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Rudenīgais lasāmlaiks reizē ar jauno “Literatūras ceļveža” numuru ir klāt. Kaut arī pavasarī mūs 
pārsteigušie izaicinājumi nekur nav pazuduši, šoreiz tos vairs uzsvērt nevēlamies. Tikai pāris 
atklāsmes. Pēdējā pusgada laikā mēs – kultūras nozares cilvēki –, bet ceru, ka arī pārējie, iespējams, 
esam kļuvuši dzīvesgudrāki, iecietīgāki un piesardzīgāki attieksmē pret apkārt notiekošo, esam 
izvērtējuši, kas mūsu dzīvē ir patiesi svarīgs, un ka jāiemācās dzīvot arī tā – plānojot tālākai nākotnei 
šķietami neieplānojamo, vienlaikus paredzot ne vien plānu A, bet arī B un C, un izbaudot katru dienu, 
kad varam elpot, smaidīt, dzīvot un… lasīt! 
Saņemam daudz ziņu no izdevējiem par jaunu grāmatu atvēršanas pasākumiem – priecē, ka šobrīd 
līdzīgas norises vairs īsti nav “uz pauzes”! Arī bibliotekāriem, kuri specializējušies krājuma veidošanas 
jomā, pēdējo pāris mēnešu periods licis pārdomāt un veikt nopietnu izvēli aktuālu izdevumu iegādes 
jomā – runa ir par Kultūras ministrijas finansēto un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības 
centra organizēto grāmatu iepirkumu Latvijas publiskajām bibliotēkām. 
Šoreiz jūsu uzmanībai un lasāmpriekam piedāvājam vairākas izcilas grāmatas, no kurām īpaši vēlētos 
izcelt Paula Bankovska “Pasaules vēsturi” un Alesandro Bariko “Spēli” – abas grāmatas nosacīti 
stāsta par to, kas šobrīd notiek ar mums visiem, par mūsdienu digitālo un nestabilo pasauli. Abi autori ir 
pietiekami pazīstamas literārās autoritātes, tādēļ bibliotekāru pārliecināšana par šo grāmatu iegādi ir 
lieka. Nesalīdzināmas, bet abas – izcilas. Par vienu no numura tēmām var nodēvēt arī dabas, vides un 
klimata aizsardzību. Nejaušības dēļ šai tēmai veltītas divas no numurā iekļautajām grāmatām, un 
ierosme pārdomām būs ne tikai bērniem un jauniešiem, kuri ir izdevuma pamatmērķauditorija. Bērnu 
sadaļā šoreiz sakritis neparasti daudz – veselas piecas grāmatas. Tādēļ prieks, ka mums netrūkst 
piedāvājuma saviem bērniem, īpaši jaunākajai vecuma grupai. Savukārt, jau pieredzējušai lasītāju 
saimei noteikti vērts iepazīties ar Alfreda Stinkula sacerējumu “Mati sarkanā vējā” – būs daudz kā 
tuva, dzīvē reiz jau izbaudīta un atmiņām sirdi sildoša. 
Lai aizraujoša melnbalto un krāsaino lappušu iepazīšana un lai mums – bibliotēku nozares 
profesionāļiem – optimismu saglabāt palīdz Alesandro Bariko atziņa: “.. papīra grāmata bija un joprojām 
ir tāds kā totēmisks cietoksnis sadursmē starp digitālā dumpja spēkiem un 20. gadsimta kultūru. Spēles 
laukums kļuvis sarežģītāks, tomēr grāmatu pasaule joprojām ir tā, kurā atsevišķu indivīdu izcilība tiek 
atzīmēta, kopta, paciesta un mīlēta”. 
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Ieva Kalniņa: 
 
… kaut šaubās un šaubīsies cilvēka prāts… Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti 
un recepcija. Rakstu krājums. Zin. red. M. Grudule. Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. 239 lpp. 
ISBN 9789934185601. 
 
Eduardam Veidenbaumam veltītā rakstu krājuma pamatā ir 2017. gadā Rīgā un Tartu 
notikušās konferences priekšlasījumi. Pamatā krājumu veido klasiski zinātniski teksti, kurus 
papildina izteiksmē brīvāki raksti, un visi kopā tie atklāj Veidenbauma personības daudzpusību 
un daudzšķautņainību. Krājuma ievadā igauņu dzejnieks Contra esejā “Ja Veidenbaums būtu 
bijis igaunis” reflektē, kā Veidenbaumam klātos, ja viņš būtu igauņu dzejnieks: laikā, kad 
Kalāčos divus gadus bija neraža, Igaunijā neražas nebija un brālis būtu varējis Veidenbaumu 
atbalstīt vairāk. Contras skatījumā vislīdzīgākais dzejnieks Veidenbaumam igauņu literatūrā ir 
Juhans Līvs: “Abiem bija diezgan nolādēts liktenis, abi peldēja pret straumi gan dzejā, gan 
dzīvē. Abi it kā dzimuši pāragri, nevis savā laikmetā. Abi rakstīja dzeju bargākā veidā, nekā bija 
pierasts. Un viņu abu dzīves laikā neviens nevarēja domāt, ka viņi reiz kļūs par klasiķiem savā 
tēvzemē. Tāpat kā arī nevarēja zināt, ka tāda tēvzeme būs” (14. lpp.). 
Ja citu dzejnieku krājumos tik galēji pretēju personību kā Contras un latviešu avīžniecības 
pētnieces Vitas Zelčes raksti varbūt nesaderētos, tad Veidenbauma gadījumā tie tikai parāda 
viņa talanta mērogu. Andrejs Balodis, Andris Hiršs, Ainārs Kamoļiņš apcer Veidenbauma 
sacerējuma par mehāniku saistību ar viņa pārējo darbību, nonākot līdz atziņai, ka var runāt par 
īpaša veida “Veidenbauma humānismu”. Veidenbaums devis iespēju Raimondam Briedim 
turpināt atskaņu pētniecību, bet divu atšķirīgu nozaru un paaudžu pētniekiem – Jānim Šiliņam 
un Janīnai Kursītei – pievērsties Tērbatas periodam dzejnieka dzīvē. Veidenbaums ir nozīmīgs 
arī muzejniekiem (Ivetas Ruskules raksts) un mūziķiem (Ligitas Ašmes raksts). Arī citi raksti ir 
rosinoši: Anda Kubuliņa raksturo Eduarda Virzas skatījumu uz Veidenbaumu, Viesturs 
Vecgrāvis raksta par vēlīnā romantisma pasaules izjūtu un aso romantisko antagonismu viņa 
lirikā, Jānis Zālītis pēta Veidenbauma tēlu latviešu dramaturgu darbos. Jura Kastiņa raksta 
centrā ir Veidenbauma dzejas intertekstualitāte, Līvija Volkova uzdod jautājumu par 
Veidenbauma rokrakstiem, Marians Rižijs pēta Veidebauma dzejas popularitātes cēloņus un 
viņa dzejas uztveres paradigmu maiņu laika gaitā. 
Krājuma sastādītāja un zinātniskā redaktore ir Māra Grudule. Viņas un Rižija kopdarbs ir 
paplašināta bibliogrāfija “Veidenbaums atdzejojumos. Izlase”. Veidenbauma dzeja ir tulkota 
krievu, lietuviešu, igauņu, vācu, ungāru, angļu, baltkrievu, čehu, esperanto, franču, poļu, ukraiņu 
valodā. Krājums rāda, ka autors, kura literārais devums ir iekļauts Latvijas Kultūras kanonā 
(par to reflektē Skaidrīte Lasmane), ir pētniecības vērts katrai jaunai pētnieku paaudzei. 
Krājums būs noderīgs skolotājiem, skolēniem, studentiem, kā arī ikvienam Veidenbauma 
dzejas un personības cienītājam. 
 
https://www.apgads.lu.lv/en/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/veidenbaums 
 
Atslēgvārdi:  
Eduards Veidenbaums; latviešu dzeja; literatūras vēsture 
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Bankovskis, Pauls. Pasaules vēsture : romāns. Rīga : Dienas Grāmata, 2020. 597 lpp. ISBN 
9789934595073. 
 

Paula Bankovska romāns “Pasaules vēsture” pieder pie viņa lielajiem identitātes romāniem, 
kuros identitāte atrodas nemitīgā maiņā un nepastāvībā – te varam minēt darbus 
“Eiroremonts” un “Misters Latvija”. Taču, ja iepriekš rakstnieku interesēja mūsdienu cilvēka un 
latvieša dažādo identitāšu mainība, tad jaunajā romānā tā ir pasaules laika un telpas maiņa. 
Bankovska romānā vēsture nav saistīta ne ar lineāro laiku, ne arī ar gadskārtu. Jau romāna 
sākuma daļā mēs uzzinām, ka ziema “velkas un velkas”, bet pavasaris “nenāk”. Darbība noris 
patālā nākotnē, bet cilvēki tur dzīvo it kā 18./19. gadsimta tradīcijās un par mūsdienām vēsta 
savos stāstos. Nākotnē cilvēki ir mainījuši izskatu, rasu un valodu atšķirības ir zudušas, un no 
kultūras lietām palikusi tikai Bībele un dažās vietās atrodamas grāmatas. Latviešu ģimenē aug 
divi bērni – Martiņa un Jēkaupiņš, uz krāsns uzturas Sirmpaps, un ciemos regulāri ierodas 
mācītājs Bišķis, kurš atbilst latviešu folkloras un literatūras tradīcijai – brauc pārbaudīt 
Jēkaupiņa lasītprasmi un Bībeles zināšanas, mīl labi paēst un gaida cienastu līdzņemšanai. Šo 
latvisko idilli izjauc Ģederta Eliasa stilā raksturotas cūku bēres, kas aizsāk pasaku estētikā 
rakstītus notikumus: cūkas iekšas ir melnas, un, kā atzīst cienīgtēvs, tas ir “pasaules gala 
sākums, un melnās iekšas ir šī sākuma zīme.” Tēvs ar meitu dodas noskaidrot, ko citi zina par 
draudiem pasaulei un kā to glābt. Bankovska romānos ir ierasts kā galveno personu redzēt 
vīrieti, bet šajā romānā tā ir sieviete. Ar no senlaikiem slēptu satiksmes līdzekli – gliemezim 
līdzīgu vienslīdi – sākas Martiņas ceļojums uz Prūšu, Vācu un Spranču zemi, arī Jauno malu. 
Nedaudz ceļo arī viņas brālis Jēkaupiņš; viņš gan neapmeklē svešas zemes, bet nonāk tikai pie 
dardeģa un runājošas lapsas. 
Romānā lietota senlaicīga leksika – “kamzolis”, “dardeģis”, “sāji dūmi”, “cienīgtēvs”, “ķertakas”, 
“vadmalas ūzas”. Modernāka leksika ir pie sprančiem, kuri tik runā par Lielo Evolūciju, bet 
stostās pie vārda “globalizācija”. Tekstā ir atsauces uz literatūras darbiem un tēliem, 
piemēram, “runas ir garas, darbs ir īss” (Rainis), Martiņa iepazīstas ar Grīntālu (Rūdolfs 
Blaumanis) u. c. Brīžam romānā detalizēti raksturotas fizioloģiskas situācijas, arī 
nogalināšana, nolasāma ironija par latviešu naivumu un liekulīgo politkorektumu. 
Galvenās vērtības, kas romānā atkārtojas Martiņas un Jēkaupiņa sapņos, ir ģimene un dzimtā 
sēta, brīžam arī Dievs. Saplūst ne tikai vietas un laiki, bet arī īstenība un sapņi. Romāna 
galvenās personas nemainās, mainās vien pasaules ājums, kļūstot aizvien nesaprotamāks un 
tukšāks. 
Grāmatu ievada Bankovska pārdomas par rakstnieku un valodu. Savā beidzamajā romānā 
autors reflektē par savu kā rakstnieka varu – radīt jaunu pasauli ar valodas palīdzību. 
 
Astras Šmites viedoklis: 
 
Domājams, ka vismaz bibliotekāru vidū neatradīsim nevienu, kurš nav turējis rokās, jau izlasījis 
vai vismaz dzirdējis par Paula Bankovska jaunāko un, diemžēl, arī pēdējo darbu “Pasaules 
vēsture” ar apakšvirsrakstu “romāns”. Autors uzstājis, lai uz grāmatas vāka apakšvirsraksts 
būtu rakstīts labi redzamiem burtiem, citādi kāds iedomāsies, ka tā ir vēstures literatūra. Cik 
gan tas raksturīgi Bankovskim – izmantot katru iespēju, lai paironizētu! Komentējot sava 
darba nosaukumu, autors pieļāvis, ka tas ir lecīgs, turklāt apzināti lecīgs. Izdevums sanācis 
iespaidīgs arī apjomā – gandrīz 600 lappušu biezs. Grāmata ir skaisti iespiesta un gaumīgi 
noformēta, liekot lietā paša autora zīmējumus. 
Romāns iesākas ar ļoti zīmīgu ievadu (“Manā varā”), vismaz uz mani tas atstāja spēcīgu 
iespaidu un rakstnieka vārdi iedarbojās līdzīgi hipnozei: “Pasaule, kurā jūs tūliņ ienāksiet, ir 
manis radīta, un, kolīdz jūs spersiet tajā pirmos soļus, arī jūs kļūsiet par tās daļu un nonāksiet 
manā varā.” Patiešām, mēs nonākam autora varā un, pateicoties viņa ar plašu vērienu 
uzburtajai pasaulei, mēs “ienirstam” citurienē. Tā liek aizmirst apkārtni un laiku, sekojot 
grāmatas galveno varoņu – tēva, mātes, Jēkaupiņa un Martiņas – gaitām, kas ir raibas un 
fantastiskas. Vietām pavīd skaidri nolasāmas atsauces uz Sent-Ekziperī, Prusta, Blaumaņa un 
citu autoru darbiem, arī Bībeli. Ne velti recenzijās lasām, ka romāns ir kā labirints un tajā 
atrodama autoram tik tuvā intertekstualitāte. 
Noteikti jāpiemin īpašā romāna valoda. Bankovskis to meklējis vēsturiskos avotos – Bībelē, 
Vecajā Stenderā, latviešu literatūras klasiķu darbos, jo, viņaprāt, mēs aizmirstam savu valodu, 
tā arvien vairāk tiek noplicināta. Turklāt rakstniekam simpatizē Stendera laika latviešu valodas 
daudznozīmība. Romānā netiek lietoti svešvārdi, atrodamas vien dažas atkāpes, kā – ok. 
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Par romānu publicēts gana daudz recenziju, dzirdētas intervijas ar autoru, bet aicinu 
nepaļauties uz citu izteikumiem. Lasiet paši, domājiet, meklējiet, analizējiet, jo, kā rakstījusi 
Ieva Lešinska: “Tagad vairs tikai domāt, mīlēt un lasīt.” 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/literatura/pasaules-vesture.-finiss.-pauls-bankovskis-10.03.1973.12.07.2020.-14244715 
 
http://www.punctummagazine.lv/2020/07/29/visu-ajumu-ajums/?fbclid=IwAR28wWavqwuo2Rc2sDZGnJ5Xd-ScMzhhJ
8uQ60a3H_tkvxk5iD4BCXcXBOs 
 
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/pauls-bankovskis-romana-pasaules-vesture-radijis-versiju-par-tal.a131203 
 
https://ir.lv/2020/07/01/si-nav-pasaules-vesture 
 
https://satori.lv/book/pasaules-vesture-2 
 
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/romana-pasaules-vesture-paula-bankovska-apraksta-situaciju-ap-30.a130997 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu romāni; pagātne un nākotne 

 

 
 

 

Ojārs Lāms: 
 
Nikuļins, Nikolajs. Skats uz pagātni. Rīga : Ezerroze, 2020. 204 lpp. ISBN 9789934587573. 
 
Grāmatas visaptverošais nosaukums pašā grāmatā tiek fokusēts ļoti konkrēti – uz Kārsavas 
novada notikumiem un cilvēkiem, sasaistot vienā “audumā” gan autora atmiņas, gan 
uzklausītus nostāstus par neseniem un arī par it seniem laikiem. 
Grāmata pārstāv savpatnu žanru, ko varētu nosaukt par novadu literatūru. Nikolajs Nikuļins 
Latgalē ir gana labi zināms pagātnes stāstu vācējs un apkopotājs, kurš sarakstījis jau 
vairākas grāmatas. Sasniedzot godājamo mūža devīto gadu desmitu, vēstījums kļuvis 
personiskāks, kavējoties pie paša piedzīvotā un pieredzētā tālajos bērnības un jaunības 
gados. Tomēr caurviju līnijā autors paliek uzticīgs savai mūža kaislībai – novadpētniecībai, 
piedāvājot stāstījumu par cilvēkiem, ģimenēm, mājām, ciemiem, baznīcām, savienojot šos 
stāstus savdabīgā laiku un novada kolāžā. 
Kā īpaša “garšviela” grāmatā iekļauti vēstījumi par senāku gadsimtu notikumiem, kuros 
faktoloģiskais savijas ar leģendāro, ļaujot nonākt līdz dažai labai avangardiski avantūriskai 
hipotēzei, piemēram, ka Puškins, iespējams, reiz staigājis pa latviešu zemēm. 
 
http://www.ezerrozesgramatas.lv/jaunumi/params/post/2056899/skats-uz-pagatni-nikolajs-nikulins 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mam-_rCdxE8 
 
Atslēgvārdi:  
autobiogrāfijas; novadpētniecība; dzīvesstāsti 
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Viesturs Vecgrāvis: 
 
Ar mīlestību un profesionalitāti veikts nozīmīgs darbs 
 
Čaklais, Māris. Raksti. 2. sējums. Rīga : Mansards, 2020. 1019 lpp. ISBN 9789934122392. 
 
Jaunais sējums vispirms ir cildinājums izcila dzejnieka bagātīgam un vēl tagad suģestējošam 
veikumam, kas tapis īsā posmā (no 1974. līdz 1978. gadam) un joprojām rada gandarījumu un 
interesi, arī poētisku atbalsošanos jūtīga un sirdsgudra mūsdienu lasītāja apziņā. Māra Čaklā 
“Rakstu” otro sējumu, tāpat kā pirmo, kārtojusi pieredzējusī dzejas un drāmas speciāliste 
Dzidra Vārdaune, kurai pievienojies jaunās paaudzes literatūrzinātnieks Jānis Oga. Viņu abu 
veikums vērtējams kā augsti profesionāls, un turpina latviešu autoru kopotu rakstu veidotāju 
labākās tradīcijas. Faktoloģiski ietilpīgs, rakstnieku (galvenokārt, protams, paša Čaklā) 
intensīvo dzīvi un darbību raksturojošs ir Vārdaunes priekšvārds, kurā viņa citē arī līdz šim 
nepublicētus dzejnieka dienasgrāmatas fragmentus, ar tiem sniedzot ne vien dziļupvērstu 
ieskatu viņa pārdzīvojumu, domu un notikumu pasaulē, bet arī atklājot laikmeta meklējumus 
un noskaņas. 
Paša Čaklā tekstu kopojums aptver 974 lappuses. Tas ir iespaidīgi, jo it kā vēsta par ilgu gadu 
darbu, taču patiesībā ir tikai piecu (!) gadu laikā paveiktais. Vispirms tie ir trīs dzejas krājumi – 
“Sastrēgumstunda”, “Cilvēks, uzarta zeme”, “Strautuguns” (bez kautrēšanās teikšu – to gadu 
latviešu dzejas klasika un dzejnieka, iespējams, cilvēciski visdziļākie krājumi), krājums bērniem 
“Minkuparks”, esejas par dzeju un dzejniekiem “Saule rakstāmgaldā”. To papildina dzeja ārpus 
krājumiem un raksti par literatūru, kas saglabājušies vien periodikā un kopkrājumos, kā arī 
vēstules (skaitā 32). Rakstu noslēguma daļā ievietotas deviņas apceres par Čaklā dzeju un 
personību, no kurām īpaši jāakcentē Andas Kubuliņas un Jolantas Mackovas darbi un 
Zigmunda Skujiņa elegantā portreteseja, kam pievienoti Leona Brieža, Anatola Imermaņa, Egila 
Plauža un Olgas Lisovskas dzejniekam veltīti dzejoļi. Un, protams, “Rakstu” sējumu noslēdz 
plaši un iejūtīgi Vārdaunes komentāri par sējumā apkopotajiem darbiem un to recepciju kritikā. 
Čaklā krājumu raksturojumam nepievērsīšos, tāpat viņa dzeja un raksti (lielākoties – spožas 
esejas par aktuālām dzejas problēmām un sev tuviem dzejniekiem) ir jau pietiekami 
novērtētas, tāpēc uzsveru līdz šim nepublicēto. Vispirms tās ir vēstules, turklāt ne vien Latvijā 
tolaik jau dzīvojošajam Aleksandram Pelēcim un jaunajiem iesācējiem, bet pārsvarā tiem, par 
kuriem mēs Latvijā tolaik zinājām maz vai pat nemaz – Jānim Klīdzējam, Lalitai Muižniecei, 
Gunaram Saliņam, Veltai Tomai. Tieši šīs vēstules ir viens no šī sējuma lielākajiem 
ieguvumiem, jo rāda Čaklo kā aktīvu draudzības kopēju starp “šo pusi un to pusi”, kā dzejnieku, 
kuram principiāli svarīgi ir uzturēt spēkā šos kontaktus un sasaisti ar visiem, kas raksta 
latviešu valodā, jo literatūra ir vienota, tai nav vajadzīgi ideoloģiski štampi un vulgāri 
uzspiestais dalījums “savējos” un “viņējos”. Čaklā personiski ieinteresētā atvērtība pret visiem 
latviski rakstošajiem un aizrautīga vēlme panākt viņu darbu publicēšanu Tēvzemē, atbalsts 
viņu dzejas publicēšanai arī Latvijā un savu dzejoļu atdzejošanai angliski ir vienkopus ar 
elegantiem, dažkārt ar darbīga lietišķuma pieskaņu rakstītiem vēstījumiem par savas radošās 
dzīves jaunumiem, bet par visu vairāk vēstulēs pulsē apziņa – mēs esam viena tauta un mums 
ir kopīgas rūpes gan par savu valodu, gan par savu literatūru un mūsdienīgu tās poētiku. 
Vienlaikus vēstulēs minētas konkrētas ziņas par to, kas notiek Latvijas literatūrā, atklājas Čaklā 
rūpes par jaunākās latviešu literatūras sūtījumiem tautiešiem ārzemēs, pulsē sveicinājumi te 
Valdim Krāslavietim, te Tālivaldim Ķiķaukam, te – kādiem citiem, ar kuriem viņš saticies, 
būdams ASV. Tieši šo intensīvo rūpju dēļ par latviešu dzejas sasaisti ar pasaules dzejas 
aktualitātēm un procesiem kā Čaklā personībai ļoti būtisku uzskatu viņa īsiņos, bet saturā 
ietilpīgos rakstus no periodikas par cittautu dzejniekiem, kurus viņš interpretē kā svarīgus vai 
vērā liekamus latviešu dzejas attīstībai – par austrieti Raineru Mariju Rilki, par ungāru Endri 
Adi, par Vladimira Majakovska komēdiju “Blakts”, par armēni Gevorku Eminu, par dāņu, 
lietuviešu un abhāzu, par Āzijas un Āfrikas jaunajiem rakstniekiem. Spilgti tēloti iespaidi no 
tikšanās reizēm ar Mirdzu Ķempi. Arī kolēģu – Lijas Brīdakas, Vitauta Ļūdēna – īsportretējumi 
rāda redzējuma asumu un stila izteiksmīgumu. Sējumā izgaismojas arī Čaklā simpātijas pret 
Liepājas jaunajiem dzejniekiem, arī šajā rakstā viņš prasa katram savas balss atrašanu un 
izkopšanu, nepazeminot prasīguma latiņu. 
Vēl viena svarīga Čaklā personības iezīme iegaismojas un staro šajā sējumā – tā ir viņa 
neatslābstošā rūpe par latviešu dzejas nākotni, rūpe, lai jaunie debitanti augstu uzturētu dzejas 
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māksliniecisko dimensiju un cilvēcisko pārdzīvojumu dabiskumu un patiesumu. Tas, ka 
Čaklais dzejā necieta pseidopoētisku prātuļošanu, viegli visam pāri slīdošu operetiskumu un 
patosētu liriskumu, parādās ne tikai viņa recenzijās par jauno dzejnieku kopkrājumiem “Acis”, 
bet arī viņa atbildes vēstulēs tiem iesācējiem, kas meklējuši savu izteiksmi. Dzejnieks šajās 
vēstulēs dažkārt ir nesaudzīgs, taču tikai tad, ja saprot, ka darīšana ir ar grafomānu vai 
bezcerīgu klišeju atražotāju. Pretstatā šādai pamatotai negatīvai attieksmei savukārt ir Čaklā 
rūpes par Ulda Bērziņa pirmā krājuma izdošanu. 
Man personiski šis sējums bija kā atgriešanās jaunībā, kad 70. gados katru jaunu Čaklā 
grāmatu gaidījām nepacietīgi un saņēmām ar lielu prieku, jo viņš runāja mums tuvā un 
saprotamā valodā, mūsu leksikā, mūsu izteicienos. Un pat viņam raksturīgā, viegli ironiskā 
vīpsna pavīd gan šajā sējumā publicētajos rakstos, gan dzejoļos. Dzeja, protams, ir šī sējuma 
galvenā vērtība. Varbūt, lasot šo sējumu, gan tie, kas jau pirms gadiem četrdesmit, piecdesmit 
izbaudīja tās valdzinājumu, gan tie, kas pirmoreiz lasīs šo dzeju, pieņems to patiesību (un 
atklāsmi), ka ne tikai Ojārs Vācietis, Vizma Belševica, Knuts Skujenieks un Imants Ziedonis, kā 
pierasts uzskatīt, ir mūsu 70. gadu dzejas lielā virsvērtība un mūsu dzejas zelta fonds – arī 
Čaklā šo gadu dzeja pieder pie visaugstāk vērtējamā, kas tajā laikā latviešu dzejā radīts. 
Viena nepieciešama piebilde. Dīvaini, ka sējuma izdošanu nav finansiāli atbalstījusi kāda no 
Latvijas kultūrinstitūcijām, kurām to pēc būtības pienāktos darīt. Ir mūsu ārzemju tautiešu 
organizāciju un privātpersonu finansiāls atbalsts, bet negribas noticēt, ka Latvijā neviena 
institūcija neizjūt pienākumu atbalstīt tādu ekonomiski mazrentablu kultūrmisijas darbu kā 
“Rakstu” izdošanu. Vēl vairāk tas jāuzsver tāpēc, ka Čaklā devums mūsu kultūrā pieder pie 
visnozīmīgākajiem. 
 
https://satori.lv/book/mara-cakla-rakstu-2-sejums 
 
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nacis-dzejnieka-mara-cakla-rakstu-otrais-sejums.a365625 
 
http://literatura.lv/lv/person/Maris-Caklais/871683 
 
Atslēgvārdi:  
Māris Čaklais; latviešu dzeja; kopoti raksti 
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Iesaka LNB speciālisti un eksperti 

 
 

 

Astra Šmite: 
 
Stinkuls, Alfrēds. Mati sarkanā vējā : patiesa teiksma. Zīmējumi: Ingūna Galviņa, Andrejs 
Ģērmanis. [Amatas novads] : Kultūras menedžmenta centrs “Lauska”, 2020. 359 lpp. ISBN 
9789934875243. 
 
Kad 1. jūlija raidījumā “Kultūras Rondo” noklausījos Zigfrīda Muktupāvela interviju ar Alfrēdu 
Stinkulu par jaunizdoto grāmatu “Mati sarkanā vējā”, sapratu, ka tā man noteikti jāizlasa. Gan 
tāpēc, ka autors ir no manas paaudzes (savulaik mācījies tajā pašā Anrī Barbisa vidusskolā, 
tagadējā Rīgas Franču licejā, kurā visus skolas gadus mācījos arī es), gan tādēļ, ka 
“garmatainā” atmiņas par šo laiku vēl nebija publicētas un solīja svaigu skatījumu uz neseno 
pagātni. Vēl jāatzīmē, ka grāmatas atvēršana notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu 
telpā. 
Grāmata nepievīla, tā tik tiešām ir ļoti patiess stāsts, un atsauc atmiņā padomju gadus tik 
dzīvi, ka uz brīdi pilnībā atgriezos pagātnē. Stinkula atmiņas balstās viņa piezīmēs, 
dienasgrāmatās, līdz ar to laikmeta aina iegūst pilnīgas ticamības vaibstus. Arī bagātīgais 
fotogrāfiju klāsts ir labs papildinājums lasītajam. Aprakstītais tiešām iegūst teiksmas 
iezīmes, kā tas formulēts grāmatas apakšvirsrakstā. Vai mūsdienās kāds brīvajā Latvijā 
uzaugušais spēj iztēloties, ka par garu matu nēsāšanu var aizturēt milicija, ka viss, kas 
saistīts ar ārzemēs notiekošo mūzikas pasaulē, ir “kaitīgs” un apkarojams? 
Savas atmiņas autors sāk ar stāstu par tēvu, kurš tika notiesāts par dzimtenes nodevību, jo 
nevēlējās dienēt padomju armijā. Seko padomju dzīves īstenības atainojums, pirmie 
piedzīvotie pazemojumi laikā, kad padomju režīms nīdēja cilvēkos visu atšķirīgo – arī garus 
matus un atšķirīgu apģērbu. Stinkuls nonāca čekas redzes lokā, vēlāk viņš atklāja savā 
dzīvoklī noklausīšanās ierīces. Dzīve padomju Latvijā kļuva aizvien sarežģītāka. Arī viņa 
aizraušanās – rokmūzika – tika uztverta kā kaitīga un ļaudis kropļojoša. Grāmata lappusi pa 
lappusei mūs aizved nesenajā pagātnē, kuras atainojums brīžam atgādina detektīvu. 
Neredzot vairs iespēju dzīvot normālu dzīvi, Stinkuls apprecējās ar Zviedrijas tautieti un 1986. 
gadā izkļuva no padomijas. Tagad viņš atgriezies Latvijā, jo, citējot autoru, “lietas gājušas uz 
labo pusi” un “paldies Dievam, uz priekšu!” 
 
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/mati-sarkana-veja-latviesu-hipija-teiksma-par-dzivi-padomija.d?id=52355561 
 
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/hipiji-padomju-latvija-izdota-gramata-mati-sarkana-veja 
 
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/alfreda-stinkula-mati-sarkana-veja-lieciba-par-hipijiem-padomju-.a131656 
 
Atslēgvārdi:  
autobiogrāfijas; Padomju Latvija; kontrkultūra un subkultūra; disidenti 
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Pārsla Zute: 
 
Treicis, Aivars. Rīgas bruģis : pētījums par Rīgas bruģēto ielu attīstības vēsturi un to stāvokli 
līdz 2015. gadam. Rīga : Jumava, 2019. 262 lpp. ISBN 9789934203879. 
 
Apgāds “Jumava” izdevis “Rīgas Bruģa bruņinieka” – kā grāmatas autoru Aivaru Treici nosaucis 
arhitekts Pēteris Blūms – “Rīgas Bruģu Bībeli”. Treicis gandrīz 40 gadus pētījis materiālus par 
Rīgas ielu vēsturi, pilsētas saimnieciskajām struktūrām, ielu izbūves tehnoloģijām, kā arī 
būvniecības organizēšanas principiem un finansēšanu. Akmens seguma attīstībai grāmatā 
varam izsekot no 12. gadsimta līdz 2015. gadam. No 2011. līdz 2015. gadam par veco akmens 
segumu Treicis regulāri publicējis rakstus periodiskajos izdevumos “Latvijas Arhitektūra” un 
“Būvinženieris”. Materiāli vākti gan autora studiju gados, studējot Rīgas Politehniskajā institūtā 
(šobrīd RPI), gan strādājot Restaurācijas institūtā un vēlāk projektējot ielas Rīgā un citās 
pilsētās. Izdevumā ietverta informācija no grāmatām, arhīvu un muzeju materiāliem (t. sk. 
senajiem attēliem, kartēm un plāniem), kā arī arheoloģisko izrakumu atskaitēm. 
Jāmin, ka jau 19. gadsimtā Rīgas vēstures un senatnes pētnieku biedrība uzsāka Rīgas ielu 
attīstības pētījumus. Biedrībā galvenokārt darbojās vācu tautības vēsturnieki. Latvijas brīvvalsts 
gados Vecrīgas ielas pētījis vēsturnieks Jānis Straubergs. Padomju gados ielu attīstības izpētē 
strādāja un publicējās Rūdolfs Šīrants un Aleksandrs Jansons. 2001. gadā iznāca Rīgas ielu, 
parku un laukumu nosaukumu rādītājs un enciklopēdija “Rīgas ielas”, šīs enciklopēdijas 
izdošana gan netika pabeigta. Neatsverams informācijas avots autoram bija arī trīs 
enciklopēdiju sējumi ar Johana Kristofa Broces atstātajiem zīmējumiem un 2009. gadā 
iznākusī Irēnas Bākules un Arņa Siksnas grāmata “Rīga ārpus nocietinājumiem”, kā arī rakstu 
krājums “Senā Rīga”. 
Treiča grāmata kārtota hronoloģiski, tā papildināta ar fotomateriāliem, plāniem un tabulām. 
Atsevišķā nodaļā aplūkoti Rīgas ielu akmens segumu veidi, elementi un izbūves tehnoloģijas. 
Šodien Rīgas vēsturiskais centrs ar mājām, ielām un to bruģējumu ir iekļauts UNESCO 
pasaules mantojuma sarakstā. Grāmata kalpos ne tikai kā informācijas avots par Rīgas ielu 
attīstību vēstures interesentiem un praktiķiem, bet arī kā mācību grāmata par Rīgas ielu 
akmens segumu veidiem un bruģēšanas tehnoloģiju vidējās speciālās un augstākās izglītības 
mācību iestāžu vajadzībām. 
 
https://www.la.lv/rigas-bruga-noslepumi-atmineti 
 
https://www.riga.lv/lv/news/nezinamais-par-rigu-ka-pilseta-paradijies-slavenais-zviedru-brugis?18100 
 
Atslēgvārdi:  
Rīgas vēsture; ceļu būve; bruģis; Rīgas ielas 
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Kērnija, Hilarija. Bites : ceļvedis bišu neparastajā dzīvē. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 223 
lpp. ISBN 9789934087868. 
 
Vai jūs zinājāt, kas ir meliponikultūra un skopa? Kas ir “lidojošais buldogs” un orhideju bite? 
Kādā krāsā bitēm acis? Kā vispār bites radās un kad tas notika? Un kurš ir vienīgais pārtikas 
produkts uz Zemes, kas nesabojājas? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sniedz apgādā 
“Zvaigzne ABC” izdotā Hilarijas Kērnijas grāmata “Bites: ceļvedis bišu neparastajā dzīvē”. 
Autore viegli uztveramā formā iepazīstina lasītāju ar bišu attīstības vēsturi, anatomiju, sugām 
un to, kā bites atšķirt no citiem lidojošiem kukaiņiem. Izrādās, bites atšķiras arī pēc 
sabiedriskuma līmeņa un ne visas bites dzīvo saimēs, ir arī vientuļnieces. Atsevišķa nodaļa 
veltīta medum, tā veidiem, praktiskajai izmantošanai, t. sk. veselības aprūpē. Kērnija sniedz arī 
īsu ievadu biškopībā. Nodaļā par bišu aizsardzību iepazīstamies ar desmit vienkāršiem soļiem, 
kurus mums vajadzētu īstenot savā tuvākajā apkārtnē, lai netraucētu bišu populācijai un to 
skaits nesamazinātos. 
Grāmata priecē ar krāsainajām un interesantajām mākslinieces Eimijas Holidejas ilustrācijām. 
Tā būs interesanta gan pieredzējušiem biteniekiem, gan biškopības entuziastiem. 
Izdevuma autore izveidojusi savu biškopības uzņēmumu, kurš piedāvā mācības jaunajiem 
biškopjiem. Autore sarakstījusi arī vairākas grāmatas par un ap bitēm un medu. Populārs ir 
Kērnijas veidotais blogs par biškopību https://beekeepinglikeagirl.com – brīvā brīdī aicinām 
tajā ieskatīties, tiešām interesanti! 
Kā papildresurss izmantojams Kērnijas publikāciju saraksts, ASV un Lielbritānijas dabas 
aizsardzības organizāciju uzskaitījums, kā arī alfabētiskais priekšmetu rādītājs. 
 
https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/297738-bites_celvedis_bisu_neparastaja_dzive.html 
 
https://gramatasirmanilabakiedraugi.wordpress.com/2020/08/31/bites-celvedis-2 
 
Atslēgvārdi:  
bites; biškopība; medus produkti 

 

 
 

 

Irēna Arne: 
 
Bariko, Alesandro. Spēle. No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. Rīga : Zvaigzne ABC, 
2020. 348 lpp. ISBN 9789934087516. 
 
Itāliešu rakstnieks, intelektuālis ar filozofa un mūziķa izglītību Alesandro Bariko ir pazīstams 
latviešu lasītājam ar vairākiem romāniem, taču nesen izdevniecība “Zvaigzne ABC” Daces 
Meieres tulkojumā sagādājusi iespēju iepazīt samērā neparasta žanra izdevumu ar nosaukumu 
“Spēle”. Grāmata ir populārzinātniska satura izdevums, kur tēlainā un viegli lasāmā valodā 
aprakstīta digitālās pasaules ienākšana mūsu dzīvē. Autors uzskata, ka šobrīd mēs dzīvojam 
“Spēļu” laikmeta vēlīnajā fāzē, kas ar tīmekli un algoritmiem attīstījusies jau vairāk nekā 
četrdesmit gadu garumā, bet pats tās pirmsākums saistāms ar videospēli “Space Invader”. 
Raksturojot pašreizējo laikmetu, Bariko apgalvo, ka tas nav tikai satraucošs tehnoloģiskais 
pavērsiens, bet patiešām jauna civilizācija ar jauniem izdzīvošanas paņēmieniem, kas 
neizbēgami skars mūsu smadzenes un jūtas. 
Grāmatā Bariko ne tikai izstāsta pasaulē populārāko tīmekļvietņu rašanās un attīstības vēsturi 
(akcentējot amerikāņu izgudrotāju sasniegumus, jo “iespraukties” šajā vidē no Eiropas bija 
izdevies vienīgi “Skype”), bet arī daudz uzmanības veltīta mūsdienu problēmām, raksturojot 
pretrunas un piedāvājot interesantus secinājumus. Piemēram, vērtējot tīmekļa nozīmi cilvēku 
ikdienas dzīvē, autors nonāk pie secinājuma, ka arvien vairāk sāk dominēt pārliecība, ka visas 
problēmas atrisināmas izklaidējošā veidā, ļaujot sajusties kā “uzlabotās cilvēces daļai”, ka 
“uzlabotā cilvēce” dažiem patiesi nozīmē iespēju bagātināt savu dzīvi, turpretī citiem tā šķiet 
esam tikai nevajadzīgi plašs, uzmanību kliedējošs un destabilizējošs rotaļlaukums. Autors 
apgalvo, ka tīmekļa izgudrotājs Bērnerss-Lī citpasauli bija izsapņojis kā atvērtu telpu, kas 
nepieder nevienam, taču izrādījās, ka lietotnes, kuras vēlāk izgudroja uzņēmēji peļņas nolūkos, 
mēs izmantojam daudz biežāk nekā pašu pārlūku. Bariko apšauba, vai neprātīgā peļņa, ko gūst 
tādi uzņēmumi kā “Amazon”, “Google”, “Apple”, “Facebook”, bija digitālās sacelšanās mērķis. 
Izdevumā minēti vairāki piemēri, kas liecina par to, ka viena no šajā laikā nenotveramām lietām 
ir patiesība, jo tai ir nepieciešams vērīgs prāts un iedziļināšanās, taču mūsdienās dziļumu 
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arvien vairāk aizstāj virspusīgums. Autors lieto arī jēdzienu “zibpatiesība”, kad, iegūstot ātrumu 
un lakoniskumu, tā iznirst virspusē, upurējot precizitāti. Indivīdiem jācenšas sevi pasniegt 
ekstremāli sakāpinātā veidā, jāpārspīlē un jāpiedāvā lielas atlaides, lai viņi tiktu ievēroti. Autors 
uzsver, ka vairāk par visu “Spēlei” vajadzīga humanitārā kultūra, un ka tikai tie, kas pratīs 
savienot pagātnes mācības ar tagadnes instrumentiem, izplānos tādus tālākos risinājumus, 
kādi pagaidām vēl neeksistē. Bariko izsaka cieņu papīra grāmatām, kas joprojām pretojas 
jebkādām mutācijām. Kaut arī 2007. gadā “Amazon” palaida tirgū “Kindle”, kas draudēja iznīdēt 
papīra grāmatas, “papīra grāmata bija un joprojām ir tāds kā totēmisks cietoksnis sadursmē 
starp digitālā dumpja spēkiem un 20. gadsimta kultūru” (140. lpp.). “Spēles laukums kļuvis 
sarežģītāks, tomēr grāmatu pasaule joprojām ir tā, kurā atsevišķu indivīdu izcilība tiek atzīmēta, 
kopta, paciesta un mīlēta” (332. lpp.). Šie vārdi sniedz gandarījumu visiem grāmatu cienītājiem 
un cerību arī bibliotekāriem. 
Grāmatā atainots pavērsiens, kura sākums no videospēles pārvēršas par digitālo revolūciju, ko 
neietekmē žēlabas, ka pasaule zaudē dvēseli un kļūst piemērotāka ļaudīm, kas nevēlas 
nopietnību un atbildību. Saprotot risku un jūtot šaubas, kā arī cienot visus kritiskos iebildumus, 
autors saglabā pārliecību, ka pašreizējā sistēma jaunajai paaudzei piedāvā daudz vairāk 
iespēju kļūt par labi informētiem, kritiski domājošiem un nobriedušiem pilsoņiem, nekā tas bija 
pirms 50 gadiem. 
Ikviens, kurš lasīs šo izdevumu, dzīvē ir saskāries ar kādu no tēlaini aprakstītajām epizodēm. 
Pats autors gan nenoliedz, ka šī analīze kādam varētu šķist moralizējoša un ieturēta 20. 
gadsimta stilā, ka grāmata vairāk būtu noderīga inteliģencei pusmūžā, jo mūsdienu pasaulē šī 
ļaužu grupa nejūtas tik labi kā jaunatne un ir bažīga par nākotni. Autoram tiek pārmests 
dziļākas izpētes trūkums, bet tas lai paliek psihologu un sociologu ziņā, kuri vērtē tehnoloģiju 
ietekmi uz cilvēku un sabiedrību kopumā. Viedokļi par grāmatu var būt dažādi, bet nav 
noliedzams, ka viegli lasāmā valodā noformulētās pārdomas par diezgan sarežģītiem 
procesiem mūsdienu sabiedrībā palīdz labāk izprast laiku, kurā dzīvojam, brīdina par riskiem un 
aicina neatpalikt no pārmaiņām. 
 
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/173137-the_game_spele.html 
 
https://ir.lv/2020/08/12/spele-speletaji-un-viss-parejais 
 
http://www.mumspatik.lv/iznakusi-jauna-alesandro-bariko-gramata 
 
Atslēgvārdi:  
21. gadsimts; informācijas sabiedrība; informācijas tehnoloģijas; digitālā revolūcija 
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Ilze Gensberga: 
 
Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Kristīnes Mārtinsones un Anitas 
Piperes zinātniskajā redakcijā. Otrais, papildinātais izdevums. Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2019. 311 lpp. ISBN 9789934563560. 
 
2019. gadā nācis klajā monogrāfijas “Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana” 
otrais, papildinātais izdevums. Kā atzīst izdevuma zinātniskās redaktores Kristīne Mārtinsone 
un Anita Pipere, “lasot šo grāmatu, ir iespēja latviešu valodā gūt izpratni par zinātnisko 
rakstīšanu un nozīmīgākajiem zināšanu izplatīšanas jautājumiem”. Grāmata strukturēta četrās 
nodaļās, aptverot daudzas nozīmīgas tēmas, kas saistītas ar zinātnisko rakstīšanu un pētījumu 
rezultātu izplatīšanu, tos publicējot vai padarot publiski zināmus citos veidos. Monogrāfijas 
ievadnodaļā “Akadēmiskā un zinātniskā rakstīšana studiju procesā” skatīti svarīgākie 
zinātniskās rakstīšanas pamatjautājumi: zinātniskās rakstīšanas būtība un mērķi, kā arī 
zinātniskā valoda (stils, leksika, tekstveide). Atsevišķi uzmanība pievērsta zinātniskajai 
rakstīšanai studiju procesā, apskatot ne vien zinātnisko darbu veidus, bet arī pievēršoties 
procesa problemātiskajai pusei, proti, tam, ar kādām problēmām nākas sastapties rakstīšanas 
procesā (piemēram, radošā krīze, paškritika, vilcināšanās), sniegti arī ieteikumi, kā pārvarēt šīs 
problēmas. Nodaļas noslēgumā uzsvērts akadēmiskais godīgums kā zinātniskās rakstīšanas 
pamats. Nodaļā “Zinātniskā publikācija, tās veidi, struktūra un izstrāde” monogrāfijas autori 
runā par publicēšanos kā pienākumu zinātniskajā darbībā, apskata publicēšanās iespējas un 
zinātnisko publikāciju veidus. Padziļināti skatīts, kā veidojama zinātniska raksta struktūra gan 
kvantitatīvā pētījumā, gan kvalitatīvajos un jauktajos pētījumos. Tiek aprakstīts arī ceļš, kā 
rīkoties, lai rakstu publicētu starptautiskos zinātniskos žurnālos. Šeit īpaši uzsvērts, ka ļoti 
svarīgi ir atrast pareizo žurnālu, īpašu uzmanību pievēršot tā tematiskajai jomai. Proti, lai arī cik 
labs būtu raksts, tas tiks noraidīts, ja neatbildīs žurnāla mērķiem. Nodaļā “Pētījumu rezultātu 
izplatīšana” sniegti ieteikumi pētījumu rezultātu izplatīšanai zinātniskajā vidē un ārpus tās: 
sniegti padomi, kā prezentēt savu pētījumu un sevi kā pētnieku konferencēs un kongresos, kas 
ir nozīmīga un neatraujama pētniecības procesa sastāvdaļa, kā arī runāts par galvenajiem 
kanāliem pētījuma rezultātu “nogādāšanai” līdz nespeciālistu auditorijai, izceļot tiešsaistes, 
īpaši sociālo mediju, nozīmi šajā procesā. Noslēdzošajā nodaļā “Informācijpratība zinātnē” dots 
ieskats informācijas resursu daudzveidībā, uzsvaru liekot uz elektroniskajiem resursiem, 
aplūkots citēšanas un citējamības jautājums, kā arī bibliogrāfisko norāžu un atsauču 
veidošanas stili. Monogrāfiju lieliski papildina pievienotais glosārijs un izmantotās literatūras 
saraksts. 
Izdevums paredzēts plašai mērķauditorijai dažādās zinātņu jomās, tomēr jāņem vērā 
monogrāfijas zinātnisko redaktoru teiktais, ka šīs grāmatas “svarīgākais uzdevums ir piedāvāt 
bāzes orientierus, nepretendējot uz to, ka tiks aptverta visa tematiskā daudzveidība attiecīgajā 
jomā”. 
 
https://www.rsu.lv/aktualitates/prezentets-otrais-gramatas-zinatniska-rakstisana-un-petijumu-rezultatu-izplatisana 
 
Atslēgvārdi:  
akadēmiskā rakstīšana; pētniecības metodoloģija; pētījumu rezultātu izplatīšana 
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Zane Krūmiņa: 
 
Osipova, Sanita. Nācija, valoda, tiesiska valsts : ceļā uz rītdienu : rakstu krājums. Rīga : Tiesu 
namu aģentūra, 2020. 559 lpp. ISBN 9789934508820. 
 
Grāmatu apgāds “Tiesu namu aģentūra” laidis klajā nozīmīgu izdevumu nacionālajā tiesību 
zinātnē – Latvijas Universitātes profesores, Satversmes tiesas tiesneses un Satversmes tiesas 
priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas rakstu krājumu “Nācija, valoda, tiesiska valsts: 
ceļā uz rītdienu”. Izdevumā autore apkopojusi pēdējos piecpadsmit gados veiktu pētījumu 
rezultātus – rakstus, referātus un runas pa Latvijas valsti un tiesībām. Jebkurš, kuram kaut reizi 
dzīvē ir iznācis sastapties ar Osipovu, viennozīmīgi piekritīs, ka viņa ir spilgta personība, kuras 
viedoklim ir liels svars. Osipova ir vairāk nekā astoņdesmit tiesību teorijai un vēsturei, kā arī 
tiesību socioloģijas jautājumiem veltītu publikāciju autore. Profesores publikācijas pieejamas 
arī vairākās svešvalodās – angļu, vācu, franču, krievu un lietuviešu valodā. Osipova ir autore un 
līdzautore vairāku zinātnisko rakstu un mācību grāmatu sagatavošanā, vadījusi dažādus 
tiesību zinātnes projektus un piedalījusies ar referātiem starptautiska un vietēja mēroga 
zinātniskajās konferencēs. 2010. gadā Osipova apbalvota ar Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrijas Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi; 2014. gadā saņēmusi Latvijas Republikas 
Tieslietu ministra pateicības rakstu par ieguldījumu tiesu iekārtas un tiesībpolitikas veidošanā. 
Grāmatas saturu veido četri tematiskie bloki: “Nācija”, “Valoda”, “Tiesiska valsts” un “Šodien 
veidojam rītdienu”. Pirmajā blokā ietverti pētījumi par nāciju – runājot autores vārdiem, “.. 
svarīgi ir izsekot latviešu nacionālās apziņas veidošanās procesam, apzinoties tās nozīmi gan 
indivīda, gan nācijas dzīvē”. Aplūkota nacionālā un konstitucionālā identitāte, sieviešu un 
ģimenes tiesības, kā arī Latvijas vēsturē nozīmīgu personību (Aspazija, Jānis Čakste, 
Voldemārs Kalniņš, Vasilijs Sinaiskis) loma valsts tapšanā un attīstībā. Otrajā blokā iekļautie 
pētījumi veltīti latviešu valodai. Autore aplūko valodu kā konstitucionālu vērtību un pievēršas 
latviešu juridiskās valodas un juridiskās izglītības latviešu valodā attīstībai. Trešā sadaļa veltīta 
jautājumiem par tiesiskas valsts konceptu, vērtībām un tiesiskajiem risinājumiem. Īpašu 
uzmanību Osipova pievērš tiesu varas ģenēzei un evolūcijai. Izdevuma noslēdzošā daļa veltīta 
būtiskām izmaiņām gan sabiedrībā kopumā, gan atsevišķu indivīdu dzīvē – te apkopoti autores 
paustie uzskati, par, piemēram, bioētiku, informācijas sabiedrību, kibertelpu, multikulturālu 
sabiedrību u. c. Autore pievēršas arī Latvijas juridiskās kultūras analīzei. Grāmatas daļai dots 
nosaukums “Šodien veidojam rītdienu”, uzsverot, ka “jau šobrīd skaidri iezīmējas, kādi būsim 
rīt…”. 
Rakstu krājums, neapšaubāmi, piesaistīs ne tikai akadēmisko aprindu, praktizējošo juristu un 
tiesību zinātņu studentu uzmanību, bet arī plašāku auditoriju. 
 
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318278-atklats-satversmes-tiesas-priekssedetajas-vietnieces-sanitas-osipovas
-rakstu-krajums-2020 
 
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/juridiska-literatura/nacija-valoda
-tiesiska-valsts-cela-uz-ritdienu.html 
 
Atslēgvārdi:  
Latvijas tiesību vēsture; tiesiska valsts; tiesu vara; valsts attīstība 
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Ingrīda Peldekse: 
 
Emsiņš, Juris, Āboliņa, Lāsma. Latviešu koka krēsli. Rīga : Madris, 2020. 208 lpp. ISBN 
9789984315201. 
 
Grāmatas autoru – kokapstrādes inženiera Jura Emsiņa un produktu dizaineres Lāsmas 
Āboliņas – sadarbības rezultātā apgādā “Madris” tapis daudzpusīgs pārskats par koka 
krēsliem. Grāmatas nodaļas veltītas koka krēslu vēsturei, tipoloģijai, to izgatavošanai Latvijā 
līdz Otrajam pasaules karam un padomju laikā, kā arī mūsdienās, atsevišķu nodaļu veltot 
autorkrēsliem. Melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas papildina zīmējumi, kuros redzami gan 
krēsli, gan krēslinieka darbarīki un darba vide ar atsevišķu tehnoloģisko procesu 
dokumentējumiem. Šajā visaptverošajā izdevumā lasītājs gūst pārskatu par tipiskākajiem 
krēslu veidiem – dobtiem, saliekamiem, pītiem, solu un statņu krēsliem, ar sānu balstiem un 
bez tiem. Grāmatā apkopotas ziņas par krēsliem, kas lietoti ikdienā un darba vidē, par 
reprezentācijas krēsliem, kā arī Anša Cīruļa un Jūlija Madernieka darinājumiem. Grāmata 
palīdzēs jebkuram interesentam izprast ne tikai uz krēsliem attiecināmo terminoloģiju, bet arī 
noskaidrot ikdienā lietoto krēslu autoru vārdus un ražotāju nosaukumus; interesi piesaista 
konkrētiem krēsliem iederīgu pagātnes interjeru fotogrāfijas. Grāmatā iekļauto krēslu paraugi 
klātienē apskatāmi dažādos Latvijas muzejos. 
 
http://www.madris.lv/?s=1279537639&act=a&id=347 
 
Atslēgvārdi:  
krēslu dizains; krēslu terminoloģija; krēslu darināšana un darbarīki 

 

 
 

 

Līga Goldberga: 
 

Hirša, Santa. Andris Breže. Gaismas konstruktors. Rīga : Neputns, 2020. 223 lpp. ISBN 
9789934565861. 
 

Apgādā “Neputns” izdota mākslas zinātnieces un kritiķes Santas Hiršas grāmata par 
mākslinieku Andri Breži. Hirša ir studējusi mākslas vēsturi un teoriju Latvijas Mākslas 
akadēmijā. Savā pētniecībā pievēršas padomju modernisma izpausmēm vizuālajā mākslā un 
laikmetīgās mākslas procesiem. Breže ir latviešu mākslinieks un dzejnieks. Latvijas Mākslas 
akadēmijā pabeidzis Rūpnieciskās mākslas nodaļu (tagad Funkcionālā dizaina nodaļa). Breže 
bija viens no pirmajiem, kas pagājušā gadsimta 80. gados pievērsās instalāciju mākslai un 
darbu eksponēšanai ārpus galerijām un muzejiem, meklēja Rietumu laikmetīgās mākslas 
izteiksmes līdzekļus. Brežes un viņa laikabiedru radošā darbība ietvēra politiskos procesus, 
varas attiecības un saistās ar Atmodas laika pārmaiņām. 
Hiršas grāmatā Brežes darbība tiek skatīta hronoloģiski; izdevums bagātīgi ilustrēts. Teksts ir 
akadēmisks, bet saistošs un viegli lasāms. Hirša mākslas darbu analīzē izvērsti iekļauj kultūras 
un vēstures kontekstus, kas palīdz izprast Latvijas laikmetīgās mākslas procesus no Atmodas 
laika līdz mūsdienām. Grāmatā iztrūkst detalizētas mākslinieka biogrāfijas, bet to atsver Hiršas 
intervija ar mākslinieku grāmatas noslēgumā. Biogrāfiskas atsauces rodamas arī Brežes 
mākslinieciskās darbības analīzē. Tās visas ir pakārtotas laika un kultūrtelpas skaidrošanai. 
Analīzē ietverta arī mākslinieka literārā darbība ar pseidonīmu Žebers. Grāmata tiecas būt 
laikmeta monogrāfija, kas skatīta caur vienu mākslinieku – Breži –, šādi atspoguļojot viņa 
darbību, kas sliecas uz plašākiem procesiem un darbojas ārpus individuālās pieredzes 
rāmjiem. 
Izdevuma auditorija – Latvijas laikmetīgās mākslas interesenti, mākslas zinātnieki, nesenās 
vēstures pētnieki, mūsdienu mākslas skatītāji un ikviens, kurš vēlas paplašināt zināšanu loku 
Latvijas kultūras vēsturē. 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/ieraudzit-un-iemileties.-santas-hirsas-monografijas-_andris-breze.-gaisma
s-konstruktors_-recenzija-14241703 
 
https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/izdevnieciba-_neputns_-laidusi-klaja-santas-hirsas-gramatu-par-makslinieku
-andri-brezi-14239843 
 

Atslēgvārdi:  
Latvijas laikmetīgā māksla; latviešu mākslinieki; avangards; instalāciju māksla; grafiskā māksla 
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Anda Saldovere: 
 
100 veidi, kā tu vari palīdzēt zemei : aktīva darbošanās, praktiski padomi, dabai un videi 
draudzīgi. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 223 lpp. ISBN 9789934087110. 
 
Grāmatas vāka noformējumā veiksmīgi izmantots uzmanību piesaistošs mārketinga triks – 
piezīme, ka grāmata adresēta superīgiem bērniem. Un lielākajai daļai vecāku vai omīšu taču 
mājās dzīvo tieši tādi, vai ne? Turklāt tas nemaz nav pārspīlēti, jo, kā izrādās, mūsdienu bērni 
jau 3. klasē labāk par pieaugušajiem mēdz pārzināt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un 
izskaidro tos, piemēram, savām omēm! Nesenās sarunas ar mazmeitu arī rosināja iegādāties 
un izpētīt jauno izdevumu. No vācu valodas tulkotajā grāmatā, kura adresēta bērniem no 8 
gadiem, bet būs gana interesanta arī vienam otram astoņdesmitastoņgadniekam, iepriekš 
minētie mērķi (un ne tikai tie) iestrādāti aizraujošā, bet neuzbāzīgā veidā. Paralēli jau 
pašsaprotamām patiesībām rodami arī nedzirdēti vai aizmirsti atklājumi. Pieļauju, ka 
zinātkāriem bērniem, kuri skolā apgūst vides zinātņu programmas, nezināmu lietu nemaz 
nebūs tik daudz kā mazajiem bērniem vai vecākai paaudzei. Bonusā atrodami kopīgi veicamu 
eksperimentu izklāsti – tātad, grāmatu vairākas paaudzes var kopā ne vien lasīt, bet arī 
iesaistīties ar dzīvnieku un augu valsti saistītā jaunradē.  
Dominējošā tematika – vide, ūdens, elektrība, atkritumu šķirošana. Grāmatas tulkojumam 
pievienoti arī fakti no Latvijas. Tomēr, tos salīdzinot ar videi daudz draudzīgāku valstu pasaules 
pieredzi, ir ko aizdomāties… Pievienotas arī dažas praktiskas tabulas, piemēram, sezonas 
aktuālo ieteicamo augļu un dārzeņu kalendāri. Intrigai un ieskatam – daži saistoši fakti: 
● lai gan ūdens aizņem 2/3 planētas platības, cilvēkam izmantojams no tā ir tikai 1 %; 
● dažādās pasaules vietās ūdens uzvārās pie atšķirīgām temperatūrām; 
● “visrijīgākais” elektrības patērētājs no visām sadzīves ierīcēm ir ledusskapis; 
● pasauli izglābt mums var palīdzēt bites; 
● Bangladešā plastmasas maisiņu izmantošana pilnībā aizliegta jau 2002. gadā; 
● troksnis, tajā skaitā mobilo tālruņu zvani, ir viens no videi traucējošākajiem faktoriem, 

piemēram, vaļu veselību un labsajūtu ļoti negatīvi ietekmē lielo kuģu dzinēju izraisītie 
trokšņi; 

● viena parasta kokvilnas T-krekla ražošanai nepieciešami 2500 litri ūdens; 
● ideja saldējumu pildīt vafeļu (ne plastmasas vai papīra) glāzītēs kādam itālim, vārdā Italo, 

radusies jau 19. gadsimta beigās; 
● mājās puķu podā var izaudzēt pat avokado, nepieciešams vien drusku pacietības! 

 
https://www.tvnet.lv/6973159/tirakai-videi-un-pasu-priekam-100-veidi-ka-palidzet-zemei 
 
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/100-veidi-ka-tu-vari-palidzet-zemei--gramata-apkopoti-vienkarsi-
panemieni-ka-aizsargat-dabu-vidi-un-klimatu.a359771 
 
Atslēgvārdi:  
ilgtspējīgs dzīvesveids; elektroenerģijas un citu resursu taupīšana; dabas aizsardzība; dzīves 
prasmju rokasgrāmata 
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Anda Boluža: 
 
Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni. Draugs pazudis. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. 
99 lpp. ISBN 9789984238197. 
 
Brāļi Klāvs un Intars ir 3. klases skolnieki. Kopā ar vecākiem un kaķi Plombīru viņi dzīvo 
divstāvu koka ēkā Čiekurkalna 2. šķērslīnijā. Piedzīvojumi sākas, kad viņi pazaudē draugu vārdā 
Dusmukule. Kā to atrast, ja draugs ir visvienkāršākais plastmasas maisiņš? Grāmata ir 
aizraujošs piedzīvojumu stāsts, kura centrā precīzi iezīmētas mūsdienu ekoloģijas 
pamatproblēmas. Bērnus un pieaugušos vienmēr interesējušas fantāzijas par lietām, kas 
runātu cilvēkiem saprotamā valodā, un to slepenajām sarunām. Dusmukule ir tieši tāds 
plastmasas maisiņš. Kad viņš pazūd, brāļi izstrādā drauga meklēšanas plānu. Kā jau kārtīgā 
piedzīvojumā, viņiem jāsatiek vietējo puišeļu banda un jāizkliedē vecāku aizdomas, tomēr pats 
nopietnākais uzdevums vēl gaida. Sarunas ar atrasto draugu par piedzīvoto izgāztuvē vedina 
puišus uzsākt eksperimentu “Lociņu ģimenes atkritumu novērošana”. “Vai jūs zinājāt, ka viens 
cilvēks saražo 400 kilogramu drazu gadā?” viņi jautā vecākiem, kurus izbrīna puišu plāns svērt, 
krāt un šķirot atkritumus ģimenes dārzā. Neizpratnē ir ne tikai ģimene un kaimiņi, bet arī puišu 
dabaszinību skolotājs, kurš klasei bija uzdevis pavisam citu uzdevumu – novērot dabas stūrīti. 
Nesaprašanās centrā ir jautājums – kāpēc dabaszinību projektā jāpēta pļavas, kamēr 
nebeidzamo atkritumu bieds ir daudz draudīgāks? Atbildi lasiet grāmatā, taču ieguvēji ir visi, arī 
vecāki, kuri beidzot ierīkojuši komposta kaudzi. “Sergej! – mamma iesaucās, un visi pie galda 
salēcās. – Kā es puikām varu ko iemācīt par veselīgu cukura patēriņu, ja tētis launagā dzer 
cukura sīrupu?” Šī mūžsenā patiesība darbojas arī otrā virzienā – bērni var būt tie, kas ierosina 
vecākus pievērsties dabai draudzīgākam dzīves veidam. 
Grāmatas veiksme ir ne tikai aktuālais saturs un dinamiskais stāstījums, bet arī Līvas Ozolas 
ilustrācijas, kur katram plastmasas maisiņam ir sava seja. Grāmatu īpaši iesaku bērniem 
vecumposmā no 5 līdz 12 gadiem. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra/berniem-un-jaunusiem/plastmasas-huligani-draugs-pazudis.html 
 
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/izdots-agneses-vanagas-gramatas-plastmasas-huligani-turpinajums.d?id=
52295691 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu stāsti bērniem; vides ekoloģija 
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Iesaka literatūras blogere Līva Alksne 

 

Jansone, Ilze. Vīru lietas. Rīga : Dienas Grāmata, 2020. 143 lpp. ISBN 9789934595097. 
 
Rakstniece un teoloģe Ilze Jansone pēc piecu gadu pauzes laidusi klajā jaunu romānu. 
Līdzīgi kā iepriekšējā darbā, romānā “Vīru lietas” tēli mēģina noteikt savu vietu pasaulē. Tie ir 
šķietami pavisam parasti autores “aptuveni vienaudži, intelektuāļi”. Žanrs gan neviennozīmīgi 
formulējams – tas ir stāstu krājums vai tomēr īss romāns ar dažiem pa vidu ierindotiem 
stāstiem. 
Krāsainajos Kaspara Groševa tāda paša nosaukuma gleznas rotātajos vākos paslēpušies 
vairāki varoņi, kurus zināmā mērā nomocījusi dzīve (lai cik tas dīvaini nešķistu pusmūža 
cilvēkiem), vienlaikus viņi turpina mocīt paši sevi. Šie vīrieši un sievietes it kā ir draugi, bet 
uzvedas drīzāk kā vienkārši paziņas. Vienam no viņiem jau ilgus gadus nebeidzami top 
zinātniska monogrāfija, un intelektuālās akadēmiķu aprindu sarunas līdz ar mūžīgo gaušanos 
par finansējuma trūkumu pētniecībai jau pagalam apnikušas; citam pārdzīvojumus rada 
mīlestības līkloči; vēl kāds sāk apšaubīt izvēlēto profesionālo ceļu, jo līdz pusmūžam šķietami 
nekas vēl tā īsti nav izdevies. Viņi visi ir dažādi, viens otru kaitina, bet vienlaikus atbalsta, 
turklāt dažkārt mēdz kopā iedzert jau dienvidū. 
Lietas šajā grāmatā nav tikai vīriem piederīgas vai vīriem raksturīgas darbības un īpašības. 
Arī sievietes kļuvušas par lietām, par palīglīdzekļiem vīru lietās, domās un darbos. Vēl darbībā 
iesaistītas arī personificētas, runājošas un domājošas dzīvās radības, kurām Jansone devusi 
filozofiska garīguma apvītu spriestspēju. Šie dzīvo radību stāsti it kā dzīvo paši savu dzīvi, 
ievietoti starp cilvēku pārdzīvojumiem. Galu galā paliek atvērts jautājums – kas un kāda tad ir 
cilvēciskā realitāte? Tas – lasītāja spriestspējas ziņā. 
 
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/latviesu-originalliteratura/klasika-musdienu-literatura/viru-lietas.htm
l 
  
https://www.la.lv/joprojam-par-brivibu 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu proza; latviešu inteliģence 
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Goldinga, Melānija. Mazie mīlulīši. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 368 lpp. ISBN 9789934084010. 
 
Nedaudz seno tautas nostāstu apvītas mistikas, nedaudz nozieguma un neizmērojams jaunās 
mātes nogurums. Tā dažos atslēgvārdos varētu raksturot britu autores Melānijas Goldingas 
debijas romānu “Mazie mīlulīši”. Šis psiholoģiskais trilleris parauj lasītāju līdzi tumšajā dzelmē, 
zem ūdens, liekot tvarstīt kaut mazāko gaismas staru un meklēt glābiņu līdz ar romāna galveno 
varoni. 
Lorēna laidusi pasaulē dvīņus, un gluži saprotams, ka dzīve līdz ar to mainās. Taču neviens, 
šķiet, nav gaidījis tik ievērojamas izmaiņas. Romānā smalki savītas senas teikas un pasakas ar 
mūsdienām un savdabīgu jaunās māmiņas prāta nobīdi neilgi pēc dzemdībām. Autore no 
medicīniskā aspekta fiksējusi savu pieredzi britu veselības aprūpes dienesta finansētās 
slimnīcās. Tieši reālistiski aprakstīto pēcdzemdību emociju dēļ jaunajām māmiņām šī grāmata 
varbūt nebūs īsti piemērota, jo tā var “paraut vaļā” negaidītas slūžas. Patiesībā šī grāmata ir 
labs apliecinājums cilvēka prāta neaptveramajam trauslumam un neparedzamībai. Jo īpaši, ja 
prātu sāk pārlieku ietekmēt hormoni un lieli pārdzīvojumi. 
Viens no mīļākajiem grāmatas autores rakstniekiem ir Stīvens Kings, kura ietekme darbā labi 
jūtama. Goldingas trilleris uzrakstīts, ievērojot visus nosacījumus, lai šāda žanra darbs būtu 
izdevies un aizraujošs. Galu galā lasītājs tā arī neiegūst 100 % skaidrību par notikušo, paliek 
vieta pārdomām par paša ticību – bet tāds jau ir autores mērķis! 
 
https://www.tvnet.lv/7049070/mazie-milulisi-psihologisks-trilleris-ar-negaiditam-beigam 
 
Atslēgvārdi:  
angļu psiholoģiskās spriedzes proza 

 

 

Kvans, Kevins. Traki bagātie aziāti. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 480 lpp. ISBN 9789934089046. 
 
Kad traki apnikusi pelēkā dzīve, ikdiena, ierastais brauciens tramvajā vai vidusmēra ģimenes 
“Volvo”, mierinājumam jāmeklē kaut kas saldi gaisīgs kā cukurvate, logs uz pavisam atšķirīgu 
pasauli. Šādu pasauli lasītājam piedāvā Singapūrā dzimis un Ņujorkā dzīvojošs rakstnieks. Jau 
2018. gadā līdz Latvijai bija atkļuvusi filma “Traki bagātie aziāti”, bet tikai tagad ieradusies arī 
grāmata. Taču nekas nav nokavēts, jo oktobrī izdevējs sola otrās grāmatas tulkojumu, un 
darba procesā kinostudijās šobrīd ir arī otrās grāmatas ekranizācija. 
Līdz ar grāmatas varoņiem lasītājs nokļūst Singapūras neaptverami bagāto cilvēku mājās un 
arī problēmās. Šķietami banālais Pelnrušķītes stāsts slēpj sevī ārkārtīgi daudz slāņu. Šoreiz 
Pelnrušķīte jeb Reičela ir diezgan pašpietiekama ekonomikas doktore, kura veido veiksmīgu 
akadēmisko karjeru. Viņas iecerētais, lai arī nāk no bagātas ģimenes, nav izlutināts mīlulītis. Arī 
Nikolass ir akadēmiķis, kurš aizvien attālinās no senajām ieražām. Taču, kad abi vasaras 
brīvlaikā ierodas Singapūrā un Reičela iepazīstas ar Nikolasa ģimeni, paveras pasaule ar 
brīžiem neloģiskiem ierobežojumiem, iesīkstējušām tradīcijām un uzskatiem. Turklāt šajā 
pasaulē galvenās ir sievietes un ļoti svarīga ir viņu izcelsme, ģimenes saites un spēja veidot 
veiksmīgu savienību. Vīriešu tēli grāmatā ir nedaudz atstāti ēnā, varbūt lasītājam varētu pat 
pietrūkt īsti spēcīga vīrieša tēla, taču tā šajā gadījumā ir viena no bagāto cilvēku pasaules 
attēlojuma ilustrācijām. 
Svaigumu stāstam piešķir vide – Singapūra (un mazliet Ķīnas), Āzijas tradīcijas un ieradumi, 
pārbagātais krāšņums, stāstot ne vien par materiālām lietām, bet arī par dabu un pilsētvidi. Jā, 
romāns var šķist paredzams, bet paredzamība šajā gadījumā rada burvīgo vieglumu. Lai gan 
grāmata zināmā mērā salīdzināma ar ziepju operu, taču tai piemīt liela deva kritiska skata uz 
mums maz zināmo bagāto aziātu pasauli. Svarīgi, ka kritiskais skats balstīts autora pieredzē, 
nevis veidots kā augstprātīgs vai bezpersonisks skats no malas. 
 
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/178083-traki_bagatie_aziati.html 
 
https://www.tvnet.lv/7053017/traki-bagatie-aziati-tagad-ari-latviski 
 
Atslēgvārdi:  
amerikāņu romāni; Āzija; Singapūra 
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Vanaga, Agnese, Lielpētere, Agate. Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas? Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2020. 62 lpp. ISBN 9789934088513. 
 
Paskatīsimies apkārt, kas notiek mums zem kājām, kas notiek virs galvas un kas ir mazliet 
tālāk par mūsu pašu degungalu! Jau iepazīta latviešu autore Agnese Vanaga kopā ar 
mākslinieci Agati Lielpēteri radījusi bērnus uzrunājošu ilustrētu palīglīdzekli apkārtējās dabas 
iepazīšanai. Ar grāmatas “Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas?” palīdzību bērns mācās vērot 
dabā, saskatīt visu dzīvo, iedvesmojas izpētei un neskaidru jautājumu uzdošanai. 
Dižciltīgs britu pelēkais kaķis pret paša gribu aizvests no pilsētas dzīvokļa ērtībām uz 
piepilsētas māju ar iespēju izbaudīt āra pastaigas un satikt kaimiņus. Pagalmā un kaķim 
sasniedzamā tuvējā apkārtnē dzīvo dažādas citas dzīvas radības. Ar zinātkāru skatu kaķis 
pamazām iepazīstas ar pupuķi, zivju gārni, gulbi, skudrām, mārīti, odzi, mušām, kurmi, ezi un 
daudziem citiem jaunajiem kaimiņiem. Caur nedaudz pilsētnieciski vīzdegunīgiem, bet ar 
humoru caurvītiem dialogiem kaķis pastāsta mazajam lasītājam, kas ir kas un ko viņš dara. 
No burtu izmēra un teksta apjoma aspekta grāmata būs gana laba kā pirmā patstāvīgas 
lasīšanas pieredze sākumskolas vecuma bērniem. Savukārt tematiski tāds ārpus pilsētas bijis 
cilvēkbērns ar daudz ko būs pazīstams jau pirmsskolas vecumā. Īstenam “asfalta ziediņam” 
šajā grāmatā sastopamais kurmis, ezis un pupuķis gan būs īsts atklājums. Arī ilustrāciju ir 
pietiekami, lai tās izklaidētu mazā klausītāja acis, kamēr pieaugušais lasa priekšā. Vienlaikus 
šīs ilustrācijas nav pārmēru spilgtas un nenomāc tekstu, tādējādi tās strauji neapreibina ne 
mazās, ne lielās acis. 
 
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/195786-pagalma_enciklopedija_jeb_kas_tad_tas.html 
 
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/pagalma-enciklopedija-jeb-kas-tad-tas-gramata-mazajiem
-lasitajiem-par-dabu-un-dzivniekiem.a372491 
 
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/ko-var-redzet-no-sejienes-memo-un-pagalma-enciklopedija-jeb-kas-.
a133744 
 
Atslēgvārdi:  
latviešu autoru stāsti bērniem; dabas stāsti 

 

 

Karuzo, Niks, Rabajoti, Dani. Vai viņi purkšķina? Tallina : Helios Kirjastus Oü, 2020. 44 lpp. 
ISBN 9789949691616. 
 
Kam mājās ir bērni, tie zina, ka mazajiem cilvēkiem ir dažādi joku posmi. Daži joki pielīp uz 
ilgāku laiku, daži ātri aizslīd garām. Turklāt tie bieži saistīti ar vienkāršiem fizioloģiskiem 
procesiem – kakāšanu, čurāšanu, gāzu veidošanos. Bērna izziņas un atklāsmju prieku 
nevajadzētu slāpēt ar pieauguša cilvēka prāta radītiem aizspriedumiem. Bērnam viss vēl ir 
nezināms un apgūstams, arī fizioloģiskas norises. Britu zooloģe Dani Rabajoti un vides 
zinātnieks Niks Karuzo ar humora pilno grāmatu “Vai viņi purkšķina” spēj “smirdbumbu” jokus 
pārvērst par aizraujošu zināšanu apguvi. 
Apjomā nelielajā izdevumā teksta nav daudz, toties tas ir informatīvi ietilpīgs. Mazais (un arī 
lielais) lasītājs uzzina ne tikai to, kuri dzīvnieki gāzē un kuri to nespēj, bet arī kāpēc veidojas 
purkšķi un vajadzība zarnu traktu no gāzes atbrīvot. Šī grāmata spēj ievirzīt dabisku, bet varbūt 
brīžiem neērtu tematu izzināšanu neuzbāzīgi izglītojošās sliedēs, nezaudējot izklaides 
elementu. Bērniem ir un būs jautājumi, pieaugušo uzdevums ir uz tiem atbildēt. Šī grāmata var 
būt labs ceļvedis, kā to izdarīt jēgpilni un atbilstoši jautātāja vecumam un uztveres spējai. 
 
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/vai-purkskinosi-zverini-samaita-bernus.d?id=52453993 
 
https://www.austra.lv/2020/09/07/niks-karuzo-dani-rabojati-vai-vini-purkskina 
 
Atslēgvārdi:  
izzinoša rokasgrāmata bērniem 
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https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/195786-pagalma_enciklopedija_jeb_kas_tad_tas.html
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/pagalma-enciklopedija-jeb-kas-tad-tas-gramata-mazajiem-lasitajiem-par-dabu-un-dzivniekiem.a372491
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/pagalma-enciklopedija-jeb-kas-tad-tas-gramata-mazajiem-lasitajiem-par-dabu-un-dzivniekiem.a372491
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/ko-var-redzet-no-sejienes-memo-un-pagalma-enciklopedija-jeb-kas-.a133744
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/ko-var-redzet-no-sejienes-memo-un-pagalma-enciklopedija-jeb-kas-.a133744
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/vai-purkskinosi-zverini-samaita-bernus.d?id=52453993
https://www.austra.lv/2020/09/07/niks-karuzo-dani-rabojati-vai-vini-purkskina


 

Roka, Karolīna, Mabīrs, Greguārs. Vilku skola. Rīga : Latvijas Mediji, 2020. 28 lpp. ISBN 
9789934158315. 
 
Skolas mēdz būt dažādas gan cilvēku pasaulē, gan – kā izrādās – arī pie dzīvniekiem. Mazajam 
Vilcēnam jādodas uz baiso vilku skolu, kurā audzēkņi, visai pašsaprotami, mācās kauties, 
kaukt, trenkāt, ēst kā sušķi un lamāties. Vilcēna vecāki – lielie vilki – sagaida, ka dēls kļūs par 
īstu slikto manieru paraugu. Turpretim pats vilcēns piedzimis citāds – viņš gribētu iemācīties 
lasīt, lai saprastu pasaku grāmatās rakstīto, un skaitīt, lai izskaitītu zvaigznes debesīs. 
Grāmatiņā ļoti jaukas un uzmanību piesaistošas ilustrācijas. Atvērumā, kur redzama visa vilku 
skola kopumā, attēlā daudz sīku, bet visnotaļ raksturojošu detaļu. Teksta grāmatas lappusēs ir 
samērā maz, burti lieli, tāpēc šī grāmata varētu kalpot kā viena no pirmajām patstāvīgi 
lasāmajām grāmatām. Šķietami mazajā un nevainīgajā grāmatiņā ietverta dziļa doma – cilvēks 
cilvēkam vilks. Franču autori Karolīna Roka un Greguārs Mabīrs radījuši pasauli, kurā 
pieaugušie uzspiež bērnam savas vēlmes un ambīcijas, izlemj viņa vietā un gandrīz vai 
vardarbīgi ignorē savas atvases intereses un vēlmes. Grāmata “Vilku skola” nav šausminošs 
stāsts par disfunkcionālām ģimenes attiecībām, bet gan mīlīgi ilustrēts izdevums par dažādām 
vēlmēm un to piepildījumu. Dzīvnieki ir tikai tēli, kas sakņojas reāli cilvēciskās vājībās. Negaidīti 
no bērnu grāmatas, ne? Bet šis slānis, kā tas nereti mēdz būt, ir labi saskatāms tikai 
pieaugušajam, savukārt bērns šo sižetu uztver kā aizraujošu kontrastu pasauli – kārtīgais pret 
nekārtīgo, pieklājīgais pret nepieklājīgo, trakulīgi kustīgais pret rāmi zinātkāro. 
 
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/49369/izdota-jauna-lasamgramata-berniem-vilku-skola 
 
Atslēgvārdi:  
beļģu bērnu literatūra 
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