiem pārdzīvojumiem. Autore ir igauņu rakstniece, dzejniece, kā arī tulkotāja no itāļu, 
angļu un vācu valodas. Rakstniecei ir traumatiska personīgā pieredze: viņa ilgi gaidījusi bērniņu, 
taču gaidību laikā uzzinājusi par vēl nedzimušā bērna nedziedināmo slimību. Lēmums, kuru 
nākas pieņemt, liek palūkoties uz dzīvi citām acīm. Tā vien šķiet, ka Mārjai Kangro pārdzīvot 
notiekošo ļauj gan inteliģentais skatījums uz dzīvi, gan atkailinātās emocijas, gan melnais 
humors un pašironija. Kangro aprakstītajiem notikumiem piemīt īpašs pievilkšanas spēks, jo 
līdzās personiskā pārdzīvojuma stāstam uzzinām arī pārsteidzošus faktus par nemieru laiku 
Ukrainā un to, kā ir mainījusies autores izpratne par šo laikposmu. Pēc “Stikla bērna” izlasīšanas 
daudzi var aizdomāties, ka mūsu vidū ir arī cilvēki, kuriem nav iemesla iemūžināt laimīgas un 
smaidīgas ģimeņu fotogrāfijas. 
 
 
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/104667/marjas-kangro-stikla-berns-un-jana-sunas-atminu-gramata 
 
http://lalksne.blogspot.com/2018/06/marja-kangro-stikla-berns.html 
 
Atslēgvārdi:  
igauņu autobiogrāfiskā proza 
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Akmentiņš, Andris. Skolotāji : romāns. Mākslinieks Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2018. 
358 lpp. ISBN 9789934546525. 
 
Plašāku atpazīstamību Andris Akmentiņš guva 1991. gadā, kad saņēma Klāva Elsberga literāro 
prēmiju. Dzeju publicē kopš 1988. gada; ir vairāku dzejas grāmatu un stāstu krājumu, kā arī 
dziesmu tekstu autors. Daudzi lasītāji par Andra Akmentiņa “veiksmes stihiju” uzskata tieši 
stāstus. Noslēdzoties sērijai “Mēs. Latvija, XX gadsimts” Andris Akmentiņš debitē ar romānu 
“Skolotāji”, kas liek citādi palūkoties uz skolotājiem Hruščova laikā. Ticiet vai ne, bet romānā nav 
neviena negatīva varoņa! Autoram izdevies caur vairāku skolotāju skatījuma prizmu atklāt to, kā 
ikdienas dzīve mainās līdzi valdošās politiskās domas svārstībām. Autors ļauj izprast padomju 
modeļa duālo dabu, kur skolotāji balstījās uz augstajiem padomju morāles principiem, bet 
monētas otrajā pusē bija… kaut vai meli par neseno vēsturi. Iemācot bērniem domāt patstāvīgi, 
skolotāji panāk, ka agri vai vēlu cilvēki no pastāvošās sistēmas novērsīsies. Kontrasti, ar kuru 
palīdzību realitāte nostājas pret liriku, rada metaforas un ticamu laikmeta ainu, kas aizrauj ar 
autora pozitīvo skatījumu uz reālo dzīvi. 
 
http://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dailliteratura/originalliteratura-latviesu/romani/skolotaji 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/andra-akmentina-romana-skolotaji-centra-ir-hruscova-laika-skolotaji.
a281311 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/akmentina-romans-skolotaji-nosledz-13-gramatu-ciklu-mes.-latvija-xx-
gadsimts.a280818 
 
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/tas-dienas-acim-andra-akmentina-romana-skolotaji-recenzija.d?id=50178727 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu proza, vēsturiskie romāni, sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts” 

 

 

 

 
Brauns, Mārtiņš. Saule. Mārtiņš. Daugava. Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku sarunās ar 
Otto Ozolu. Rīga : Upe tuviem un tāliem, 2018. 223 lpp. ISBN 9789934832079. 
 
Teju gada garumā publicists Otto Ozols fiksējis savas sarunas ar latviešu komponistu un 
taustiņinstrumentālistu Mārtiņu Braunu, bet materiālu sakārtojusi redaktore Gundega 
Blumberga. Un mums – lasītājiem – ir unikāla iespēja atklāt pazīstamā komponista Mārtiņa 
Brauna oriģinālās domas par dzīvi un mūziku, no kurām strāvo tiešums, patiesums, radoši 
nestandarta spriedumi un atziņas. Daudzu mūzikas cienītāju iemīļoto Mārtiņa Brauna 
kompozīciju “Saule. Pērkons. Daugava” par neformālu himnu sauc ne tikai latvieši, bet arī 
katalāņi. Mārtiņš Brauns – viens no savas paaudzes spilgtākajiem profesionāļiem – grāmatā 
atklājas ne tikai kā spožs un asprātīgs stāstnieks, bet arī kā filozofisku atziņu autors. 
Nenoliedzama grāmatas pievienotā vērtība ir Ata Ieviņa fiksētās foto liecības. 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kultura/klaja-nak-gramata-saule.-martins.-daugava.a105367 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/gramata-apkopotas-sarunas-ar-komponistu-martinu-braunu-par-dzivi-un-
muziku.a282442 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu mūzika, dokumentālā literatūra 
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Manfelde, Andra. Mājās pārnāca basa : stāsti. Māksliniece Aija Andžāne. Rīga : Latvijas 
Mediji, 2018. 205 lpp. ISBN 9789934154867. 
 
Pirms septiņiem gadiem klajā nāca Sibīrijas atmiņu tēlojums “Zemnīcas bērni” par Andras 
Manfeldes ģimeni un dzimtu. “Zemnīcas bērni” bija kā aizmetnis jaunai grāmatai, kas mudināja 
ļaudis atklāt rakstniecei savus pārdzīvojumus. Stāsts krājās pie stāsta, un tā rezultātā pie 
lasītājiem ir nonākušas dziļi emocionālas atklāsmes, kuras raisa labas, attīrošas un dziedinošas 
asaras. Šie stāsti ir nedaudz līdzīgi, bet vienlaikus arī atšķirīgi. Izmantotajās sižeta variācijās, kur 
galveno lomu spēlē izdzīvošanai nepieciešamais spēks, dominē patiesa un tīra mīlestība pret 
dzimteni. Andra Manfelde, kura autobiogrāfiskajā romānā “Adata” atkailināti un atklāti rakstīja par 
sabiedrības un personības problēmām, arī šajos stāstos aicina paraudzīties ar citām acīm uz 
mūsu šodienas sabiedrību, jo pašreiz valdošajā “lielveikalu un gardēdības” laikmetā jau esam 
aizmirsuši, kāda vērtība var būt maizes šķēlei vai vienam ābolam – nez kāpēc domājam, ka tas 
mums pienākas pašsaprotami… 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/majas-parnaca-basa-gramata-par-latviesu-piedzivoto-sibirija.a281484 
 
https://gramatas.wordpress.com/2018/06/06/majas-parnaca-basa-andra-manfelde 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gramatas-_majas-parnaca-basa_-recenzija.-maizes-un-abola-evangelijs
-14200770 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu biogrāfiskā proza, deportēto atmiņas, izsūtījums, Sibīrija 

 

 

 

 
Bauere, Inguna. Palieku tev uzticams. Juris Neikens. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 384 lpp. 
ISBN 9789934074356. 
 
Inguna Bauere, kas iepriekš pārsvarā pētījusi un aprakstījusi mūsu tautas dižgaru sievas, tagad 
iepazīstina ar Dziesmu svētku tēva Jura Neikena likteni. Kā daudziem jau zināms, viņš paveica 
to, par ko latvieši viņu pieminēs mūžīgi – 1864. gada maijā Dikļos sarīkoja pirmos apkārtnes 
koru sadziedāšanās svētkus. Pēc rakstura būdams cilvēks, kurš vēlējās mieru un mīlestību, 
patiesībā Juris Neikens bija spiests gudri laipot starp vācbaltu un jaunlatviešu pretrunīgajiem 
uzskatiem. Tā ir grāmata, kura iznākusi īstajā brīdī, jo kopības sajūta un nacionālā pašapziņa 
šobrīd mūsu tautā virmo emociju gammas virsotnē, bet nepieciešams paturēt prātā, cik būtiski, 
kaut grūti ir jebkādos apstākļos palikt uzticīgam saviem ideāliem un cik svarīgi pulcināt ap sevi 
ļaudis un iedvesmot viņus. Inguna Bauere, kura pati bijusi dziesmu un deju svētku dalībnieku 
pulkā, vispirms izpētījusi vēsturiskos dokumentus un tad, kā allaž, ļāvusi savai fantāzijai 
pacelties spārnos... 
 
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/147039-palieku_tev_uzticams_juris_neikens.html 
 
https://www.latviesi.com/article/briva-latvija-vispirms-nomirst-tad-piedzimst 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu biogrāfiskā proza 
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Šmidchens, Guntis. Dziesmu vara : nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā 
revolūcijā. No angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere; dziesmas no vācu valodas tulkojis 
Ingmārs Bisenieks, no lietuviešu valodas – Jānis Elsbergs, no igauņu valodas – Guntars 
Godiņš; Zigmunda Lapsas dizains. Rīga : Mansards, 2017. 563 lpp. ISBN 9789934121531. 
 
Grāmatā “Dziesmu vara” tās autors Guntis Šmidchens, latviešu-amerikāņu folklorists, meistarīgi 
licis lietā vēstures, antropoloģijas, folkloras, muzikoloģijas un pat sociālās psiholoģijas 
zināšanas, lai izgaismotu notikumus 20. gadsimta 80.–90. gados, kad Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas iedzīvotāji konfrontēja militāro lielvaru un izcīnīja neatkarību Baltijas dziesmotajā 
revolūcijā. Tās gaitā dziedošie baltieši saglabāja ticību nevardarbīgai politiskai rīcībai, stādamies 
pretī bruņotiem padomju karavīriem – “ar garaspēku pret karaspēku”. Autors savā pētījumā 
apskata vairāk nekā 110 kora, roka un tautas dziesmas gan to poētiskajā, gan vēsturiskajā un 
kultūras kontekstā. Vērā ņemams ir fakts, ka 2014. gadā minētais pētījums ar nosaukumu “The 
Power of Song: Nonviolent National Culture in the Baltic Singing Revolution” iznācis angliski 
apgādā “University of Washington Press”. 
 
http://www.apgadsmansards.lv/lv/book/501/dziesmu-vara 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/petijums-dziesmu-vara.-nevardarbiga-nacionala-kultura-baltijas-d.a77991 
 
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/izdots-petijums-par-dziesmusvetkiem-ka-nevardarbigu-pretosanos-
baltija.d?id=48948151 
 
Atslēgvārdi:  
Baltijas valstu vēsture, tautasdziesmas, Dziesmu svētki, kormūzika 

 

 

 

 
Ozola, Agrita. Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss. Vēstuļu transkripcija latviešu un krievu 
valodā: Anita Neimane un Zinta Paševiča; fotogrāfiju autori: Kristīne Ozola, Uldis Sedols, 
Roberts Vidzinskis, Ingrīda Vistopola; ievads: Andris Vilks. Tukums : Tukuma muzejs, 2018. 
265 lpp. ISBN 9789934846373. 
 
Pirms septiņiem gadiem iznāca Agritas Ozolas un Ritvara Jansona grāmata “Sibīrijas vēstules 
uz bērza tāss”, kurā pirmo reizi tika apkopotas uz bērza tāss rakstītās vēstules. Toreiz 
svarīgākais bija padarīt zināmu katra grāmatā minētā cilvēka dzīves stāstu, vienlaikus 
izskaidrojot gan padomju represīvās sistēmas uzbūvi, gan izsūtīšanas apstākļus un tādējādi 
mēģinot izskaidrot šo laiku. Jaunajā izdevumā “Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss” katra no 
45 vēstulēm ienes citu dimensiju. Pēc kataloga principa sakārtotajā izdevumā, kas iznācis 
latviešu, angļu, franču un krievu valodā, saklausāms konteksts, kas atklāj vienkāršā cilvēka 
domu gaitu dažādās dzīves situācijās. Taču atcerēsimies, ka bērza tāss ir labs iekurs, turklāt 
svarīgi ir nepazaudēt uguni pavardā. 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/sibirija-tapusas-vestules-uz-berza-tass-apkopotas-jauna-gramata.a281914 
 
http://www.unesco.lv/lv/kultura/sibirija-rakstitas-vestules-uz-berza-tass-pieejamas-pasaules-digitalaja-biblioteka 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas vēsture, izsūtījums uz Sibīriju, vēstules 
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Zariņš, Voldemārs. Jāizdomā brīvība : dzeja. Sastādītāja un priekšvārda autore Nora Ikstena; 
mākslinieks Ivo Grundulis. Rīga : Pētergailis, 2018. 110 lpp. ISBN 9789984334677. 
 
Voldemāra Zariņa dzejoļu krājums “Jāizdomā brīvība” iznāk laikā starp divām simtgadēm – 
autora un viņa mīļās Latvijas simto dzimšanas dienu. Voldemārs Zariņš pieder pie klusajiem 
varoņiem, kuri savu brīvību un lielu daļu dzīves upurēja Latvijas neatkarības idejai. Dzīves līkloči 
bijuši nežēlīgi un tie atkārtoti noveda Voldemāru Zariņu izsūtījuma nometnēs. Latviešu lēģeru 
dzejas klasiķis Mordovijas nometnē bija neapstrīdama autoritāte. Viņš iedvesmoja jaunāko 
cīnītāju paaudzi, tajā skaitā Gunāru Astru, Juri Ziemeli un Bruno Javoišu. Visus gadus līdz 
Latvijas brīvības atjaunošanai Voldemāra Zariņa dzeja bija pazīstama šaurā domubiedru lokā un 
tika izplatīta galvenokārt rokrakstos. Arī atjaunotās valsts pirmajās desmitgadēs Voldemārs 
Zariņš bija un palika varas struktūrām neērts. Daži dzejoļi publicēti Atmodas laika žurnālā 
“Avots” (1989. gada 10. numurā), “Dievturu Vēstnesī” (1989.–1991. gadā), laikrakstā “Pilsonis” 
un citos mazāk nozīmīgos izdevumos. Līdz šim vienīgais zināmais drukātais Voldemāra Zariņa 
dzejas krājums ir 1991. gadā iznākusī dzejoļu izlase – pavirši iesieta brošūriņa “Apliecinājums”. 
Grāmatas sastādītāja, rakstniece Nora Ikstena atzīst: “Man Voldemāra Zariņa dzejas lasīšana ir 
kā dziedināšana. Pa visu tumšo laiku, ko pārdzīvojis, cilvēks paliek garīgi spēcīgs un tīrs. Cauri 
nežēlības un šausmu labirintiem viņš izved mūs pie mīlestības, dzimtenes un dzejas spēcinošā 
avota… Bet šī dzeja nav tikai laikmeta liecība. Tā ir augstas raudzes lirika, kurā dzīves 
pamatvērtības iemirdzas grodas valodas gaismā. Gods, sirdsapziņa, cieņa, uzticība – vārdi, kuru 
nozīmi tik bieži piemirstam.” 
 
http://laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=7910 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s3c2We3mPZ8 
 
https://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/43111 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu dzeja 

http://laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=7910
https://www.youtube.com/watch?v=s3c2We3mPZ8
https://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/43111


 

 

 

 
Vehterovičs, Pšemislavs. Lūdzu, apskauj mani. Ilustrējusi Emīlija Džubaka; no poļu valodas 
tulkojusi Ingmāra Balode. Rīga : Liels un mazs, 2018. 32 lpp. ISBN 9789934533976. 
 
Poļu rakstnieka Pšemislava Vehteroviča darbi bērniem ir tulkoti gan angliski, gan vāciski, gan 
itāliski. Latviski līdz šim jau lasāma rakstnieka grāmata “Vista vai ola?”. Bilžu grāmata “Lūdzu, 
apskauj mani” ir sirsnīga humora pilns stāsts par Lāču Tēti un viņa dēlu, kas dodas pastaigā pa 
mežu un apskauj visus ceļā satiktos – arī Mednieku, bet pēcāk atskārš, ka aizmirsuši apskaut 
viens otru. Šī grāmata ir iznākusi sērijā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas ir 4–8 gadus veciem 
bērniem paredzēts izglītojošs projekts, kurā sadarbojas izdevēji no sešām valstīm. Projektā 
aicinātas iesaistīties visas Latvijas bibliotēkas, skolas un pirmsskolas. “Mūsu mazās bibliotēkas” 
mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām 
radošām nodarbēm. Līdz ar sešu grāmatu komplektu var saņemt dažus rosinošus uzdevumus 
un sarunu tēmas, ko pēc izvēles varēs izmantot darbā ar bērniem. Rudenī projekta dalībnieki 
uzņems bezmaksas darba burtnīcas ar uzdevumiem bērniem. Darba burtnīcās bērni sastaps 
grāmatās iepazītos varoņus, bet uzdevumi būs saistīti ar skaitīšanu, lasīšanu, rakstīšanu, 
zīmēšanu un citām nodarbēm. 2018. gada oktobrī un 2019. gada februārī Latvijā viesosies 
grāmatu autori no Polijas, Slovēnijas un Igaunijas, kas tiksies ar bērniem, vadīs darbnīcas, 
stāstīs par savu grāmatu un valsti. Autori tiksies ar bērniem ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas 
vietās. Diemžēl ierobežotā laika dēļ visus “Mūsu mazās bibliotēkas” lasītājus autori apmeklēt 
nevarēs: viņi dosies ciemos pie bērniem, kas projektā iesaistījušies visaktīvāk. 
 
https://www.satori.lv/book/ludzu-apskauj-mani 
 
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/ar-jaunu-bilzu-gramatu-liels-un-mazs-uzsak-lasitveicinasanas-programmu-
berniem.d?id=50015005 
 
Atslēgvārdi:  
poļu bērnu literatūra 
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Nopola, Sinika, Nopola, Tīna. Salmenīte, Čībiņa un Plikpauris Pēcis. No somu valodas 
tulkojusi Maima Grīnberga. Rīga : Pētergailis, 2018. 40 lpp. ISBN 9789984334684. 
 
Somijā populārajā grāmatu sērijā par māsām Salmenīti un Čībiņu iznākušas vairāk nekā 40 
asprātīgu dialogu pilnas grāmatas, turklāt šie stāsti uzņemti arī filmā, iestudēti teātrī un operā. 
Tagad arī latviski lasošie bērni sarunājas un strīdas ar Salmenīti un Čībiņu, ko izdomājušas 
somu rakstnieces – māsas Sinika un Tīna Nopolas. Sacerējumi ir augstu novērtēti: autores 
apbalvotas ar Somijas Valsts Bērnu kultūras balvu, kopā ar ilustratori Sallu Savolainenu 
nominētas Hansa Kristiana Andersena balvai, ilustratore saņēmusi prestižo Rūdolfa Koivu balvu. 
Bet vai vislielākā balva nav jaunā lasītāja apgalvojums, ka tā ir viņa mīļākā grāmata? Un šādi 
apgalvojumi ir dzirdēti pat no latviešu bērnu mutēm! Tie bērni, kuriem ir brāļi vai māsas, noteikti 
atpazīs mūžīgo sāncensību starp jaunākajiem un vecākajiem bērniem, kurā īpaši izceļas 
jaunākie bērni. Viņu aktivitātei, radošajai pieejai cīņā par “vietu zem saules” un vecāku uzmanību 
nav robežu. Atliek tikai lasīt par Salmenītes un Čībiņas ķibelēm, lai saprastu, ka nebūt ne 
vienkāršajās vecāko un jaunāko bērnu attiecībās mēs neesam vientuļi un galu galā vairumā 
gadījumu uzvar draudzība. 
 
http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/latviskota-populara-somu-bernu-gramata-par-masam-salmenite-cibina-un-plikpauris-
pecis.d?id=50124360 
 
https://issuu.com/petergailis/docs/plikpaurispeecis_fragments 
 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu dzeja 

 

 

Favilli, Elēna, Kavallo, Frančeska. Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm : 100 stāsti par 
izcilām sievietēm. No angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. 
224 lpp. ISBN 9789984236926. 
 
Divas itāliešu izcelsmes ņujorkietes Elēna Favilli un Frančeska Kavallo tiek uzskatītas par Itālijas 
radošākajām uzņēmējām un reizumis tiek sauktas arī par “dumpīgajām meitenēm”. Par to tagad 
var pārliecināties arī latviešu lasītāji, jo arī mums tiek piedāvāts ar izcilu un novatorisku dizainu 
īstenotais izdevums “Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm”. Lasītāji tiek iepazīstināti ar 100 
civilizācijas vēsturē ievērojamām sievietēm. Šie stāsti, kuros ir gan konkrētas personības 
biogrāfija, gan sapņu un sasniegumu pārstāsts, veidoti viegla satura pasaku formā un uztverami 
kā dokumentālu faktu literāra interpretācija. Grāmatas varones ir ļoti dažādas, jo ir darbojušās 
atšķirīgās jomās, un tikpat atšķirīgi un izteiksmīgi ir viņu portreti, kurus radījušas sešdesmit 
mākslinieces no dažādām valstīm – tostarp Itālijas, Portugāles, Vācijas, Dienvidāfrikas, Izraēlas 
un Indonēzijas. Autores ar degsmi, zinātkāri un dāsnumu vēstī par mērķtiecīgām un 
fascinējošām sievietēm-personībām, lai mēs bez ierobežojumiem varētu izpētīt pasauli un 
iedvesmot arī savas meitas – kāpēc gan ne? Lai 2016. gada nogalē varētu iznākt grāmatas 
angļu izdevums, vietnē “Kickstarter” šim projektam atbalstītāji saziedoja ap pusmiljonu dolāru 
 
https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra-jaunumi/vakara-pasacinas-dumpigam-meitenem.html 
 
https://www.satori.lv/book/vakara-pasacinas-dumpigam-meitenem 
 
Atslēgvārdi:  
slavenas sievietes, vēsture, biogrāfiskā literatūra 

http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/latviskota-populara-somu-bernu-gramata-par-masam-salmenite-cibina-un-plikpauris-pecis.d?id=50124360
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https://www.satori.lv/book/vakara-pasacinas-dumpigam-meitenem


Iesaka Nozaru literatūras centrs 

 

 

 

 
Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 9. Rīga : Latvijas Vēstures institūta 
apgāds, 2018. 343 lpp. ISBN 9789984824482. 
 
Rakstu krājumu sērija “Senā Rīga: pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē” tika aizsākta 1998. 
gadā ciešā Latvijas Vēstures institūta un Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja sadarbībā. Arī 
jaunākajā, 9. sējumā, publicēti abu minēto sadarbības partneru, kā arī piecu citu institūciju 
pārstāvju pētījumi, kuros izmantotas ne tikai vēstures un arheoloģijas, bet arī filoloģijas, mākslas 
vēstures, dendrohronoloģijas, numismātikas u. c. izpētes metodes. Pētījumu autori aplūkojuši 
gan Rīgā atrastās arheoloģiskās liecības (17. gadsimta zirgu aizjūgu krūšu siksnas, skaitīšanas 
žetonus, krāsns podiņus u. c.), gan pievērsušies tādiem kultūras vēstures jautājumiem kā 
numismātikas zinātnes aizsākumiem Rīgā un Vidzemē, Rīgā izdoto senāko pastkaršu un to 
izdevēju apzināšanai, 15. gadsimta rīdzinieku personvārdiem. Publikācijas papildina plašs 
ilustratīvais materiāls, kurā atspoguļotas Rīgā atrasto keramikas trauku lauskas, fotogrāfa Jāņa 
Glīznieka fotouzņēmumi par 1917. gada 3. septembra notikumiem Rīgā, Rīgas Mazās ģildes 
cunftu karogi u. c. Rakstu krājums domāts ne tikai Rīgas vēstures interesentiem, bet ikvienam 
arheoloģijas un kultūras vēstures entuziastam. 
 
https://www.lvi.lu.lv/lv/gramatas.htm#sena_riga 
 
Atslēgvārdi:  
Rīgas vēsture, arheoloģiskie izrakumi, kultūras vēsture, arhitektūra, numismātika 

 

 

 
Hants, Vinsents. Asinis mežā : Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē. No angļu valodas 
tulkojusi Laura Romanovska; māksliniece Aija Andžāne. Rīga : Latvijas Mediji, 2018. 351 lpp. 
ISBN 9789934154706. 
 
Grāmatu veido angļu žurnālista, dokumentālo filmu veidotāja un grāmatu autora Vinsenta Hanta 
(Vincent Hunt) uzklausītās Latvijas iedzīvotāju atmiņas un aculiecinieku stāsti, kuros vēstīts par 
Kurzemes fronti Otrā pasaules kara beigās. Citu stāstu vidū lasāmas arī Vairas Vīķes-Freibergas 
atmiņas par bēgšanu no Rīgas, tupot vaļējā kravas kastē un baidoties no tās nokrist. Grāmata 
sarakstīta neierastā stilā, tās autoram aprakstot savu ceļojumu pa Kurzemi un hronoloģiski 
izgaismojot pēdējās sešas lielkaujas Kurzemes frontē, kurās divu armiju pusē latvietis karoja 
pret latvieti. Grāmatas vērtība slēpjas tajā, ka Hants ļauj par vienu no smagākajām Latvijas 
vēstures epizodēm stāstīt tiem, kuri paši tur bija klāt, tādējādi radot uzskatāmāku priekšstatu 
par pagātnes notikumiem, nekā to sniedz detaļām un faktiem pārbagāti vēsturiski pārskati. 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nakusi-bbc-zurnalista-vinsenta-hanta-gramata-par-latvijas-vesturi.
a275240/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 
 
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radio-maza-lasiitava/vinsents-hants-otra-pasaules-kara-beigas-kurzemes-fronte.-asinis.
a103471 
 
http://www.la.lv/asinis-meza-brita-skats-uz-karu 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas vēsture, Otrais pasaules karš, Kurzemes katls 

 

https://www.lvi.lu.lv/lv/gramatas.htm#sena_riga
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Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 1. sējums, 863 
lpp.; 2. sējums, 735 lpp. ISBN 9789934851599. 
 
Akadēmisko rakstu krājums “Latvija un latvieši” divos sējumos (izdots arī angļu un krievu 
valodā) satur 44 Latvijas zinātnieku rakstus, kuros sniegta apjomīga informācija par Latviju kā 
valsti un latviešiem kā etnosu gan mūsdienu, gan vēstures kontekstā. Pirmajā sējumā analizēta 
situācija mūsdienu Latvijā, sniegta informācija par valsts konstitucionālajiem pamatiem, 
tautsaimniecību, demogrāfiju, valodu, izglītību un zinātni, kultūrainavu, kā arī dažādiem kultūras 
aspektiem un sportu (tajā skaitā aplūkota kordziedāšana, teātra un kino māksla u. c.). Otrais 
sējums veltīts latviešu etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgas valsts izveidošanai, kā arī 
Latvijas valstij laikā no 1918. līdz 1991. gadam, pievēršoties arī tās attīstības problēmām un divu 
okupāciju sekām. Krājumā izmantotas jaunākās arheoloģiskās liecības, nepublicēti arhīvu un 
krātuvju materiāli, kā arī jaunākās latviešu un ārzemju autoru publikācijas. Izdevumu ilustrē 
vairāki simti fotogrāfiju, diagrammu un karšu, no kurām daudzas publicētas pirmoreiz. 
Izdevums ir būtiski pārstrādāts un papildināts, salīdzinot ar līdzīgu rakstu krājumu “Latvieši un 
Latvija”, kas iznāca 2013. gadā 4 sējumos un izsauca plašu reakciju gan Latvijas akadēmiskajās 
aprindās, gan sabiedrībā. Lai gan “Latvija un latvieši” pirmām kārtām adresēts ārzemniekiem, 
jebkurš lasītājs ar tā palīdzību gūs padziļinātu priekšstatu par to, kas ir Latvija un tās iedzīvotāji. 
 
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4304&Itemid=544 
 
http://www.la.lv/foto-gramata-latvija-un-latviesi-ar-iekspolitisku-un-arpolitisku-uzdevumu 
 
Atslēgvārdi:  
Latvija, Latvijas vēsture, Latvijas kultūra 

 

 

 

 
Hauks Ginters. Glābjot medus biti. Rīga : Alis, 2018. 109 lpp. ISBN 9789934504303. 
 
Strauja bišu skaita samazināšanās vērojama jau kopš 20. gadsimta vidus, un tagad, kad 
tuvojamies 21. gadsimta trešajai dekādei, ar katru gadu situācija pasliktinās. Šajā grāmatā 
pasaulē plaši pazīstamais biškopis Ginters Hauks (Gunther Hauk) piedāvā ieviest vienkāršu, labi 
saprotamu un tomēr netradicionāli virzītu domāšanu, kas būtu pamats atbildīgai visas 
sabiedrības rīcībai, lai pārtrauktu bišu bojāeju. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts un papildināts ar 
daudziem biškopjiem ļoti derīgiem un praktiskiem padomiem. 
 
https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/54886/glabjot-medus-biti 
 
Atslēgvārdi:  
medus bites, biškopība, bišu veselība 
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Segliņš, Valdis. Senās Ēģiptes medicīnas papirusi. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 703 
lpp. ISBN 9789934183287. 
 
Valda Segliņa monogrāfija “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” veltīta Senajā Ēģiptē uzkrātajām 
zināšanām medicīnā, ciktāl tās ir aprakstītas pieejamos avotos – senajos papirusos. Tik 
bagātīgs seno dokumentu klāsts latviešu valodā publicēts pirmoreiz. Grāmatā iekļauts vairāk 
nekā 1500 recepšu, ziņas par daudzu slimību noteikšanu, diagnostiku un ārstēšanas stratēģiju. 
Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senās zināšanas plašākā kontekstā, apzināt 
daudzos joprojām neskaidros medicīnas vēstures jautājumus, kā arī palīdzēs izvērtēt šo 
zināšanu paliekošo nozīmīgumu mūsdienu skatījumā. 
 
https://www.lu.lv/zinas/t/43006 
 
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/medicina/senas-egiptes-medicinas-
papirusi.html 
 
Atslēgvārdi:  
medicīnas vēsture, Senā Ēģipte, manuskripti, medicīnas vēsture 
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