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apvienotā dubultnumura daudzveidīgajā izdevumu klāstā 
vēlamies izcelt Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevumu –  
Rīgas jezuītu kolēģijas uz Upsalu aizvestā grāmatu krājuma 
katalogu “Catalogue of the Riga Jesuit College Book Collection 
(1583–1621). History and Reconstruction of the Collection / Rīgas 
jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs. Krājuma 
vēsture un rekonstrukcija”. Lepojamies, ka izdevums uzvarējis 
Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursā par nozīmīgākajiem 
zinātnes sasniegumiem Latvijā 2021. gadā kategorijā 
“Sasniegumi teorētiskajā zinātnē”.

Aizvien sazarotāka kļuvusi Latvijas reģionu iesaiste “Literatūras 
ceļveža” veidošanā. Sadarbībā ar Salacgrīvas bibliotēku 
un biedrību “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” izdevuma 
sagatavotāju pulkam piepulcējies žurnālists, vēsturnieks un 
filologs Gints Šīmanis. Liels ir Ginta nopelns jūras, zvejniecības 
un jūrniecības, kā arī novadnieku literārā mantojuma 
apzināšanā un popularizēšanā. Kā bibliokuģa bocmanis Gints 
viesojies ne vien bibliotēkās, bet arī daudzās Latvijas skolās, 
stāstot un iedvesmojot skolēnus pievērsties jūrniecībai. Viens 
no viņa entuazisma pilnās darbības virzieniem ir biedrības 
“Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” grāmatu izdošana – lielākajai 
daļai šo izdevumu Gints ir autors vai piedalījies to sastādīšanā. 
Vairākas grāmatas izdotas tieši pandēmijas periodā. Jaunā 
numura slejās Gints iepazīstina ar trijiem pēdējā laika 
izdevējdarbības jaunumiem.

Neesam izvairījušies arī no visiem tik apnikušās, tomēr 
neizbēgamās pandēmijas tematikas, šoreiz gan visnotaļ 

Jaunajā, 2022. gadā, kurš ir arī mūsu izdevuma piektais 
pastāvēšanas gads, “Literatūras ceļveža” veidotāji ir priecīgi 
tikties ar saviem lasītājiem jaunā vizuālā veidolā. Esam 
mainījuši arī grāmatu izkārtojumu – ceram, ka tādējādi 
izdevums būs vieglāk pārskatāms, jo grāmatu vērtējumi 
apkopoti atbilstoši konkrētām nozarēm vai tematikai. 
Arī turpmāk izdevuma slejās centīsimies iepazīstināt ar 
augstvērtīgu latviešu oriģinālliteratūru, kā arī nozīmīgiem 
tulkojumiem. Priecājamies, ka “Literatūras ceļvedī” 
iekļautie grāmatu ieteikumi lielā mērā sakrīt ar Latvijas 
publisko bibliotēku izvēlētajām grāmatām savu krājumu 
papildināšanai – par to liecināja arī 2021. gada Grāmatu 
iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām ietvaros 
izvēlēto grāmatu saraksts. Pavisam nesen publiskots 
2022. gada Latvijas Literatūras gada balvai izvirzīto darbu 
saraksts – arī ievērojama daļa no tiem tikuši jau apskatīti 
aizvadītā gada “Literatūras ceļveža” numuros; daži no šiem 
izdevumiem iekļauti šajā, kārtējā numurā.

Atzīmējot rakstītā vārda latviešu valodā ietekmi sabiedrībā 
un kultūrā cauri gadsimtiem, 2025. gadā sagaidīsim latviešu 
grāmatas piecsimtgadi. Kā jau vēstīts dažādos medijos, 
semināros un sarunās, šai ievērojamai gadskārtai būs veltīts 
daudzveidīgu notikumu cikls “Latviešu grāmatai 500”, kuru īsteno 
Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar citām kultūras un 
atmiņas institūcijām, tajā skaitā – Latvijas reģionu bibliotēkām. 
Arī “Literatūras ceļveža” slejās atspoguļosim ar šo nozīmīgo 
jubileju saistītus nozīmīgus izdevumus. Kā pirmo izdevumu 
latviešu grāmatas piecsimtgades kontekstā janvāra/februāra 

Seko mums lnb.lv

https://www.lnb.lv/lv/lnb-un-lu-gramatu-atzist-par-vienu-no-2021-gada-zinatnes-sasniegumiem-latvija
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filozofiski apcerīgā un sievišķīgā tvērumā – caur aktrises Zanes 
Daudziņas “Dienasgrāmatas” lappusēm. Saistoši ir uzzināt, 
kā pandēmijas ierobežojumu skarta bibliotēka izskatās no 
apmeklētāja skatapunkta. Ir par ko aizdomāties.

Jaunajā numurā netrūkst, no kā izvēlēties. Lai izdodas rast laiku 
lasīšanai!

Sagatavotāji
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas 
nodaļas profesors Ojārs Lāms 
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra 
studiju programmas 2. kursa studente Elīza Gātere 
LNB Pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centra 
Informācijas pakalpojumu un SBA nodaļas vadītāja Ginta 
Zalcmane 
LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo  
zinātņu lasītavas nozaru informācijas ekspertes Zane Krūmiņa 
un Zane Rozīte 
LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu 
lasītavas vadītāja Guna Ulmane 
LNB Pakalpojumu departamenta Klientu apkalpošanas vecākā 
speciāliste Kristīne Kazāka 
LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra nozaru 
informācijas eksperte Elita Vīksna, projektu koordinatores 
Anda Saldovere un Ilze Kļaviņa, galvenās bibliotekāres Māra 
Jēkabsone, Madara Freivalde un Solvita Ozola 
LNB Atbalsta biedrības konsultante Dārija Juškēviča 
Grāmatniecības pētniece Lilija Limane 

Talsu Galvenās bibliotēkas sociālo mediju speciālists Andžejs 
Beļēvičs 
Kultūras publicists, Bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” bocmanis 
Gints Šīmanis 

Atbildīgā par izdevumu: LNB Attīstības departamenta Bibliotēku 
attīstības centra projektu koordinatore Anda Saldovere

Korektore: LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības 
centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone

Dizains: Anete Krūmiņa

 
 
 

Grāmatu vērtējumos saglabāts vērtētāju individuālais stils

Seko mums lnb.lv
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Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 304 lpp. 
ISBN 9789934096433.

Atslēgvārdi
latviešu romāni; Latvijas 
vēsture; padomju periods

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
augstak-par-zemi/sandras-
kalnietes-romans-tev-bus-
cetri-viri-20.gadsimta-
vesture-.a154561

https://www.delfi.lv/kultura/
news/books/iznacis-sandras-
kalnietes-romans-tev-bus-
cetri-viri.d?id=53852571

Kalniete, Sandra. 
Tev būs četri vīri.
Iesaka Ginta Zalcmane

Grāmatas galvenajai varonei Indrai Tārandei autore ir piešķīrusi 
visus svarīgākos stipram cilvēkam nepieciešamos dotumus – 
drošu garu, stingru mugurkaulu un mērķtiecību. Ejot cauri 
daudziem dzīves pārbaudījumiem, tie ļoti palīdzējuši piecelties pēc 
kārtējā kritiena. Ilgus gadus krājusi Latvijas sieviešu dzīvesstāstus, 
Sandra Kalniete tos ir apkopojusi romānā un sniedz mums 
aizraujošu, spilgtiem notikumiem bagātu galvenās varones dzīves 
izklāstu no jaunības gadiem līdz mūža nogalei.

Pat ja, grāmatu lasot, Jums liksies citādāk, tomēr visi tās varoņi 
ir izdomāti, toties norises un situāciju apraksti ir īsti – kā no 
dzīves. Sniegts precīzs laikmeta raksturojums, notikumi parādīti 
atklāti, patiesi un ļoti niansēti. Romāna darbība sākas ar Indras 
piedzimšanu 1952. gada ziemā Sibīrijas izsūtījumā, tālāk turpinās, 
kolorīti parādot padomju gadu īstenību, un ietiecas Latvijas 
atjaunotās neatkarības gados, krāšņi aprakstot 90. gadus, pirms 
tam ieskicējot padomju pilsones Indras ceļošanu pie sava nākamā 
vīra uz Zviedriju. Ikvienam lasītājam te atradīsies pa kādai savā 
dzīvē piedzīvotai epizodei vai vismaz dzirdētam un medijos lasītam 
stāstam par romānā aprakstītajiem politiskajiem, ekonomiskajiem 
vai sociālajiem procesiem. Būs, par ko priecāties, domāt, līdz 
visdziļākām sāpēm pārdzīvot Indrai mīļu cilvēku zaudējumu un izjust 
viņas fantastisko spēku celties kā Fēniksam no pelniem.

Grāmatu spilgtu un aizraujošu veido prasmīgais autores rakstības 
stils. Ja esat lasījuši iepriekšējos darbus, piemēram, “Es lauzu, tu 
lauzi, mēs lauzām, viņi lūza” vai “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”, 
tad zināt, cik precīzi un trāpīgi Kalniete prot raksturot laiku un 
notikumus. Jaunā grāmata ir ierindojama starp tām, kuru gribas 
izlasīt vienā elpas vilcienā no pirmās līdz pēdējai lapai.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri-20.gadsimta-vesture-.a154561
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri-20.gadsimta-vesture-.a154561
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri-20.gadsimta-vesture-.a154561
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri-20.gadsimta-vesture-.a154561
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri-20.gadsimta-vesture-.a154561
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznacis-sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri.d?id=53852571
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznacis-sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri.d?id=53852571
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznacis-sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri.d?id=53852571
https://www.delfi.lv/kultura/news/books/iznacis-sandras-kalnietes-romans-tev-bus-cetri-viri.d?id=53852571
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001068517&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001068517&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
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Latviešu oriģinālliteratūra Rīga : Mansards, 2021. 320 lpp.  
ISBN 9789934122538.

Jauniešu prāts un emocijas mēdz būt kā karuselis – milzīgs, 
krāsains un dažubrīd biedējošs. Bet kādi bija jaunieši 
2000. gadā? Vai pirms 22 gadiem viņi bija citādāki, nekā 
šobrīd? Protams, jaunības dzīves un domu karuselis ir raksturīgs 
visiem laikiem.

Grāmatas “Tūlīt paliks labāk” notikumi risinās laika posmā, 
kad tiek sagaidīts maģiskais 2000. gads. Grāmatas galvenā 
varone Laura, 17 gadus jauna meitene, dzīvo Ikšķilē kopā ar 
mammu. Vidusskolu Laura nolēmusi absolvēt prestižā Rīgas 
skolā, tomēr jauni klasesbiedri un savstarpējā komunikācija 
ar viņiem sākotnēji ir izaicinājums – klases puiši par viņu 
mēdz zoboties, un arī vienīgā draudzene Zane ir gluži kā no 
citas pasaules, jo dzīvi uztver daudz vieglāk un citādāk nekā 
Laura. Neskatoties uz to, ka Laura mēģina iejusties jaunajā 
skolā, viņas prāts un emocijas nespēj ar to tik viegli tikt galā. 
Lauras vēlme būt sekmīgai skolniecei, apmeklēt mācību 
stundas, izpatikt vecāko klašu skolēniem, būt paklausīgai 
meitai, labai draudzenei un foršai klasesbiedrenei izrādās liels 
izaicinājums.

Stāstu caurvij divu jauniešu attiecības. Laura un Māris mācās 
vienā klasē. Mārim ļoti patīk Laura, un viņš cenšas pievērst 
viņas uzmanību. Sākotnēji Laura pretojas, jo viņai Māris 
nepatīk, taču puiša neatlaidība Lauru neizskaidrojamā veidā 
pievelk, jo beidzot viņa kādam rūp. Tādēļ meitene ļaujas Māra 
uzmanībai, sarunām un kopā būšanai. Iespējams, Laurai ir 
tik nepieciešama Māra mīlestība, jo viņas mamma meitenei 
nesniedz tādu mīlestību un atbalstu, kādu viņa vēlētos saņemt. 

Troalika, Iveta. 
Tūlīt paliks labāk. 
Iesaka Madara Freivalde

Abi jaunieši sāk tikties, kopīgi izprast dažādās mīlestības 
šķautnes, piedzīvojot gan skaistus, gan dzīvībai bīstamus 
mirkļus.

Grāmatas nosaukums labi raksturo romāna gaitu un 
notikumus. Līdzko liekas, ka viss pamats zem kājām ir 
sabrucis, ir piedzīvots sāpīgs strīds ar draugu vai draudzeni, ir 
“nobastota/nosebota” kārtējā mācību stunda, vai arī mamma 
Laurā nav ieklausījusies, uzreiz atgriežas cerība, ka tūlīt paliks 
labāk, ka viss atrisināsies. Grāmatā ļoti spilgti attēlota tā 
laika jauniešu valoda un dialogi. Lasītājam varētu šķist, ka 
teksts ir uzrakstīts nedaudz pavirši, īsiem teikumiem, taču tas 
lieliski atspoguļo jauniešu domāšanu. Sākotnēji domā kaut 
ko vienu, viss ir labi, bet pēc brīža jau atkal piezogas bailes 
un nepārliecinātība par sevi, un domas kļūst negatīvas. 
Grāmata ir tieša, bez zemtekstiem, un brīžiem lasītājam 
var nākties ieplest acis, jo – vai tad tā var darīt un domāt? 
Jauniešiem raksturīgais mūžīgais dumpinieciskums attiecībās 
ar apkārtējiem un pret visu pasauli, mīlestības meklējumi un 
tās piedzīvošana, sevis iepazīšana un cenšanās iekļauties šajā 
pasaulē – tas ir raksturīgs visiem jauniešiem, neskatoties uz 
laikmetu, kurā viņi ir dzīvojuši vai dzīvo.

22 gadi – no vienas puses, tā šķiet pietiekami sena pagātne. 
Un tas ir tiesa, jo vairs nezvanām no telefonbūdiņām, 
neizmantojam CD un kasešu pleijerus un peidžerus, 
nenomājam filmas video salonos un neliekam tās 
videokasešu atskaņotājā, informātikas stundā vairs 
neņemam ārā no datorpelēm bumbiņu; arī pieslēgšanās 

Atslēgvārdi
latviešu romāni; jaunieši; 
attiecības

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
labriit/iveta-troalika-gramata-
tulit-paliks-labak-pieversas-
pusaudzu-pro.a151668

https://www.youtube.com/
watch?v=q_JzvmsbgQ0

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001063870&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001063870&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/iveta-troalika-gramata-tulit-paliks-labak-pieversas-pusaudzu-pro.a151668
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/iveta-troalika-gramata-tulit-paliks-labak-pieversas-pusaudzu-pro.a151668
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/iveta-troalika-gramata-tulit-paliks-labak-pieversas-pusaudzu-pro.a151668
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/iveta-troalika-gramata-tulit-paliks-labak-pieversas-pusaudzu-pro.a151668
https://www.youtube.com/watch?v=q_JzvmsbgQ0
https://www.youtube.com/watch?v=q_JzvmsbgQ0
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internetam vairs nav sarežģīts un dārgs process. Taču haoss, 
nepārliecinātība par sevi un apjukums, kas valda jauniešu 
prātos un sajūtās, joprojām ir īsts un nemainās.

Lieliska grāmata gan jauniešiem, kuri var uzzināt, ko domāja 
jaunietis pirms 22 gadiem, gan pieaugušajiem, kuri gadsimtu 
mijā piedzīvoja un nu var atcerēties savu jaunību.

Grāmatā pieminētas arī dažādas dziesmas, kuras Laura 
klausās savā pleijerī. Ir izveidots arī dziesmu saraksts, un 
platformā “Spotify” reģistrētiem lietotājiem tiek piedāvāts tās 
noklausīties.

Latviešu oriģinālliteratūra Rīga : Mansards, 2021. 320 lpp.  
ISBN 9789934122538.

Troalika, Iveta. 
Tūlīt paliks labāk. 
Iesaka Madara Freivalde

Atslēgvārdi
latviešu romāni; jaunieši; 
attiecības

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
labriit/iveta-troalika-gramata-
tulit-paliks-labak-pieversas-
pusaudzu-pro.a151668

https://www.youtube.com/
watch?v=q_JzvmsbgQ0

https://open.spotify.com/playlist/1cJTlkhk2uakhV5OtLVSf2?si=uOh8dE3KQRC6jmJ_V2wwxQ&utm_source=whatsapp&nd=1
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001063870&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001063870&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/iveta-troalika-gramata-tulit-paliks-labak-pieversas-pusaudzu-pro.a151668
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/iveta-troalika-gramata-tulit-paliks-labak-pieversas-pusaudzu-pro.a151668
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/iveta-troalika-gramata-tulit-paliks-labak-pieversas-pusaudzu-pro.a151668
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/iveta-troalika-gramata-tulit-paliks-labak-pieversas-pusaudzu-pro.a151668
https://www.youtube.com/watch?v=q_JzvmsbgQ0
https://www.youtube.com/watch?v=q_JzvmsbgQ0
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Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. 211 lpp. 
ISBN 9789934600357.

Atslēgvārdi
īsproza; spoku stāsti; Liepāja

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/kadas-
paradibas-manitas-liepajas-
teatri-un-karostas-cietuma-
gramata-apkopoti-liepajas-
spoku-stasti.a399936

https://nra.lv/vakara-
zinas/362330-vakara-zinas-
liepajas-spoku-stastu-
medniece.htm

Baltā dāma, vīrs bez galvas, lidojošas grāmatas un papīra lapas 
ir tikai dažas no lietām, kas spēj izbiedēt liepājniekus un pilsētas 
viesus. Šķiet, Liepājā spokojas gandrīz katrā mājā – to vidū ir arī 
bibliotēka, teātris, universitāte un, protams, Karostas cietums, 
kuru apmeklējuši spoku mednieki no daudzām valstīm.

Liepājniece, žurnāliste un TV redaktore Inese Ķestere apkopojusi 
26 spoku stāstus, kuri mutvārdos tiek nodoti no paaudzes 
paaudzei. Katra stāsta nobeigumā skaidroti iespējamie iemesli, 
kādēļ spoks atrodas tieši šajā vietā. Stāstus papildina attēli un 
kartes, kurās norādītas vietas, kur spokus var ieraudzīt. Visas šīs 
vietas ir reāli eksistējošas, tādēļ daudziem lasītājiem Liepāja 
pilsēta noteikti varētu kļūt par brīvdienu gala mērķi.

Grāmatas vākam izmantotajā fotogrāfijā attēlots galvaskauss – 
šķietami stereotipiskais vāka noformējums nedaudz atgādina 
bērniem domātās spoku stāstu grāmatiņas. Arī autores valoda 
ir vienkārša, lai radītu autentisku situācijas atstāstu. Veidojot 
dialogus, izmantota mūsdienu sarunvaloda, tādēļ stāsti būs 
piemēroti visu vecumu lasītājiem.

Ķestere, Inese. 
Liepājas spoku stāsti. 
Iesaka Elīza Gātere

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kadas-paradibas-manitas-liepajas-teatri-un-karostas-cietuma-gramata-apkopoti-liepajas-spoku-stasti.a399936
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kadas-paradibas-manitas-liepajas-teatri-un-karostas-cietuma-gramata-apkopoti-liepajas-spoku-stasti.a399936
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kadas-paradibas-manitas-liepajas-teatri-un-karostas-cietuma-gramata-apkopoti-liepajas-spoku-stasti.a399936
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kadas-paradibas-manitas-liepajas-teatri-un-karostas-cietuma-gramata-apkopoti-liepajas-spoku-stasti.a399936
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kadas-paradibas-manitas-liepajas-teatri-un-karostas-cietuma-gramata-apkopoti-liepajas-spoku-stasti.a399936
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kadas-paradibas-manitas-liepajas-teatri-un-karostas-cietuma-gramata-apkopoti-liepajas-spoku-stasti.a399936
https://nra.lv/vakara-zinas/362330-vakara-zinas-liepajas-spoku-stastu-medniece.htm
https://nra.lv/vakara-zinas/362330-vakara-zinas-liepajas-spoku-stastu-medniece.htm
https://nra.lv/vakara-zinas/362330-vakara-zinas-liepajas-spoku-stastu-medniece.htm
https://nra.lv/vakara-zinas/362330-vakara-zinas-liepajas-spoku-stastu-medniece.htm
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001036677&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001036677&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
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Daiļliteratūras tulkojumi No albāņu valodas tulkojis Dens Dimiņš. 
Rīga : Pētergailis, 2021. 254 lpp. 

ISBN 9789984335438.

Atslēgvārdi
ārzemju daiļliteratūra; 
tulkojumi; kara un pēckara 
traumatisms; albāņu 
literatūra; Albānijas vēsture; 
modernais romāns

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/
gramatu-stasti/adolfa-
karnupa-dienasgramatas.-
19411946-un-miruso-armijas-
genera.a155507

https://www.petergailis.lv/
veikals/Miruso-armijas-
generalis-p427428964

Albāņu virsotnes Latvijā tulkotās literatūras apvārsnī

Nesenais dāvināšanas gadalaiks Ziemassvētkos arī 
grāmatveikalu plauktus piepildījis ar neredzētiem brīnumiem. 
Par albāņu literatūras tulkojumiem latviešu valodā tiešām 
jāsaka, ka tie ir īsti svētku brīnumi, jo laikmetā, kad bieži jau 
liekas, ka neko jaunu piedzīvot vairs nav iespējams, literāra 
teksta pārcēlums no albāņu valodas latviešu valodā ir 
pirmreizējs notikums. To veicis tulkotājs Dens Dimiņš, iezīmējot 
jaunu līniju latviešu kultūrsakaru jomā.

Ismaila Kadares romāna “Mirušo armijas ģenerālis” sakarā 
jāsaka, ka arī albāņu augstienes lasītājus sagaida gan 
tiešā, gan pārnestā nozīmē. Romāns gan tematiski, gan 
kompozicionāli piedāvā ļoti savdabīgu, īpašas apcerīgi 
skumīgas, vietumis noslēpumainas un mistiskas, bet vietumis 
padrūmas un biedējošas noskaņas caurstrāvotu vēstījumu, kura 
sižeta ass ir gana neparasta, savā ziņā pat dīvaina – kādreizējo 
iekarotāju, kas tomēr cietuši sakāvi, atgriešanās īpašā misijā 
ģenerāļa vadībā, lai atrastu kritušo karavīru apbedījumus, 
ekshumētu mirstīgās atliekas un deportētu tās uz dzimteni. Šis 
oriģinālais tekstuālais veidojums tiešām ir virsotne modernās 
prozas tradīcijā. Vienlaikus par kalnu virsotnēm romāna sakarā 
jārunā ļoti tieši un burtiski, jo tekstā padrūmo albāņu kalnu 
virsotnes iezīmē kādreizējo iebrucēju pārstāvjiem biedējošu 
un draudīgu vidi, kamēr albāņiem tās ir glābiņš, patvērums un 
izdzīvošanas garantija.

Par albāņu un visas Eiropas 20. gadsimta otrās puses virsotni 
saucams arī pats grāmatas autors Kadare (1936), kura daiļradē 

Kadare, Ismails. 
Mirušo armijas ģenerālis. 
Iesaka Ojārs Lāms

savijas labākās rietumu prozas tradīcijas ar albāņu vēstures 
un kultūras savdabīgo, mītiskajam, svešādajam un varbūt 
mežonīgajam tuvo temperamentu. Ne bez savas īpašas 
nozīmes viņa mākslinieciskajā rokrakstā ir arī sociālisma 
celtniecības un tās kraha pieredze.

Latviešu lasītājam jau ir bijusi iespēja tikties ar Kadares daļradi. 
2006. gadā apgāds “Atēna” izdeva romānu “Ziedoņa puķes, 
ziedoņa sals”, kas bija tulkojums no franču valodas. Tas pārstāv 
jau vēlīno Kadares daļradi, kamēr “Mirušo armijas ģenerālis” ir 60. 
gadu darbs, kas iekļaujas tajā pārsteidzošās tekstuālās pieredzes 
paradigmā, kuru lasītājiem tolaik piedāvā arī Markesa un 
Kunderas daiļrade. Lingvistiska trūkuma apstākļos arī tulkojumi 
no starpniekvalodām nav smādējami, taču Dimiņa piedāvātajā 
tiešajā pārcelumā no oriģinālvalodas, šķiet, spēcīgāk sajūtams 
Kadares stils un albāniskās dzīvesziņas saknes.

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/adolfa-karnupa-dienasgramatas.-19411946-un-miruso-armijas-genera.a155507
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/adolfa-karnupa-dienasgramatas.-19411946-un-miruso-armijas-genera.a155507
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/adolfa-karnupa-dienasgramatas.-19411946-un-miruso-armijas-genera.a155507
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/adolfa-karnupa-dienasgramatas.-19411946-un-miruso-armijas-genera.a155507
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/adolfa-karnupa-dienasgramatas.-19411946-un-miruso-armijas-genera.a155507
https://www.petergailis.lv/veikals/Miruso-armijas-generalis-p427428964
https://www.petergailis.lv/veikals/Miruso-armijas-generalis-p427428964
https://www.petergailis.lv/veikals/Miruso-armijas-generalis-p427428964
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001069350&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001069350&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
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Daiļliteratūras tulkojumi Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 336 lpp.  
ISBN 9789984238692.

Atslēgvārdi
tulkotā daiļiteratūra; zviedru 
romāni; kriminālromāni

https://www.
fredrikbackmanbooks.com

http://lalksne.blogspot.
com/2022/01/fredriks-
bakmans-nervozie-lautini.
html#more

Dzirdot vārdu salikumu “zviedru detektīvs”, visticamāk, jums 
atmiņā ataust romāni par cietsirdīgiem noziegumiem, kuru 
atrisinājums meklējams noziedznieka bērnības traumatiskajā 
pieredzē. Visu cieņu Frēdrika Bakmana labam draugam, arī 
populāram rakstniekam Niklasam Natam o Dāgam, taču 
man bija nepieciešams pusgads, lai vairākos piegājienos 
pabeigtu kādu no viņa grāmatām. Grodi vērpto intrigu aizēnoja 
šaušalīgas detaļas, kas, manuprāt, varētu nebūt bijušas tik 
naturālistiski aprakstītas.

Šis romāns ir citāds. Kaut gan tā sižetu veido stāsts par 
neizdevušos bankas laupīšanu, pasaulē neveiksmīgāko 
bankas aplaupītāju un pasaulē neciešamākajiem ķīlniekiem, 
kuri pat ieslodzījumā turpina ķīvēties, pamācot laupītāju par 
pašcieņas nozīmi panākumu gūšanā, šī romāna vēstījums ir 
atšķirīgs. Tas stāsta par mīlestību starp vecākiem un bērniem 
un mīlestību starp laulātajiem, par labestību, kādu nereti sniedz 
svešinieki, un par to, ka reizēm var un pat vajag rīkoties nepareizi 
(tomēr tas neattiecas uz bankas laupīšanu). Notikumu gaita 
un iesaistīto personāžu rīcības motīvi atklājas pamazām, ik 
pa brīdim parādās jauna detaļa, kas gluži kā kaleidoskopā 
izmaina attēlu un mūsu attieksmi pret notiekošo. Smaids mijas 
ar aizkustinājumu, un neiemīlēt stāsta varoņus ir diezgan grūti 
(dažiem tas tomēr izdodoties).

Bakmans, Frēdriks. 
Nervozie ļautiņi: romāns. 
Iesaka Elita Vīksna

Bakmans (1981) ir zviedru rakstnieks, blogeris un žurnālists. Viņa 
pirmais romāns “En man som heter Ove” tika izdots 2012. gadā, 
un tūlīt nokļuva bestselleru sarakstos, turklāt 2015. gadā romāns 
ekranizēts (ar Tomu Henksu galvenajā lomā). Latviešu valodā 
izdoti romāni “Vīrs, vārdā Ūve” (2015), “Omce sūta sveicienus 
un atvainojas” (2016), “Te bija Brita Marija” (2018) un tagad arī 
“Nervozie ļautiņi” (2021).

P. S. Romāna “Nervozie ļautiņi” (“Folk med ångest”) pirmizdevums 
Zviedrijā iznāca 2019. gadā, 2021. gadā pēc tā motīviem uzņemts 
TV miniseriāls. Skatītāju vērtējumā grāmata gan esot labāka. 
2020. gadā romāns izdots angļu valodā.

https://www.fredrikbackmanbooks.com
https://www.fredrikbackmanbooks.com
http://lalksne.blogspot.com/2022/01/fredriks-bakmans-nervozie-lautini.html#more
http://lalksne.blogspot.com/2022/01/fredriks-bakmans-nervozie-lautini.html#more
http://lalksne.blogspot.com/2022/01/fredriks-bakmans-nervozie-lautini.html#more
http://lalksne.blogspot.com/2022/01/fredriks-bakmans-nervozie-lautini.html#more
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001059530&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001059530&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
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Literatūra bērniem No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice.  
Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 319 lpp.  

ISBN 9789934096617.

Atslēgvārdi
angļu autoru romāni bērniem

https://www.lsm.lv/raksts/
dzive--stils/vecaki-un-berni/
vairak-neka-30-izdeveji-
pasaule-vienlaicigi-laiz-klaja-
dz-k-roulingas-gramatu-
ziemassvetku-cuks-to-izdod-
ari-latvija.a425295

https://www.diena.lv/raksts/kd/
recenzijas/pazaudeto-lietu-
ziemassvetki.-gramatas-_
ziemassvetku-cuks_-
recenzija-14272350

Šī ir jauna “Harija Potera” autores Džoannas K. Roulingas 
grāmata bērniem, kuru īsi pirms Ziemassvētkiem man ieteica 
kolēģes svētku sajūtai un garastāvokļa uzlabošanai. Viegli 
lasāms, aizraujošs stāsts, pilns brīnumiem un pārsteigumiem. 
Manuprāt, šī grāmata prot uzrunāt ne tikai bērnus, bet arī 
mūsdienu ikdienā nogurušos pieaugušos, kuri, to lasot, no jauna 
ierauga pasauli bērna acīm. Jo gandrīz ikvienam taču ir bijusi 
vai vēl saglabāta kāda mīļa, nobružāta, nomīļota rotaļlieta – 
kā grāmatas galvenajam varonim Džekam – Tas Cūks, kurš 
vienīgais uzklausa, saprot visu un sniedz drošības sajūtu lielajā, 
sarežģītajā pasaulē. Pat vislielākie dzīves pārbaudījumi šķiet 
vieglāk pārvarami, ja blakus ir tik labs draugs. To pazaudējot, 
šķiet, pasaule apstājusies un nekas vairs nav tā, kā tam būtu 
jābūt. Pat jauniegūtais Ziemassvētku Cūks vairāk sadusmo nekā 
iepriecina, jo tikai atgādina veco, mīļo un ierasto To Cūku, un, 
Džekaprāt, nekad nevarētu to aizstāt.

Lasot šo stāstu, aizdomājos, kas notiek ar mūsu pašu mantām, 
kuras mēdzam kaut kur pamest un aizmirst. Tas rosina 
apņemšanos turpmāk izturēties pret tām uzmanīgāk, kā arī 
liek domāt par vērtību, kādu tām piešķiram. Kas ir tas, kas kaut 
ko padara patiesi vērtīgu? Īpašības vai iezīmes, kas sev vai 
apkārtējiem šķiet traucējošas, bezjēdzīgas vai pat smieklīgas, 
pārvēršas par īstām Dieva dāvanām pašam un citiem, ja 
tiek izmantotas pareizajam mērķim – īstajā laikā, vietā un 
kompānijā.

Roulinga, Džoanna K. 
Ziemassvētku Cūks. 
Iesaka Kristīne Kazāka

Grāmatā aprakstītie notikumi un piedzīvojumi ir kā 
atgādinājums, ka lietas un notikumi ne vienmēr ir tādi kā 
izskatās, un brīžos, kad šķiet, ka visas cerības ir nonākušas 
Pazudušajā Zemē, viss var piepeši pagriezties uz saulaino pusi. 
Atliek tikai cerēt, paļauties un doties uz mērķi.

Lai Cerības spārni ikvienu iznes cauri šim stāstam, līdz atrod 
mīlestību un gaismu – paša sirdī.

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vairak-neka-30-izdeveji-pasaule-vienlaicigi-laiz-klaja-dz-k-roulingas-gramatu-ziemassvetku-cuks-to-izdod-ari-latvija.a425295
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https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vairak-neka-30-izdeveji-pasaule-vienlaicigi-laiz-klaja-dz-k-roulingas-gramatu-ziemassvetku-cuks-to-izdod-ari-latvija.a425295
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vairak-neka-30-izdeveji-pasaule-vienlaicigi-laiz-klaja-dz-k-roulingas-gramatu-ziemassvetku-cuks-to-izdod-ari-latvija.a425295
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vairak-neka-30-izdeveji-pasaule-vienlaicigi-laiz-klaja-dz-k-roulingas-gramatu-ziemassvetku-cuks-to-izdod-ari-latvija.a425295
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vairak-neka-30-izdeveji-pasaule-vienlaicigi-laiz-klaja-dz-k-roulingas-gramatu-ziemassvetku-cuks-to-izdod-ari-latvija.a425295
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vairak-neka-30-izdeveji-pasaule-vienlaicigi-laiz-klaja-dz-k-roulingas-gramatu-ziemassvetku-cuks-to-izdod-ari-latvija.a425295
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/pazaudeto-lietu-ziemassvetki.-gramatas-_ziemassvetku-cuks_-recenzija-14272350
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https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/pazaudeto-lietu-ziemassvetki.-gramatas-_ziemassvetku-cuks_-recenzija-14272350
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/pazaudeto-lietu-ziemassvetki.-gramatas-_ziemassvetku-cuks_-recenzija-14272350
https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/pazaudeto-lietu-ziemassvetki.-gramatas-_ziemassvetku-cuks_-recenzija-14272350
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001060606&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
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Atslēgvārdi
literatūrzinātne; latviešu 
literatūras vēsture; Čaka 
personība un daiļrade

https://www.
zinatnesgramatas.lv/
lv/s%C4%81kums/%C4%8Daks-
un-laiks--silvija-radzobe_-
zanes-radzobes-
redakcij%C4%81-5f0924

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
kulturas-rondo/citads-caks.-
par-monografiju-caks-un-laiks-
stasta-tas-redaktore-.a154652

Zanes Radzobes priekšvārds un redakcija. 
Rīga : Zinātne, 2021. 383 lpp.  

ISBN 9789934599262.Radzobe, Silvija. 
Čaks un laiks. 
Iesaka Ojārs Lāms

materiāls kārtots trijās dimensijās – personība, sabiedrība un 
dzeja, kuras katrā nodaļā gan izvērstas dažādās proporcijās, 
bet ik nodaļā ir pakļautas gan stāsta stāstīšanas principiem, 
gan plaša kultūrvēsturiska un pētnieciska materiāla izklāstam. 
Grāmatu raksturo blīvs pētnieciskas izziņas un tekstu 
interpretācijas saaudums, kuram netrūkst ne krāsu, ne rakstu, 
ne personiskas attieksmes. Atkarībā no lasītāja interešu ievirzes 
ieguvumi var kārtoties plašā kombināciju spektrā, bet šķiet, ka, 
no literatūras un sabiedrības saskarsmes viedokļa raugoties, 
īpašu uzmanību kultūrvēsturiskā skatījumā var izraisīt kreisuma 
ideju reibums grāmatas daļā par sabiedrību starpkaru posmā, 
kur detalizētais izklāsts padara saprotamāku dažu literātu 
gatavību iekļauties sociālistiskajā celsmē pēc valsts okupācijas.

Grāmata ir bagātīgi un, jāsaka, prasmīgi papildināta ar vizuālu 
materiālu, jo arī attēlu klāstā papildinoši savijas gan personības 
atspulgs, gan laikmets un vide.

Čaka pētniecības apvārsnis
 
2021. gada nogalē reizē skumji un priecīgi bija latviešu literatūras 
vēstures cienītājiem, pie kuriem nonāca ilgi tapusī un pacietīgi 
gaidītā Silvijas Radzobes monogrāfija par Aleksandra Čaka dzīvi 
un daiļradi. Pati autore grāmatas iznākšanu nepiedzīvoja.

Grāmata publicēta Zanes Radzobes redakcijā, un tekstu 
papildina diezgan daudzas redaktores piezīmes. Cik tuva 
šī publikācija ir autores iecerei, respektīvi, kāda ir ieceres 
pabeigtības pakāpe, paliks neatminama literatūrvēstures mīkla, 
bet jebkurā gadījumā pie lasītāja nonācis pamatīgs un izvērsts 
Čaka daiļrades un personības pētījums, kura ievirzi grāmatas 
nosaukums izsaka diezgan precīzi. Respektīvi – Čaka daiļrade un 
arī dzīve skatīta ciešā kopsakarā ar laiku.

Grāmata kopā ar diviem iepriekšējiem Silvijas Radzobes Čakam 
veltītajiem izdevumiem (“Brošūra par manu naidu”, 1990, un 
““Kosmopolītu” lieta un Aleksandrs Čaks”, 2017) veido savdabīgu 
pētniecisku triloģiju. Attiecīgi šī jaunā grāmata tiecas atklāt 
jaunus apvāršņus, tālākus izziņas ceļus, pa daļai gan balstoties 
arī iepriekšējās publikācijās, bet visu Čaka pētniecības darbu 
vienotā veselumā tomēr neintegrējot.

Grāmatas kompozīciju veido četras nodaļas: “Ievads. Saranska”; 
“Čaks un mīlestība”; “Čaks un pilsēta”; “Čaks un strēnieki”, 
gluži vai mītiskā veidā sakārtojot Čaka pasauli. Tas, ka iztrūkst 
Čaka bērnības un skolas gadu, tātad viņa personības agrīnās 
formēšanās situācijas, kā arī nav aplūkots Čaka dzīves 
noslēgums, grāmatai dod ļoti konceptuālu ievirzi. Nodaļu 

Nozaru literatūra / Biogrāfiskie pētījumi

https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/s%C4%81kums/%C4%8Daks-un-laiks--silvija-radzobe_-zanes-radzobes-redakcij%C4%81-5f0924
https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/s%C4%81kums/%C4%8Daks-un-laiks--silvija-radzobe_-zanes-radzobes-redakcij%C4%81-5f0924
https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/s%C4%81kums/%C4%8Daks-un-laiks--silvija-radzobe_-zanes-radzobes-redakcij%C4%81-5f0924
https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/s%C4%81kums/%C4%8Daks-un-laiks--silvija-radzobe_-zanes-radzobes-redakcij%C4%81-5f0924
https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/s%C4%81kums/%C4%8Daks-un-laiks--silvija-radzobe_-zanes-radzobes-redakcij%C4%81-5f0924
https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/s%C4%81kums/%C4%8Daks-un-laiks--silvija-radzobe_-zanes-radzobes-redakcij%C4%81-5f0924
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/citads-caks.-par-monografiju-caks-un-laiks-stasta-tas-redaktore-.a154652
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/citads-caks.-par-monografiju-caks-un-laiks-stasta-tas-redaktore-.a154652
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/citads-caks.-par-monografiju-caks-un-laiks-stasta-tas-redaktore-.a154652
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/citads-caks.-par-monografiju-caks-un-laiks-stasta-tas-redaktore-.a154652
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001070969&context=L&vid=371KISCNLL_VU1&lang=lv_LV&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%8Daks%20un%20laiks
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001070969&context=L&vid=371KISCNLL_VU1&lang=lv_LV&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%8Daks%20un%20laiks
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Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 240 lpp. 
ISBN 9789934094934.

Nozaru literatūra / Biogrāfiskie pētījumi

Grāmata ir stāsts par dzejnieku Jāni Sudrabkalnu (1894–1975). 
Literatūras vēsturnieks un rakstnieks Valdis Rūmnieks savu 
jaundarbu nosaucis par biogrāfisku romānu, kas atbilst 
žanram, bet kam varētu pievienot apzīmējumu – dokumentāli 
faktoloģisks, realitātē balstīts tēlains literārais darbs. Jo autors 
nevilto un nepārveido dzejnieka dzīves faktus un notikumus, 
pakļaujot tos savai mākslinieciskajai iecerei, bet otrādi – ieceri 
veido atbilstoši notikušajai īstenībai. Rodas iespaids, ka autors 
neizdomā faktus un notikumus, bet ņem tos patiesus – no 
dzejnieka dzīves, ne mirkli neaizraujas ar nereālām fantāzijām, 
tāpēc Rūmnieka versija par Sudrabkalnu pelna uzticību. 
Notikumu apraksti, situācijas un dialogi var būt autora izdomāti, 
tomēr ļoti ticami. Dokumentalitāte sakņojas autora zināšanās, 
lasītājs netiek apgrūtināts ar atsaucēm uz avotiem, stāstījums 
rit viegli un eleganti gluži kā Sudrabkalna dzeja. Sižets risinās 
divos plānos, nesenākiem, itin kā tagadnes notikumiem mijoties 
ar senākas pagātnes, tostarp bērnības ainām. Tā sižetam 
vērpjoties divos laikos, no atsevišķām ainiņām veidojas stāsts. 
Romāns sākas ar Sudrabkalna tikšanos pie teātra ar mūzu un 
iemīļoto Birutu Skujenieci (romānā dēvēta par Birutu Brīnišķīgo), 
kas notiek 1919. gadā, kad stāsta varonis jau ir jauns dzejnieks. 
Nākošā nodaļā peldēšanās notikumi tiek atsviesti pārdesmit 
gadus atpakaļ un ļauj izbaudīt ainu ar zēna peldi Gaujā pie 
Rāmkalniem, lai no paradīzes pārceltos uz dzīvi Jaunpiebalgā, 
kur tēvs nomās krogu. Mūsdienu lasītāja apziņā viss ir pagātne, 
no tāda viedokļa vēstījums varētu būt hronoloģiski lineārs. 
Tomēr arī divplānu vēstījums netraucē lasītājam uztvert un 
veidot savu asociatīvo stāstu. Notikumi ir izteikmīgi ieskicēti kā 
ar mākslinieka triepienu, bet nav skrupulozi iztirzāti. Tomēr tie 
sniegti pietiekamā apjomā un ar atzīstamu mēra sajūtu, kuru 

Rūmnieks, Valdis.
Sudrabiņš. 
Iesaka Lilija Limane

nosaka laba gaume, lakoniskais vēstījums ļauj sižetam ritēt raiti, 
nekļūstot stieptam un apnicīgam. Biogrāfiskam romānam tā 
ir ļoti laba īpašība. Tādējādi rūpīgi izvēlētie Sudrabkalna dzīvei 
raksturīgie notikumi ļauj kompaktā tekstā ietvert visu viņa dzīves 
ritējumu un pateikt būtiskāko par viņa personību. Dzejnieka 
literāro darbu analīzei Rūmnieks pievēršas maz, atstājot šo jomu 
citiem pētniekiem. Ienāk romānā atsevišķas epizodes saistībā ar 
literāriem darbiem un kontaktiem, tomēr tekstu analīze neietilpst 
romāna satura veidošanas mērķos.

Rūmnieks neslēpj Sudrabkalna priekus, bēdas, šaubas un 
izmisumu, lai gan vēsta par tiem bez traģiska skaudruma 
intonācijām. Sudrabkalna personība ainota ar lielu izpratni un 
ne bez cilvēciska siltuma, kas izpaužas jau romāna nosaukuma 
izvēlē. (Šādi gan viņu saukuši tuvākie draugi, pie kuru loka 
piederēja Rūmnieka vecāki). Nosaukuma izvēli var skaidrot arī 
ar Rūmnieka bērnības atmiņām. Zēna gados Rūmnieku un 
Sudrabkalnu saistīja kopīgi piedzīvojumi un arī no citiem noslēpti 
grēciņi, kas abus sazvērniekus tuvināja un tiek pieminēti romāna 
lappusēs. Cilvēcisko tuvību pret padzīvojušo vīru Rūmnieks 
saglabājis visu mūžu, līdz ļāvis tam izpausties romānā.

Rūmnieka literārais darbs ir ļoti godīgs, meistarīgs un 
mākslinieciski spilgts biogrāfisks romāns, ar interesi lasāms gan 
literatūras un padomju laika dzīves pazinējam, gan vēsturisko 
īstenību nezinošam grāmatmīlim.

Atslēgvārdi
biogrāfiskā proza; latviešu 
literatūras vēsture; latviešu 
dzejnieki; Jānis Sudrabkalns

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/sudrabins--
klaja-nacis-valda-rumnieka-
romans-par-jani-sudrabkalnu.
a427341

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001060664&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001060664&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/sudrabins--klaja-nacis-valda-rumnieka-romans-par-jani-sudrabkalnu.a427341
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/sudrabins--klaja-nacis-valda-rumnieka-romans-par-jani-sudrabkalnu.a427341
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/sudrabins--klaja-nacis-valda-rumnieka-romans-par-jani-sudrabkalnu.a427341
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/sudrabins--klaja-nacis-valda-rumnieka-romans-par-jani-sudrabkalnu.a427341
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/sudrabins--klaja-nacis-valda-rumnieka-romans-par-jani-sudrabkalnu.a427341


13Nr. 1/2022

Grāmatzinātne Teksts angļu un latviešu valodā. 
Resurss pieejams arī tiešsaistē. 

Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. 622 lpp. 
ISBN 9789984850962.

Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājums tapis pirms 400 
gadiem trīsdesmit septiņu kolēģijas pastāvēšanas gadu laikā. 
1621. gadā, Vidzemei nonākot Zviedrijas valdījumā, krājums 
piedzīvoja seniem un vērtīgiem grāmatu krājumiem tipisku 
likteni – kā kara trofeja tas tika pārvietots uz metropoli, kur 
nedaudz vēlāk iegūlās jaundibinātās Upsālas Universitātes 
plauktos, kur ar atsevišķiem izņēmumiem atrodas līdz mūsu 
dienām. Jezuītu bibliotēka ir senākā labi saglabājusies Latvijas 
vēsturiskā bibliotēka, jo no reformācijas laikā sagrauto Rīgas 
katoļu klosteru grāmatu krājumiem saglabājušies tikai atsevišķi 
eksemplāri. Krājuma rekonstrukciju 20. gadsimta sākumā 
veica Zviedrijas bibliotekārs I. Kollīns (Collijn), viņš sastādīja tā 
katalogu. Grāmatu apzināšanas gaitā 1911. gadā tika atrasts 
1585. gadā izdotais katoļu katehehisms latviešu valodā, kuru 
aprakstīja filologs un etnogrāfs Eduards Volteris un kas ļāva 
datēt latviešu grāmatniecības sākumu par vienu gadu agrāk 
(pirms tam par senāko latviešu grāmatu tika uzlūkots 1586. gada 
luterāņu katehisms, bet līdz protokola par 1525. gada grāmatu 
atrašanai vēl bija jāpaiet teju 50 gadiem). LNB bibliogrāfes 
Laura Kreigere-Liepiņa un Renāte Berga Kollīna katalogā 
ietverto ik eksemplāru aplūkojušas de visu un aprakstījušas 
atbilstīgi mūsdienu zinātniskās bibliogrāfijas principiem. Viņu 
pienesums repertuāra apzināšanā ir vairāki desmiti jaunatrastu 
eksemplāru citu valstu atmiņas institūcijās, tostarp divi Latvijā. 
Rezultātā katalogā ietverti 827 iespieddarbu un manuskriptu 
bibliogrāfiskie apraksti. Ja kādu interesentu aizrauj antikvāru 
grāmatu katalogu pētīšana, ja ir interese par 16. gadsimta 
jezuītu lasīšanas interesēm, kataloga pētīšana būs īstā nodarbe. 
Tomēr nebūs daudz cilvēku, kas grāmatu sarakstu skrupulozi 

Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs. 
Krājuma vēsture un rekonstrukcija. Sastādītāji Gustavs Strenga 
un Andris Levāns. Kataloga sastādītājas Renāte Berga un Laura 
Kreigere-Liepiņa. Priekšvārda autors Andris Vilks.
Iesaka Lilija Limane

caurlūkos, izdevums ir orientēts uz daudzām nākamajām 
pētnieku paaudzēm. Aktuālāki un ikvienam kultūras vēstures 
interesantam saistošāki ir katalogu ievadošie apcerējumi – 
eseja un vēsturnieku, kā arī kataloga sastādītāju pētījumi par 
jezuītu kolēģiju, tās grāmatu krājumu, viduslaiku manuskriptiem 
un atsevišķiem izciliem eksemplāriem kolekcijas sastāvā. 
Ieskatu izdevumu, ierakstu, spiedogu, iesējumu vizualitātē sniedz 
ilustratīvais pielikums. Grāmatai darināts perfekts ārējais ietērps, 
kur zinātniskam izdevumam piemērotais korektums apvienots ar 
ekstravagantu eleganci. Skaista un vērtīga grāmata.

Atslēgvārdi
Jezuīti; bibliotēku vēsture; 
bibliotēku katalogi; 
grāmatniecības vēsture

https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-
jezuitu-kolegijas-bibliotekas-
katalogs

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001059936&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L&isFrbr=true
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001059936&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L&isFrbr=true
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001059936&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L&isFrbr=true
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001059936&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L&isFrbr=true
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
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Teksts latviešu un angļu valodā.  
Redaktore un angļu teksta autore Ieva Melngalve. 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 231 lpp. 
ISBN 9789934098376.

Māksla

Atslēgvārdi
Latvijas modernā māksla; 
Latvijas mākslinieki; Artūrs 
Bērziņš

https://www.tvnet.lv/7441062/
prezenteta-skandaloza-
makslinieka-artura-berzina-
spilgtako-darbu-gramata

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/kulturtelpa/skatities-
zem-kalambura-virsslana-
intervija-ar-makslinieku-
arturu-berzinu.a363275/

Mākslas grāmatas nav mana ikdienas prioritāte, lai gan 
izstādes apmeklēju labprāt un šad tad arī mēdzu ielūkoties 
mākslas literatūrā. Tomēr, uzzinot par šī izdevuma iznākšanu, 
sapratu, ka tam ir jābūt manā mājas bibliotēkā. Artūra 
Bērziņa vārds mākslas cienītājiem un arī tiem, kas daudz maz 
regulāri seko līdzi kultūras dzīvei, nav svešs – daudzpusīgs 
multimākslinieks, kurš darbojas ne tikai glezniecībā, bet 
arī audiovizuālajā mākslā. Ne ikkatram māksliniekam vēl 
dzīvam esot top viņa darbu apkopojums. Tos parasti veido 
mūža otrajā pusē nonākušiem vai veļu pasaules slieksni 
pārkāpušiem lielmeistariem, tādēļ “Tēla dialektika” ir ne tikai 
patīkams izņēmums, bet arī spilgts apliecinājums mākslinieka 
profesionalitātei un ambīcijām.

Bērziņa mākslu var apzīmēt, izmantojot daudz dažādu 
savdabīgu jēdzienisku salikumu. Nepretendēju būt oriģināla, 
taču, lūk, daži mani piedāvājumi: paradoksālais simbolisms, 
daudzslāņainais kičs, elitārais popārts, pagrīdes popkultūra, 
fizioloģiskais intelektuālisms, provocējoša estētika, izaicinošs 
romantisms, intīma ekstravagance utt. Mūsdienīga, savā ziņā 
komerciāla māksla, taču šī popkultūra ir domāšanu rosinoša, ar 
daudzslāņainu simbolismu, nepārprotamu erotiku; māksla, kas 
ne tikai satur pretrunas un paradoksus, bet raisa to arī skatītājā. 
No vienas puses, Bērziņa darbi ir provocējoši un izaicinoši, bet, 
no otras puses, – viņa māksla ir viegli uztverama un neatstāj 
vienaldzīgu. Kādas izjūtas un pārdomas tā katrā raisa, tas jau ir 
cits jautājums, jo tā ir māksla, kas baudāma ar visām maņām – 
gan virs jostasvietas, gan zem tās.

Bērziņš, Artūrs. 
Tēla dialektika = Dialectics of the Image.
Iesaka Māra Jēkabsone

Bērziņš ir pašapzinīgs un ambiciozs, un pats to arī atzīst. 
Viņš nepārtraukti izaicina gan citus, gan sevi, liek iziet ārpus 
komforta zonas, savijot kopā intīmo un politisko, emocionālo 
un sociālo, klasisko un moderno. Lai vai cik paradoksāli tas 
neizklausītos, Bērziņš varētu tikt iekļauts mākslas klasiķu 
rindās – lai pārkāptu mākslas likumus, tie vispirms ir labi 
jāiepazīst, un tur Bērziņam ir gan atbilstoša izglītība, gan 
ģimenes mantojums. Mākslas uzdevums nav izpatikt skatītāju 
gaumei, bet likt just un domāt. Kā atzīst mākslinieks grāmatā 
publicētajā intervijā: “Manas mākslas sāls ir vērotāja reakcija – 
aplūkojot mākslas darbu vai jebkuru fenomenu, cilvēks vienmēr 
skatās spogulī.”

Runājot par Bērziņu, nevar nepieminēt viņa sniegumu grāmatu 
un mūzikas albumu vāku noformēšanā, scenogrāfijā un video 
režisēšanā. Viszināmākais šajā kontekstā laikam būs tas, ka viņš 
ir radījis noformējumu vairākiem britu ekstrēmā metāla grupas 
“Cradle of Filth” albumiem, taču Bērziņa kontā ir albuma vāciņu 
skices arī portugāļu gotiskā metāla grupai “Moonspell” un 
vairākiem citiem noteiktās aprindās populāriem un iecienītiem 
mūziķiem. Apliecinājums Bērziņa talantam un starptautiskajam 
novērtējumam ir tas, ka viņam tika uzticēta “Cradle of Filth” 
dziesmas “Heartbreak and Seance” video režisēšana. Video 
ieturēts klasiskā šīs grupas stilā, taču spilgti demonstrē Bērziņa 
redzējumu un mākslinieciskās izpausmes līdzekļus. Arī Bērziņam 
pašam ir bijuši vairāki muzikālie projekti: gotiskā roka grupa 
“Diadema” un eksperimentālās elektronikas projekts “Koronar” 
(ieskatam – “Diadema” dziesma “Lauskas” un “Koronar” dziesma 
“Push it Out”). Jaunākais Bērziņa muzikālais projekts ir “NEQTAR” 

https://www.tvnet.lv/7441062/prezenteta-skandaloza-makslinieka-artura-berzina-spilgtako-darbu-gramatahttps://www.tvnet.lv/7441062/prezenteta-skandaloza-makslinieka-artura-berzina-spilgtako-darbu-gramata
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Teksts latviešu un angļu valodā.  
Redaktore un angļu teksta autore Ieva Melngalve. 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 231 lpp. 
ISBN 9789934098376.

Māksla

Atslēgvārdi
Latvijas modernā māksla; 
Latvijas mākslinieki; Artūrs 
Bērziņš

https://www.tvnet.lv/7441062/
prezenteta-skandaloza-
makslinieka-artura-berzina-
spilgtako-darbu-gramata

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/kulturtelpa/skatities-
zem-kalambura-virsslana-
intervija-ar-makslinieku-
arturu-berzinu.a363275/

Bērziņš, Artūrs. 
Tēla dialektika = Dialectics of the Image.
Iesaka Māra Jēkabsone

(sk. video “Quantum Cats Attack”). Fantastikas literatūras 
cienītājiem labi zināma būs Bērziņa debija rakstniecībā – pirms 
pieciem gadiem publicētais romāns “Visuma vērpēji”. Režisors 
Ivars Tontegode pēc grāmatas motīviem uzņem filmu “Vērpēji” 
(“Spinners”), bet kā vienā no intervijām atzinis grāmatas autors: 
“.. precīzāk būtu sacīt, ka grāmata ir filmas pamatā, nevis tas 
būs grāmatas ekranizējums.”

Izdevums “Tēla dialektika” ir vizuāli krāšņa mākslas grāmata, 
kuru saturiski papildina mākslinieka ekspresijas par sevi, savu 
ceļu uz mākslu, noteiktiem tās izpausmes veidiem, attiecībām 
ar pasauli, personīgajiem uzskatiem utt. Arī teksti ir izaicinājums 
lasītājam, taču – ja jums nav nekas pretī apgūt ne tikai jaunus 
vizuālās mākslas apvāršņus, bet arī izbaudīt intelektuālas vārdu 
spēles – laipni lūgti klubiņā!

Grāmata lasāma paralēli latviešu un angļu valodā, sniegts īss 
mākslinieka CV ar galveno sasniegumu uzskaitījumu. Mākslas 
darbi sadalīti tematiskās nodaļās, tādējādi demonstrējot 
mākslinieka daudzveidību. Lai gan pilnīgi visu mākslinieka 
daiļradi grāmatā ievietot nav iespējams, jo viņa rokai pieder arī 
videospēles, instalācijas, performances un citi multimākslinieka 
izpausmes veidi, izdevums būs izcila trofeja gan Bērziņa 
cienītājiem, gan tiem, kas vēlas iepazīt šo mākslinieku.
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https://www.youtube.com/watch?v=gpZ-mc-nfpA
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Atslēgvārdi
Latvijas kultūrvēsture; latviešu 
gleznotāji; Jānis un Felicita 
Pauļuki; sarakste; fotogrāfijas

https://www.
zinatnesgramatas.lv/lv/

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/milu-tevi

https://www.diena.lv/raksts/
kd/intervijas/vinu-melnbalta-
simfonija.-intervija-ar-
makslas-zinatnieci-ingridu-
burani-14260515

Māksla Sastādījusi Ingrīda Burāne. 
Rīga : Zinātne, 2021. 221 lpp. 

ISBN 9789934599019.

Cik ļoti ir iespējams mīlēt otru cilvēku, to atklāj publicētās 
vēstules. Cik vien liela mīlestība var būt, tik lielu to grāmata 
ļauj izjust. Bet arī sāpes un pāri nodarījums mēdz būt vēl viena 
attiecību šķautne. Attiecību uzviļņojums, atslābums, kāpinātas 
emocijas un intīmo attiecību samezglojuma blīvums. 

Grāmatas saturā – vien gleznotāja Jāņa Pauļuka vēstules savai 
sievai māksliniecei Felicitai Pauļukai. Tās rakstītas tūlīt pēc pāra 
šķiršanās 1941. gada 4. novembrī līdz pēdējam vēstījumam 
1981. gadā. Vēstules ir unikālas. Tās lasot, var izsekot divu lielu 
mākslinieku emociju pārpilnajām attiecībām, jūtu vibrācijām, 
Pauļuka rakstura īpatnībām, arī tā laika notikumiem mākslā un 
mācību gaitai Latvijas Mākslas akadēmijā. Vairākas vēstules 
ietver mākslinieka zīmējumus – Felicitai veltītus filigrānus, 
izsmalcinātus jūtu apliecinājumus. Un kur nu vēl smalki 
izstrādātais Pauļuka paraksta zīmējums – grāmatā atradīsiet 
arī to. No vēstulēm uzzinām, ka Felicita bijusi Pauļuka modele, 
sievietes skaistuma ideāls un īstā, vienīgā un patiesā mūza. 
Satiekoties divām spēcīgām mākslas personībām, uzvirmojusi 
spēcīga mīlestība, diemžēl abpusēji tā neturpinājās mūžīgi. Tās 
nospiedumi nu nodoti vēstuļu lasītāju rīcībā. Vēstulēs atklājas 
arī mākslinieku kopdzīves ainas: Pauļuks māca Felicitai gleznot 
un arī vārīt zupu, kopīgu prieku un pārdzīvojumu apraksti.

Tomēr vēstules nav publicētas, lai tās kaut kādā veidā izvērtētu, 
un nekādā gadījumā ne tādēļ, lai kā veļu mazgātu abu 
mākslinieku nesaskaņas. Tās nekādi nedrīkstētu pielīdzināt 
mūsdienu žurnālu aprakstos pat savā ziņā iecienītajiem dažādu 
sabiedrībā atpazīstamu cilvēku privātās dzīves nesaskaņu 
atstāstiem. Pāri visam stāv liela mīlestība, liels mākslinieks un 

Mīlu Tevi : gleznotāja Jāņa Pauļuka 
vēstules māksliniecei Felicitai Pauļukai. 
Iesaka Ginta Zalcmane

glezniecība. Šīs kategorijas un cieņpilna attieksme pret sev 
tuvo cilvēku te ir galvenajā lomā. Turklāt brīžiem gluži nevilšus 
sanāk nostāties Pauļuka pusē, vismaz man, jo vēstulēs tik patiesi 
izpaužas viņa sāpes un emocijas attiecībās ar Felicitu.

Grāmatas noslēgumā publicētas Felicitas saglabātās 
publikācijas par Pauļuku. Teksts bagāti papildināts ar pašu 
mākslinieku un viņu darbu fotogrāfijām. Gandarī, ka abas puses 
ir spējušas saglabāt caur glezniecību sasniedzamu patiesu 
savstarpēju cieņu. Un Mīlestību.

https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/m%C4%ABlu-tevi--gleznot%C4%81ja-j%C4%81%C5%86a-pau%C4%BCuka-v%C4%93stules-m%C4%81ksliniecei-felicitai-pau%C4%BCukai_-sast--ingr%C4%ABda-bur%C4%81ne
https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/m%C4%ABlu-tevi--gleznot%C4%81ja-j%C4%81%C5%86a-pau%C4%BCuka-v%C4%93stules-m%C4%81ksliniecei-felicitai-pau%C4%BCukai_-sast--ingr%C4%ABda-bur%C4%81ne
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/milu-tevi--gramata-apkopotas-gleznotaja-jana-pauluka-vestules-felicitai-paulukai.a397861
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https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/vinu-melnbalta-simfonija.-intervija-ar-makslas-zinatnieci-ingridu-burani-14260515
https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/vinu-melnbalta-simfonija.-intervija-ar-makslas-zinatnieci-ingridu-burani-14260515
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https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001035524&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
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No angļu valodas tulkojusi Agija Krasta.
 Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 320 lpp. 

ISBN 9789934095108.

Māksla

Sentklēra, Kasja. 
Krāsu slepenā dzīve.
Iesaka Guna Ulmane

Grāmatā atradīsiet arī nodaļas par krāsu redzi, gaismu, 
māksliniekiem, paletēm un krāsu kartēm, krāsu politiku un 
valodu. Tajā iekļauti krāsu piemēri, toņu vārdnīca, kā arī ieteikumi 
turpmākai lasīšanai.

Izdevniecība “Zvaigzne ABC” laidusi klajā rakstnieces, 
kultūrvēsturnieces un krāsu ekspertes Kasjas Sentklēras 
grāmatu “Krāsu slepenā dzīve”. Tajā autore spilgtos stāstos 
atklāj līdz šim nezināmu skatījumu uz krāsu vēsturi.

Grāmatas autores mūža aizraušanās ar krāsām un to izcelsmi 
pārtapusi unikālā pētījumā par cilvēces vēsturi. Caur modi, 
politiku, mākslu un karu krāsu slepenā dzīve atklāj dzirkstošu 
stāstu par cilvēces kultūru. Autores interese par krāsām 
aizsākusies modes vēstures pētījumos, pārlapojot dzīves 
stila žurnālus un uzduroties košiem tērpu aprakstiem. Krāsu 
apraksti aizsākās ar sleju žurnālā, kurā mēnesi tika meklētas 
atbildes uz jautājumiem par kādu toni, bet slejās publicētais 
vēlāk pārtapa grāmatā. Tajā iekļauti aizraujoši vēstījumi 
par 75 brīnišķīgām krāsām un toņiem, to rašanos un vēsturi. 
Jūs uzzināsiet, kā haki kļuva par sinonīmu militārismam, kā 
baltais aizsargāja pret mēri, kā Berlīnes zilais kļuva par Pikaso 
iecienītāko krāsu, kā pasūtījums juvelierizstrādājumu salonā 
kļuva par iemeslu šokējoši rozā uzvaras gājienam pasaulē, kā 
elektrozilais ir saistīts ar katastrofu Černobiļas atomreaktorā un 
daudz ko citu.

Grāmatas saturu veido kuplas krāsu ģimenes, no kurām 
autore izvēlējusies atsevišķus toņus ar fascinējošu, nozīmīgu 
vai pārsteidzošu stāstu. Daļa no šiem toņiem ir mākslinieku 
izmantotas krāsas, daļa ir krāsvielas, bet daļa vairāk saistītas ar 
idejām vai sociālkultūras parādībām.

Atslēgvārdi
krāsas; krāsu vēsture; vizuālā 
uztvere; krāsu nozīme mākslā

https://www.zvaigzne.lv/lv/
gramatas/apraksts/188484-
krasu_slepena_dzive.html
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Atslēgvārdi
starpkaru Latvija; ebreji; 
holokausts; vēsture; atmiņas

https://www.youtube.com/
watch?v=x7sCG5Qx2C4

http://lalksne.blogspot.
com/2022/01/annija-
hackelsone-hanna-bloha-
seina.html#more

No vācu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete;  
no krievu valodas tulkojusi Laila Moreina. 

Rīga : Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2021. 285 lpp. 
ISBN 9789934901300.

Vēsture

Es gribētu par kaut ko kļūt... : Latvijas ebreju 
meiteņu dienasgrāmatas, 1934–1941. 
Iesaka Zane Rozīte

dziļi traģisks notikums, kurš sevī slēpj tūkstošiem salauztu 
ģimeņu un pārtrauktu dzīvju. Šīs dienasgrāmatas ir kā 
atgādinājums, ka nogalinātie bija nevis kādi nezināmi svešie, 
bet mūsu līdzcilvēki.

Muzejs “Ebreji Latvijā”, kura galvenā misija ir Latvijas ebreju 
kopienas kultūras mantojuma un vēstures apzināšana 
un saglabāšana, izdevis grāmatu “Es gribētu par kaut ko 
kļūt…”. Aiz grāmatas nosaukuma, kas zināmā mērā iemieso 
cerību pilnu nākotni, slēpjas trīs starpkaru Latvijā dzimušu un 
augušu ebreju meiteņu dienasgrāmatas. Dienasgrāmatu 
autores – Annija Hackelsone, Hanna Bloha un Šeina Grama – 
uzaugušas atšķirīgās vidēs un dzīvojušas dažādās Latvijas 
pilsētās (Rīga, Valmiera un Strenči, Preiļi), kas veidojušas un 
ietekmējušas meiteņu dažādo dzīves pieredzi. To apliecina gan 
dienasgrāmatu pierakstu valoda – vācu, latviešu un jidišs –, 
gan aprakstītie atšķirīgie dzīves notikumi laika periodā no 1934. 
līdz 1941. gadam – mazas meitenes dienasgrāmatas ieraksti 
par tādiem ikdienas dzīves notikumiem kā skolas gaitas, kino 
un teātra apmeklējumi, attiecības ar ģimeni un mēģinājumi 
rakstīt dzeju; jaunietes iekšējās izjūtas un pārdzīvojumi, 
attiecības ar pasauli, alkas pēc romantiskām jūtām un 
mīlestība pret mākslu, literatūru un mūziku, kā arī pusaudzes 
ikdienas dzīves novērojumi pēc nacistiskās Vācijas okupācijas. 
Neraugoties uz meiteņu dzīves pieredzes atšķirībām, kas 
atspoguļojas dienasgrāmatās pierakstītajos novērojumos un 
paustajā attieksmē pret pasauli, dienasgrāmatu autores vieno 
traģiskais liktenis – bojāeja holokaustā 1941. gadā. Grāmatas 
nosaukums ir rindiņas no tajā brīdī 11 gadus vecās Annijas 
Hackelsones dienasgrāmatas ieraksta 1934. gada rudenī, ko 
papildina teikums: “Pats galvenais – es gribētu, lai pēc nāves 
mani neaizmirstu.” Grāmatā publicētās dienasgrāmatas 
ir ne tikai nozīmīgas sava laika un vides liecības, bet arī 
atgādinājums, ka holokausts nav tikai mehāniska nogalināto 
statistika, tā nav bojāgājušo uzskaite, bet daudzslāņains un 
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Atslēgvārdi
juridiskā literatūra; intelektuālā 
īpašuma aizsardzība; 
autortiesības; autortiesību 
pārkāpumi

https://www.janisroze.lv/
lv/gramatas/akademiska-
un-profesionala-literatura/
ekonomika-uznemejdarbiba/
autortiesibas-digitalaja-
laikmeta.html

Recenzenti: Jānis Grasis, Vladas Tumalavičius. 
Rīga : Biznesa augstskola “Turība”, 2021. 457 lpp. 

Tiesību zinātņu bibliotēka; 41. 
ISBN 9789934543333.

Juridiskā literatūra

2021. gada nogalē biznesa augstskola “Turība” laidusi klajā 
profesores, dr. iur. Ingrīdas Veikšas monogrāfiju “Autortiesības 
digitālajā laikmetā”. Grāmatas autore ir biznesa augstskolas 
Tiesību zinātņu katedras vadītāja, bakalauru studiju 
programmas “Tiesību zinātne” direktore un Latvijas Zvērinātu 
advokātu kolēģijas locekle. Jaunā monogrāfija nav autores 
pirmā grāmata par intelektuālā īpašuma problemātiku – 
pirms 14 gadiem (2007) publicēta viņas mācību grāmata 
“Kas ir autortiesības”. Veikša atzīst, ka straujā tehnoloģiju 
attīstība un ar to saistītās izmaiņas autortiesību normatīvajā 
regulējumā pamudinājušas viņu radīt šo jauno izdevumu, 
kurā autore apkopojusi savus jau iepriekš starptautiskos 
zinātniskos žurnālos un konferenču rakstu krājumos publicētos 
rakstus. Katram rakstam autore pievienojusi atsauci uz tā 
rakstīšanas gadu un saiti uz avotu, kur konkrētais raksts tajā 
laikā ticis publicēts.

Ikdienā intelektuālā īpašuma jēdziens tiek lietots, lai apzīmētu 
dažādus nemateriālus labumus, zināšanas, pieredzi un citus 
līdzīgus objektus, kurus raksturo to nemateriālā daba un fakts, 
ka tos var izteikt vai novērtēt naudā vai citos mantiska rakstura 
ekvivalentos. Monogrāfijā autore pievēršas intelektuālā 
īpašuma aizsardzības jautājumiem – konkrēti, autortiesību 
aizsardzībai. Grāmatu Veikša strukturējusi astoņās nodaļās. 
Pirmajā nodaļā “Autortiesību vispārīgie noteikumi” autore 
aplūko autortiesību aizsardzības konstitucionālos aspektus, 
uzsverot, ka Latvijas Republikas Satversmes 113. pants nosaka, 
ka valsts atzīst jaunrades brīvību, kā arī aizsargā autortiesības 
un patenttiesības. Citējot autori – “tātad saikne starp valsti 

Veikša, Ingrīda. 
Autortiesības digitālajā laikmetā : monogrāfija. 
Iesaka Zane Krūmiņa

un autortiesībām ir ielikta jau mūsu pamatlikumā”. Veikša 
apskata arī autortiesību galvenos institūtus un prognozē 
autortiesību iespējamās attīstības tendences. Otrajā nodaļā 
“Autortiesību izmantošana”, kā liecina nodaļas nosaukums, 
apskatīta autortiesību izmantošana uzņēmējdarbībā, 
intelektuālā īpašuma likumīga izmantošana komercdarbībā, 
datorprogrammu un vizuālo darbu izmantošana 
komercdarbībā, kā arī muzeju tiesības ekspozīciju izveidē. 
Trešajā nodaļā “Darbu publiskais izpildījums” autore raksta par 
darbu publiskā izpildījuma problemātiku un detalizēti analizē 
autortiesību ieguves un izmantošanas kārtību būvniecības 
procesā. Veikša pievēršas arī diskusijai par publiskā 
izpildījuma problemātiku un šī jēdziena skaidrojumam. 
Ceturtajā nodaļā profesore runā par autordarbu pieejamību 
globālajā tīmeklī, piemēram, internetā pieejamo fotogrāfiju 
izmantošanu, sociālajos tīklos esošo darbu izmantošanu u. 
c. Piektajā nodaļā “Autortiesību pārkāpumi izglītībā” Veikša 
dalās pārdomās par akadēmiskā godīguma iztrūkumu, kā arī 
aplūko tik aktuālu jautājumu kā studiju procesā novērojamā 
plaģiātisma atklāšana un novēršana. Sestā nodaļa veltīta 
autortiesību aizsardzības izņēmumiem – Veikša apskata 
autordarbu izmantošanu mācību materiālos, runā par 
izņēmumiem, kas pieļaujami darbu izmantošanā kultūras 
mantojuma iestādēs un skaidro datu nesēja atlīdzības 
jauno tiesisko regulējumu. Septītajā nodaļā “Tiesību 
aizsardzība” aplūkots jautājums par zaudējumu aprēķināšanu 
intelektuālā īpašuma tiesību aizskāruma gadījumos, kā 
arī par sodu apmēru autortiesību pārkāpumu gadījumos. 
Monogrāfijas noslēdzošajā – astotajā – nodaļā profesore 
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Recenzenti: Jānis Grasis, Vladas Tumalavičius. 
Rīga : Biznesa augstskola “Turība”, 2021. 457 lpp. 

Tiesību zinātņu bibliotēka; 41. 
ISBN 9789934543333.

Juridiskā literatūra

Veikša, Ingrīda. 
Autortiesības digitālajā laikmetā : monogrāfija. 
Iesaka Zane Krūmiņa

pievēršas datorsistēmu jeb mākslīgā intelekta veidoto darbu 
aizsardzības problemātikai.

Grāmata papildināta ar plašu autores ievadu, kurā profesore 
aplūko intelektuālā īpašuma nozīmi tautsaimniecībā, 
pirātisma nodarīto kaitējumu, runā par tiesisko uzlabojumu 
risinājuma meklējumiem, kā arī intelektuālā īpašuma izglītības 
nozīmīgumu. Grāmatā atrodams arī kopsavilkums angļu valodā 
un plaša bibliogrāfija ar izmantoto grāmatu, žurnālu rakstu, 
promocijas darbu, konferenču materiālu, tīmekļa publikāciju, 
kā arī normatīvo aktu un tiesu prakses materiālu apkopojumu. 
Monogrāfija noderēs ne tikai studentiem mācību vielas 
apguvei – tā var būt saistoša ikvienam interesentam, kurš vēlas 
gūt ieskatu vai saņemt atbildes uz jautājumiem intelektuālā 
īpašuma problemātikā.
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Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 190 lpp. 
ISBN 9789934159640.

Sports

Remess, Andžils. Sporta smaidi un grimases : 
Latvijas sportistu dzīves zibšņi. 
Iesaka Guna Ulmane

Grāmatu ilustrē vērtīgas fotogrāfijas no Remesa privātā 
arhīva un Latvijas Sporta muzeja krājuma – arī tās daudz 
pastāsta par Latvijas sporta pagātni. Grāmatā izlasāmas 
vairāk nekā 150 miniatūras par sportistu dzīvi, kuras lasīt būs 
interesanti gan sporta vēsturniekiem un interesentiem, gan 
nejaušam lasītājam.

Grāmatnīcu plauktos nonākusi laikraksta “Kurzemes Vārds” 
Goda redaktora, žurnālista un publicista Andžila Remesa (1938) 
sporta vēsturei veltīta grāmata “Sporta smaidi un grimases”, ko 
klajā laidusi izdevniecība “Latvijas Mediji”.

Žurnālists, redaktors un rakstnieks Remess ir arī Goda liepājnieks 
un Liepājas vēstures liecinieks un iemūžinātājs. Darbojies 
laikrakstos “Sports”, “Padomju Jaunatne”, “Cīņa”, “Literatūra 
un Māksla”, žurnālos “Zvaigzne”, “Liesma” u. c., sarakstījis ap 
14 grāmatu, bet vēl daudzām bijis līdzautors. Lielākoties tās 
veltītas Liepājas kultūras mantojumam – sportam, žurnālistikai, 
leģendām, mūzikai.

Jaunajā izdevumā autors ar smaidu un iecietību uzlūko 
spilgtākās personības Latvijas sportā. Būtisks ir viņa 
jautājums – vai tad viena no sporta galvenajām sastāvdaļām 
nav emocijas? Par to arī tapusi šī grāmata. Nervu kutināšana 
sacensību laikā, gaviles par uzvaru, un arī – negulēta nakts 
pēc sāpīga zaudējuma. Savukārt, emociju saldais ēdiens ir 
kuriozi, par kuriem sporta aprindās vēl ilgi valodo un pasmaida, 
bet kuri daža laba sporta notikuma dalībniekam sejā ievelk 
kādas grimases. Un vienalga, vai tas noticis olimpiskajās 
spēlēs vai pagasta sporta svētkos. Kad leģendārais Jānis 
Daliņš pārtop par Staļinu... Kad olimpiskais vicečempions 
skatītāju acu priekšā aizmieg... Kad vārtsargs savā postenī 
stājas ar patvāri rokās! Vai kad futbolisti viesnīcā tup uz ceļiem 
pie gultas ar sveci rokā... Šādus un vēl citus stāstus autors 
apkopojis savā jaunajā izdevumā.
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Tulkotājs “Toft International”.  
Viļņa : Super namai, 2022. 560 lpp. 

ISBN 9786098270082.

Praktiskās rokasgrāmatas

Packevičius, Alfredas, Šalna, Saulius. 
Santehniķa rokasgrāmata. 
Iesaka Guna Ulmane

Grāmatas beigās pievienotā terminu vārdnīca palīdzēs tiem, kuri 
strādā ārzemēs, kā arī studentiem, kuri izmanto papildliteratūru 
angļu, krievu, vācu, norvēģu un lietuviešu valodā.

Izdevums tulkots no lietuviešu valodas.

Lietuvas izdevniecība “Super namai” laidusi klajā otro, 
papildināto “Santehniķa rokasgrāmatas” izdevumu latviešu 
valodā. Tas kļuvis ievērojami biezāks un iepazīstina ar 
jaunākajām tehnoloģijām, materiāliem un risinājumiem, 
kas tiek izmantoti mūsdienu santehnikas nozarē. Lasītājs 
atradīs detalizētu informāciju par apkures, santehnikas un 
notekūdeņu sistēmām, kā arī praktiskus padomus, kas saistīti ar 
inženiertehnisko sistēmu montāžu un to ekspluatāciju.

Grāmatā sniegta detalizēta informācija par notekūdeņu un 
ūdens novadīšanas sistēmām, izmantojot tipveida mezglus, kā 
arī aprēķinu formulas un uzstādīšanas shēmas. Īpaša uzmanība 
pievērsta ekoloģijai un energoresursu taupīšanai, inovatīvām 
iekštelpu temperatūras regulēšanas un ūdensapgādes vadības 
sistēmām, moderniem ēku apkures veidiem, lietus ūdens 
novadīšanai no neekspluatējamiem un ekspluatējamiem 
plakaniem jumtiem un terasēm. Izdevumā sniegti praktiski 
pasaules vadošo santehnikas, apkures, dzesēšanas un 
notekūdens sistēmu ražotāju risinājumi.

Rīgas Tehniskā universitāte un Jelgavas tehnikums rekomendē 
šo praktisko rokasgrāmatu santehnikas, ūdensapgādes, apkures 
un kanalizācijas sistēmu montieru profesionālās kvalifikācijas 
celšanai, būvdarbu un būvprojektu vadītājiem, projektētajiem 
un mācību iestādēm.
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labriit/cels-uz-everestu-kas-
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Dienasgrāmata. Izmantoti autora fotouzņēmumi. 
Rīga : NT Klasika, 2022. 144 lpp. 

ISBN 9789934890888.

Dokumentālā publicistika

Ulmanis, Juris Alberts.  
Ceļš uz Everestu, kas turpinās. 
Iesaka Dārija Juškeviča

divu mēnešu garumā tie ir smagi, brīžiem šķiet neiespējami 
treniņgājieni augšā un lejā – atkal un atkal. Sniegputeņi un tāds 
aukstums augšējās nometnēs, ka nav spēka, trūkst elpas no 
milzīgās organisma pārslodzes, iešanas naktīs, miega trūkuma, 
un tu klusībā uzdod sev jautājumu: “Ko es te daru?”. Jo tas ir 
bīstami. Ļoti. Jebkurš kalnā kāpiens ir kā himna cilvēka gribai. 
Kad spēki atstāj, tiek ieslēgta apziņa. Starptautiskās komandas 
ekspedīcija ar pieredzējušiem alpīnistiem, zinošu vadītāju un 
neticami izturīgajiem šerpām visiem kalnā kāpējiem ir devusi 
apziņu, ka viņi ir drošās rokās. Tomēr šoreiz ceļš uz virsotni notika 
Covid vīrusa “ēnā”, kas, diemžēl, arī ieviesa savas korekcijas. 
Taču, lai uzzinātu, kas norisinās tālāk, lasiet grāmatu! Lasiet ne 
tikai ar prātu, bet arī ar sirdi, jo tikai tā izjutīsiet dziļo kontekstu, 
ko lieliski papildina izcilās fotogrāfijas. Varbūt mēs nekad 
neuzkāpsim kalnā, bet autors mūs ir iedrošinājis nebaidīties no 
izaicinājumiem dzīvē un neko neatlikt uz vēlāku laiku.

Senatnes cilvēki ticēja, ka pastāv kalnu gars. Ka garīgā gudrība 
ļoti viegli pazūd līdzenumu rūpēs un domās. Kalnu nošķirtībā 
un klusumā beidzot var sadzirdēt kalnu gara čukstus. Patiesībā 
“Ceļš uz Everestu, kas turpinās” ir tieši par to – par garīgumu, par 
to, ka: “Kalni iemāca pacietību, neatlaidību un pateicību.”

Februāra sākumā lasītāju vērtējumam nodota profesora, 
polārpētnieka, zemessarga un pēdējā laikā arī brīvprātīgā 
palīga slimnīcā Jura Alberta Ulmaņa grāmata “Ceļš uz Everestu, 
kas turpinās”. Vienlaicīgi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
atklāta arī viņa fotoizstāde par šo ekspedīciju. Autors savulaik 
ir sasniedzis sešas pasaules augstākās kalnu virsotnes visos 
kontinentos. Un nu, pēc divdesmit gadiem, pagājušajā pavasarī, 
Juris Alberts Ulmanis atkal atsaucās dabas varenajam 
aicinājumam. Šoreiz uz Everestu – visaugstāko virsotni pasaulē, 
kas atrodas Himalaju kalnu grēdā un ir 8848 metrus augsta. 
Vietējās tautas to sauc par Džomolungmu, arī par Sagarmāthu, 
kas ietver dažādus tulkojumus – Visuma māte, Debesu piere, 
Māte Zemes Dieviete. Kalni iedveš bijību, to tuvumā laiks it kā 
apstājas, kā satikšanās ar mūžību...

Grāmatas ievada daļā Juris Alberts Ulmanis raksta par savu 
kalnu filozofiju plašākā kontekstā, pieminot arī to nozīmi cilvēces 
kolektīvajā apziņā. “Kalnos notiek garīgā attīrīšanās, kas 
palīdz atgriezties atpakaļ “īstajā dzīvē” daudz mierīgākam un 
nosvērtākam. Kāpjot esmu kļuvis pašpaļāvīgāks, pazemīgāks 
un ieguvis lielāku pašapziņu.” Skarbais dokumentālais stāsts 
par ceļu augšup veidots dienasgrāmatas žanrā, kas ļauj soli 
pa solim izsekot un, galvenokārt, saprast, ko nozīmē izaicināt 
grūti sasniedzamo “Pasaules jumtu”. Kāpēc? Tāpēc, ka mirklis 
virsotnē ir īss. Visgarākais un visnozīmīgākais ir laiks, kurā 
notiek gatavošanās šim brīdim. Galvenais ir aklimatizācija. 
“Nesasteigt, nepārvērtēt savas spējas un nepārspīlēt. Everests 
ir viltīgs un spēj nogurdināt pat visizturīgākos. Tādēļ svarīgi 
saglabāt mieru un netrakot. To arī apņemos darīt.” Aptuveni 
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Dokumentālā publicistika

Kādā savā pēdējā laika atradumā uzskatu teju par pienākumu 
dalīties ne vien sarunās ar draugiem, bet, protams, arī ar 
“Literatūras ceļveža” lasītājiem. Runa ir par nesen izdoto necili 
balto, brošēto neliela formāta grāmatiņu, kuru, visdrīzāk, būtu 
palaidusi garām arī es, ja vien nebūtu sadzirdējusi atsauksmi uz 
to kādā nejaušā sarunā ar kolēģi.

Pārdaugava pēdējos gados, šķiet, kļuvusi par populāru, 
dokumentāliem stāstiem un pārgājieniem piemērotu, pat 
nedaudz modernu “personāžu”; noteikti neesmu pamanījusi visu 
par Pārdaugavu publicēto, tomēr var minēt, piemēram, Dzintara 
Tilaka “Pazīstamām personībām papildinātas Pārdaugavas 
piezīmes” (2017) vai Reiņa Ādmīdiņa “Dzegužkalna spoguļus 
(2008)”. Un tas nepārsteidz – jo vairāk pašai sanācis iepazīt 
šīs daudzviet gleznainās, ar kultūrvēsturi un arī romantiku tik 
piesātinātās Rīgas apkaimes stāstus un arī pašus Pārdaugavas 
stāstos pieminētos objektus un vietas klātienē, jo vairāk šos 
autorus saprotu – Pārdaugava ir pateicīga gan aprakstīšanai, 
gan apceļošanai un, noteikti, arī zaļai dzīvošanai. Tādēļ 
priecājos, ka teju ik dienu, kaut pavisam nedaudz un tikai drusku 
pāri Daugavai, tomēr “iesniedzos” Pārdaugavā – pateicoties 
savai pašreizējai darba vietai.

Tomēr šoreiz vairāk – par Leonu Briedi Pārdaugavas kontekstā. 
Lai gan ir patiesi žēl, ka tautā pārsvarā kā dzejnieka zināmā 
latviešu literāta mūžs tik negaidīti un priekšlaikus aprāvies, 
vienlaikus ir prieks, ka rakstnieka mūža pēdējā posmā mums 
dota iespēja iepazīt arī viņa prozu (“Vilcene un atraitnis”, 2019, 
“Skuķe”, 2021). Tagad mūsu vērtējumam un izbaudīšanai – 

Briedis, Leons. 
Mana Pārdaugava. 
Iesaka Anda Saldovere

Brieža dienasgrāmata, kura ar Sandras Rutmanes iesaisti un 
VKKF finansiālu atbalstu izdota projektu mērķprogrammas 
“KultūrELPA” ietvaros vien pēc autora došanās mūžībā. Tās 
nosaukums “Mana Pārdaugava” lasītājam var izrādīties 
nedaudz maldinošs, jo nieka 195 lappusēs ietverts daudz 
vairāk, nekā varētu sagaidīt. Tā ir Brieža laika Rīga – tās 
vēsture, cilvēki, notikumi. Protams, netrūkst kolorītu stāstu par 
katru no Pārdaugavas atsevišķajām apkaimēm (Āgenskalns, 
Anniņmuiža, Iļģuciems, Imanta, Daugavgrīva un citām), kuras 
rodas vēlēšanās pašam izstaigāt un apskatīt. Bet galveno 
lomu grāmatā spēlē Brieža skatījums uz konkrētu – savu – 
laikmetu: kultūrvēsture, sadzīve, kārtīga bohēmas deva, 
daudz ievērojamu personību, arī rakstnieka un viņa sievas 
Marijas Briedes-Makovejas (kura, starp citu, kādu laiku bijusi 
LNB darbiniece) dzimtu vēsture un simtiem citu saistītu 
personību ar pievienotiem viņu dzīves datiem, faktiem un 
katra individuālās, paliekošās vietas raksturojumu vēsturiskā 
kontekstā – Brieža plašais interešu diapazons, labā atmiņa, 
asais prāts un doma burtiski lido cauri un pāri lappusēm! 
Vērtīgi, ka šīs viņa dienasgrāmatas veidolā atstātās piezīmes 
ir pamanītas un pārtapušas grāmatā. Pieļauju, ka daudziem 
šāds Briedis būs atklājums. Un daudzas viņa atmiņu 
epizodes – tāpat.

Atslēgvārdi
Leons Briedis; literārā 
publicistika; Rīgas apkaimes 
un intelektuāļi; pasaules 
kultūrvēsture; latviešu 
literatūras un kultūras vēsture
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Dokumentālā publicistika

Daudziņa, Zane. 
Dienasgrāmata. 
Iesaka Ilze Kļaviņa

Sapratusi, ka manas cerības pasēdēt gaišā, plašā telpā ar skatu 
uz Daugavu un Rīgas panorāmu nepiepildīsies, cenzdamās 
neizrādīt savu īgnumu, ar nolemtību dodos uz savu darba vietu 
Nr. 16. Uz katra galda saliktas vismaz piecas piktogrammas ar 
norādēm, ko nekādā ziņā nedrīkst darīt. Sēžu savā vietā kā slinka 
skolniece vidusskolas beigu eksāmenā. .. Pavisam drīz man top 
skaidrs, ka nekādā ziņā negribu te atrasties. .. Īpaši ironiski man 
pakaļ noskan skaļi atskaņots audio ieraksts, kas vēstī, ka visi 
bibliotēkas apmeklētāji lūgti nedrūzmēties. .. Ziņkārīgi paveros 
apkārt, pūloties ieraudzīt kaut vienu cilvēku, ar kuru labprāt 
ieturētu minēto distanci, bet nav, neviena nav.”

Kaut gan grāmata ir par 2020. gada izjūtām, tās mūs nav 
pametušas arī šodien, kad vēl arvien esam vīrusa varā: “Cik 
daudz vienkārša prieka var gūt no visparastākās darba 
situācijas – piesakot koncerta programmu, klausoties dzīvu 
muzicēšanu un apskaujot sen neredzētus draugus. Es neticu, ka 
kovids spēj izdzīvot tik dzīvespriecīgā vidē. Tas izčākst, nosprāgst 
un aizrāpo kā prusaks, kurš sarijies saldu indi.” Un tomēr: “Dzīves 
plosts mūs slaidiem rāvieniem rauj uz priekšu. Spēj tik turēties ar 
sirdi pie cerības, ticības, mīlestības un miera. Nav viegli.”

Vēlreiz pagrozu rokās Daudziņas jauki noformēto 
“Dienasgrāmatu” – man patika, iesaku to arī citiem. Un jūtu, ka 
atkal smaidu, jo saklausu kādu spilgtu autores teikumu.

Īsi kopsavelkot – grāmata par vērtībām, kuras mums pieder un 
kā pret tām attiecamies. Tik vienkārši, patiesi un cilvēcīgi. Arī – 
vēsturiska laika liecība par pandēmijas perioda notikumiem, 
politiku, pārdzīvojumiem, darbu, par laiku, kurš izmainīja cilvēkus, 
attieksmes, domas, attālumus, par cilvēku aiziešanu (“Cilvēka 
mūžs ir zudīgs, nudien”), bet priecē, ka cauri visam tomēr 
strāvo optimisms, humors, mīlestība. Zanes Daudziņas pieraksti 
atsauc nu jau, cerams, aizejošā laika izjūtas, kad pārgājām 
uz komunikāciju Zoomā, Teamā, sākām valkāt maskas, 
nedrīkstējām tikties, kad tika atceltas izrādes un koncerti: “Kas to 
agrāk būtu domājis, ka atļauja socializēties un darīt darbu var 
sniegt tik daudz baudas!”. Tas ir laiks, kad liela daļa dzīves notiek 
sociālajos tīklos, kur virmo viedokļi, aktivitātes, arī meli: “Sociālie 
tīkli velk mūs iekšā, skrubina, griež šķēlītēs, apžļambā, bet dažu 
labu ierij veselu, ka nabadziņš nepagūst ne kāju patirināt.”

Varētu pat teikt, ka grāmatu savā ziņā ne vien lasīju, bet arī 
noklausījos, jo katrs teikums ausīs skanēja Daudziņas balsī – 
sajutu viņas intonācijas, redzēju un sadzirdēju viņu pieminētajās 
lomās. Kā raksta aktrises un runas pedagoģes tikpat populārais 
dzīvesbiedrs: “.. izrādās, viņa raksta tikpat garšīgi kā cep!”. Un es 
tiešām “izgaršoju” šo stāstu. Viena no retajām grāmatām, kuras 
citātus piefiksēju un to ir daudz.

Interesanti un spilgti grāmatā aprakstīts LNB darbs pandēmijas 
laikā, kad ēkas ātrijā tika iekārtototas lasītāju darba vietas. Šīs 
lappuses raisīja pārdomas un arī smaidu, aizdomājoties, vai 
mēs nojaušam, ko mūsu lasītāji domā, kādas ir viņu sajūtas 
šādos neparastos apstākļos: “Bibliotēkā mani gaida vilšanās. .. 

Atslēgvārdi
Covid-19; pandēmija; 
dienasgrāmata; dokumentālā 
īsproza

https://www.zvaigzne.lv/lv/
gramatas/apraksts/202358-
dienasgramata.html

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/rakstisana-
ka-pasterapija

http://lalksne.blogspot.
com/2021/12/zane-daudzina-
dienasgramata.html
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Covid-19 pandēmijas laiks ir bijis satraucošs un pārsteigumu 
pilns visai pasaulei. Divi gadi ir pagājuši, bet tas viss liekas kā 
visļaunākais murgs vai pat kā šausmu filma, uz kuru varam 
lūkoties savos viedierīču ekrānos. Daudziem radies jautājums: 
kā gan pandēmijas laiku pārcieta citi un kādas izjūtas tas 
raisīja? Tā arī aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa atļauj 
mums ielūkoties savā pirmajā pandēmijas gadā, dažbrīd 
atklājot visdziļākās pārdomas, tādā veidā atkailinot savas 
izjūtas citu priekšā.

Sadarbībā ar apgādu “Zvaigzne ABC” 2021. gadā klajā nākusi 
autores debija literatūrā ar dokumentālās prozas īsdarbu 
“Dienasgrāmata”. Izdevums sastāv no hronoloģiski veidotiem 
ierakstiem, kuri tapuši laikposmā no 2019. gada 31. decembra 
līdz pat 2021. gada 1. janvārim. Pirmajā ierakstā tiek uzsvērtas 
galvenās vērtības, kuras ir nozīmīgas mums katram: “.. man ir 
dzīva mamma – vecākā vērtība, kas man dota. Man ir mājoklis. 
Pat divi. Sēžu siltumā pie Ziemassvētku egles – tā sniedzas līdz 
pat griestiem.” (3. lpp.) Un tā turpinās vērtību uzskaitījums, kuras 
ir svarīgas ikkatram no mums, reizēm nemaz nenojaušot, ka kaut 
kas pavisam pārsteidzošs gaida aiz stūra.

Lai gan autores pašas radītais vāka gleznojums ir kolorīts 
un uzmanību piesaistošs, tomēr darba saturs ir pelēcīgs un 
nomācošs. Skumji, vientuļi, reizēm ar humoru, jo vajag taču 
spēt pajokot kaut pie sevis un par sevi. Tā arī kopumā var 
raksturot Zanes Daudziņas “Dienasgrāmatu”. Kā neliels saulains 
stariņš izdevuma ierakstus papildina autores pašas radītie 
zīmējumi, kuros atpazīstam viņas ģimenes locekļus, citus Latvijā 
pazīstamus cilvēkus. Beigās arī autores pašportrets, kas uzliek 
tādu kā noslēdzošu zīmogu.

Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 207 lpp. 
ISBN 9789934095924.

Dokumentālā publicistika

Daudziņa, Zane. 
Dienasgrāmata. 
Elīzas Gāteres viedoklis

Atslēgvārdi
Covid-19; pandēmija; 
dienasgrāmata; dokumentālā 
īsproza
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Atslēgvārdi
novadpētniecība; atmiņu 
stāsti; Kurzeme; Talsi; tāmnieki; 
mutvārdu vēsture

https://pelecalasitava.lv/
gramatas/stasta-talsu-
novada-laudis

https://www.youtube.com/
watch?v=bai58_oU7-k

http://www.talsuvestis.
lv/2019/12/10/kad-cilveks-izjut-
savas-saknes

Izdevumi Latvijas novados

Bērziņa, Diāna. 
Stāsta Talsu novada ļaudis : Talsu un 
apkārtnes izloksnes vārdnīca. 
Iesaka Andžejs Beļēvičs

mīti un teikas ietērpušies mums pazīstamākā vidē, un uzreiz 
nebūs pamanāma atšķirība, vai stāstu klausies skalu gaismiņas 
apēnotā viensētas saimes istabā, vai mazā kolhoza daudzīvokļu 
virtuvītē 40 vatu spuldzītes gaismā.

Tomēr nozīmīgākā grāmatas vērtība ir alfabēta secībā 
sakārtotie Talsu un apkārtnes izloksnes vārdi, kuri talsinieku runu 
padara tik kolorītu. Gadu gaitā sarunās ar dažādiem cilvēkiem 
autorei izdevies piefiksēt vārdus no 18., 19. un 20. gadsimta, taču 
patiesībā daudzi no tiem talsinieku runā sastopami joprojām. 
Kā saka Bērziņa: “Tas nav zinātniski kaut kas izstrādāts. Tas ir, kā 
cilvēki runā. Visi tie specifiskie izteicieni un vārdi. Nu tas viss ir 
salikts grāmatā.”

Grāmata patiks cilvēkiem, kurus interesē savas senču saknes un 
kam ir humora izjūta, jo daži vārdi patiešām “jancīgi”, piemēram, 
“blustekuls” kā blusains suns, “apulcīns” kā apelsīns un 
“aizduramadat” kā saspraužamā adata. Kursisms “zvaigsnen” 
fiksēts vienīgi Talsu apkārtnē.

Grāmatu papildina autores ģimenē un kaimiņu sētās dzirdētās 
valodas paraugi, populāru teicienu vārdnīca, vietējie ticējumi. 
Organiski grāmatā iekļaujas mākslinieka Agra Liepiņa zīmējumi.

Grāmata tapusi ar Talsu novada pašvaldības finansiālu 
atbalstu.

Talsu pusē Diānas Bērziņas vārds nebūt nav svešs – ilgus gadus 
viņa veltījusi novada, īpaši savas dzimtās puses – Laidzes – 
izpētes darbam. Viņas aizraušanās saknes meklējamas jau 
dziļā bērnībā – vecvecmāte bijusi nedzirdēti talantīga stāstītāja, 
kas labi pārzinājusi savas puses senos notikumus. Pieaugot 
mazmazmeita pievērsusies pētniecībai nopietnāk un bijusi 
pārsteigta, kad arhīvos un grāmatās atradusi informāciju, kas 
vecvecmātes stāstījumus pilnībā apstiprinājusi.

Grāmata “Stāsta Talsu novada ļaudis” ir idejisks turpinājums 
Aleksandra Pelēča lasītavas 2018. gadā izdotajam Bērziņas 
dzimtas stāstam “Parunāsim par vecajiem laikiem”, taču šoreiz 
viņa apskatījusi ne tikai savu dzimtu, bet arī apkopojusi teicēju 
vēstījumus no Ķūļciema, Laidzes, Talsiem, Laucienes un Valdgales.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
pētnieks un stāstnieks Dr. philol. Guntis Pakalns apgalvo, ka 
folkloras rašanās tradīcija ir dzīva arī mūsdienās. Rodas aizvien 
jauni joki, parunas un pasakas, tikai atšķirīgākā izpildījumā, 
nekā tas bija senatnē. Folkloras mantojums atklāj ne tikai 
mūsu senču gara pasauli, bet arī to, kā sabiedrība reaģē uz 
aktuāliem notikumiem. To uzskatāmi parāda izdevuma “Stāsta 
Talsu novada ļaudis” pirmā daļa, kur apkopoti stāstnieku stāsti 
un atmiņas par dzirdēto, pieredzēto. Stāstos senlaiku pagātne 
savijas ar ne tik senajiem padomju laikiem – vienuviet satiekas 
kolhozu un klaušu laiki, baroni, dažādu varu pārstāvji, talsinieki, 
kuru dzīvesveids vai raksturs ir bijis tik pamanāms un spilgts, 
ka iespējamā nākotnē kļūs par mītiem – kā Čumalu ezera vells, 
vadātājs vai čūsku ķēniņš. Senatnes spoku, šausmu, māņu stāsti, 
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Atslēgvārdi
Latvijas zvejniecība un 
zvejnieki; zivis; Rīgas jūras līča 
un Baltijas jūras piekraste; 
fotogrāfijas

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/
gramatu-stasti/maniga-
ziemelblazma-un-no-
rucavas-lidz-ainaziem.a137641

Salacgrīva : Biedrība “Bibliokuģis “Krišjānis 
Valdemārs””, 2020. 227 lpp. 

ISBN 9789934889622.

Izdevumi Latvijas novados

Brauns, Valdis, Šīmanis, Gints.
No Rucavas līdz Ainažiem.
Iesaka Gints Šīmanis

Izstaigāt Latvijas 496 kilometrus garo jūras krastu tagad kļuvis 
moderni – vieni pa to nūjo, citi ceļo zirgam sedlos, vēl citi airējas 
gar krastu vai ķer vēju matos. Savulaik, aprakstot piekrastnieku 
dzīvi un ieražas, pa to gāja Vilis Veldre, pēcāk – Rimants Ziedonis, 
nu, sagaidot Latvijas simtgadi, gar jūriņu no tām leišu (agrāk 
teiktu – prūšu) robežām līdz sābriem igauņiem nostaigājām mēs 
ar fotomākslinieku Valdi Braunu, kuram atkal bija mocītis, garšoja 
zivis un fokusā aizkavējās ne tikai sirmi zveji ar zvīņām matos, 
bet arī jaukas meitenes minibruncīšos. Tās bija neskaitāmas 
tikšanās ar agrāk iepazītiem zvejniekiem – Ēvaldu Urtānu Liepājā 
un Juri Dančausku Buļļupē, kuri mūs rosināja šo piekrastes 
dokumentējumu īstenot grāmatā, Oskaru Kadeģi Jūrmalciemā, 
Oskaru Sproģi Kolkā un Oskaru Dančausku Daugavgrīvā, kuri 
godam nes slaveno lašu zvejnieka vārdu nākamajās paaudzēs. 
Kaut Baltijas lasi veikalos un tirgū jau sen izēdis norvēģu mākslīgi 
audzētais, butes un zandartus nomainījis invazīvais apaļais 
jūrasgrundulis, bet stintes liekam galdā ziemā tikai pa lieliem 
svētkiem, vēl ir reņģes un brētliņas, kuras zveji smeļ un ved 
krastā! Latvijas krasts ir īpašs, te sastaptie cilvēki katrs par sevi 
ir stāsta cienīgi, un grāmata ir apliecinājums tam, ka šos 496 
kilometrus var staigāt vēl un vēl. Ja ceļā sastaptie ir ar tādu 
akadēmisko zināšanu pūru kā Baiba Šuvcāne Kolkasragā, kā 
Juris Kriķis Liepājas lunkā (zvejas ostā), kā Aigars Pūsilds Salacas 
krastos un Andris Skuja no tēva mantotajā zvejas laivā Kuivižos – 
tā ir milzu bagātība, mūsu neizsmeļamais cilvēkresurss un 
novadu identitātes apliecinājums, kas ir kā ne ar ko neatsverama 
pievienotā vērtība, ceļ latvieša pašapziņu un spārno jaunām 
idejām un tālākiem apvāršņiem.

Grāmatas izdošanu atbalstījis Zivju fonds.

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/maniga-ziemelblazma-un-no-rucavas-lidz-ainaziem.a137641
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/maniga-ziemelblazma-un-no-rucavas-lidz-ainaziem.a137641
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/maniga-ziemelblazma-un-no-rucavas-lidz-ainaziem.a137641
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/maniga-ziemelblazma-un-no-rucavas-lidz-ainaziem.a137641
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001015069&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001015069&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L


29Nr. 1/2022

Izdevumi Latvijas novados Producents, idejas un priekšvārda autors Dzintris Kolāts. 
Sakārtojis Gints Šīmanis. 

Karikatūrists Aigars Lapiņš. 
Salacgrīva : Salacgrīvas novada pašvaldība, 2021. 159 lpp. 

ISBN 9789934868146.

Kurš gan sevi kādubrīd nav nodēvējis par reņģēdāju? Vietumis 
piekrastes krodziņos reņģu porcija maksā tikpat cik norvēģu 
lasis no “peldošajām cūku fermām”, kā ASV zinātnieki trāpīgi 
nosaukuši mākslīgās lašaudzētavas fjordos. Ko mēs tā pa 
īstam zinām par reņģi? Kā to gatavot, kā šo gardumu servēt, 
ko vēl ar reņģi netradicionāli var izdarīt? Izrādās, ka šīs sīkās 
zivteles var cept mālos, kā to dara indiāņi, var pildīt ar zaļumiem 
un no reņģēm var taisīt torti, ko notiesāt tieši Salacgrīvā 
Reņģēdāju festivālā katru pavasari maija mēneša izskaņā. 
Savukārt oktobrī pie pirmā nēģu tača Salacgrīvas Nēģu 
dienā allaž top garākais viltotais nēģis, kuram pamatā ir tieši 
reņģes, pretendējot uz iekļūšanu Ginesa rekordu grāmatā. 
Reņģes ir bijušas uz imperatoru svinību galdiem aristokrātiskos 
salonos, tās ir nākušas pāri malām kuivižnieku laivās, metušas 
izaicinājumus politiķiem vājuma brīžos pret savu tautu, lai 
beigu beigās kļūtu par Valdnieku un Ķeizaru visā Latvijas 
piekrastē, kur zveji vairāk nekā 80 % savas peļņas sezonā gūst 
tieši no reņģes. Pavārgrāmatā ir apkopotas 219 dažādas reņģu 
pagatavošanas receptes – sviestmaizēm, uzkodām, salātiem, 
zupām, pamatēdieniem, sacepumiem, pat desertam, jo 
izdomai nav ne sākuma, ne gala. Grāmata izdota ar Salacgrīvas 
novada pašvaldības un Zivju fonda atbalstu, tā pagaidām gan 
nopērkama tikai tūrisma informācijas centros Salacgrīvā un 
Ainažos. “Facebookā” izretis tiek izziņotas autogrāfu stundas, 
kurās var satikt Reņģēdāju festivāla idejas autoru un rīkotāju 
Dzintri Kolātu.

Reņģēdāju 
pavārgrāmata.
Iesaka Gints Šīmanis

Atslēgvārdi
Salacgrīvas novads; latviešu 
zivju kulinārija; reņģu ēdieni; 
pavārgrāmatas; karikatūras; 
fotogrāfijas

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/izklaide

https://www.retv.lv/raksts/
rengedaju-pavargramata-ne-
tikai-recepsu-apkopojums

https://www.delfi.lv/tasty/
jaunumi/rengedaju-
pavargramata
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Izdevumi Latvijas novados Sastādītājs Gints Šīmanis. 
Salacgrīvas novads : Biedrība “Bibliokuģis 

“Krišjānis Valdemārs””, 2020. 63 lpp. 
ISBN 9789934889615.

Atslēgvārdi
dzintars; Baltijas jūras reģions; 
ceļojumu apraksti; “Dzintara 
ceļš”

Man saujā Dzintars. 
Iesaka Gints Šīmanis

Dzintars – Saules akmens, priežu asaras, der dziedniecībā un 
ir latvieša identitātes zīme. Bet vai ikviens, kurš sev piespraudis 
dzintara brošu, var saukties par latvieti? To jau gadiem pēta 
entuziastu grupa valodnieces un folkloristes Janīnas Kursītes 
vadībā, vai ik pavasari dodoties pa Dzintara ceļu savas 
identitātes meklējumos. Šī nelielā grāmatiņa ir ceļa piezīmes 
no vairākiem ceļojumiem, kas tā arī saucas – “Pa Dzintara 
ceļu kopā ar Janīnu Kursīti”, lai atminētos dažnedažādos 
atklājumus Palangā, Kuršu kāpās, Kaļiņingradā, saucot 
atmiņā Kēnigsbergas un Karalauču laiku, izstaigājot Kopernika 
Fromborku un lielisko Dzintara muzeju Gdaņskā, veldzējoties 
jūras brīzē uz Sopotas mola un meklējot dzintara burinieku 
modernajās šī Baltijas jūras dārguma apstrādes darbnīcās 
Vācijas piekrastes ciematiņos un kūrortpilsētās. Vāciešiem 
dzintars patiešām ir Baltijas jūras zelts, tādēļ ir vērts pasekot 
grāmatas saturā ietvertajiem pētījumiem par dzintaru. Grāmata 
iegūstama Salacgrīvas bibliotēkā pret nelielu ziedojumu 
“Bibliokuģa” darbības veicināšanai.
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