
I. Raileanu, Discover Moldova 
    

Uldis Mikuts, 
Latvijas vēstnieks Moldovā 

 
Šī grāmata ir par Moldovas Republiku – nelielu, taču interesantu un skaistu 

valsti, kurā Latvijas Valsts prezidents nodevis pilnvaras pārstāvēt Latviju vēstnieka 
amatā. 

Moldova ir jauna valsts, dibināta 1991. gadā, un atrodas sava attīstības un eiro 
integrācijas ceļa sākumposmā. Latvija, daloties ar savu pieredzi un zināšanām, var 
Moldovai šajā ceļā ievērojami palīdzēt. Ļoti būtiski, lai arvien vairāk cilvēku abās 
valstīs vieni par otriem uzzina, iepazīst un uztur labas attiecības. 

Par to arī šīs grāmatas stāsts: “Discover Moldova!” – “Atklāj Moldovu!” To 
novēlu visiem, kas šo grāmatu paņēmuši rokās. 
 

 

 

M. Ivanovs, Latviešu glezniecība 

Dace Jaunkalne-Kapustāne, 
Ārlietu ministrijas juriskonsulte 

 Latvijas laime ir tās cilvēki un skaistums, ko tie rada! Vienmēr ar prieku raugos 
20. gs. sākuma latviešu gleznotāju darbos, kas attēlo sava laika notikumus un 
personības Latvijā un Eiropā valdošo mākslas strāvojumu izpausmēs. 

 Lai atceramies mūsu vecmeistarus un lepojamies! 

  

M. Drēģeris, Latvijas diplomātijas gadsimts 

Andris Pelšs, 
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 

 Apritot 100 gadiem kopš Latvijas valsts de jure atzīšanas, man ir patiess prieks 
pievienot šo grāmatu Latvijas diplomātu sarūpētajiem dāvinājumiem Tautas grāmatu 
plauktam. Grāmata man ir īpaša, jo parāda Latvijas diplomātijas vēsturi pašu diplomātu 
redzējumā. 

 

 

 

 



 

H. Kisindžers, Diplomātija 

Maija Mežaka, 
3. sekretāre 

 Šī grāmata man palīdzēja sagatavoties, lai nokārtotu diplomātisko rangu. Bet 
pats galvenais, viņa man palīdzēja saprast, ka es zinu ļoti maz.  

 

M. Deitons, The Mitrokhin Archive 

Marks Deitons, 
Diplomāts 

 A country is a precious thing and the most precious thing about it is not the 
infrastructure, the road and rail and ice free ports, not the money in its banks, its 
cumulative wealth, the grand concert halls and broad avenues of shops, and estates 
looking out on rose gardens. The most valuable thing a nation possesses is actually not 
anything having to do with what has been constructed or the extent of its land and 
what’s under it, those flawless diamonds a kilometre doen, and no, it’s not all the amber 
on its soft sand beaches going to the horizon, or the fish swimming in its rivers, the wild 
boars in its forests, or the rain that fills the rivers and makes the forest grow… what’s 
precious in a country are the hearts of its people.  

 This book was recommended, also whimsically, by a number of friends who 
know their stuff, and who have played to win in the game with hearts. I can also 
recommend the book to you and therefore I am placing a copy in the National Library 
as symbolic recognition of the time I myself have spent idly and industriously enjoying 
the fruits of a country which was taken away from my family for five decades and then 
rather mysteriously “returned”. This library, the historical fate and cultural heritage to 
houses, like anything of spiritual value, like any good fortune, should not just be loved 
and cherished but also protected with all the slings and arrows in Sun Tzu’s intellectual 
arsenal. Here you will find some stories and facts which are still not very well known, 
about what befell unwary travellers but also caught up scores of people so clever and 
courageous and well- endowed as our parents and grandparents. Here in the book are 
clue and ideas on how to protect not just this country, but any country. And what you 
will be up against in the process.  

 

 

 

 

 



L. Strunke, texter K. Sivert Lindberg, Laris Strunke 

Elita KuzmaValsts protokola vadītāja, 
vēstniece pie Svētā Krēsla 

 Neskaitāmus viņa mākslas cienītājus Zviedrijā un Latvijā spēcīgi uzrunā izcilā 
trimdas gleznotāja personība un radošais process… Spilgtā atmiņā meistara man reiz 
teiktais: “Es uzkāpju kalnā pirms to gleznoju.” 

 Albumā, ko dāvinu Tautas grāmatu plauktam ir meistara autogrāfs. Nesen Laris 
Strunke devās mūžībā, paspējot Latvijas simtgadē atvadīties ar brīnišķīgu izstādi. Taču 
ne vien Zviedrijas modernās mākslas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, arī vēstniecībā 
Stokholmā ir meistara personīgi izvēlēta glezna, līdzās tēva Niklāva Stunkus darbam – 
līdz ar to, svarīgs “stāsts” par Latviju! Pieredze, pārstāvot mūsu valsti Vīnē, Stokholmā, 
Romā, Berlīnē ir pārliecinājusi, ka Latvijas kultūra un māksla spēj “atkausēt aukstajā 
karā sasalušās sirdis un uzrunāt cilvēkus ārpus darba”, pāri ģeopolitiskajām robežām 
un aizspriedumiem.  

 

B. Sordē, Homo- Natura alteritas. Filozofija un māksala 2015–2018 

Kristīne Našeniece 
Latvijas vēstniece Somijā 

 Lai nekad nezūd ticība labajam! 

 

 

Zin. red. L. Medin un M. Brizgo,  
Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri 

Dāvinātāju kolektīvs, kuru pārstāv Renārs Danelsons 
Latvijas valsts pārvaldes juristi 

2001. gada februārī mēs, grupa Latvijas valsts pārvaldes juristu, iesaistījāmies 
speciālā Dānijas valdības finansētā projektā, kuru studējām Eiropas Savienības tiesības. 
Pabeidzot mācības, iegūtas zināšanas kalpoja kā labs pamats valdības juridiskai 
starpnozaru darba grupai- tās uzdevums bija strādāt pie Latvijas Pievienošanās līguma 
Eiropas savienībai izstādēs. 

 Kad darbs pie Pievienošanās līguma ES noslēdzās, nolēmām uzrakstīt 
komentārus par līguma tapšanas procesu, lai dalītos ar savu pieredzi un sniegtu 
redzējumu sabiedrībai par šī līguma juridiskajām niansēm. 

 Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā bija viena no Latvijas iekšpolitikas un 
ārpolitikas prioritātēm un no kvalitatīvas Pievienošanās līguma sagatavošanas bija 
atkarīga efektīva Latvijas dalība Eiropas Savienībā.  



 

Autoru kolektīvs, redaktore I. Zepa,  
Bīskaps Boļeslavs Sloskāns – gaisma šodienas pasaulei 

Alberts Kreņevskis, 
Diplomātiskā dienesta darbinieks, dzejnieks, novadpētnieks 

 

 Vērtīgākais, kas cilvēkam no Radītāja dots ir ticībā balstīts gara spēks, kas 
nepazīst nepārvaramus šķēršļus. Tāds cilvēks visos apstākļos ir dzīvs un laimīgs. 

 Mūsu tautietis Boļeslavs Sloskāns tam ir labākais apliecinājums. 

 

Lolita Eriņa,  
vēstniecības Krievijā atašejs–
vēstnieka sekretāre 

 

 “CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT” – “Vienprātībā mazas lietas 
zeļ”…- tā skan sens latīņu teiciens.  

 Patiesā cerībā un ticībā visaugstākajam mazs top liels, neiespējamais kļūst 
iespējams.  

 Mūsu izcilā novadnieka no Stirnienes dzīve ir augstākais apliecinājums 
vienprātības un patiesas ticības spēkam.  

 

Diāna Golubecka,  
Otrā sekretāre 

 

 Lai godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīve mums ir kā piemērs kalpot 
Dievam un Tēvzemei!  

 

A. Sprūds, E. Vizgunova 
Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā 

Katrīna Kaktiņa, Latvijas vēstniece ANO, EDSO un citās starptautiskās 
organizācijās Vīnē; 

Agnese Kalniņa, Latvijas vēstniece Ungārijā 
 
 

 Lai Latvijas diplomātijā arī turpmāk daudz stipru un gudru sieviešu! 



 
 

M. Kundera, Nepanesamais esības vieglums 
 

Sandra Kauliņa, 
 Otrā sekretāre 

 

Dzīvē viss gadās pirmo reizi un bez sagatavošanās. Cilvēks ir kā aktieris, kas 
izrādi spēlē nemēģinājis.  

 

J. Ūdris, Zigfrīda Meirovica trīs Annas 

Darja Sūna, 
Trešā sekretāre, Valsts Protokols, Ārlietu ministrija 

 

 Grāmata par mīlestību ar atskatu uz vēsturi, kas man palīdzēja izjust “tos” 
laikus. Piekrītu autoram: “Nemeklējiet šajos vākos vainīgo!” 

 

 

 

 
I.Penka, Dzejoļu vieta 

 
Oļegs Iļģis,  

Pirmais sekretārs 

Šī dzejas grāmata ir mana saikne ar Rūjienu, ar šīs Ziemeļlatvijas skaistās 
pilsētas cilvēkiem un kultūru.  

Novēlu katram lasītājam iepazīt Rūjienu caur šīs grāmatas dzejoļu rindām.  

 

 
E. Andersons, Latvijas vēsture ārpolitika 1, 1920–1940 

 
Daiga Krieva, izdienas pensijā; 

Anete Krieva, Valsts prezidenta protokola vadītāja 
 

 Dāvinājumam no sava grāmatu plaukta izvēlējos grāmatu divos sējumos par 
Latvijas pirmskara ārpolitiku, kuru man, sākot darbu ārlietu dienestā, uzdāvināja kāds 



trimdas latvietis. Tā sanācis, ka nozīmīgākā mana mūža daļa saistīta ar ārlietām. 1991. 
gada vasarā kādā dienas avīzē ieraudzīju sludinājumu, ka nupat izveidotā Latvijas 
Ārlietu ministrija meklē darbiniekus. Nesen biju beigusi ģermānistikas studijas 
Leipcigas universitātē un atbildu vismaz prasībai par svešvalodas zināšanām. Darbu 
ministrijā sāku Protokola nodaļā. Katra diena nesa jaunu pieredzi un iemaņas, 
mācījāmies strādājot. Notas un citi lietvedības dokumenti tika rakstīti ar 
rakstāmmašīnu, sarunas ar ārzemēm notika ar milzīga radiotelefona palīdzību, bet ziņas 
sūtījām ar telekom. Darba bija daudz, samaksa drīzāk simboliska, bet tāda aizrautība 
un saliedētība, kāda toreiz valdīja ministrijā, vēlāk vairs neatkārtojās. Dienesta ceļi 
mani aizveda uz Vīni, Berlīni, Bonnu un vēlreiz uz Vīni, pa starpu darbos Rīgā un 
ministrijā. 2010. gadā ministrijā strādāt sāka arī mana meita Anete, un toreiz laikam 
bijām pirmās vienas ģimenes dažādu ģenerāciju pārstāves ministrijā. Taču var teikt, ka 
diplomātisko dienestu viņa sāka jau 1993. gada vasarā, kad ieradās pie manis Vīnē un 
īsā laikā bērnudārzā iemācījās runāt vāciski – turklāt ar vāciešu akcentu! 

 Man ir prieks, lepnums un  gandarījums, ka savos 27 gados ārlietu dienestā ir 
izdevies sniegt arī savu ieguldījumu Latvijas ārpolitikas atjaunošanā un diplomātiskā 
dienesta izaugsmē. Un tas ir tik jauki, ka manas gaitas nu turpina mana meita Anete. 

 Lai interesanta grāmatu lasīšana! 

 

E. Andersons, Latvijas vēsture ārpolitika 2, 1920–1940 

Anete Krieva,  
Valsts prezidenta protokola vadītāja 

 

Daigas un Anetes Krievu dāvinājums Tautas grāmatu plauktam, Latvijas Republikas de 
iure 100. gadadienā.  

 

 

A. Grīns, Dvēseļu putenis  
 

Madara Limba, 
Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupas padomniece 

 

Latvijas nav radusies tukšā vietā. Stāsts, kas jāzina katram. Šīs grāmatas Limbu ģimenē 
ir nodotas no paaudzes paaudzē. Padomju okupācijas laikā grāmatas iesēja īpašos vākos 
un saglabāja mans vectēvs Artūrs Limba.  

 

  



 
 Sebastiao Salgado, Migrations 

 Evita Čikute, 
Valsts protokola padomniece Latvijas Ārlietu ministrijā 

Humanitārās traģēdijas mūsdienu pasaulē ir tēma, kas visdziļāk ir skārusi mani 
strādājot ārlietu dienestā. 

Fotogrāfijas šajā grāmatā runā skaļāk par visu un liek mums aizdomāties, kā šo 
un daudzu mīļoto dzīves ir bijušas atkarīgas no bezatbildīgiem politiķu pieņemtiem 
brīnumiem ārpolitikā. 

Dāvinu šo grāmatu Latvijas Republikas de iure simtgadē, lai atgādinātu šai un 
nākamajām paaudzēm, ka atbildīgi lēmumi  ārpolitikā, kurus pieņem viedi politikas 
veidotāji, ir vitāli svarīgi ikkatra cilvēka ikdienā. 

Atcerēsimies, ka mēs visi esam līdzatbildīgi par notiekošo šajā globālajā 
pasaulē! 

 

 

 Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā, LNMM un Neputns 

 Jānis Beķeris (un komunikācijas grupa) 
Ārlietu ministrijas preses sekretārs 

 

 “Trīs dvēseles vienotā Eiropā, kurai tās vienmēr piederējušas.” – Gustavs Suits 

 Atzīmējot Latvijas starptautiskās atzīšanas de iure 100. gadadienu, Ārlietu 
ministrijas Komunikācijas grupa dāvina vienu no vērienīgākajiem Baltijas valstu 
simtgades publiskās diplomātijas programmas kopprojektiem “Izstādes “Ames 
sauvage” jeb Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” izdevumu. 

 Izstāde 2018. gadā ar lieliem panākumiem tika eksponēta prestižajā Orsē 
muzejā Parīzē, atgādinot par Baltijas valstu vienotību un to vietu Eiropā. Vienlaikus tas 
bija apliecinājums Baltijas Valstu mākslas augstajam profesionālismam 19.–20. 
gadsimta mijā, iekļaujoties kopējā Eiropas mākslas sniegumā. 

 

 Imants Lancmanis, Dievinātā Doroteja  
 

Vilmārs Heniņš, 
Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas vadītājs,  

Latvijas nerezidējošais vēstnieks Horvātijā, Slovēnijā un Melnkalnē 



 

 Šī grāmata ir vēl viens apliecinājums, ka mūsu zeme ir bijusi dzimtene ar 
talantu, harismu un komunikācijas prasmēm apveltītām personībām, kuras ir atstājušas 
paliekošas pēdas Eiropas diplomātijas vēsturē. Tāda bija arī Anna Šarlote Doroteja, 
Kurzemes un Zemgales pēdējā hercogiene, kura aktīvi piedalījās un ietekmēja Eiropas 
politisko, kultūras un sabiedrisko dzīvi 18.–19. gs. mijā. 

 

 

 Ausma Janitens-Birzgalis, Latvians In Alberta: A study 

 Ena Rudovica, 
Latvijas Goda Konsule Albertā 

 

 Sakarā ar nesen notikušo Goda Konsula tikšanos Rīgā un grāmatu ziedojumu 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, nosūtu Jums klāt pielikto. 

 Lūgums bija ziedot kaut ko nozīmīgu – kaut ko, kura stāsts nav nekur citur 
atrodams. 

 Esmu izvēlējusies Ausmas Birzgales disertāciju par latviešiem Albertā, rakstīts 
1980. gadā. Šis atspoguļo to pasaules pusi, kurā es piedzimu un uzaugu, un kuras 
sabiedrība daļēji veidoja manu latviskumu. 

 Otrais mazais buklets ir programma no šī pavasara notikušās Edmontonas 
Konsulārās Balles. Tas bija elegants vakars, kurš vietējai Albertas sabiedrībai deva 
iespēju iepazīties ar Latvijas vēsturi un panākumiem. Šāds vakars, domāts plašākajai 
kanādiešu sabiedrībai, sen nav noticis visā Kanādā un tika rīkots, lai atzīmētu Latvijas 
simtgadi. 

  

 Ārlietu ministrijas Dokumentācijas pārvaldības departaments,  
“1921. gada 26.janvāris. Latvijas valsts atzīta de iure – Neatsaucami un 

pastāvīgi” 

 Ārlietu ministrijas Dokumentācijas pārvaldības departaments 

 

 Bez pagātnes nav nākotnes… 

Pateicībā Latvijas ārlietu dienesta pamatlicējiem dziļi cienot mūsu paaudzes kolēģu – 
dienests atjaunotāju paveikto un cerībā uz nākamo paaudzi – kurai vēlam saglabāt un 
godam nest mūsu dienesta vērtības nākamībai. 

 



 

 Latvijas Valsts arhīvs, Aizvestie II daļa 

 Iveta Šķiņķe 
Ārlietu ministrijas arhīva vadītāja; projekta “Aizvestie” vadītāja 

 

 Pirms vairāk nekā 20 gadiem uzsākam projektu Aizvestie, kurā bija iesaistīti 
Latvijas Valsts arhīva, Iekšlietu ministrijas, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra 
Ģenerālprokuratūras kolēģi, 

Tas bija sirdsdarbs un piemiņa visiem aizvestajiem 1941. gada 14. jūnijā un 1949. gada 
25. martā brīnišķīgā mākslinieka Ilmāra Blumberga radītā ietvarā. 

Vēlos to dāvināt Tautas grāmatu plauktam Latvijas starptautiskās atzīšanas 100. 
gadadienā. 

 

 Latvijas Valsts arhīvs, Aizvestie 

 Iveta Šķiņķe, 
Ārlietu ministrijas arhīva vadītāja; projekta “Aizvestie” vadītāja 

 

Pirms vairāk nekā 20 gadiem uzsākam projektu Aizvestie, kurā bija iesaistīti 
Latvijas Valsts arhīva, Iekšlietu ministrijas, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra 
Ģenerālprokuratūras kolēģi, 

Tas bija sirdsdarbs un piemiņa visiem aizvestajiem 1941. gada 14. jūnijā un 1949. gada 
25. martā brīnišķīgā mākslinieka Ilmāra Blumberga radītā ietvarā. 

Vēlos to dāvināt Tautas grāmatu plauktam Latvijas starptautiskās atzīšanas 100. 
gadadienā. 

 

 Latvijas Valsts arhīvs, Aizvestie I daļa 

 Iveta Šķiņķe, 
Ārlietu ministrijas arhīva vadītāja; projekta “Aizvestie” vadītāja 

 

Pirms vairāk nekā 20 gadiem uzsākam projektu Aizvestie, kurā bija iesaistīti 
Latvijas Valsts arhīva, Iekšlietu ministrijas, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra 
Ģenerālprokuratūras kolēģi, 

Tas bija sirdsdarbs un piemiņa visiem aizvestajiem 1941. gada 14. jūnijā un 1949. gada 
25. martā brīnišķīgā mākslinieka Ilmāra Blumberga radītā ietvarā. 



Vēlos to dāvināt Tautas grāmatu plauktam Latvijas starptautiskās atzīšanas 100. 
gadadienā. 

 

 Zigurds Beinerts, Ikvienam no mums ir vai ir bijis sapnis… 

 Inguna Beinerta, 
Ārlietu ministrijas sekretāre 

 

 Grāmata man ir saistoša, jo tā ir mana dzīvesbiedra un manas dzimtas un ar to 
saistītu likteņu un vēstures pētījums, kas ietver laika posmu kopš 17. gadsimta līdz 
mūsdienām. Darbā izmantoti citu dzimtu un radinieku sastādītie ciltskoki, kas precizēti 
baznīcu arhīvos un citās datu bāzēs. Kopā aprakstītas 37 dzimtas, galvenokārt no 
Zemgales (Bauskas apvidus) un Vidzemes (Vecpiebalgas apvidus). Dzimtu savstarpējā 
saistība ir pārsteidzoša – gan radnieciski, gan arī darbos. Viena no Bauskas puses 
ievērojamākajām personām Vilis Olavs, dzimis Plutte, visu dzīvi turpināja attīstīt 
Vecpiebalgas jaunlatviešu ideju par Latvijas kā neatkarīgas valsts dibināšanu. 
Priecātos, ja Tautas grāmatu plauktā grāmata atrastu savu īpašu vietu, jo arī grāmatas 
varoņu Jāņa Čakstes, Viļa Olava, Viļa Plūdoņa, Artūra Vanaga, Ādolfa Bļodnieka, 
Jēkaba Pilsētnieka, Emīla Dārziņa u.c. aprakstītās dzimtas ir īpašas un nozīmīgas 
Latvijas valsts vēsturē. 

 

 

 

Egons Spuris (un autoru kolektīvs), Egons Spuris. ”19th and Early 20th Century 
Proletarian Districts” 

 Ivars Pundurs, Rita Zemdega 

 

 Šis ir mūsu kopīgs projekts, lai Grieķijā un Kiprā popularizētu izcilā Latvijas 
fotogrāfa Egona Spura daiļradi un mūsu mīļo Rīgu 

 

Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda, Latvijas vēsture (Gruzīnu valodā) 

 Elita Gavele, 
Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos 

Grāmata “Latvijas vēsture” gruzīnu valodā bija manis iniciēts projekts un mans 
mīlestības apliecinājums Gruzijai laikā, kad pildīju Latvijas Vēstnieces pienākumus 
Gruzijā (2011.–2016. gadā). Grāmatas tulkojums gruzīnu valodā izdots 2014. gadā. 



 

 Astrida Lindgrēne, “Ronja – laupītāja meita” 

 Andra Krūmiņa, 
Latvijas Ārlietu ministrijas sekretāre 

 

 “Ronja – laupītāja meita” ir grāmata par drosmi, brīvību un spēju lauzt 
aizspriedumus. Tik aktuāli arī šodien, lai pasaule un cilvēku attiecības atklātos un augtu 
krāšņumā un dziļumā. 

 

 Andrejs Pumpurs, Lāčplēsis. El Descoyuntaosos 

 Gundega Pumpure, 
Ārlietu ministrijas Amerikas un Karību Valstu nodaļas padomniece 

 

 “Lāčplēsis” – latviešu tautas varoņeposs. Lāčplēsis – latviešu spēka simbols. 
Lāčplēsis ir arī mans vectēvs – Andrejs Lāčplēsis. Visdziļākās latviešu tautas un manas 
saknes cieši saistās ar Lāčplēsi. 

 Šo Andreja Pumpura “Lāčplēša” bilingvālo izdevumu, tulkojumu spāņu valodā, 
izvelējos, jo ir būtiski mūsu, latviešu, būtību darīt zināmu plašākā pasaulē, tai skaitā, 
tās spāniski runājošajā daļā. 

 

 

Apvienoto Nāciju Organizācija (UN), Charter of the United Nations and Statute of the 
International Court of Justice 

 Agnese Vilde, 
Ārlietu ministrijas starptautisko organizāciju nodaļa 

 Latvijas dalības ANO 30. gadadienā dāvinām Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 
ANO statūtus. 

 

  

 

 

 

 



 

Maija Pajula (un citi autori), Latviešu-somu, somu-latviešu vārdnīca 

 Santa Krūze, 
Latvijas Ārlietu ministrijas padomniece 

 

 Godinot Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure 100. gadadienu, 
man ir prieks dāvināt latviešu-somu, somu-latviešu vārdnīcu, jo pirmais darbs 
vēstniecībā bija tieši Somijā. Patiesā cieņā pret tiem Latvijas Diplomātiem, kas 
aizstāvēja mūsu neatkarību šos 100 gadus. 

 

 

 Reinhard Wittram, Peter I Czar und Kaiser (I un II daļa) 

 Pauls Gailītis, 
Ārlietu ministrijas trešais sekretārs 

 

 Šo vēsturnieka Reinharda Vitrama ievērojamo darbu divos sējumos iegādājos 
laikā, kad rakstīju maģistra darbu Latvijas Universitātē par Vidzemes Bruņniecības 
kapitulāciju 1710. gadā, kas noveda pie Vidzemes pievienošanas Krievijas Impērijai. 
Tas bija viens no izšķirošajiem notikumiem Latvijas vēsturē līdzīgi kā Latvijas de iure 
atzīšana 1921. gadā. 

 Studiju laikā 2010. gadā, atceros, ka šādas grāmatas LNB krājumos nebija, 
tāpēc pasūtīju to no Vācijas antikvariāta. 

 Atzīmējot Latvijas de iure 100 gadadienu, vēlos šo grāmatu dāvināt LNB. 

 

 

 

 Ēriks Jēkabsons, Latvija un Turcija: Aizmirstās attiecības 1918–1940 

 Jurijs Pogrebņaks, 
ĀM Diplomātiskā un konsulārā nodrošinājuma direkcijas vadītājs 

 

 Latvijas Republikas de iure atzīšanas 100 gadē dāvinu šo grāmatu Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Tautas grāmatu plauktam divu iemeslu dēļ.  

 Pirmais, mans dienests Latvijas vēstniecībā Turcijā 2005.–2009. gados pavēra 
man, pēc izglītības vēsturniekam, jaunu skatījumu uz pasaules vēsturi. 



 Otrais, ar šīs grāmatas autoru, vēsturnieku Ēriku Jēkabsonu esam sadarbojušies 
mana dienesta laikā ASV (2011.–2015.), kad viņš strādāja pie sava darba “Latvijas un 
Amerikas Savienoto valstu attiecības 1918.–1922. gadā”. Abas grāmatas apliecina 
Latvijas diplomātiskā dienesta darba nepārtrauktību. Pie tā ar lielu godu pieskaitu arī 
sevi. 

  

 Latvijas arhīvistu biedrība Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Dokumenti par Latvijas valsts 

starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem 
sakariem 1918–1998 

 Eva Vijupe, 
Ārlietu ministrijas Dokumentācijas pārvaldības departamenta direktore 

 

Nostrādājot Ārlietu ministrijā divdesmit septiņus gadus, šī man ir svarīgākā 
grāmata gan de jure – 100 kontekstā, gan sava padarītā darba, jo šis ir visa sākums! 

 

 

 Autoru kolektīvs, “Jos unohdat oman nimesi”/”Ja aizmirsti savu vārdu” 

 Latvijas vēstniecības Somijā kolektīvs 

 

 Lai drosme eksperimentēt! 

 

 

 

 

 Ilona Bērziņa, “Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts.” 

 Solveiga Silkalna, 
Valsts prezidenta ārlietu padomniece 

 

 Uzaugot trimdā Austrālijā, goda konsuls Emīls Dēliņš man simbolizēja Latvijas 
valsti. Mans tēvs bija līdzstrādnieks viņa izdotajā laikrakstā “Austrālijas Latvietis”. 
Emīla Dēliņa ar humoru un smalku ironiju caurvītais dzīvesstāsts būs saistošs ikvienam, 
kurš interesējas par Latvijas neatkarības zaudēšanas un atgūšanas vēsturi, diplomātiju 
un žurnālistiku. 



 

 Ilze Rūse, (Why) Do Neighbours Cooperate? 

 Ilze Rūse, 
Ārlietu ministrijas vēstniece 

 

 Latvijas de iure 100 gadē šī ir īpaša grāmata, ko vēlos nodot LNB ar īpašu stāstu. 

Darbs diplomātiskajā dienestā ir nepārtraukta pilnveidošanās, ko rosina ne vien 
periodiska darba tematiskā loka maiņa, bet arī starptautiskās sistēmas nepārtraukta 
mainība. 

2012. gadā Zalcburgas universitātē aizstāvēju doktora disertāciju par Baltijas – 
Ziemeļvalstu sadarbību. Ar aizrautību var vērot šī akadēmiskā darba atziņu klātesamību 
praktiskajā diplomātijā. 

 Nododu LNB grāmatu plauktam B. Budrich (Vācija) izdotu doktora disertācijas 
atziņu apkopojumu. 

 

 Imants Ziedonis, Epifānijas 

 Sarmīte Danne, 
Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā padomniece 

 

 

 “Epifānijas” ir īpaša dzejnieka īpaša grāmata. Tā nav lasāma no sākuma līdz 
beigām turpinājumos. Katra epifānija ir kā atsevišķs dzejolis prozā, katra savam īpašam 
brīdim ar katru konkrētu atziņu vai vēstījumu. Grāmata ceļo man līdzi pasaules 
plašumos, lai kur arī mani neaiznestu diplomāta dzīvesveids – Ņujorkā, Parīzē, Briselē. 

 Novēlu ikvienam atrast savu īpašo grāmatu, kuru var lasīt un pārlasīt, katru reizi 
atklājot arvien ko jaunu. 

 

 Valentīna Freimane, “Ardievu, Atlantīda” 

 Guna Japiņa, 
Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore 

 

 Novēlu iemantot cieņu pret sevi, saglabāt cieņu pret  citiem, novērtēt laiku, kurā 
dzīvojam. 

 



 Maurizio Lo Re, “Filippo Paulucci. L’italiano che governo a Riga” 

 Solvita Āboltiņa, 
Latvijas Republikas vēstniecības Itālijā vārdā 

 

 Vienmēr ir svarīgi atcerēties un izzināt vēsturi. Tas palīdz skatīties nākotnē. 
Vienmēr ir svarīgi atcerēties un apzināties, ka ir draugi un sabiedrotie. Tas palīdz drošāk 
iet uz priekšu. Itālija ir Latvijas draugs jau 100 gadus. Kopā mēs droši varam skatīties 
uz priekšu – vienotā, stiprā, vērtībās balstītā Eiropā! 

 

 

 Aspazija (tulkojusi Astrida B. Stahnke), Aspazija’s Prose 

 Zanda Kalniņa-Lukaševica, 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre 

 

 Mūsu valsts spēku ir kaldinājuši cilvēki, kas redzējuši tālāk par ikdienišķo un 
jaunāk par ierasto. Mūsu cilvēku tālredzība un neatlaidība ir un paliek Latvijas spēka 
avots. 

 

 

 

 

 Vox Ecclesiae, Pāvesta Franciska apustuliskā vizīte Lietuvā, Latvijā un Igaunijā 
2018. gada 22.–25. septembrī 

 Veronika Erte, 
Latvijas Republikas vēstniecības Austrijā Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece 

 

 2018. gadā svinējām mūsu valsts 100. dzimšanas dienu. Man kā Latvijas 
vēstniecei pie Svētā Krēsla bija patiess prieks par pāvesta Franciska vizīti Latvijā 2018. 
gadā 24. septembrī. Lai pāvesta sacītais ir iedvesmas avots labajam un skaistajam! 

 

 

 

  



Alans Aleksandrs Milns, Vinnijs Pūks un viņa draugi 

 Anete Stīpniece-Pundore, Mārtiņš Pundors 
ES departamenta Vispārējo un institucionālo lietu nodaļas vadītāja;   

divpusējo attiecību departamenta direktora vietnieks 

 

 Nav labākas dāvanas par grāmatu! 

 Tikai lasot cilvēks izveidojas par personību ar iztēli, kas atvērta pasaulei, rada 
idejas, spēj just līdzi citiem un tic labajam. Vislabāk lasīšanu sākt apgūt jau bērnībā ar 
aizraujošu, domas rosinošu stāstu, kas mudina sasniegt šķietami neiespējamo. Vinnija 
Pūka un viņa draugu piedzīvojumi sniedz virkni iedvesmojošu domu graudu par dzīvi, 
kas saprotami un noderīgi jebkurā vecumā. 

 Mācāmies lasīt. Jebkurā vecumā. 

 

 Aija Odiņa, Protokols 

 Skaidrīte Zarāne, 
Valsts prezidenta protokola vadītāja vietniece 

 

 Šajā grāmatā gūtās zināšanas man pavērušas daudzas durvis un apvāršņus! Gods 
kalpot Latvijas ārlietu dienestam diplomātiskajā protokolā! 

 

 

 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales 

 Reinis Virsis-Šneiders, 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas trešais sekretārs 

 

 Stāsti ir mūžīgi, lai mūžīga ir mūsu tauta! 

 

 

  

 

 

 



Ernests Treiguts-Tāle, “Latvieši, karš ir sācies!” 

 Inese Segliņa, 
Bijusī Latvijas vēstniecības Austrijā vadītāja vietniece 

 

 Grāmata ir tās autora Ernsta Teiguta-Tāles, pēdējā pirmskara laika preses 
atašeja Latvijas sūtniecībā dāvinājums ar ierakstu un personīgu vēstuli pirmajam 
pēckara laika Latvijas vēstniecībā Berlīnē par presi atbildīgajam diplomātam Inesei 
Segliņai (1999.–2002.) Grāmatā atspoguļota E. Treiguta-Tāles personiskā pieredze un 
pirmskara laika vēsturiskās aizkulises, pildot preses atašeja un vienlaikus arī Letas 
korespondenta pienākumus Latvijas sūtniecībā Berlīnē (1937.–1940.) 

 Grāmatai pievienotā E. Treiguta-Tāles personīgā vēstule un dokumentu kopijas 
glabājas Ārlietu ministrijas arhīvā. 

 

 

 Artūrs Bērziņš, “Kārlis Zariņš dzīvē un darbā” 

 Ieva Apine, 
Ārlietu ministra biroja vadītāja 

 

 Personisks stāsts par A. Bērziņa grāmatu “Kārlis Zariņš dzīvē un darbā”. 

Nododot šo īpašo grāmatu īpašajā grāmatu plauktā, vēlos dalīties ar personisku stāstu, 
kas atklāja šīs grāmatas vērtību. 

 Pildot darba pienākumus Latvijas vēstniecībā Ziemeļīrijā un Apvienotajā 
Karalistē daudz enerģijas un darba stundu tika veltīts latviešu diasporas uzturēšanai un 
gara stiprināšanai. Latviešu diaspora Lielbritānijā un Ziemeļīrijā vēsturiski veido ciešo 
saikni ar šo valsti un tā ir neatņemama un svarīga Latvijas politikas sastāvdaļa. Būtisku 
lomu un varētu teikt pat vēsturiski svarīgu lomu tajā spēlēja Latvijas sūtnis Kārlis 
Zariņš. Tāpēc tuvojoties šī nozīmīgā cilvēka dzimšanas un miršanas, kā arī darba 
pienākumu pildīšanas gadadienai, Latvijas vēstniecība 2013. gadā bija nolēmusi 
noorganizēt īpašu K. Zariņa piemiņas dievkalpojumu Londonā. K. Zariņš bija aktīvs 
latviešu luteriskās draudzes pārstāvis un arī ar baznīcas starpniecību stiprināja latviešu 
diasporas garu un kopību. 

 Un pateicoties šim piemiņas dievkalpojuma pasākumam, sāksies šīs 
personiskais stāsts par grāmatu. Stāstu saistīs divi notikumi, kuru atslēga un vērtība ir 
tieši šī pieminētā grāmata. 

 Viss aizsākās ar mirkli, kad kā jau katru gadu 26. janvārī, atzīmējot Latvijas 
starptautiskās atzīšanas jeb de jure dienu, Latvijas diplomāti, pieminot aizgājušos 
diplomātu ierodas viņu atdusas vietā un noliek ziedus. Arī mēs – Lielbritānijā esošie 



diplomāti, devāmies uz Brukvudas kapiem, kur latviešiem piederošajā sektorā atdusas 
vairāki Latvijas diplomāti. 

 Pēc piemiņas brīža devāmies vienkārši pastaigā pa latviešu sektora kapavietām, 
aplūkojot trimdiniekus, kas raduši mieru Lielbritānijā un atdusas Brukvudas kapos. 
Manu interesi un vēlmi piesaistīja viena kapu kopa, kur knapi salasāmi un pēc sūnu 
nokasīšanas no pabalējušas kapu plāksnītes atklājās kapa vieta gleznotājam 
Voldemāram Tonem. Nenoliedzami, tas pārsteidza mūs visus, jo pārlapojot ātrumā 
vēstures lappuses, sūtnis K. Zariņš palīdzēja trimdā devušamies māksliniekiem un 
rakstniekiem uzturēties un darboties attālināti no Latvijas. Taču man mieru nedeva 
noplukusī kapu kopiņa, tāpēc ar vēstnieka atļauju un uz pašiniciatīvu mēneša laikā 
sakopu gleznotāja kapa vietu kaut cik pieklājīgā izskatā. 

 Paralēli šim aktīvi uzsāku darbu pie K. Zariņa piemiņas dievkalpojuma 
sagatavošanas, jo to bijām iecerējuši kā ļoti īpašu piemiņas brīdi arī latviešu diasporai. 
Lai saturiski papildinātu jau tā milzīgo informācijas devu par sūtni Kārli Zariņu, latvieši 
bibliotēkā paņēmu A. Bērziņa grāmatu “Kārlis Zariņš dzīvē un darbā”. To pārlasīju ļoti 
īsā laika posmā un man tā papildināja informācijas bagāžu ar pavisam cita veida stāstu 
par Latvijas sūtni. 

 Piemiņas pasākums izdevās brīnišķīgi, un mēs visi baudījām interesantu 
pieturas mirkli par sūtņa K. Zariņa darbu un dzīvi Londonā. 

 Taču tagad sekos pats interesantākais. Nododot šo grāmatu atpakaļ bibliotēkā, 
tās bibliotekāre man pateicībā par pasākumu teicās atdāvināt man to. Es pieņēmu šo 
dāvanu, un aizejot mājās pamanīju ierakstu tajā. Gatavojoties pasākumam, tam nebiju 
pievērsusi uzmanību. Tas bija paša sūtņa K. Zariņa ieraksts un novēlējums Ainai Tonei 
– Voldemāra Tones sievai.  

 Šajā mirklī sapratu, ka caur šo grāmatu Voldemāra Tones sieva pateicās par 
viņas vīra kapavietas sakopšanu. 

 Vērtīgi! 

 


