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Laiks” topošajā Mazo grāmatiņu kolekcijā). Būs izlasāms arī 
lasītājas viedoklis par LALIGABA balvu saņēmušo rakstnieces 
Dženas Andersones patiesi “durstīgo” stāstu krājumu “Dadži”. 
Šis, protams, ir vien neliels ieskats. Ceram, ka atradīsiet 
sev noderīgas idejas arī nozaru literatūras piedāvājumā. 
Laikā, kad cenas turpina kāpt arī grāmattirdzniecībā un 
personiski iegādājamo grāmatu saraksts kļūst aizvien rūpīgāk 
izvērtējams, iepazīšanās ar sev tuvākās bibliotēkas grāmatu 
klāstu var kļūt vēl aktuālāka ikvienam. Ja esat izlasījuši ko 
patiesi saistošu un nevēlaties savu viedokli paturēt vien sev – 
gaidīsim ieteikumus no jebkura Latvijas bibliotekāra!

Sagatavot šī rudens pirmo “Literatūras ceļveža” numuru bija 
visai izaicinoši, jo izdevniecības arī vasaras atvaļinājumu 
periodā strādājušas ražīgi un vienā numurā varam ietilpināt 
vien apjomā ierobežotu triju pēdējo mēnešu plašā un 
daudzveidīgā daudznozaru literārā piedāvājuma izlasi. Šoreiz 
numura satura sagatavošanā nav piedalījušies LU mācībspēki 
un studenti; to veido LNB speciālistu, kā arī dažu mūsu valsts 
reģionu pārstāvju ieteikumi, turklāt īpašs prieks, kā allaž, par 
diviem jauniem personīgās literārās pieredzes paudējiem, kuri 
piepulcējušies līdz šim jau zināmajiem ieteikumu autoriem. 
Arī šoreiz jaunā numura iznākšana sakrīt ar LNB speciālistu 
īstenotās programmas “Grāmatu iepirkums publiskajām 
bibliotēkām” 2022. gada II kārtai izvēlēto grāmatu kopu 
saņemšanu un veidošanu – pašu bibliotēku izvēlēto grāmatu 
sarakstos ir arī vairākas no šajā izdevumā ieteiktajām. Pie 
īpaši izceļamiem izdevumiem šoreiz vēlamies minēt biedrības 
“Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” sagatavoto grāmatu “Krišjāņa 
Valdemāra 300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. un mīklas” atjaunotā 
mūsdienu ortogrāfijā, kas saistāma ar Valdemāra tuvojošos 
divsimtgadi, tomēr piebilstams, ka grāmatas finansiālais 
atbalstītājs “EUCOW fonds” jau īsteno arī citas idejas latviešu 
grāmatas piecsimtgades pasākumu kontekstā. Ar jaunāko 
izdevumu par Eduardu Veidenbaumu turpinām atspoguļot 
izdevniecības “Dienas Grāmata” biogrāfisko romānu sērijas 
“Es esmu…” tapšanas gaitu. Kā pārsteigumu daudziem LC 
lasītājiem piedāvājam arī īsu apskatu par pēdējo divu gadu 
laikā īpašu popularitāti sasniegušā rakstnieka Andra Kalnozola 
jaunāko īsprozas darbu – literārās publicistikas žanrā sarakstīto 
grāmatiņu “Eiropas smaržas” (iznākusi izdevēja “Rīgas 
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Sagatavotāji
LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu 
lasītavas nozares informācijas ekspertes Zane Krūmiņa, Astra 
Šmite, Zane Rozīte, Lauma Remese, informācijas speciāliste Ilze 
Gensberga

LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu 
lasītavas informācijas speciāliste Zane Bondare

LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra 
Mākslas lasītavas krājuma eksperte Ingrīda Peldekse

LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra 
statistikas un datu analīzes eksperte Diāna Rudzīte, tīmekļa 
resursu redaktore Anna Iltnere, nozares speciāliste darbā ar 
bērniem un jauniešiem Madara Freivalde, bibliotēku nozares 
speciāliste Anda Saldovere, galvenā bibliotekāre Solvita Ozola

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktore Daina Girvaite

Literatūras blogere Līva Alksne

Kultūras publicists, bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” bocmanis 
Gints Šīmanis

Izdevuma sastādītāja: LNB Attīstības departamenta Bibliotēku 
attīstības centra bibliotēku nozares speciāliste Anda Saldovere

Korektore: LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības 
centra tīmekļa resursu redaktore Anna Iltnere

Maketētāja: Enija Lukumiete

Grāmatu vērtējumos saglabāts vērtētāju individuālais stils
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Stāsti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021. 400 lpp. 
ISBN 9789934097478.

Atslēgvārdi
latviešu stāsti

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/ar-stastu-
krajumu-dadzi-literatura-
sevi-piesaka-autore-dzena-
andersone.a443089/

https://laligaba.lv/index.php/
lv/debija-2022/dadzi

Andersone, Džena. Dadži.
Iesaka Diāna Rudzīte

laiks, uz cilvēka turpmāko dzīvi atstāj milzīgu iespaidu. Bērnībā 
pārdzīvotais, nesaņemtās atbildes vai neizprotamā pieaugušo 
rīcība mēdz vajāt arī turpmāk. Dīvaini, bet pāridarījumi sāp daudz 
vēlāk. Tā vien liekas, ka saglabājam tos atmiņās līdz brīdim, kad 
spēsim tos labāk aptvert, saprast un izskaidrot. Stāstu varoņu 
dzīves nav vienkāršas, bet viņi visi ir sāpināti un ilgojas pēc 
mīlestības. Kā jau dzīvē, daudziem nepaveicas.

Stāstus lasot, aizdomājos, vai galvenais varonis tiešām ir konkrētā 
stāsta galvenais varonis? Pieķeru sevi pie domas, ka iesaistītās 
personas uzrunā tikpat spēcīgi un nepamet vēlēšanās uzzināt, 
kas ar viņiem noticis vēlāk. 

Protams, jautāju sev – kāpēc šie stāsti, kas ir skarbi, tomēr 
ne drūmi, mani tik ļoti uzrunāja? Pieļauju, tāpēc, ka autore 
atzīst – viņas varoņiem nav tiešu prototipu, tomēr notikumi 
nav izdomājums, tā vai citādi tie ņemti no dzīves. Situāciju un 
notikumu īstums saslēdz uzrakstīto ar lasītāju. Dīvaini, bet tieši 
stāstu patiesums vienlaikus ir gan biedējošs, gan uzrunājošs. 

Grāmata kādu laiku jau kā izlasīta, bet pārsteidzoši, ka tā joprojām 
man ir “pielipusi kā dadzis” un ir aizvien klātesoša. Vai tagad uz 
cilvēkiem sev līdzās paskatos citādi? Vai tagad labāk saprotu, ka 
sarežģītās dzīves situācijās cilvēks nav viens?

Lasot, ka ir tik “…nepanesami grūti dzīvot ar nemitīgu vainas 
apziņu par to, ka neproti izrādīt prieku ” (111. lpp.), skaudri apzinies, 
ka šī dabiskā, cilvēcīgā prasme – priecāties un izrādīt prieku – 
daudziem no mums vēl jāiemācās. Nekas nav pašsaprotams, 
turklāt daudz kas – neizprotams.

Prieks, ka Dženas Andersones “Dadži” – arī 2022. gada LALIGABA 
balvas saņēmēja kategorijā “Debija”.

“Laiks un apstākļi maina lietas un cilvēkus.” (39. lpp.)

Pirms grāmatas lasīšanas apzināti nemeklēju jau publicētas 
atsauksmes, komentārus vai viedokļus. Gribēju pati lasīt, pati 
spriest bez atsaucēm un apkārtējo ietekmes. Pēc grāmatas 
izlasīšanas – tad gan es lasīju, ko domā citi, un secināju, ka 
grāmatu esmu sajutusi salīdzinoši līdzīgi. Viena no kopīgajām un 
galvenajām atziņām – autores pirmā stāstu grāmata noteikti ir 
izdevusies. Tai cauri strāvo kaut kas cilvēcīgi saprotams un tuvs, lai 
gan arī sāpīgs un satraucošs. Tā uzrunā. 

Grāmatas nosaukums patiesi izvēlēts ļoti trāpīgi. Tas ir simbolisks, 
un, gribot negribot, tas uzreiz nāk prātā, domājot par Andersones 
stāstu krājumu. Grāmata patiešām ir kā dadzis – tas pielīp, un tik 
viegli atbrīvoties nav iespējams. Pat ja izdodas noplēst kaut daļu, 
pie drēbēm visdrīzāk paliks kāds dadža kriksis, kurš ik pa brīdim 
iedurs, lai par sevi atgādinātu. Cik stipri – tas atkarīgs no konkrētā 
stāsta. 

Uzrakstīt par visu grāmatu dažās apkopojošās rindkopās nav 
viegls uzdevums. Katrs stāsts ir apraksta vērts, tie raisa pārdomas, 
uzjundī atmiņas. Stāsti mēdz izvilināt visdažādākās emocijas – 
dusmas, bezspēcību, nožēlu, līdzjūtību. Tajos tiek līdzizdzīvotas 
dažādas dzīves un notikumi. Stāsti ir par mīlestību – piedzīvotu, 
nepiedzīvotu, atņemtu, zaudētu, nepamanītu, neatļautu, dīvainu, 
atraidītu, nesaprastu un pārprastu. Un ir arī stāsti par cīņām 
– izcīnītām, neizcīnītām, zaudētām vai tām, kuras vēl priekšā. 
Rezumējot – Andersone runā par dzīvi un cilvēkiem mums līdzās.

Atskatoties uz izlasīto, pašai nemanot, esmu noformulējusi šo 
tēlu kopsaucēju. Cilvēka dzīvi ļoti ietekmē bērnībā piedzīvotais un 
pārdzīvotais. Tas ir laiks, kad paši maz ko varam ietekmēt, pārsvarā 
šo periodu mūsu vietā veido pieaugušie. Tomēr tieši šis, bērnības 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ar-stastu-krajumu-dadzi-literatura-sevi-piesaka-autore-dzena-andersone.a443089/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ar-stastu-krajumu-dadzi-literatura-sevi-piesaka-autore-dzena-andersone.a443089/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ar-stastu-krajumu-dadzi-literatura-sevi-piesaka-autore-dzena-andersone.a443089/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ar-stastu-krajumu-dadzi-literatura-sevi-piesaka-autore-dzena-andersone.a443089/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ar-stastu-krajumu-dadzi-literatura-sevi-piesaka-autore-dzena-andersone.a443089/
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001070185
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Latviešu oriģinālliteratūra Romāns. Sērija “Es esmu…”. 
Rīga: Dienas Grāmata, 2022. 208 lpp. 

ISBN 9789934595592. 

Izklausās nedaudz paradoksāli, bet, laikā arvien attālinoties no 
Veidenbauma īsā, bet spilgtā dzīves nogriežņa, šķiet, ka viņu 
iepazīstu un izprotu arvien labāk. Diemžēl, skolas gados apgūtā 
latviešu dzejnieka, arī tulkotāja un publicista Veidenbauma 
dzeja (“Kā gulbji balti padebeši iet…”?), apvienojumā ar 
sausiem biogrāfiskiem faktiem skolas mācību grāmatā 
un vairāk vai mazāk atmiņā paliekošu literatūras skolotāja 
stāstījumu (visu cieņu manai skolotājai Vizbulītei Titānei!) 
atstāja visai bezpersoniskus nospiedumus manā atmiņā. 
Simpātiska nešķita arī viņa politiskā nostāja, mētāšanās 
no “viena grāvja otrā”. Tomēr dzīves gaitā nejauši sanācis 
Veidenbaumam “pietuvoties” – dažas spilgtas kora dziesmas, 
Jura Kulakova septiņarpus dziesmu cikls ar Veidenbauma 
vārdiem un kantāte “Mīlestībā viļņo krūts”, koncertizrāde 
“Veidenbaums un Veidenbaums. Divi brāļi” mūzikas namā 
“Daile”, bet tagad - romāns man tik svarīgajā ciklā “Es esmu...”” 
Līdzīgi kā citi Jundzes amata brāļi un māsas, rakstnieks daudz 
laika godprātīgi pavadījis RMM arhīvos, Veidenbauma muzejā 
“Kalāčos”, tīmekļa resursu dzīlēs. Tagad varu teikt, ka šo to par 
dzejnieka dzimtu esmu gan atklājusi, gan sapratusi. Romāns, 
kurā atveidots pēdējais pusotrs mēnesis Veidenbauma vien 
25 gadus īsajā mūžā, ir drūms un pelēcīgs līdzīgi kā visa 
viņa dzeja – gauži maz te vietas jautrībai vai optimismam 
atvēlēts. Ja nu vien ieskats dažos sirsnīgos bērnības mirkļos, ko 
nākamais dzejnieks aizvadījis divatā ar tiem laikiem netipiski 
dzīves un sirdsgudro tēvu vai pastāstiņi ar jaunības gadu 
krogus ainām, kur Eduards ir kopā ar ne mazāk talantīgo brāli 
Kārli, kurš zināmā mērā ziedojies jaunākā brāļa izglītošanas 
un sekojošas, tolaik vien nojaušamas, slavas vārdā. Smagās 

Jundze, Arno. Es nemiršu nekad. 
Iesaka Anda Saldovere

plaušu slimības raisīta nemaņa un murgi mijas ar dzejnieka 
– viņa vecumam netipiski nobrieduša cilvēka – prātojumiem 
par dzīves jēgu, pesimismu par paša daiļrades niecību un 
apjausto drīzo aiziešanu.

Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums cilvēka dzīvei, 
Tomēr pie gala nekad netiksim, tici man, draugs, 
Skaidrību mirstīgam prātam ir slēpusi augstāka vara; 
Cerēt un minēt var daudz, saprast un zināt – neko. 
(Eduards Veidenbaums)

Bet ir arī atmiņas ar jaukām, sirdi sildošām epizodēm 
par ģimenē pavadīto laiku un uz pavisam neilgu brīdi 
Veidenbaumam dāvātajām romantiskajām attiecībām. Te 
piebilstams, ka sava mūža lielāko daļu dzejnieks sievietes 
nav sapratis vispār; vēl vairāk – ar neizpratni un nosodījumu 
uzlūkojis citus vīriešus, jo – kā gan var iemīlēties un ziedot savu 
laiku un dzīvi tik neizglītotām būtnēm, kāda ir visa sieviešu 
suga?! Jundzes veidotajā portretējumā atklājas arī citas mazāk 
dzirdētas Veidenbauma rakstura iezīmes – skepticisms, pat 
neiecietība pret sev neizprotamām lietām un norisēm, tajā 
skaitā – reliģiju un garīdzniecību; noslēgtība un norobežošanās 
no apkārtējiem; nesavaldība un ātras dusmas, kas alkohola 
klātbūtnē noved pie kauslīguma… Tomēr pāri visam – iekšēja 
inteliģence, apskaužama lasītkāre, milzīgas zināšanu alkas, 
tiekšanās pēc labākās iespējamās izglītības un amata. 

Atslēgvārdi
latviešu romāni

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
kulturas-rondo/arno-jundzes-
romans-es-nemirsu-nekad-
dokumente-veidenbauma-
dzive.a163109/

https://sejas.tvnet.lv/7561595/
iepazit-veidenbaumu-no-
jauna-arno-jundzes-romans-
es-nemirsu-nekad

http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001095521
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay%3Fdocid%3D371KISC_AlephLNC04-001070177%26vid%3D371KISCNLL_VU1%26search_scope%3Ddefault_scope%26tab%3Ddefault_tab%26lang%3Dlv_LV%26context%3DL
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://sejas.tvnet.lv/7561595/iepazit-veidenbaumu-no-jauna-arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad
https://sejas.tvnet.lv/7561595/iepazit-veidenbaumu-no-jauna-arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad
https://sejas.tvnet.lv/7561595/iepazit-veidenbaumu-no-jauna-arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad
https://sejas.tvnet.lv/7561595/iepazit-veidenbaumu-no-jauna-arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad
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Latviešu oriģinālliteratūra Romāns. Sērija “Es esmu…”. 
Rīga: Dienas Grāmata, 2022. 208 lpp. 

ISBN 9789934595592. 

“Dzirdu, ka aiz loga iečivinās putni. Zīlītes ņemas pa Kalāču 
vecā dārza ābelēm. Tā beidzot ir droša pavasara zīme. Vēl 
nedēļa vai divas… Ka tik nu pietiktu spēka sagaidīt. Izturēt! 
Man tā gribētos no rīta celties, paēst brokastis un būt atkal 
veselam, spēku pārpilnam. Tad es varētu mācīties franču 
valodu vai atkārtot visu par Livonijas laiku likumiem. Bet 
vislabāk darīt tā – divas stundas rēķināšanai, divas likumiem 
un divas valodai! Pa starpu mazs pārtraukums, pastaiga tepat 
dārzā, un atkal pie darba. Un vakarā lasīšana! Tas man patiktu 
gan.” 27. lpp. 

Un atkal, jau kuro reizi, aizdomājos par šiem īsajiem mūžiem, 
kuri līdzinās uzplaiksnījumam… Kurās zvaignēs tas top ierakstīts, 
kā pie šiem cilvēkiem atnāk nolemtības priekšnojauta un spēja 
veselam mūžam paredzēto īstenot likteņa lemtajā, tik īsajā 
laikposmā?

Paldies “Dienas Grāmatas” īstenotajam projektam un Arno 
Jundzem par 19. gadsimta otrās puses latviešu teju “lauku 
brīnumbērna” Veidenbauma celšanu saulītē un pārtapšanu 
manās acīs no bezpersoniska dzejnieka par dzīvu cilvēku. Šīs 
zināšanas mūs bagātina un ir nepieciešamas – pie tādas 
atziņas reti kad nonākam dzīves pirmajā pusē. Bet labi, ka tas 
notiek vispār!

Jundze, Arno. Es nemiršu nekad. 
Iesaka Anda Saldovere

Atslēgvārdi
latviešu romāni

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
kulturas-rondo/arno-jundzes-
romans-es-nemirsu-nekad-
dokumente-veidenbauma-
dzive.a163109/

https://sejas.tvnet.lv/7561595/
iepazit-veidenbaumu-no-
jauna-arno-jundzes-romans-
es-nemirsu-nekad

http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001095521
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay%3Fdocid%3D371KISC_AlephLNC04-001070177%26vid%3D371KISCNLL_VU1%26search_scope%3Ddefault_scope%26tab%3Ddefault_tab%26lang%3Dlv_LV%26context%3DL
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad-dokumente-veidenbauma-dzive.a163109/
https://sejas.tvnet.lv/7561595/iepazit-veidenbaumu-no-jauna-arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad
https://sejas.tvnet.lv/7561595/iepazit-veidenbaumu-no-jauna-arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad
https://sejas.tvnet.lv/7561595/iepazit-veidenbaumu-no-jauna-arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad
https://sejas.tvnet.lv/7561595/iepazit-veidenbaumu-no-jauna-arno-jundzes-romans-es-nemirsu-nekad
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https://www.rigaslaiks.lv/
mazas-gramatinas

Žurnāls “Rīgas Laiks” 2022. gadā uzsācis jaunas grāmatu 
kolekcijas izdošanu. Tās ir tik neliela formāta, ka var izlasīt pāris 
stundās (bet var arī nesteigties), tāpēc nodēvētas par “Mazajām 
grāmatiņām”. Viena no tām – rakstnieka Andra Kalnozola 
“Eiropas smaržas” – absolūti biogrāfisks stāsts, kuru tā autors 
velta savam tēvam.

Rakstnieku un dramaturgu Kalnozolu kā spēcīgu debitantu esam 
iepazinuši ar romānu “Kalendārs mani sauc”, kurš iznāca 2020. 
gadā. Romāns īsā laikā guva necerētus panākumus – kļuva par 
labāko debiju latviešu literatūrā, arī (un vēl aizvien!) par vienu 
no pārdotākajām grāmatām Latvijas grāmatnīcās. Romāna 
sižetā balstīts tāda paša nosaukuma iestudējums – “maiguma 
drāma” Valmieras teātrī, drīzumā romāns tiks ekranizēts, tiek 
tulkots vairākās svešvalodās. Daudzus grāmatas lasītājus 
uzrunājusi un pārsteigusi autora spēja rakstīt tā, lai interesanti 
būtu gan pašam darba radītājam, gan lasītājam. Šīs prasmes 
mūsdienu latviešu rakstniekiem dažkārt pietrūkst. 

Mazā grāmatiņa ar vilinošo nosaukumu “Eiropas smaržas” 
varbūt ir arī par smaržām, taču ne tām, kas mums saistās ar 
dārgu nišas parfimēriju vai izcilu gastronomiju; drīzāk ar vietu 
noskaņu, cilvēkiem, piedzīvojumiem un to notīm. Rakstnieks 
stāsta par savu ceļojumu pa Eiropu, kura mērķis ir iepazīt itāļu 
avantūrista Džakomo Kazanovas kādreizējās mītnes vietas 
– Parīzi, Marseļu, Florenci, Sicīliju, lai vēlāk Kazanovas stāstu 
pārvērstu lugā. Tiem, kuri ceļošanu nevar iedomāties bez ērtas 
viesnīcas gultas, brokastīm restorānā un paredzama dienas 

Kalnozols, Andris. Eiropas smaržas. 
Iesaka Lauma Remese 

plāna, iespējams, šis stāsts varētu būt nedaudz šokējošs vai 
kļūt par pārbaudījumu nervu sistēmai. Bez guļammaisa, telts 
un cita tradicionāla nodrošinājuma autors uzsāk ceļojumu, 
dodot priekšroku nejaušībai un avantūrai. Eiropas ceļojums ar 
tā notikumiem galvenajam varonim sniedz plašu pieredzes 
gammu – draudzību, viesmīlību, greznību, bet arī bezkaunību, 
nabadzību, izmisumu un cerību. Arī šajā darbā rakstnieks par 
šķietami bezcerīgām situācijām raksta viegli un aizraujoši. 
Gribētos Kalnozola talantu salīdzināt ar zviedru rakstnieka 
Aksela Muntes spēju rakstīt pietiekami asprātīgi un tomēr tieši 
tik smeldzīgi, lai starp rindiņām nezustu stāsta galvenā vērtība – 
cilvēcība un sirsnība.

Šķiet, nevienam, tajā skaitā arī man, nevarētu nepatikt stāsts, 
kura darbība risinās slavenās pilsētās – Eiropas pērlēs, turklāt 
bagātināts ar tik amizantiem notikumiem un personāžiem. 
Vienmēr esmu apbrīnojusi autorus, kuri, lai gan raksta it kā 
nopietni, ātri vien spēj lasītāju vienlaikus arī sasmīdināt vai, 
gluži pretēji, novest līdz skumjām, kurām asaru dziedzeri nespēj 
pretoties. Šis nav skumjš stāsts, arī “Kalendārs mani sauc” tāds 
nav; tomēr abos ir kaut kas tik patiess, ka tos var baudīt vien ar 
atvērtu sirdi. 

Nav zināms, cik daudz no rakstītā ir patiesība, cik daudz domu 
lidojums – tas būtu jājautā pašam autoram, kad viņš atkal 
strādās savā iecienītajā vietā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā, kurā tapa gan viņa līdz 
šim lielākais meistardarbs, gan, cerams, taps vēl un vēl.

https://www.rigaslaiks.lv/mazas-gramatinas
https://www.rigaslaiks.lv/mazas-gramatinas
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001096439
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Latviešu oriģinālliteratūra [Izdošanas vieta nav norādīta]:
 SIA 00000000, 2022. 192 lpp.
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Atslēgvārdi
latviešu dokumentālā proza; 
dienasgrāmatas 

http://www.nakedlight.lv

Es ticu, ka konkrētā grāmata pie lasītāja neierodas nejauši. 
Pateicoties brīnišķīgai sadarbībai ar kādu kolēģi no publiskās 
bibliotēkas, tiku pie Inkas grāmatas “Savējām” īstajā laikā un 
īstajā vietā. 

Mani ļoti uzrunāja grāmatas nosaukums, jo arī man laiku 
pa laikam ir vēlme sameklēt savējās – būt ar viņām kopā, 
sarunāties, pavadīt laiku un, pats galvenais, stiprināt draudzību 
gadu garumā. Pēdējā laikā bieži vien izskan atziņa, ka cilvēki 
meklē “savu cilti”, “savējos”, jo vēlas rast piederības sajūtu. 
Acīmredzot pasaulē notiekošais licis cilvēkiem sajusties 
vientuļākiem, un vēlme pēc savas cilts apziņas ir tikai normāla 
un pat nepieciešama. 

Dziedātājas Būū dziesmā “Kur ir mana cilts?” tiek pausts spēcīgs 
aicinājums meklēt savējos. Gluži tāpat kā dziedātāja, arī 
grāmatas autore meklē savu cilti, meklē savējās vai, gluži pretēji, 
vēlas nodot vēstījumu citām sievietēm, saucot tās par savējām. 
Mūsdienās dzīvošana ciltīs vairs nav izplatīta, taču nereti sieviete 
iedomājas, kā būtu, ja būtu vairāk iespēju saņemt palīdzību 
un atbalstu? Ir izveidojies uzskats, ka sievietēm visu ir jāspēj 
izdarīt pašām. Izdarīt jau varam daudz, taču neviens nav atcēlis 
elementāru komunikāciju, otra cilvēka ievērošanu. Mūsdienās 
cilvēki reizēm nepamana apkārtējos, jo ir aizņemti savās domās 
un darbos. Cilvēkam, kurš ir nomākts un apmaldījies, dažkārt 
pietiktu ar pretimnācēja smaidu un novēlētu jauku dienu. 
Savukārt varbūt kāda mamma būtu laimīga, ja pie veikala “Rimi” 
kases iepriekšējais pircējs, kuram nav nepieciešamas tās Disney 
krāsu maģijas kartītes, kuras var saņemt par katriem iztērētajiem 

Inka.  Savējām. 
Iesaka Madara Freivalde

10 eiro, atdotu tās mammai, kurai mājās ir bērni un uz slīdlentes 
maize, nutellas krēms un ābolu sula. 

Grāmatā aprakstītie stāsti, notikumi, piedzīvojumi un 
pārdzīvojumi fiksēti dienasgrāmatas veidā. Šāda forma, 
manuprāt, ir ļoti piemērota, jo, meklējot ceļu pie sevis, bieži vien 
domas tiek pierakstītas un tās mēdz būt dažādās formās un 
izteiksmēs. Sekojot līdzi autores stāstam, var sajust un piedzīvot 
viņas atklāsmes, prieka un skumju brīžus, vilšanās sajūtu, 
sievišķības apziņas meklējumus, dažādās domas par lietu 
kārtību un pasaules redzējumu, kas rezultējas ar uzvarētu cīņu 
pašai ar sevi, jauniem enerģijas uzplūdiem vai vēlmi radīt savu 
kultūrtelpu.

Brīdinājums! Grāmatas lasīšana var izraisīt dažādas emocijas 
– prieku, asaras un dusmas, taču tā būs noderīga sievietēm, 
kuras ir apmaldījušās un meklē ceļu pie sevis. Bet, ja šī grāmata 
ir nonākusi kāda vīrieša rokās – lieliski, jo tā palīdzēs izprast 
sieviešu emocijas, domas un dzīves redzējumu. 
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Biogrāfiskā literatūra Limbaži: Limbažu evaņģēliski luteriskā 
draudze, 2022. 173 lpp.
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Atslēgvārdi
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https://bauskasdzive.
lv/foto-pavils-bruvers-
vasarsvetkos-vecumnieku-
baznica-atver-savu-
autobiografisko-gramatu-
visuaugstaka-patveruma/

https://www.janisroze.lv/
lv/gramatas/akademiska-
un-profesionala-literatura/
religija-teologija/
visuaugstaka-patveruma.html

Pāvila Brūvera grāmatai pievērsu uzmanību galvenokārt 
tāpēc, ka vēlējos uzzināt ko vairāk par viņa dzīvi un darbību. 
Manu uzmanību piesaistīja grāmatas vāks ar autora portretu, 
kurš vienlaikus liecina ne tikai par viņa garīgo pārliecību – 
bīskapa krusts, baltā mācītāja apkaklīte –, bet arī par tieksmi 
uz dinamismu vai azartiskumu, uz ko norāda motobraucēja 
melnā ādas jaka. Savukārt uz aizmugures vāka autors redzams, 
spēlējot vijoli. Šis mūzikas instruments pavadījis viņu visu mūžu.

Arņa Šablovska rakstītā grāmatas ievada nosaukums – 
“Aizraujošs dzīves piedzīvojums ar sevi, citiem un Dievu” – 
kodolīgi atspoguļo grāmatas saturu. Savu dzīves ceļu autors 
izvēlējies izstāstīt 54 nelielos stāstos, kurus noslēdz ārkārtīgi 
trāpīgi citāti no Bībeles. Tie ir rūpīgi izvēlēti un apstiprina paša 
Brūvera teikto: 

“Tā ir liecība par manu dzīvi Dieva aizsardzībā, Viņa vadībā. Ka 
Viņš mani ir izvilcis no visām ķezām. Ļoti slikti mana dzīve varēja 
beigties daudzos gadījumos, arī manas izlaidības, manas 
nepaklausības dēļ, es esmu daudz sliktu lietu sastrādājis, bet, 
paldies Dievam, es vienmēr tiku pasargāts no smagām sekām.”

Kā pārliecinātu baptistu sešu bērnu ģimenes pastarītis Pāvils, 
kurš nāca pasaulē, tēvam jau atrodoties izsūtījumā Sibīrijā, 
izauga par jaunekli, kurš vēlāk deva sev solījumu darboties 
Latvijas labā? Autobiogrāfiskais vēstījums aizsākas ar Brūvera 
stāstu par vecākiem, viņa piedzimšanu un mātes pienu. 
Visticamāk, pēdējais lasītājos raisīs asociācijas ar tagad jau 
daudzās valodās tulkoto Noras Ikstenas romānu. Paralēles 
patiešām pastāv. 
Jau agrā bērnībā mazais Pāvils bijis īsts nemiera gars, kurš ne 

Brūvers, Pāvils. Visuaugstākā 
patvērumā.
Iesaka Astra Šmite

reizi vien nonācis nervus kutinošos piedzīvojumos – kā stāstos par 
rotaļāšanos ar detonatoru vai mēģinājumu aizceļot uz Kaukāzu. Jau 
paaudzies, Brūvers kopā ar brāli bērzā izkāruši pašdarinātu Latvijas 
karogu.

Stāstā “Spoks” grāmatas autors atceras kādu braucienu ar 
motorolleru. Braucamrīks ceļā tik bieži atteicies darboties, ka 
braucējs sanervozējies un turpat mežā sācis spēlēt līdzi paņemto 
vijoli. Tās sērās skaņas novakarē pārbiedējušas netālu strādājošo 
elektriķi, kurš padomājis, ka notiek spokošanās. 

Stāstījums soli pa solim atklāj, kā Brūvers īstenojis pretošanos 
padomju režīmam, kā abi ar brāli Olafu tikuši tiesāti, kā vairs nav 
varējis turpināt medicīnas studijas, tajā pat laikā nebaidoties, ka 
varētu zaudēt karjeru, ģimeni vai pat dzīvību. 

Grāmata liecina, ka bieži izplatītais uzskats par kristiešiem kā 
pasīviem sabiedrības locekļiem neatbilst patiesībai. Brūvers reiz 
izteicies: “Es domāju, ka daudzi kristieši ir saklausījušies, ka mums 
nav jāiet politikā. Es tam nepiekrītu. Mums vismaz vajadzētu 
interesēties un zināt, ko aizstāvēt, par ko balsot un lūgt. Un, ja 
kādam ir spējas un aicinājums, noteikti vajadzētu arī iet politikā.”

Lasot autobiogrāfisko stāstu, varam iepazīt ne vien talantīgu un 
uzņēmīgu personību, bet arī Latvijas neseno vēsturi, kad bija daudz 
cilvēku, kuri nebaidījās stāties pretī “ļaunuma impērijai”. Brūveru 
vadījusi pārliecība, ka ar šo dzīvi nekas nebeidzas. Tas arī devis 
spēku stāvēt par patiesību un dod spēku joprojām, jo autora 
pārliecība ir “…, ka tas ir ceļš, kas man ar Dieva palīdzību tālāk ejams 
visu mūžu, un es varu būt drošs, ka šī ceļa galā nonākšu tur, pēc kā 
mana sirds ir tik ļoti noilgojusies.”

https://bauskasdzive.lv/foto-pavils-bruvers-vasarsvetkos-vecumnieku-baznica-atver-savu-autobiografisko-gramatu-visuaugstaka-patveruma/
https://bauskasdzive.lv/foto-pavils-bruvers-vasarsvetkos-vecumnieku-baznica-atver-savu-autobiografisko-gramatu-visuaugstaka-patveruma/
https://bauskasdzive.lv/foto-pavils-bruvers-vasarsvetkos-vecumnieku-baznica-atver-savu-autobiografisko-gramatu-visuaugstaka-patveruma/
https://bauskasdzive.lv/foto-pavils-bruvers-vasarsvetkos-vecumnieku-baznica-atver-savu-autobiografisko-gramatu-visuaugstaka-patveruma/
https://bauskasdzive.lv/foto-pavils-bruvers-vasarsvetkos-vecumnieku-baznica-atver-savu-autobiografisko-gramatu-visuaugstaka-patveruma/
https://bauskasdzive.lv/foto-pavils-bruvers-vasarsvetkos-vecumnieku-baznica-atver-savu-autobiografisko-gramatu-visuaugstaka-patveruma/
https://www.fredrikbackmanbooks.com
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/religija-teologija/visuaugstaka-patveruma.html
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/religija-teologija/visuaugstaka-patveruma.html
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/religija-teologija/visuaugstaka-patveruma.html
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/religija-teologija/visuaugstaka-patveruma.html
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/religija-teologija/visuaugstaka-patveruma.html
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001076432
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001076432
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https://www.theguardian.com/
books/2021/feb/28/albert-and-
the-whale-by-philip-hoare-
review-albrecht-durer

Jāatzīstas, ka ilgu laiku man bija bail to lasīt. Pēc Filipa Hora 
iepriekšējās grāmatas izlasīšanas es iemācījos peldēt. Kas gan 
mani sagaidītu tagad? Grozīju rokās grāmatas “Alberts un Valis” 
sudraboto cieto vāku izdevumu, kas pastkastē iegūla 2021. gada 
februārī. Atvēru un izskrēju grāmatai cauri, cik nepieklājīgi ātri 
vien varēju, lai nojaustu saturu, bet netiktu ierauta. Nebiju tam 
vēl gatava. Pagāja gads. Pirms 2022. gada vasaras pastniece 
atnesa mīksto vāku izdevumu. Grāmata klauvēja otrreiz. 
Izošņāju to kā suns (autors raksta, cik gan dzīve būtu vieglāka, 
ja mēs būtu suņi un varētu cits citu vispirms kārtīgi apostīt) un 
saņēmos – ieniru. 
Grāmatas nosaukumā minētā Alberta tēlā “paslēpts” ģeniālais 
15. un 16. gadsimta vācu gleznotājs un grafiķis Albrehts Dīrers. 
Valis ir krastā izmeties valis – milzīga noslēpumaina būtne no 
nezināmām jūras dzīlēm, kuru Dīrers 1520. gadā ļoti vēlējās 
ieraudzīt, bet nepaguva. Ir pagājuši gadsimti, un zinātnieki 
joprojām meklē skaidru atbildi, kālab vaļi, kas elpo gaisu, 
reizēm pat masveidā metas krastā un paši no sava smaguma 
mirst. Ir pagājuši gadsimti, un Dīrera mākslas darbi joprojām 
pārsteidz. Tie plaiksnī kā komētas, garmatainas saules, saka 
autors, tulkojot no grieķu valodas. Albrehts Dīrers ir pionieris. 
Pirmais mākslas vēsturē, kurš zīmē dubļus un zāli ar tādu pat 
atdevi kā altārgleznas. Pirmais, kurš pavairo savus darbus līdzīgi 
kā Endijs Vorhols laikmetus vēlāk. Un reizē – tikai cilvēks, kas kā 
bērns apguļas zemē un skatās, cik milzīgi izskatītos stiebri, ja 
mēs būtu mazi mazītiņi. Savās ceļojumu dienasgrāmatās viņš 
rūpīgi uzskaita izdevumus un piemin pirkumus (zeķes u.tml.) un 
mūsdienu tendencēm raksturīgi – bieži un daiļi – portretē pats 
sevi. 

Nakts debesīs krītošas zvaigznes un ekscentriskas skatuves un 
dzīves zvaigznes ir Hora literārais lauks. Gan skaistais, gan jūra 
ir tie ietilpīgie noslēpumi, kurus autors min jau vairāku grāmatu 

Hoare, Philip. Albert & the Whale. 
Iesaka Anna Iltnere

garumā. Vai māksla mūs varētu glābt? To rakstnieks jautā šajā – 
savā jaunākajā grāmatā.

Albrehts Dīrers nav vienīgais grāmatas varonis. Te Nidas 
kāpās sauļojas Tomass Manns, nemirstīgs ir Deivids Bovijs, te 
sastapsiet modernisma dzejnieci Marianni Mūru, arī Mārtiņu 
Luteru, Viljamu Šekspīru; ir atsauces uz Vinfrīdu Georgu Zēbaldu, 
autoram īpašu rakstnieku. Lappusēs mīt lauvas un jūras lauvas, 
degunradži, vaļi, reāli un izdomāti zvēri, bet īpašas mīlestības 
vēstules veltītas suņiem: tiem, kuri gleznās un fotogrāfijās un 
tiem, kuri mūsu katra atmiņās. Grāmata nav biogrāfija, tā nav 
arī mākslas vēsture, tā ir kā dzīvs un elpojošs organisms ar 
vērīgu un gudru skatītāju – grāmatas autoru – kaut kur maliņā, 
nevis centrā, kurš noraugās uz to visu pa savu logu. 

Hora grāmatas ir tumīgas. Attālinātā grāmatas atvēršanas reizē 
viņš no savas istabas Sauthemptonā, Anglijā, stāsta pasaulei, 
ka rakstīt ir kā mērci vārīt. Tu saliec pannā visu ko, tad uz mazas 
uguns lēnām vāri, maisi, pieber, pasmaržo, pagaršo, turpini vārīt, 
nogaidi, līdz liekais izgaro, un grāmata ir gatava. Viegli jau tas 
nav, autors atzīst, zūma ekrānā atspiedis sirmo zodu plaukstā. 
Bet es neticu. Ne tam, ka šim zinātkārajam zēnam – tieši tāda 
ir autora balss tekstā – ir sirma bārda, ne tam, ka teksts ir tapis 
grūti. Lūk, meistarība – lasās tik viegli it kā lasītu dienasgrāmatu, 
kuru lapu pa lapai pildījusi aizrautīga dvēsele, ceļojot laikā un 
telpā ar pildspalvu rokā. Vai mutē. Grāmatas beigās autors uz 
ielas satiek savu veco skolotāju. “Es tevi labi atceros,” viņa saka, 
“tava mute vienmēr bija melna no tintes pildspalvas zelēšanas.” 

Peldēt jau protu. Bet tagad vēl ilgi netikšu vaļā no vēlmes arvien 
tuvāk skatīties mākslas darbus. Brīdi pārcelties tajos uz dzīvi un 
izstaigāt ar acīm lēnām. Ar šodienas acīm. Manām acīm. Tādu 
brīvbiļeti izraksta Filips Hors, gudrais dumpinieks.

https://www.theguardian.com/books/2021/feb/28/albert-and-the-whale-by-philip-hoare-review-albrecht-durer
https://www.theguardian.com/books/2021/feb/28/albert-and-the-whale-by-philip-hoare-review-albrecht-durer
https://www.theguardian.com/books/2021/feb/28/albert-and-the-whale-by-philip-hoare-review-albrecht-durer
https://www.theguardian.com/books/2021/feb/28/albert-and-the-whale-by-philip-hoare-review-albrecht-durer
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
franču psiholoģiskās spriedzes 
proza

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

https://lililasa.wordpress.
com/2022/04/18/delfine-de-
vigana-berni-ir-karali/

No franču valodas tulkojusi Inta Šmite. 
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022. 336 lpp. 

ISBN 9781234567897.De Vigāna, Delfīne. Bērni ir karaļi. 
Iesaka Līva Alksne

pilngadības sasniegšanas varēs saņemt morālo kompensāciju 
no saviem vecākiem, ja vecāki savulaik viņa fotogrāfijas 
izvietojuši internetā. De Vigānas versijā gan šis likums pieņemts 
2020. gadā, izspēlējot arī nākotnes scenāriju ar šī likuma reālu 
izmantošanu. Autore gan nav pārāk “ieķērusies” šajā stāsta 
virzienā un atstājusi to īsu un konspektīvu, pie viena iepazīstinot 
ar grāmatas galveno tēlu nākotni, tā sniedzot lasītājam zināmu 
noslēguma sajūtu. Ieskatoties nākotnē, de Vigāna prāto arī par 
jaunām profesijām, piemēram, psihoterapeitu, kurš specializējas 
sociālo tīklu radīto neirožu ārstēšanā.

Izlasot abus iepriekšējos latviešu valodā tulkotos de Vigānas 
darbus (“Lojalitātes” un “No un es”), pārņēma grūti raksturojama 
nepabeigtības sajūta. Aizverot šo grāmatu vākus, lasītājam 
palika daudz neatbildētu jautājumu. Savukārt “Bērni ir karaļi” 
nu reiz ir tā pabeigts, ka skaidrs ir viss – autore pat īsi, bet gana 
aptveroši paspēlējusies ar potenciālām nākotnes izredzēm 
sociālo tīklu dzīves jomā. Raugoties ikdienišķajos sociālajos 
tīklos, ir pilnīgi skaidrs, kāpēc šī grāmata ir tik populāra Francijā 
un citviet, kur jau iztulkota. Tai ir visas iespējas būt populārai arī 
Latvijas lasītāju vidū, jo arī pie mums sociālo tīklu un TV ekrānu 
slavenību dzīves atspoguļojuma jomā ir par ko padomāt. Bērni ir 
visur, tāpat kā sociālo tīklu invāzija

Franču rakstnieces Delfīnes de Vigānas psiholoģiskie romāni 
ievelk lasītāju jau no pirmajiem teikumiem. Arī jaunākais, trešais 
latviešu valodā tulkotais viņas romāns “Bērni ir karaļi” sagādā 
patiesu baudījumu un ne vienu vien pārdomu mirkli laikmetā, 
kad puse dzīves aizrit internetā, turklāt ievietots tur tiek šķietami 
itin viss. 

Autore paliek uzticīgam savam stilam – runāt par visas 
sabiedrības problēmjautājumiem. Šoreiz tie ir sociālie 
tīkli, interneta platformas un vecāku nereti piekoptā bērnu 
eksponēšana tajos – bez ierobežojumiem un bremzēm. 
Pagalmā spēlējot paslēpes, pazūd maza meitene, sociālo tīklu 
zvaigzne. Centrālie grāmatas tēli, kuru domas lasītājs iepazīst, 
ir pazudušās meitenītes mamma un policiste, izmeklēšanas 
dokumentētāja. Tiesa, mamma Melānija iepazīstama tikai 
šķietami, jo patiesībā viņa visu laiku ir aiz soctīklu filtriņiem un ar 
mediju plānu galvā. Sociālos tīklus nelietojošā policiste tikmēr 
iepazīstama daudz labāk. Pirmā sieviete atradusi veidu, kā 
izlauzties no ikdienas grūtsirdības, un īsteno savus dzīves sapņus 
caur saviem bērniem. Savukārt otrā izvēlējusies iet savas 
pārliecības ceļu un dod priekšroku savas ģimenes locekļiem 
negaidītai karjerai, turklāt savus bērnus izvēlas neradīt vispār. 
Vienā literārā darbā satiekas daudz atšķirīgu slāņu pārstāvju, 
taču de Vigānai labi izdodas šos slāņus savietot vienotā 
stāstījumā, “nepazaudējoties” pa ceļam. 

Autore skārusi arī pirmo realitātes šovu parādīšanās tematiku, 
sociālo tīklu karjeras veidošanos un bērnu ekspluatāciju tajos. 
Stāstā viņa iepin 2016. gadā Francijā pieņemto bērnu privātuma 
aizsardzības likumu, kurā cita starpā noteikts, ka bērns pēc 

Daiļliteratūras tulkojumi

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjnwkksMYhJk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjnwkksMYhJk
https://www.zinatnesgramatas.lv/lv/s%C4%81kums/%C4%8Daks-un-laiks--silvija-radzobe_-zanes-radzobes-redakcij%C4%81-5f0924
https://lililasa.wordpress.com/2022/04/18/delfine-de-vigana-berni-ir-karali/
https://lililasa.wordpress.com/2022/04/18/delfine-de-vigana-berni-ir-karali/
https://lililasa.wordpress.com/2022/04/18/delfine-de-vigana-berni-ir-karali/
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001096113
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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Daiļliteratūras tulkojumi No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. 
Redaktore Inese Zandere. 

Rīga: Liels un mazs, 2022. 61 lpp. 
ISBN 9789934574849.

Ieraugot šo grāmatu, uzreiz iedomājos, ka maniem dēliem tā 
varētu patikt, taču šoreiz grāmatas izvēlē biju kļūdījusies – dēli 
šo grāmatu pieklājības pēc noklausījās un tikai pateica: nu jā, 
bija forša. 

Tomēr vēlāk mums izveidojās brīnišķīgs dialogs par galvenā 
varoņa Juhana piedzīvojumiem un to, kāpēc grāmatas autore 
izvēlējās skeletu nodēvēt par Juhanu, kāpēc tulkotāja dīvaini 
ir uzrakstījusi “mamma un tētis”, kāpēc ilustratore izvēlējusies 
tieši tādu krāsu salikumu ilustrācijās un vispār – kāpēc tikai 
grāmatās skeleti var dzīvot pie kāda mājās? Galarezultātā dažus 
no stāstiņiem kopā ar dēliem izlasījām vairākas reizes, un viņi 
grāmatu atzina par labu. 

“Skeleta Juhana gaitas” ir brīnišķīga grāmata ar asprātīgām 
ilustrācijām un patiesi sirsnīgu stāstu par otro iespēju. Cik 
bieži lietām tiek dota otra iespēja un tās tiek personificētas? 
Manuprāt, Juhans ir viens laimīgs skelets, kuram bija iespēja 
iesaistīties tētes un māmuka aktīvajā meža mājas ikdienā. 
Juhans iepazina ne tikai viņu ikdienu, bet arī “iekļuva avīzē”, lasīja 
gliemežus, sadraudzējās ar kaķi, gāja vannā kopā ar māmuka 
un tētes mazbērniem, kā arī mierināja mazbērnus pirms miega. 

Gribētos ticēt, ka arī dzīvē pēc tikpat nozīmīgām pārmaiņām kā 
grāmatā, kur skeletam nejauši tiek piešķirta vēl viena iespēja, 
ir iespējams nodzīvot vēl kādu tikpat krāšņu dzīvi. Ja skatāmies 
no vērtību un tikumu perspektīvas, šis stāsts par skeletu Juhanu 
liek aizdomāties par drosmi uzdrīkstēties piedzīvot ko tādu, 
kas iepriekš šķitis neiespējams, par māmuka un tētes laipnību, 

Lāna, Trīnu. Skeleta Juhana gaitas.
Iesaka Madara Freivalde

pieņemot dzīvot pie sevis skeletu un parādot mazbērniem 
toleranci pret atšķirīgo, jo skelets mājās nav gluži ierasta prakse… 
Lai arī grāmatā tiek apspriestas dažādas tēmas, tajā skaitā 
arī nāve, arī šo tēmu autore atveido kā normālu, neizbēgamu 
dzīves posmu. 

Par 2020. gadā izdoto grāmatu “Skeleta Juhana gaitas” Trīnu 
Lāna saņēmusi Tartu Bērnu literatūras balvu un tikusi nominēta 
Kultūras fonda balvai.

Atslēgvārdi
igauņu bērnu stāsti

https://www.diena.lv/raksts/
kd/gramatas/izdevnieciba-_
liels-un-mazs_-izdota-
igaunu-autores-trinu-lanas-
gramata-_skeleta-juhana-
gaitas_-14283235

https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdevnieciba-_liels-un-mazs_-izdota-igaunu-autores-trinu-lanas-gramata-_skeleta-juhana-gaitas_-14283235
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdevnieciba-_liels-un-mazs_-izdota-igaunu-autores-trinu-lanas-gramata-_skeleta-juhana-gaitas_-14283235
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdevnieciba-_liels-un-mazs_-izdota-igaunu-autores-trinu-lanas-gramata-_skeleta-juhana-gaitas_-14283235
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdevnieciba-_liels-un-mazs_-izdota-igaunu-autores-trinu-lanas-gramata-_skeleta-juhana-gaitas_-14283235
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdevnieciba-_liels-un-mazs_-izdota-igaunu-autores-trinu-lanas-gramata-_skeleta-juhana-gaitas_-14283235
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdevnieciba-_liels-un-mazs_-izdota-igaunu-autores-trinu-lanas-gramata-_skeleta-juhana-gaitas_-14283235
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Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022. 43 lpp. 
ISBN 9789934896613.

Digitālā vide

Atslēgvārdi
darba vide klātienē; attālināta 
darba vide; darbs ar datoru; 
digitālo ierīču lietošana; 
veselības riski; ergonomika un 
tās risinājumi

https://ergonomika.
lv/2022/02/15/iznakusi-jauna-
gramata-ergonomika-darba-
ar-digitalajam-iericem-
praktiskie-piemeri/

Latvijas Ergonomikas biedrība izdevusi izglītojošu mācību 
materiālu “Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm: praktiskie 
padomi”, kura autori ir nozares profesionāļi Ženija Roja un 
Henrijs Kaļķis. 

Pēdējos pāris gadus pasauli ietekmē pandēmija un tās dēļ 
noteiktie ierobežojumi. Lielai daļai darba devēju, nodarbināto, 
studējošo un skolas vecuma bērnu attālināts darbs un 
mācības kļuvušas par ikdienu. Vidi un apstākļus mājās iespēju 
robežās esam pielāgojuši darba un mācību vajadzībām. Vai, 
veicot šo pielāgošanu, esam ņēmuši vērā kādus ergonomiskus 
principus? Ja nē, tad svarīgi ieklausīties grāmatas autoru 
sniegtajos padomos par to, kā darba vidi un apstākļus uzlabot, 
lai tie nekaitētu mūsu veselībai. 

Kā minēts izdevuma priekšvārdā, tajā izklāstīti “būtiskākie 
ergonomiskie risinājumi, strādājot ar digitālajām ierīcēm, t.sk. 
darbā pie datora, strādājot/mācoties attālināti un klātienē, 
pievēršoties nodarbināto/izglītojošo veselības aizsardzības 
jautājumiem mijiedarbībā ar digitālajām ierīcēm”. Pirmajā 
nodaļā “Ergonomika un digitālās ierīces” uzsvērts, ka, strādājot 
ar datoru un digitālajām ierīcēm, “sevišķi palielinās redzes 
noslodze” un ilgstošs darbs ar datoru un digitālajām ierīcēm 
var izraisīt nopietnus veselības traucējumus – gan fiziskus, gan 
garīgus. Tādēļ liela nozīme ir ikvienam pielāgotai ergonomiskai 
darba vietai un videi. Otrajā nodaļā “Neveselības izpausmes 
darbā ar digitālajām ierīcēm, t.sk. pie datora” lasītājs uzzinās, 
kas ir redzes pārslodzes sindroms; karpālā kanāla sindroms; 
mugurkaula sindroms; elpošanas jeb respiratorais sindroms; 

Roja, Ženija, Kaļķis, Henrijs. Ergonomika 
darbā ar digitālajām ierīcēm: praktiskie 
padomi.
Iesaka Zane Bondare

asins cirkulācijas sastrēguma sindroms: galvā, vēdera dobuma 
orgānos, kājās; ādas problēmu sindroms: kontakta dermatīts, 
atopiskais dermatīts, ekzēma un hroniskā noguruma sindroms. 
Izklāstīti arī šo sindromu rašanās iemesli un sniegti ieteikumi, ko 
darīt, lai novērstu to riskus. Savukārt trešajā nodaļā “Ieteikumi, 
lietojot digitālās viedierīces” autori izklāsta, kas jāņem vērā, 
lietojot viedtālruni, planšetdatoru un citas viedierīces, lai 
novērstu veselības traucējumus. Pēdējā nodaļa veltīta 
ergonomiskajiem risinājumiem, kuri jāievēro, strādājot ar datoru 
vai digitālajām ierīcēm, kā arī strādājot pie stāvgalda. Precīzi 
ievērojot šos ergonomiskos risinājumus, veselībai pavisam 
noteikti būtu jāuzlabojas! 

https://ergonomika.lv/2022/02/15/iznakusi-jauna-gramata-ergonomika-darba-ar-digitalajam-iericem-praktiskie-piemeri/
https://ergonomika.lv/2022/02/15/iznakusi-jauna-gramata-ergonomika-darba-ar-digitalajam-iericem-praktiskie-piemeri/
https://ergonomika.lv/2022/02/15/iznakusi-jauna-gramata-ergonomika-darba-ar-digitalajam-iericem-praktiskie-piemeri/
https://ergonomika.lv/2022/02/15/iznakusi-jauna-gramata-ergonomika-darba-ar-digitalajam-iericem-praktiskie-piemeri/
https://ergonomika.lv/2022/02/15/iznakusi-jauna-gramata-ergonomika-darba-ar-digitalajam-iericem-praktiskie-piemeri/
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001082111
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001082111
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001082111
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Atslēgvārdi
LU Botāniskais dārzs; LU 
Botāniskā dārza vēsture; 
LU Botāniskā dārza sugu 
kolekcijas

https://www.botanika.lu.lv/ 

https://www.rododendri.lu.lv/ 

Dabaszinības Signe Tomsone, Ieva Akmane, Inga Apine, Ingūna 
Gudrupa, Uldis Kondratovičs, Madara Lazdāne, Inese 

Nāburga, Mārīte Neperte. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 87 lpp. 

ISBN 9789934188183.

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, kas ir vecākais 
botāniskais dārzs Latvijā, priecē ikvienu rīdzinieku un pilsētas 
viesi jau 100 gadu garumā.

2022. gads ir Botāniskā dārza simtgades gads. Par godu 
jubilejai LU Akadēmiskais apgāds klajā laidis grāmatu “Latvijas 
Universitātes Botāniskais dārzs 100 gados”.

Faktiem bagātais izdevums aizved lasītāju pagātnē un 
iepazīstina ar Botāniskā dārza vēsturi – sākot no idejas par 
dārza veidošanu, tā dibināšanu 1922. gadā, ceļu līdz pastāvīgai 
mājvietai Kandavas ielā 2, darbību Otrā pasaules kara laikā, 
padomju okupācijas laikā un laikā pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas. Daudzo gadu garumā neatsveramu ieguldījumu 
dārza attīstībā snieguši gan tā direktori, gan darbinieki – par 
viņu darbības laiku lasāms grāmatā.

Izdevumā iekļauta informācija par visām Botāniskajā dārzā 
pašlaik esošajām kolekcijām, kas rosināt rosina tās apskatīt, 
lai iepazītu augu valsts daudzveidību. Kolekcijās iekļautas gan 
Latvijā sastopamās sugas, gan tās, kas atrodamas citviet 
pasaulē. Gandrīz visās kolekcijās sastopami Latvijā, Eiropā 
un pasaulē esošo reto un aizsargājamo sugu paraugi. Līdzās 
augiem slejas 18.-19. gadsimta ēkas un 18. gadsimtā būvētais 
ledus pagrabs. Kuplā Holandes liepu aleja saglabājusies no 
19. gadsimta. Nodaļu, kura veltīta sugu kolekcijām, caurvij to 
raksturojums. Piemēram, dendrārija kolekcijās, kuras sāka veidot 
20. gadsimta 30. gados, ir vairāk nekā 780 kokaugu dažādību, 
neskaitot rododendrus. Rododendriem un acālijām (acāliju 
kolekcija ir lielākā Baltijā) veltīta atsevišķa nodaļa. Runājot 

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 
100 gados. 
Iesaka Zane Bondare

par rododendriem un acālijām, noteikti jāmin rododendru 
selekcionārs profesors Rihards Kondratovičs, tā laika Botāniskā 
dārza direktors, kurš 1957. gadā aizsāka šo kolekciju veidošanu. 
Kolekcijas auga, un kopš 1980. gada daudzu krāsu un nokrāsu 
bagātie rododendri mājo ne tikai Kandavas ielā 2, bet arī to 
audzētavā Babītē. Kondratoviča trīs izveidotās kolekcijas – viena 
acāliju un divas rododendru – ar savu košumu mūs priecē gadu 
no gada. Grāmatā lasāms arī par augu grupu kolekcijām un 
dekoratīvo lakstaugu kolekcijām, kā arī ekspozīcijām, kas veltītas 
purviem un zālājiem. Jāmin, ka vecākās Botāniskajā dārzā ir 
augu grupu kolekcijas, savukārt dekoratīvo lakstaugu kolekcijas 
sāka veidot vien pēc Otrā pasaules kara. Viena no nodaļām 
veltīta Latvijai eksotiskiem augiem – tropu un subtropu augu 
kolekcijām. 

Izdevumā, kuru papildina apjomīgs košu fotogrāfiju klāsts, 
ievietots arī Botāniskā dārza plāns, kā arī izmantotās literatūras 
un informācijas avotu saraksts. 

http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/c86e2u/371KISC_AlephLNC04-001091394
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/c86e2u/371KISC_AlephLNC04-001091394
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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Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Meža fakultāte. 

Jelgava: Leonards Līpiņš, 2021. 168 lpp. 
ISBN 9789934857690.

Dabaszinības

Līpiņš, Leonards. Koksnes mācība: 
mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes 
studentiem un nozares speciālistiem.
Iesaka Zane Bondare

Profesora, kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Meža fakultātes (LLU MF) dekāna Leonarda Līpiņa grāmata 
“Koksnes mācība” ir autora ilggadējā profesionālā darba 
apkopojums. Izdevuma priekšvārdā autors raksta, ka izdevumā 
centies ietvert un atspoguļot savu daudzos gados uzkrāto 
pedagoģisko un zinātnisko pieredzi. Profesora darbs saņēmis 
Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinību par sasniegumiem zinātnē 
2021. gadā. 

Grāmatā – mācību līdzeklī ietverts visaptverošs skatījums 
uz koksni no dažādiem aspektiem. Tā paredzēta LLU MF 
studentiem un citiem nozarē studējošiem un strādājošiem. 
Koksnes padziļinātai izpratnei veltītas četras nodaļas. Pirmā no 
tām – “Koksnes uzbūve” – ietver trīs apakšnodaļas: “Izpratne 
par koksni”, “Kokaugu uzbūve” un “Koksnes ķīmiskais sastāvs”. 
Otrā nodaļa “Koksnes īpašības” stāsta par koksnes fizikālajām 
un mehāniskajām īpašībām, savukārt trešā nodaļa “Koksnes 
īpašību izmaiņas” vēsta par koksnes īpašību mainību dažādu 
faktoru ietekmē un koksnes izturību. Grāmatas pēdējā nodaļā 
“Koku sugu raksturojums” minētas koku sugu makroskopiskās 
pazīmes, fizikāli mehāniskās, tehnoloģiskās un izmantošanas 
īpašības, kā arī izmantošanas veidu uzskaitījums. Koku sugu 
nosaukumiem norādīti to latīniskie nosaukumi un nosaukumi 
angļu, vācu un krievu valodās.

Grāmatas tekstu uzskatāmu dara un papildina tajā iekļautie 
attēli un tabulas.

Atslēgvārdi
koksne; koksnes uzbūve; 
koksnes īpašības; koku sugas; 
mācību līdzeklis

https://www.lsm.lv/raksts/
dzive--stils/tehnologijas-un-
zinatne/izdod-enciklopediju-
par-koku-koksnes-maciba.
a449341/
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Atslēgvārdi
sods; noziedzība; cietumi; 
cietumnieki; resocializācija

https://bsa.edu.lv/pressa/
profesora-vitolda-zahara-
jauna-monografija/

Recenzenti: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Alvydas Šakočius; 
Daugavpils Universitāte. 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds “Saule”, 2021. 153 lpp. 

ISBN 9789984149455.

Juridiskā literatūra

Zahars, Vitolds. Kriminālsodi formālā un 
neformālā skatījumā: monogrāfija. 
Iesaka Zane Krūmiņa

informācijas nozīmīgumu penitenciārajās iestādēs”. Īpašu uzmanību 
profesors velta cilvēktiesību problemātikai cietumos un notiesāto 
personu resocializācijas jautājumiem, uzsverot, ka laba cietumu 
pārvaldība balstās uz aizsardzības, drošības un resocializācijas 
pasākumu līdzsvaru un cilvēka cieņu neaizskarošu attieksmi pret 
ieslodzītajām personām. Zahars atzīst, ka brīvības atņemšanas 
soda mērķis pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski mainījies – no izolācijas 
uz resocializāciju. Ja sākotnēji cietumos ievietoja ar mērķi izolēt 
cilvēku no sabiedrības, īsti neaizdomājoties par to, ko sabiedrībai 
nozīmēs viņa atgriešanās, tad šobrīd var teikt, ka galvenais mērķis 
ir nodrošināt resocializāciju. Monogrāfijas nobeiguma nodaļas ir 
veltītas cietumu sistēmas labas pārvaldības principiem un viedo 
tehnoloģiju izmantošanai ieslodzījuma vietu apsardzē. Autors 
atzīst, ka darbam cietumā nepieciešama ne tikai laba profesionālā 
sagatavotība, bet arī īpašs aicinājums veikt valstij un sabiedrībai 
nozīmīgo funkciju, psihoemocionālā noturība un pedagoģiskā 
erudīcija, empātija un cilvēciska attieksme pret īpašo sociālo 
grupu – ieslodzītajiem (personām ar jebkurā sabiedrībā viszemāko 
sociālo statusu). Zahars uzsver notikušās pozitīvās pārmaiņas soda 
mērķu apzināšanā, sodu spektra izvēlē un piemērošanā, kā arī soda 
izpildes paradigmu maiņu. Profesors norāda, ka sodu izpilde kļūst 
aizvien diferencētāka un individualizētāka, tā notiek, balstoties uz 
iepriekšēju zinātnisku izpēti un rezultātu prognozēšanu, izmantojamo 
resursu plānošanu, līdz ar to pieaug sasniedzamo rezultātu ticamība. 
Grāmatas pēdējā nodaļā “Ieslodzīto personu skaits Latvijā un citviet 
pasaulē” autors sniedz statistikas datu analīzi par laika periodu no 
1991. līdz 2021. gadam par apcietināto un notiesāto personu skaitu 
Latvijas, atsevišķu Eiropas un Āzijas valstu cietumos.

Monogrāfiskais pētījums būs noderīgs ne vien tiesību zinātņu 
studentiem, bet arī plašākai Latvijas sabiedrībai, kura varēs iepazīties 
ar penitenciāro zinātni (penoloģiju), izprast nozieguma un soda 
savstarpējo mijiedarbību un ieslodzījuma vietu darbības specifiku.

Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds 2021. gadā 
laidis klajā Vitolda Zahara monogrāfiju “Kriminālsodi formālā 
un neformālā skatījumā”. Grāmatas autors ir Daugavpils 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu 
katedras vadītājs, tiesību doktors, profesors un atvaļināts 
ģenerālis, kurš savos pētījumos pievērsies modernās 
kriminālpolitikas veidošanas un funkcionēšanas problemātikai. 
Valstī realizētā kriminālpolitika ir noziedzības novēršanas un 
apkarošanas pamats. Jāuzsver, ka noziedzības līmenis ir viens 
no svarīgākajiem sabiedrības sociālās veselības indikatoriem. 
Jaunajā monogrāfijā Zahars analizē nozieguma un soda 
nesaraujamo saikni un īsi definē soda galveno funkciju – 
atjaunot ar likumpārkāpumu izjaukto sociālo taisnīgumu. 
Autors apskata tikai vienu no soda piemērošanas veidiem – 
cietumsodu, vienlaikus analizējot penitenciāro jeb ar brīvības 
atņemšanas sodu saistīto sistēmu. 
Grāmata ir strukturēta 12 nodaļās, kurās profersors piedāvā 
noziedzības cēloņu kriminoloģisko analīzi, iepazīstina ar 
pazīstamu Latvijas un ārvalstu kriminologu viedokli par 
noziedzības kontroles, ierobežošanas un novēršanas 
iespējām. Viena nodaļa ir veltīta kriminālsodu politikas 
vēsturiskajām un mūsdienu attīstības tendencēm, autors 
sniedz retrospektīvu sodu būtības raksturojumu, analizē sodu 
piespiedu raksturu un apkopo autoritatīvus tiesību zinātnieku 
un filozofu viedokļus par noziedzīga nodarījuma un soda 
savstarpējo saikni. Vairākās nodaļās Zahars aplūko cietumu 
vietu un lomu brīvības atņemšanas soda izpildē. Profesors 
raksta par cietumu fizisko, organizatorisko un tehnoloģisko 
drošību, aplūko dažādus cietumu drošības modeļus un 
analizē Eiropas Padomes 2016. gada “Vadlīnijas ieslodzījuma 
vietām un probācijas dienestiem par radikalizāciju un 
vardarbīgo ekstrēmismu”, kā arī ANO Noziedzības un narkotiku 
izplatīšanas novēršanas padomes (UNODC) 2015. gadā izdoto 
“Rokasgrāmatu par dinamiskās drošības un operatīvās 
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Atslēgvārdi
Satversme; tiesiskā vienlīdzība; 
diskriminācija; diskriminācijas 
aizliegums 

https://lvportals.lv/
dienaskartiba/342583-
publicets-otrais-
gramatzurnals-satversmes-
tiesas-izdevumu-serija-par-
pamattiesibam-2022

Sagatavojuši: Kristaps Tamužs, Gatis Bārdiņš, 
Sandijs Statkus u.c. 

Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022. 125 lpp. 
(Satversmes tiesas judikatūra). 

ISBN 9789934508998.

Juridiskā literatūra

2022. gadā publikāciju sērijā “Satversmes tiesas judikatūra”, 
kas veidota kā apkopojums par dažādiem Latvijas Republikas 
Satversmes pantiem, skaidrojot to saturu un piemērošanu, 
iznācis otrais izdevums. Jaunajā grāmatžurnālā aplūkots 
Satversmes 91. pants, kas nosaka tiesiskās vienlīdzības 
principu. 

LR Satversmes 91. pants skan šādi: “Visi cilvēki Latvijā ir 
vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek 
īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” Tādējādi tiek uzsvērts 
arī diskriminācijas aizlieguma princips. Diskriminācijas 
aizlieguma mērķis ir izskaust nevienlīdzīgu attieksmi, kas 
balstīta uz kādu nepieļaujamu kritēriju.

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta sagatavotajā 
izdevumā var atrast gan attiecīgā panta vispārīgu 
raksturojumu, gan skaidrojumu par tiesiskās vienlīdzības un 
diskriminācijas principu nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī, 
tajā detalizēti apskatīti Satversmes 91. pantā lietotie termini: 
“visi cilvēki”, “Latvijā”, “vienlīdzīgi”, “likuma un tiesas priekšā”, 
“cilvēka tiesības”, “diskriminācija”. Detalizēti skaidrota gan 
grupu salīdzināmība, gan attieksme pret personu grupām, 
attieksme, kas noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā 
kārtībā pieņemtu tiesību normu, skaidroti arī diskriminācijas 
aizlieguma nepieļaujamie kritēriji, piemēram, valoda un 
tautība, dzimums u.c.

Ņemot vērā apstākli, ka, lai noskaidrotu, vai kāda tiesību 
norma nav pretrunā ar tiesiskās vienlīdzības principu, ļoti 

Tiesiskās vienlīdzības princips: 
Latvijas Republikas Satversmes 91. 
pants. 
Iesaka Ilze Gensberga

svarīga ir arī tiesību joma, kurā tā ietilpst, izdevumā iekļauta 
Satversmes 91. pantā ietverto principu konkretizācija dažādās 
tiesību jomās: sociālās aizsardzības jomā, nodarbinātības 
jomā, izglītības jomā, veselības aizsardzības jomā, vēlēšanu 
tiesību jomā u.c.

Ērtākai lietošanai izdevumu papildina izmantoto nolēmumu 
rādītājs. 

Izdevums būs īpaši noderīgs tiesību zinātņu studentiem, kā arī 
ļaus labāk izprast konkrēto Satversmes pantu cilvēkiem bez 
juridiskām zināšanām. 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/342583-publicets-otrais-gramatzurnals-satversmes-tiesas-izdevumu-serija-par-pamattiesibam-2022
https://lvportals.lv/dienaskartiba/342583-publicets-otrais-gramatzurnals-satversmes-tiesas-izdevumu-serija-par-pamattiesibam-2022
https://lvportals.lv/dienaskartiba/342583-publicets-otrais-gramatzurnals-satversmes-tiesas-izdevumu-serija-par-pamattiesibam-2022
https://lvportals.lv/dienaskartiba/342583-publicets-otrais-gramatzurnals-satversmes-tiesas-izdevumu-serija-par-pamattiesibam-2022
https://lvportals.lv/dienaskartiba/342583-publicets-otrais-gramatzurnals-satversmes-tiesas-izdevumu-serija-par-pamattiesibam-2022
https://lvportals.lv/dienaskartiba/342583-publicets-otrais-gramatzurnals-satversmes-tiesas-izdevumu-serija-par-pamattiesibam-2022
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001089149
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001089149
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001089149


18Nr. 5/2022

Atslēgvārdi
Latvijas industriālais 
mantojums; stikla 
izstrādājumu ražošana; 
Iļģuciema stikla fabrika; trauki; 
vāzes

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/maksla/foto-rigas-
vestures-un-kugniecibas-
muzeja-jauna-izstade-
ilguciema-stikls.a377051/

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
kulturas-rondo/klaja-nakusi-
gramata-ilguciema-stikls.-
ieskatamies-tematiskaja-i.
a135685/

Sastādījusi Margarita Barzdeviča. 
Rīga: Neputns, 2022. 238 lpp. 

ISBN 9789934601491.

Tehnika; māksla

Iļģuciema stikls: no Jākoba Beka Rīgas stikla 
fabrikas līdz Iļģuciema stikla fabrikai (1886-1960). 
Iesaka Ingrīda Peldekse

Grāmatas veidotājas ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 
pētnieces Dr. hist. Margarita Barzdeviča, Mg. hist. Vivita 
Buivida, Mg. hist. Zita Pētersone, Dr. art. Ilona Audere, kā arī 
stikla māksliniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente Ilze 
Dūdiņa. Grāmatā izmantoti materiāli no Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja, Romāna Sutas  un Aleksandras Beļcovas 
muzeja, Bauskas muzeja, Latvijas Kara muzeja, Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts 
arhīva, Kinofotofonodokumentu arhīva, Personāla dokumentu 
valsts arhīva, Līvānu stikla un amatniecības centra, Latvijas 
Mākslas muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
krājumiem, LU Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un privātkolekcijām.

Grāmata “Iļģuciema stikls” ir spilgts Latvijas 20. gadsimta 
industriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas piemērs, 
kas raisa interesi gan par mūsu valsts industriālo vēsturi, gan 
arī sekmē nesenā pagātnē ikdienā lietoto priekšmetu vērtības 
apzināšanu. Tas ir pirmais pētījums par Iļģuciema stikla 
fabrikas vēsturi un tās produkciju. Grāmata sastāv no divām 
daļām. Pirmajā iekļauti bagātīgi ilustrēti raksti par šīs fabrikas 
vēsturi, tostarp ar dokumentu, skiču un reklāmu piemēriem. 
Savukārt pārējās divas trešdaļas veltītas fabrikas produkcijas 
katalogam ar vairāk nekā 170 fotografētiem eksponātiem, 
kuri glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un 
privātkolekcijās. Piebilstams, ka grāmatā iekļautās Iļģuciema 
stikla fabrikas produkcijas paraugus bija iespējams aplūkot 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja izstādē “Iļģuciema 
stikls” no 2020. gada 6. oktobra līdz 2021. gada 29. augustam.

Līdzīgi nesenajiem izdevumiem par Latvijas industriālo 
mantojumu – Rīgas porcelāna vēsturi (Industriālais 
romantisms: Beatrises Kārkliņas porcelāns. Rīgas Porcelāna 
muzejs, 2017. 381 lpp. un Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna 
rūpnīcas darbinieku atmiņas. Rīgas Porcelāna muzejs, 
2020. 263 lpp.), šajā grāmatā atrodamas liecības par Rīgas 
Iļģuciema stikla fabrikā tapušiem tūkstošos eksemplāru 
tiražētiem stikla traukiem un vāzēm, kā arī unikāliem stikla 
pūtēju un slīpētāju meistardarbiem. Iļģuciema stikla fabrikas 
produkcija bija plaši pieejama Latvijas iedzīvotājiem; ne 
vienā vien Latvijas mājsaimniecībā šie stikla priekšmeti labi 
kalpojuši gan ikdienā, gan svētku reizēs. Šodien saglabājušies 
eksemplāri ir uzskatāmi ne tikai par sava laika liecību, bet 
nereti piesaista kolekcionāru interesi.   
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Atslēgvārdi
Latvijas vēsture; padomju laika 
periods (1940–1991); padomju 
propaganda; sociālā dzīve un 
paražas; ēšanas paradumi

https://satori.lv/book/
pielagosanas-padomju-laiki-
latvija

https://www.delfi.lv/
kultura/news/books/
iznakusi-gramata-
pielagosanas-padomju-laiki-
latvija.d?id=54604552

Autori: Lauris Gundars, Gatis Krūmiņš, Solveiga 
Krūmiņa-Koņkova, Sergejs Kruks, Toms Ķencis, 

Astra Spalvēna, Māris Zanders. 
Rīga: Aminori, 2022. 332 lpp. 

ISBN 9789934612114.

Vēsture

Zanders, Māris. Pielāgošanās. 
Padomju laiki Latvijā. 
Iesaka Zane Rozīte

padomju laikā, ēdienu kā propagandas instrumentu un to, kā 
cilvēki centās nodrošināt sevi pārtikas preču deficīta apstākļos; 
uzzinām arī, kad Latvijā uzvaras gājienu uzsāka šašliks. 

Darba centrālais motīvs lielā mērā ir indivīda izdzīvošana/
sadzīvošana. Sarunas formāts, iespējams, ļaus plašākam 
lasītāju lokam iepazīties ar šīm zināmā mērā sarežģītajām 
tēmām, kas dažkārt latvietim var šķist arī ļoti neērtas, nevēloties 
atzīt, ka sadarbība ar režīmu bija neizbēgama – vai nu tā 
īstenojās, piedaloties padomju sistēmas izveidē, vai vienkārši 
ikdienas dzīvē, neapzināti veidojot režīmam atbilstošu recepšu 
grāmatu. 

“Pielāgošanās. Padomju laiki Latvijā” ir jau piektais darbs 
populārzinātnisko grāmatu sērijā “Latvijas vēstures mīti un 
versijas”. Pieturoties pie iepriekšējo darbu tapšanas formulas, 
žurnālists Māris Zanders sadarbībā ar vairākiem citiem 
nozares speciālistiem veido polemiskas sarunas par Latvijas 
vēsturē strīdīgiem un, iespējams, maz skartiem motīviem, līdz 
šim uzmanību pievēršot tādām tēmām kā latvieši boļševiku 
Krievijā, sabiedrībā vēljoprojām aktuālais mīts par labajiem 
zviedru laikiem, neizvērtētā vācbaltiešu loma Latvijas vēsturē, 
kā arī joprojām svešā Livonija. Jaunākajā grāmatā uzmanības 
priekšplānā ir Latvijas okupācijas periods pēc 1940. gada 
ar plašu saistītu tematiku. Piemēram, dramaturgs Lauris 
Gundars diskutē par tādu fenomenu kā sadarbošanās/
samierināšanās ar okupācijas varu un indivīdu pielāgošanās 
un pretošanās režīmam, vēsturnieks Gatis Krūmiņš analizējis, 
kāda bijusi latviešu loma padomju sistēmas izveidē un cik 
lielā mērā padomju sistēmas izveide un nepretošanās tai bez 
liekas asinsizliešanas 1940. gadā bija Kārļa Ulmaņa režīma 
sekas. Sarunā ar reliģiju pētnieci Solveigu Krūmiņu-Koņkovu 
pārspriestas padomju varas un baznīcas attiecības, ko 
raksturoja gan mēģinājumi apspēlēt varu, kompromisi, cenzūra 
un kontrole, gan reliģiskā pagrīde. Šajā sarunā tiek aplūkotas arī 
alternatīvā garīguma kustību, piemēram, krišnaītu, tolstojiešu, 
arī jogas un ezotērikas, ienākšana Latvijā un padomju varas 
reakcija uz tām. Mediju eksperts Sergejs Kruks skaidro, kāpēc 
radies priekšstats, ka padomju laikā Jāņi bija aizliegti, bet 
mitoloģiju pētnieks Toms Ķencis aplūko, kā un kāpēc radās 
latviešu padomju kultūra. Savukārt ēdiena kultūras pētniece 
Astra Spalvēna stāsta par ēšanas paradumiem un to kontroli 
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Atslēgvārdi
Kuldīga un Kuldīgas novads; 
Kuldīgas vēsture; kultūrvēsture; 
sociālā dzīve un paražas

https://www.kuldiga.lv/
kultura/6374-makslas-un-
tehnologiju-centrs-sagadajis-
kuldidzniekiem-iepriecinosu-
jaunu-un-skaistu-davanu-
gramatu-kuldiga-raksti

https://www.fold.lv/2022/02/
iznakusi-gramata-kuldiga-
raksti/

Kuldīgas novads: Mākslas un tehnoloģiju 
centrs, 2021. 239 lpp. 

ISBN 9789934234866.

Latvijas novadu ieteikumi

Gustovskis, Artis. Kuldīga. Raksti. 
Iesaka Daina Girvaite 

ainava. Tai grūti noteikt laika identitāti, jo tāda ir Kuldīga – 
noslēpumaina laikā, simbolos un rakstos.”

Piebilstams, ka grāmata iekļauta labdarbības akcijā. 
Iegādājoties to, pircējs ziedo zināmu naudas summu 
patversmē “Mīļās ķepiņas” nonākušo suņu un kaķu aprūpei un 
ārstēšanai.

Tā kā esmu kuldīdzniece un ļoti mīlu savu novadu, ar lepnumu 
un prieku vēlos ieteikt arī citu Latvijas reģionu lasītājiem piecu 
autoru – Arta Gustovska, Agra Dzeņa, Dainas Tāfelbergas, 
Andra Grīnvalda un Antras Grīnbergas – grāmatu “Kuldīga. 
Raksti”, kas ir kārtējā pērle jau agrāk izdoto grāmatu par skaisto 
Kurzemes pilsētu klāstā. Grāmata sagatavota savdabīga 
kultūrvēstures kanona veidā, tā ietver nozīmīgākos notikumus 
un tēlus – arī tādus, kuri līdz šim grāmatās par Kuldīgu nav 
tikuši ietverti (piemēram, mūziķi un festivāli, interesanti 
Kuldīgas pilsoņi u.c.). Izmantojot Kuldīgai raksturīgas zīmes 
un rakstus, grāmata iedalīta 9 daļās – laika periodos: kuršu 
laiki, viduslaiki, hercoga Jēkaba laiki, cariskās Krievijas laiki, 
latviešu revolūcija, Ulmaņlaiki, divas okupācijas, padomju 
laiki un atmodas laiks. Katru periodu ievada dzeja, ko īpaši šai 
grāmatai radījušas jaunās dzejnieces Krista Anna Belševica, 
Elīna Vendija Rībena, Paula Lūcija Lejiņa un Kristiāna Šuksta. 
Grāmata tapusi, pateicoties ļoti daudziem kuldīdzniekiem, t.sk. 
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas speciālistiem. 

Grāmatas vāki izgatavoti no auduma, veidoti reljefā smalkā 
sietspiedes tehnikā ar Kuldīgas dakstiņu un pilsētas karoga 
sarkanajiem un melnajiem toņiem, saistīti arī ar hercoga 
Jēkaba karoga krāsām (dizainu veidojusi Rūta Jumīte).

Artis Gustovskis raksta: “Grāmata ir kā skaistās Kuldīgas mazo 
un lielo notikumu, cilvēku un rakstu inventarizācija, ko veicam 
caur pagātnes rekonstruēšanu, caur “garšīgām” detaļām, 
smaržām un sajūtām, emocionāliem pārdzīvojumiem, seniem 
rakstiem un simboliem, kas mūs skar, kopā izvēršoties kādā 
noslēpumainā stāstā kā Jēkaba Bīnes gleznotā Kuldīgas 
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Atslēgvārdi
latviešu autobiogrāfiskā 
proza; dienasgrāmatas; Svētā 
Jēkaba ceļš

https://www.zvaigzne.lv/lv/
gramatas/apraksts/202594-
mans_jekaba_cels_
nezinams_merkis.html

https://caminolatvia.com/lv/
informacija/

Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 176 lpp. 
ISBN 9789934099779.

Latvijas novadu ieteikumi

Zvirbule, Dace. Mans Jēkaba ceļš. 
Nezināms mērķis. 
Iesaka Daina Girvaite

Grāmatas atklāšanas svētkos Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 
autore par Svētā Jēkaba ceļu teica tā: “Jēkaba ceļš ir 
dziedinošs ar to, ka tu esi šeit un tagad, vienkārši koncentrējies 
uz dzeltenajām bultām, ej no naktsmītnes uz naktsmītni un 
nedomā nekādos garīgos augstumos”. Savukārt savā dzimtā 
piedzīvotās sāpes viņa raksturoja šādi: “Esmu redzējusi, kā 
smagu pāridarījumu nepiedošana cilvēku sagrauž. Tā bijis 
daudziem pēc tā, kas vēsturiski noticis, pēc izsūtīšanām. 
Gremzties par pāridarījumu un ļaut, lai tas pašu sagrauž, 
vai tomēr mēģināt piedot… un ko darīt, ja to nespēj? Tas ir 
jautājums, kas vienmēr bijis manās grāmatās un arī dzīvē.”

Kuldīgas puses rakstniece un žurnāliste Dace Zvirbule, kura jau 
pazīstama ar grāmatām “Man nav laika”, “Kad Ieva ir Ādams”, 
“Rendas tenkas”, “Abavas velns” un “Kuldīgas slimnīcas stāsti”, 
radījusi jaunu darbu “Mans Jēkaba ceļš. Nezināms mērķis”, kurā 
savijas divi stāsta pavedieni – pirmkārt, viņas nesenā pieredze 
Svētā Jēkaba ceļā (Camino de Santiago) Spānijā, otrkārt – 
dziļi personīgs stāsts par pašas autores ģimenes vēsturi un 
šodienu. Tajā viņa iejūtas savas vecvecmāmiņas, vecmāmiņas 
un mammas tēlos, atveidojot nebūt ne vienkāršos dzīves 
līkločus. 

Par Svētā Jēkaba ceļu sarakstīts daudz grāmatu, bet Zvirbules 
vēstījums atšķiras ar to, ka ļoti precīzi un detalizēti tiek 
atspoguļoti ceļojuma praktiskie aspekti – maršruts (nedaudz 
vairāk par pēdējiem 100 Camino Portugués vai Portugāļu 
ceļa kilometriem), izmaksas, naktsmītņu nosaukumi. Stāstam 
ir arī savs dramatiskais piesitiens, turklāt beigas ir absolūti 
negaidītas. 

Tā kā Svētā Jēkaba ceļš Spānijā man personīgi ir ļoti tuvs, jo 
pēdējos četros gados cenšos atlicināt vismaz 5 – 6 dienas, 
lai noietu kādu šī ceļa gabalu, vienmēr ar interesi lasu un 
klausos par citu latviešu pieredzi. Ar grāmatas autori Daci 
Zvirbuli tikāmies Rendas pagasta bibliotēkā pirms vairākiem 
gadiem, kad stāstīju bibliotēkas lasītājiem par savu Camino 
de Santiago - grāmatā ir arī atsauces uz šo mūsu sarunu. Lai 
gan ir dabiski, ka katram ceļotājam ir sava unikālā, atšķirīgā 
pieredze un diviem cilvēkiem tā nekad nav vienāda, lasot 
grāmatu man šķita pārsteidzoši, ka, ejot to pašu ceļu, mēs 
katra redzam un pamanām gluži citas lietas. 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202594-mans_jekaba_cels_nezinams_merkis.html
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Atslēgvārdi
latviešu stāsti; grāmatas 
un bibliotēkas; mīklas; 
humoristiskā proza; biedrība 
“Bibliokuģis Krišjānis 
Valdemārs”

https://www.eucow.com/video

Tekstu publicēšanai no 1853. gada izdevuma 
sagatavojusi Dr.philol. Dace Lūse. 

Mārupe: EUCOW fonds sadarbībā ar biedrību 
“Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs”, 2022. viii, 234 lpp.

 ISBN 9789934868160.

Latvijas novadu ieteikumi

Valdemārs, Krišjānis. Krišjāņa Valdemāra 
300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. un mīklas: 
veltījums Krišjāņa Valdemāra (1825-1891) 
divsimtgadei. 
Iesaka Gints Šīmanis 

pasākums, kurā Valdemārs rāda sevi kā nopietnu vīru pirms 
kamerālijzinātņu studijām un lielajiem darbiem jūrniecības 
laukā. 

Ap 1850 sacerējis rakstu “Vārdi par grāmatām” (publicēts 
1853 krājumā “300 stāsti”), kur iestājies par laicīgas literatūras 
lasīšanu, uzskatīdams izglītību par sociālās emancipācijas 
līdzekli. Šai nolūkā iezīmējis bibliotēku tīkla izveides programmu 
– pilsētās maksas lasāmbibliotēkas, laukos – lasīšanas 
biedrības ar finansējumu labdarības kārtā.

Krājumam “300 stāsti” pievienojis ieteicošo literatūras 
sarakstu; tas ir pirmais bibliogrāfiskais saraksts, ko veidojis 
latvietis. Sarakstā detalizēti izstrādāts laicīgās ziniskās un 
daiļliteratūras nodalījums, pietiekama uzmanība veltīta skolas 
grāmatām, labi pārstāvēti latviešu autori.

(LNB datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918.
gadam)”

AR KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA PIRMO GRĀMATU ROKĀS

Sagaidot ievērojamā jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra (1825–
1891) divsimtgadi, biedrība “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” 
(sadarbībā ar finansētāju “EUCOW fonds”) 2022. gada Jūras 
svētkos lasītājiem nodeva atkārtotu Valdemāra pirmās 
grāmatas “300 stāsti” izdevumu, kurš šoreiz sagatavots jaunajā 
ortogrāfijā. Krājumu no gotiskā šrifta mūsdienu rakstībā vēl 
2021. gada rudenī paguva sagatavot filoloģijas profesore 
Dace Lūse (1949–2021), kurai sekmīga sadarbība ar Bibliokuģi 
izvērtās vairāku gadu garumā. 1853. gadā, kad pirmoreiz 
iznāca “300 stāsti”, Valdemāram bija tikai 28 gadi, viņš mācījās 
Liepājas augstākajā apriņķa skolā (ģimnāzijā), un domas par 
studijām Tērbatas universitātē vēl bija viņa nākotnes sapnis. 
Bagātais piejūras pilsētas tirgotājs Hagedorns ir Valdemāra 
labvēlis, viņš ziedo naudu “300 stāstu” izdošanai; grāmatiņā 
ir 236 lappuses un tā maksā 42 kapeikas. Cits labvēlis, 
ģenerālgubernators kņazs Suvorovs, palīdz grāmatu izplatīt, 
teikdams, ka iekasētā nauda būšot labs pamats Valdemāra 
studiju maksai Tērbatas universitātē. Kā grāmatas lielākā 
vērtība minams Valdemāra raksts “Vārdi par grāmatām”, kurā 
tiek popularizēta laicīgā literatūra, aicināts pirkt grāmatas un 
veidot bibliotēkas, kā pamatlicējus grāmatu krātuvju izveidei 
saskatot vietējos skolmeistarus. “300 stāsti” vēl arvien aizrauj 
arī ar anekdotēm un mīklām, dzejoļu latviskojumiem un 
dziesmiņām, kuras 19. gadsimta vidū pazina cariskās Krievijas 
Baltijas guberņu iedzīvotāji. Šķiet, ka pēc “jancīgās” “Baltijas 
jūras izsmelšanas biedrības” dibināšanas Ēdolē, šis nu ir 
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