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bija būtiski atskatīties uz paveikto, arī skaitļu izteiksmē. 
Šajā laikposmā esam sagatavojuši 42 “Literatūras ceļveža” 
numurus, tajā iekļaujot kopumā 756 grāmatu apskatus. To 
veidošanā gadu gaitā iesaistījušies nepilni 100 grāmatu 
apskatu autori – bibliotekāri, sadarbības partneri (LU 
mācībspēki un studenti, kultūras un izglītības jomu pārstāvji), 
citi lasīšanas eksperti un literāro procesu pārzinātāji. Tas ir 
daudz vai maz – to pašiem grūti novērtēt, spriediet jūs! Kaut 
gan – ne jau skaitļos ir būtība.
Uzsākot jaunu posmu izdevuma pastāvēšanas vēsturē, 
mēs, “Literatūras ceļveža” redakcija, esam sagatavojuši 
jauku dāvanu gan sev, gan mūsu lasītājiem – mūsdienīgu, 
ar vairākām meklēšanas, komentēšanas u.c. iespējām 
papildinātu izdevuma tīmekļvietni www.literaturascelvedis.lv, 
kura paralēli jau labi zināmajam PDF formātam darbosies kā 
mūsdienu lasītājam ērti pieejams izdevuma formāts ar iespēju 
lasīt jaunākos apskatus, kā arī paviesoties “Literatūras ceļveža” 
arhīvā. Uz vietnes publicēšanas brīdi arhīvā ir pieejami 2022. 
gada numuri, turpmāk to papildinās jaunumi. Ceram, ka pirmā 
mēneša laikā jaunajā tīmekļvietnē esat jau paviesojušies, 
veikuši komentārus par pašu izlasītām grāmatām, bet, ja nē – 
nekas nav nokavēts. Kā zināms, izdevumu piedāvājam izmantot 
arī vēl trešajā formātā – daļa no apskatiem ir ieskaņota, un 
tos var noklausīties LNB “Klausītavā” (Soundcloud un Spotify 
kanālos).
“Literatūras ceļveža” uzmanības lokā arī turpmāk būs 
grāmatas, kuras, pēc izdevuma sastādītāju vērtējuma, 
visdrīzāk var piesaistīt jūsu interesi un var būt noderīgas – 
jaunākā daiļliteratūra un nozaru literatūra, dažkārt – arī vērību 

Neilgi pēc “Literatūras ceļveža” pirmās vērā ņemamās jubilejas 
ir patiess prieks šī gada 1. numura slejās tikties ar ikvienu no 
mūsu lasītājiem, kam šis izdevums šķiet vērtīgs!
Par “savējiem” saucam un tiešām arī uzskatām jūs visus – gan 
mūsu galveno mērķauditoriju – bibliotekārus, gan grāmatu 
lasītājus visu veidu (tostarp – mājvietās izvietotās) bibliotēkās, 
gan arī tos, kuri veido apskatus un tādējādi dalās izlasīto 
grāmatu iespaidos ar līdzcilvēkiem. Paldies par uzticību 
mūsu izdevumam – neatkarīgi no tā, cik numuru ilgumā esat 
bijuši “Literatūras ceļveža” pirmo piecu pastāvēšanas gadu 
sabiedrotie. Vēlamies pamudināt arī tos, kuri vēl tikai apsver 
iespēju pievienoties grāmatu ieteicēju pulkam – gaidīts ir arī 
jūsu viedoklis! 
Ja sākotnēji izdevums tapa pārsvarā kā informatīvs 
padomdevējs Latvijas bibliotekāriem kvalitatīvas un 
daudzveidīgas literatūras izvēlē, bibliotēku krājumu kvalitātes 
pilnveidošanā, tagad tā funkcijas kļuvušas daudzpusīgākas, 
cenšoties uzrunāt ikvienu grāmatu pasaules interesentu ar 
plašāku tematiku, iesakot arī mazākzināmu reģionālo izdevēju 
veikumu. “Literatūras ceļveža” pastāvēšanas pamatprincips 
un vadmotīvs – “bibliotekārs iesaka bibliotekāram” – , kā arī 
apskatu personiskā ievirze visu šo laiku darbojušies kā sava 
veida uzticamības garanti. Jo īpaši – tik pārredzamajā mūsu 
valsts bibliotēku nozares speciālistu kopienā, kurā teju visi ir 
vairāk vai mazāk saistīti vai savstarpēji pazīstami. 
Izdevuma mērķauditorija, kā līdz šim – bibliotekāri, literāti, 
pedagogi, kultūras un izglītības nozaru speciālisti, citi 
interesenti.
Uzsākot savas pastāvēšanas sesto gadu, izdevuma redakcijai 
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pelnījušas iepriekšējo gadu grāmatas. Šī tematiskā dalījuma 
piemērs ir arī 2023. gada 1. numurs, kurā iekļautie grāmatu 
apskati pieder pie visām te nosauktajām kategorijām. 
Īpašs gandarījums, ka, līdzās nozaru piedāvājumiem un 
daiļliteratūras tulkojumiem, jaunākajā numurā dominē 
oriģinālliteratūra visā tās daudzveidībā.
Lai turpinās un visus mūs satuvina tuvie un tālie literārie 
ceļojumi!  

Sagatavotāji
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu maģistrantūras studiju 
programmas 2. kursa studente Dārta Sīka

LNB Bibliogrāfijas institūta Datu un zināšanu pārvaldības 
nodaļas Standartizācijas eksperte Aija Uzula

LNB Pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centra 
Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa 
nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane

LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu 
lasītavas nozaru informācijas eksperte Irēna Moreino

LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu 
lasītavas informācijas speciāliste Zane Bondare

LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra 
Mākslas lasītavas krājuma ekspertes Ingrīda Peldekse un Līga 
Goldberga

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

Grāmatniecības pētniece Lilija Limane

Komunikācijas speciāliste Ilze Jākobsone

Literatūras blogeres Līva Alksne un Raiva Turka

Kultūras publicists, Bibliokuģa bocmanis Gints Šīmanis

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

Korektore un tīmekļvietnes www.literaturascelvedis.lv 
administratore: LNB Attīstības departamenta Bibliotēku 
attīstības centra tīmekļa resursu redaktore Anna Iltnere

Maketētāja: Enija Lukumiete

 

 
Grāmatu vērtējumos saglabāts vērtētāju individuālais stils
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Sērija “Es esmu…” 
Recenzenti: Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone, 

Dr.philol. Baņuta Rubess, Dr.philol. Kārlis Vērdiņš. 
Rīga: Dienas Grāmata, 2022. 383 lpp.

 ISBN 9789934595622.

Atslēgvārdi
Anšlavs Eglītis; latviešu autoru 
biogrāfijas; latviešu mākslinieki 
un literāti; izceļošana un bēgļu 
nometnes; latviešu trimdas 
sabiedrība un tās attiecības 
ar padomju Latviju

https://www.dgramata.
lv/dg-izdotas-gramatas/
dokumentala-literatura/

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/
ltv/286311/kilograms-kulturas-
2022-literatura-ievas-strukas-
monografija-par-skaisto-un-
aplamo-dzivi

https://www.la.lv/visada-
dzive-skaista-un-aplama

Struka, Ieva. Par skaisto un aplamo dzīvi: 
monogrāfija
Iesaka Ginta Zalcmane

Veronika Janelsiņa – māksliniece un spoža personība ar 
spilgtām un unikālām, tikai viņai tipiskām rakstura iezīmēm. 
Grāmatā iekļauts ne mazums arī ar viņu un viņas ģimeni saistītu 
interesantu, savstarpējās attiecības raksturojošu epizožu. Jau 
minētie Eglītim tuvie cilvēki, draugi un daudzi citi līdzgaitnieki 
spilgti atklājas savstarpējā saskarsmē, sarunās, vēstulēs un 
notikumos. 

Grāmatas vēstījums Strukai izdevies ļoti dzīvs. Gluži kā piesātinātā 
kinofilmā, lasītājam sniegta iespēja iejusties Eglīšu dzimtas 
piedzīvotajā. Ģimene, vecāku attiecības un slimība, pārdzīvojums 
par mātes došanos mūžībā, paša divkārša pietuvošanās nāvei 
un dzīvības alkas. Radošuma un ekstravagances piestrāvota 
dzīve mākslinieku vidē un pirmie spožie literārie panākumi 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, Latvijas okupācija un Baigā 
gada šausmas, paša sīkstums bēgļu gaitās, dzīves tupinājums 
kā “dīpītim” un tad – jauns sākums, izkāpjot Amerikas krastos. 
Piemērošanās apstākļiem, aktīvs literārais darbs, nedrošība 
un neuzticība no padomju Latvijas saņemtajiem signāliem. 
Nerimstošas ilgas pēc Latvijas, nekad vairs tajā neatgriežoties. 

Grāmatā analizēta Eglītim nozīmīgā un ļoti sāpīgā, vairākos viņa 
literārajos darbos skartā Latvijai traģisku vēstures notikumu un 
varas ideoloģijas aspektu tematika. Savā veidā tā ir kā iespēja 
norakstīt pārdzīvoto, kā arī nodot vēstures liecības nākamajām 
paaudzēm. Apjomīgais saturs ar precīzu laikmeta kontekstu ir 
piesātināts izziņas materiāls un sagādā patiesu lasīšanas baudu. 
Katras nodaļas bagātīgo faktu materiālu papildina apjomīgs 
atsauču klāsts ar norādēm uz izmantotajiem resursiem. 

Ievas Strukas monogrāfijas galvenais varonis Anšlavs Eglītis ir 
spilgta, vairumam latviešu zināma personība. Ieguvis mākslinieka 
diplomu, pabeidzot Latvijas Mākslas akadēmiju, ilustrējis vairākas 
savas grāmatas. Visu savu mūžu Eglītis veltījis rakstniecībai, 
sasniegdams izcilas grāmatniecības virsotnes, bijis arī viens no 
retajiem latviešu rakstniekiem, kuri “brīvajā pasaulē” prata izdzīvot 
no rakstniecības.

Eglīša rakstnieka prasmi grāmatā “Rīgas svārki mugurā” (Rīga, 
2000) labi ilustrē dzejnieks, rakstnieks, esejists, kultūrvēsturnieks, 
rakstnieka tuvs draugs un līdzgaitnieks Andrejs Johansons, 
sakot, ka Eglītis toreizējai Rīgas jaunajai paaudzei kļuvis par 
sava veida idolu (dievekli): “Atjautība, zobgalība, griezīgi ass 
un spilgts dzīves norišu vērojums kopā ar smalku smeldzi un 
brīžiem pat sentimentālu jūsmu — tās visas bija īstenās, ar citiem 
nesamaināmās Eglīša īpašības. Viņš rakstīja ar manāmu piepūli, 
bet ar apbrīnojamu enerģiju, bieži vien nosēdēdams pie mašīnas 
dienu pēc dienas no rīta līdz vakaram. Darbu pabeidzot, viņam 
priekšā gulēja dažāda formāta papīru kaudze – veselas loksnes, 
pusloksnes, šauras strēmeles ar pāris teikumiem. Kad visu to 
sagrieza, salīmēja kopā un vēlreiz pārrediģēja, manuskripts bija 
gatavs.”

Strukas monogrāfiju bija ļoti gaidījuši gan Latvijas, gan latviešu 
mītnes zemju diasporu Eglīša daiļrades cienītāji. Tā veidota kā 
astoņu hronoloģiski kārtotu grāmatas nodaļu gredzens – no 
rakstnieka piedzimšanas līdz aiziešanai mūžībā. Grāmatā vēstīts 
par Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas dzimtas dzīvi. Viņa vecāki ir 
rakstnieks un mākslas teorētiķis Viktors Eglītis un skolotāja, tulkotāja 
Marija Eglīte. Anšlavam Eglītim līdzās allaž bijusi dzīvesbiedre 

https://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dokumentala-literatura/originalliteratura-latviesu/biografija/par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dokumentala-literatura/originalliteratura-latviesu/biografija/par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dokumentala-literatura/originalliteratura-latviesu/biografija/par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ar-stastu-krajumu-dadzi-literatura-sevi-piesaka-autore-dzena-andersone.a443089/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/286311/kilograms-kulturas-2022-literatura-ievas-strukas-monografija-par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/286311/kilograms-kulturas-2022-literatura-ievas-strukas-monografija-par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/286311/kilograms-kulturas-2022-literatura-ievas-strukas-monografija-par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/286311/kilograms-kulturas-2022-literatura-ievas-strukas-monografija-par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/286311/kilograms-kulturas-2022-literatura-ievas-strukas-monografija-par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://www.la.lv/visada-dzive-skaista-un-aplama
https://www.la.lv/visada-dzive-skaista-un-aplama
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001102483
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001102483
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Rakstnieka personība atklāta, ielūkojoties vēstuļu sarakstē, 
sarunājoties ar ģimenei piederīgiem cilvēkiem, uzklausot Eglīša 
laikabiedru atmiņas, analizējot literāros darbus. Epistulārais 
mantojums autorei sniedzis vielu arī intīmākām epizodēm. Rakstīts 
ļoti tieši, bet vienlaikus dziļi delikāti, ar lielu pietāti pret iesaistītajiem 
cilvēkiem. 

Tas, ka Eglītis vielu literāriem darbiem allaž noskatījis pasākumos, 
cilvēku savstarpējā saskarsmē un citos notikumos, nav nekāds 
noslēpums. Grāmatā rodams plašs izziņas materiāls par 
sabiedrībā labi zināmiem un arī mazāk pazīstamiem cilvēkiem, 
kuri kļuvuši par romānu varoņu prototipiem. Atrodami piemēri, 
kuros literārie varoņi apveltīti ar Anšlava vai Veronikas rakstura 
iezīmēm. Tiem, kuri lasījuši romānu “Cilvēks no mēness” (Rīga, 1994), 
visticamāk, ir sava versija par to, kurš slēpjas aiz Ģedimina, kurš – 
aiz Andas tēliem. 

Uzrakstīt labu grāmatu par tik lielu cilvēku, kāds bijis Anšlavs 
Eglītis, vispusīgi aptverot notikumu daudzveidību, kas savērpta 
zinātniskā un vienlaikus tik saistošā stāstījumā, ir pa spēkam vien 
dziļi inteliģentai un spēcīgai personībai. Autores devums vērtējams 
kā nozīmīgs monumentālās pētniecības darbs par izcilo latviešu 
kultūras personību Anšlavu Eglīti, un tāds par šo izcilo rakstnieku 
tapis pirmoreiz.

https://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dokumentala-literatura/originalliteratura-latviesu/biografija/par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dokumentala-literatura/originalliteratura-latviesu/biografija/par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dokumentala-literatura/originalliteratura-latviesu/biografija/par-skaisto-un-aplamo-dzivi
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ar-stastu-krajumu-dadzi-literatura-sevi-piesaka-autore-dzena-andersone.a443089/
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Oriģinālproza Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 368 lpp.
 ISBN 9789934312991.

“Dizainere” ir arhitektes Marinas Levinas debijas romāns. 
Sākotnēji rotaļīgais mūsdienu vēstījums izvērsts pārdomāti 
strukturētā, dziļā un daudzslāņainā vēsturiskā romānā, kas 
aptver plašu laika periodu.

Interjeru mākslinieces Martas, viņas ģimenes un kaimiņu 
atmiņstāsti par dzīvi Rīgā un tās apkaimē (Mežaparkā, 
Jūrmalā, Vecāķos) Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kara gados, 
padomju un pēcpadomju periodā ir valdzinošs un nozīmīgs 
liecinājums par aizgājušo laiku, Mežaparka inteliģenci un 
spilgtām personībām, kuru dzimtas stāstus mūsdienās turpina 
viņu bērni. Šajos stāstos ir prieks par ieguvumiem un skaudrs 
vēstījums par zaudējumiem pagātnē, kā arī atgādinājums par 
dzīves neprognozējamību mūsdienu notikumu kontekstā.

Romāna centrālais tēls Marta – veiksmīga interjeru 
māksliniece, kura ļauj ielūkoties savu profesionālo gaitu 
aizkulisēs – mūslaiku Rīgas turīgo pasūtītāju mājokļu pārbūves 
procesā, prestiža interjera un īpaša dzīves stila radīšanas 
pieredzē. 

Spilgtie situāciju apraksti vienlaikus atklāj mūsdienu 
“sabiedrības krējuma” pašapmierinātību, aprobežotību, kā arī 
vēlmi padižoties ar savu mantisko stāvokli. 

Līdztekus profesionāliem vērojumiem atklājas Martas 
personisko attiecību šķautnes – aizraušanās, vēlāk vilšanās 
attiecībās ar mūziķi Robertu, kura dzīvi un karjeru nosaka 
viņa māte. Romāna sižetu caurvij bērnības piedzīvojumi, 
jaunības bohēma, kā arī profesionālās gaitas kopā ar 
draudzeni Ingeborgu – vitālu, nedaudz izaicinošu, taču brīvu un 
neatkarīgu personību. 

Levina, Marina. Dizainere. 
Iesaka Ilze Jākobsone

Ar katru nākamo atmiņstāstu aizvien pārliecinošāk atklājas 
vēstījums par divu ģimeņu draudzību mūža garumā, par dažādu 
paaudžu cilvēku likteņiem garā laika nogrieznī un viņu atstāto 
garīgo vērtību mantojumu.

Atmiņstāstu ainas grāmatā vizualizē mākslinieces Ilzes Sausiņas 
lieliskās nodaļu ilustrācijas. 

Pāršķirot pēdējo lappusi, pavada sajūta, ka vēstījuma nolūks ir 
jaunajai paaudzei izstāstīt stāstu par sevis, savas unikalitātes 
apzināšanās svarīgumu, sava dzīves ceļa meklējumiem, 
studentu dzīvi un tās bohēmu, draudzības un ģimenes nozīmību, 
atspoguļojot pagātnes notikumus un varas režīma ietekmi uz 
katras personības attīstību un dzimtu likteņgaitām.

Autores veikums ir īpašas uzmanības vērts, jo savaldzina ne tikai 
ar atklāto, aizraujošo un vērīgo redzējumu, nozīmīgiem un brīžiem 
skaudriem atmiņstāstu līkločiem, bet vienlaikus sniedz faktiem 
bagātu izziņas materiālu. Marinas Levinas profesionālā pieredze, 
viņas uzkrātās zināšanas kultūras mantojuma izpētē prasmīgi 
ievītas romāna kopējā struktūrā. 

Marina Levina ir arhitekte, kultūras mantojuma pētniece, vairāku 
ar kultūras mantojumu saistītu rakstu autore, arī izdevuma 
“Vecpilsētas stāsti jeb Pavisam patiesa Vecrīgas vēsture” (Rīga, 
2019) autore.

Atslēgvārdi
vēsturisks romāns; atmiņstāsti; 
dizains; arhitektūra; 
kultūrvēsture

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/klaja-nak-
arhitektes-marinas-levinas-
debijas-romans-dizainere.
a488164/

http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112178
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://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nak-arhitektes-marinas-levinas-debijas-romans-dizainere.a488164/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nak-arhitektes-marinas-levinas-debijas-romans-dizainere.a488164/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nak-arhitektes-marinas-levinas-debijas-romans-dizainere.a488164/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nak-arhitektes-marinas-levinas-debijas-romans-dizainere.a488164/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nak-arhitektes-marinas-levinas-debijas-romans-dizainere.a488164/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/klaja-nak-arhitektes-marinas-levinas-debijas-romans-dizainere.a488164/
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Redaktore Daina Grūbe; autores vāka dizains. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 509 lpp. 

ISBN 9789934312601.

Atslēgvārdi
latviešu autoru stāsti 

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/iznacis-
rakstnieces-dzenas-
andersones-stastu-krajums-
sainis.a487710/

https://www.zvaigzne.lv/lv/
gramatas/apraksts/202902-
sainis.html

https://www.
punctummagazine.
lv/2023/02/22/dadzi-izsainoti/

“Dzīve mums nepielāgosies, mēs esam tie, kuriem jāiemācās tai 
pielāgoties.” (489. lpp.)

Tā kā ar Dženas Andersones stāstiem biju jau pazīstama, ar 
nepacietību gaidīju, kad varēšu izlasīt rakstnieces otro stāstu 
krājumu. Te nu manā priekšā ir “Sainis”. Fantāzijas, sapņi, mistika 
un skarbā realitāte – šeit ir pa druskai no visa. Viss sajaucies, 
un brīžiem vairs nevar izšķirt, kas ir kas. Šeit ir arī neiztrūkstošās 
skarbās dzīves atziņas, kas kā “Dadzis”* ieduras ikreiz, kad 
apzinies stāsta varoņu patiesumu, īstumu, nolemtību… 

Nenoliedzami, nosaukums izdevies tikpat trāpīgs kā pirmajam 
Andersones stāstu krājumam. Katrs no mums sev līdzi nēsā 
savu saini. Jo vecāki kļūstam, jo sainis lielāks un smagāks. Cits 
jautājums – cik vērtīgs tas ir? Kas tajā vispār ir iekšā, un vai tas 
smagums vispār ir mans?! 

“Tāpēc, jo svarīgāk šķita atbrīvoties no visa liekā. No nastām 
un tarbām, kas žņaudza kaklu un rāva Gvendu kā atvarā. No 
neīstiem cilvēkiem, ar kuriem viņa pa šo laiku bija aplipusi 
kā skolas ēdnīcas galdapakša ar košļenēm. No sabiedrības 
izdomātiem kanoniem un viltus praviešu ieviestas kārtības. 
No pašsacerēta “tā jābūt” koncepta un medijos sagrābstītām 
patiesībām. No maldiem un fantāzijām, ar ko viņa bija 
pieblīvējusi savu dzīvi kā iebūvētu skapi ar mantām savā 
līdzšinējā dzīvē.” (69. lpp.)

Lasot stāstus, brīžiem sanāk apjukt, jo līdzās ir ar reālām 
situācijām pilni un ļoti īsti stāsti, bet turpat pa vidu – pārspīlēti 
un mistiski vēstījumi, kuros izdoma sajaucas ar realitāti, kādu 
paralēlo pasauli, kura visiem nav saskatāma. Un, tā kā šie stāsti 
neatstāj lasītāju vienaldzīgu, bet paņem un ierauj tevi visu, 
rodas biedējoša sajūta – pēkšņi atrasties kādam līdzās viņa 

Andersone, Džena. Sainis: stāsti.
Iesaka Diāna Rudzīte

paralēlajā pasaulē un nespēt no tās izkļūt. Grāmatas aizvēršana 
nelīdz, jo autore jau ir paguvusi iekļūt tavā galvā.

“Ir grūti, bet dzīve jau vispār ir grūtības. Un mēs esam tas, kā 
mēs tās protam pārvarēt.” (480. lpp.)

Dažādās krīzes situācijās mēdz teikt, ka cilvēks ir sasniedzis 
savas dzīves zemāko punktu. Iekritis dziļā bedrē, varbūt pat – 
nonācis bezdibenī. Stāstā “Virzība uz priekšu” autore izvēlas šo 
punktu apzīmēt tieši pretēji – kā augstāko līdz šim sasniegto 
punktu. Uzrāpties tik augstu tilta smailē, uzbraukt augstākajā 
stāvā, no kurienes tālāk vairs nav kurp – un ko tad? Atliek 
vien ceļš lejup. Bet ne vienmēr viss ir tieši tā, kā izskatās. Arī 
augstākais punkts var būt kāda galapunkts. Kas tad beigu 
beigās ir labāk – būt apakšējā vai augšējā punktā, ja rezultātā 
tāpat tiek pielikts punkts? “Kira iekāpa un ļāva liftam vest sevi uz 
pašu augšējo stāvu.”(196. lpp.)

Andersone mums stāsta par dzīvi, kurā bērni mīl savus vecākus, 
bet kurā vecāki ne vienmēr prot mīlēt savus bērnus; par to, ka 
šie bērni izaug un lipina savu dzīvi paši, kā nu prazdami. Arī par 
to, kas esam, kas gribam būt un kas beigu beigās patiesībā no 
tā sanāk. Vai tā, galu galā, ir mūsu dzīve vai kāda uzspiestais 
sainis?

“Arbalets. –…….Tas ir stops. To sauc par stopu. Vēsturi vēl neviens 
nav atcēlis. Tu zini, kas ir vēsture? Mācījies skolā vēsturi? Kas 
tā par modi gudrot jaunus vārdus vecām, labi pārbaudītām 
lietām? Tas arī ir defekts. Tas ir kā puve, kas iet dziļumā un 
lēnām apēdīs visu šo jūsu nāciju, kura neturas vis pretī, bet ar 
telefoniem rokās šķīst kā tādi puņķi saulē.” (439. lpp.)

*“Dadzis” – pirmais autores stāstu krājums.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/iznacis-rakstnieces-dzenas-andersones-stastu-krajums-sainis.a487710/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/iznacis-rakstnieces-dzenas-andersones-stastu-krajums-sainis.a487710/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/iznacis-rakstnieces-dzenas-andersones-stastu-krajums-sainis.a487710/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/iznacis-rakstnieces-dzenas-andersones-stastu-krajums-sainis.a487710/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/iznacis-rakstnieces-dzenas-andersones-stastu-krajums-sainis.a487710/
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202902-sainis.html
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202902-sainis.html
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202902-sainis.html
https://www.punctummagazine.lv/2023/02/22/dadzi-izsainoti/
https://www.punctummagazine.lv/2023/02/22/dadzi-izsainoti/
https://www.punctummagazine.lv/2023/02/22/dadzi-izsainoti/
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112992
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Oriģinālproza Rīga: Aminori, 2022. 128 lpp. 
ISBN 9789934612190. 

Atslēgvārdi
eseju krājums; kultūra; māksla; 
sabiedrība; 2015.–2020. gads

http://aminori.lv/gramatu-
veikals/agnese-rutkevica-
skumjais-laikmets/

https://ltv.lsm.lv/lv/
raksts/24.01.2023-agneses-
rutkevicas-skumjais-laikmets.
id283999

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/ziema-
parasta-ziema-

https://www.diena.lv/raksts/kd/
intervijas/agnese-rutkevica

Agnese Rutkēviča līdz šim vairāk zināma kā dzejniece, 
dramaturģe, aktrise, bet 2022. gada izskaņā iznāca autores trešā 
grāmata – eseju krājums “Skumjais laikmets” – par mākslu, 
cilvēkiem un dzīvi. Eseju pirmpublicējumi atrodami laikrakstā 
“Kultūras Diena”.  

Eseju kopējais vēstījums ir daudzslāņains un iezīmē ne tikai 
ceļojumu konkrēta cilvēka pasaules uztverē un subjektīvajā 
attieksmē pret notikumiem, lietām, parādībām, bet atgādina 
lasītājam par dažādiem spilgtiem procesiem, kas norisinājušies 
mums līdzās. Lasītājs var savilkt paralēles pats ar savu dzīvi 
− atgriezties individuālās pagātnes ainās un atskatīties uz 
tolaik izjusto un piedzīvoto, par ko reflektējusi autore. Vairāki 
esejās fiksētie notikumi ir kā laikmeta zīmes, kas atgādina, ka 
šodiena patiesībā ir vakardienas atspulgs vai tās nebeidzams 
turpinājums. Rutkēviča akcentējusi ideju par to, ka “vēsturei un 
atmiņām notikumi ir kopīgi. Tām ir viens laiks un telpa. Katrs 
mirklis ir divi mirkļi” (29. lpp.). Mirkļi Rutkēvičas esejās piedzīvojami 
kā jēgpilns un baudāms teksts. 

Krājumā iekļautās esejas aptver laikposmu no 2015. līdz 2020. 
gadam. Fiksētie datumi un atpazīstamie fakti ir uztverami kā 
pieturzīmes, kas apstādina mūsdienu straujo laika ritējumu, 
sniedzot iespēju aizceļot pagātnē. “Mēģinājumi ieiet laika telpā, 
kuru reiz esam sevī apdzīvojuši, ir kā vērot pulksteni uz rokas, kura 
laikrādis sācis joņot atmuguriski.” (16. lpp.) Caur šiem tekstiem 
ir iespējama gan atgriešanās laiktelpā, kurā dzīvojam, gan 
sastapšanās ar to no jauna. 

Rutkēviča, Agnese. Skumjais laikmets. 
Iesaka Raiva Turka

Kāpēc skumjais laikmets? Kā raksta autore, “ikvienā no mums ir 
šis vientuļais punkts, kurā ļaujam patverties atmiņām, cilvēkiem, 
ainavām, pilsētām, skumjām” (11. lpp.). “Skumjais laikmets” aicina 
lasītāju atrast katram savu punktu, kurā glabājas šie skumju 
priekšvēstneši. 

Krājuma kopējo noskaņu raksturo citāts no Josifa Brodska eseju 
grāmatas “Par bēdām un to iemesliem”: “Pasaulei, kurā tu 
grasies apmesties uz dzīvi, nav laba reputācija. Ģeogrāfiski tā 
izskatās labāk nekā vēsturiski. Vizuāli tā joprojām ir pievilcīgāka 
nekā sociāli. Drīz tu pats uzzināsi, ka tā nav patīkama vieta. 
Tomēr tā ir vienīgā pasaule, kura mums dota. Ja arī eksistē 
vēl kāda pasaule, nav garantijas, ka tā ir labāka nekā mums 
pieejamā. Pasaule, kurā grasies apmesties uz dzīvi, - tie ir 
džungļi, tuksnesis un slidens purvs.” (6. lpp.)

Esejās paustais vēstījums pierāda, ka caur skumju pieredzi 
iespējams nonākt pie domu skaidrības un poētiskiem 
secinājumiem par dzīves un mākslas mijiedarbību kopumā. 

Aktieris Mārtiņš Meiers izdevuma pēcvārdā precīzi akcentējis, ka 
eseju krājums ir kā saruna, kuru gribas turpināt, un tam jāpiekrīt, 
jo atsauces gan uz latviešu, gan pasaules personību atziņām 
un viedokļiem var palīdzēt veidot saturīgus dialogus gan ar sevi, 
gan pārējo sabiedrību, kā arī – trauksmaino pasauli ap mums. 
Iespējams, ka pēc eseju izlasīšanas būs vēlme atvērt pašam 
savas dienasgrāmatas lappuses, kur piefiksēt un paturēt būtisko, 
vai turpināt jau iesāktās sarunas.   

http://aminori.lv/gramatu-veikals/agnese-rutkevica-skumjais-laikmets/
http://aminori.lv/gramatu-veikals/agnese-rutkevica-skumjais-laikmets/
http://aminori.lv/gramatu-veikals/agnese-rutkevica-skumjais-laikmets/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.01.2023-agneses-rutkevicas-skumjais-laikmets.id283999
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.01.2023-agneses-rutkevicas-skumjais-laikmets.id283999
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.01.2023-agneses-rutkevicas-skumjais-laikmets.id283999
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.01.2023-agneses-rutkevicas-skumjais-laikmets.id283999
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ziema-parasta-ziema-poetiska-egles-ratnieces-un-rutkevicas-jaunako-gramatu-apskats.a494005/%3Futm_source%3Dlsm%26utm_medium%3Dtheme%26utm_campaign%3Dtheme
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ziema-parasta-ziema-poetiska-egles-ratnieces-un-rutkevicas-jaunako-gramatu-apskats.a494005/%3Futm_source%3Dlsm%26utm_medium%3Dtheme%26utm_campaign%3Dtheme
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ziema-parasta-ziema-poetiska-egles-ratnieces-un-rutkevicas-jaunako-gramatu-apskats.a494005/%3Futm_source%3Dlsm%26utm_medium%3Dtheme%26utm_campaign%3Dtheme
https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/agnese-rutkevica-tu-esi-ta-acs-viss-parejais--krasaini-stiklini-14293357
https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/agnese-rutkevica-tu-esi-ta-acs-viss-parejais--krasaini-stiklini-14293357
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001115274
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Ceļojumu apraksti Bauska: [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. 
[atkārtots izdevums; pirmizdevums 1928. g.] 199 lpp. 

ISBN 9789934858192. 

Atslēgvārdi
latviešu ceļotāju apraksti; 19. gs. 
nogale; Valdis; Jānis Kriškāns

https://www.la.lv/valdis-kurzeme-
celotaja-pieredzejumi-un-
verojumi-dievzemites-ares-un-
setas

Atbilstoši mūsu izdevuma satura koncepcijai, grāmatas 
apskats iederas izdevuma “Literatūras ceļvedis” sadaļā – 
“iepriekšējo gadu, pārizdotas vai savulaik neiekļautas, bet 
vērību pelnījušas grāmatas”. Šis ieteikums adresēts tiem, 
kuri, līdzīgi man, bija palaiduši garām grāmatas atkārtoto 
izdošanu pirms dažiem gadiem, un nebija lasījuši arī tās 1928. 
gada pirmizdevumu. Saturiski šīs senās ceļojuma piezīmes 
visvairāk, protams, būs saistošas tagadējiem kurzemniekiem 
un zemgaliešiem, jo aizkustinošā stilā un valodā veidotais, 
bet vienlaikus ļoti izzinošais stāstījums skar toreizējās Lejas–
Kurzemes teritoriju – gan tikai tās daļu, ko iespējams vienā 
saistītā maršrutā kājām pieveikt (pie īpašas veiksmes un pa 
gabaliņam – arī zirga pajūgā) aptuveni mēneša garumā. 
Protams, interesi grāmatai piesaistīja arī te iekļautais mana 
dzimtā Leišmalītes pagasta un bērnības skolas bibliotēkas 
īss raksturojums. Tomēr diezgan droši var teikt, ka grāmata 
sniegs lasīšanas baudu arī citiem kultūrvēstures, ģeogrāfijas 
vai ceļojumu stāstu gardēžiem. Pēc tās izlasīšanas iesaku 
ieskatīties Latvijas kartē – ceļojums tiek uzsākts Jaunjelgavā, 
bet noslēdzas – Kandavā, tātad loks ir noiets pamatīgs! Kas 
īpaši būtiski – lai gan grāmata pirmizdota 1928. gadā, pats 
ceļojums noticis un tā piezīmes fiksētas krietni agrāk – 19. 
gadsimta 90. gados, kad jau uzreiz pa daļām publicētas 
laikrakstā “Dienas Lapa”. Nemaz nerunājot par pagastu, skolu, 
dievnamu, naktsmītņu, pilsētu un lauku cilvēku un vides lielisko 
un spilgto raksturojumu, vērā ņemama ir arī, piemēram, 
ekspedīcijas plānošana savlaicīgi izsūtītu vēstuļu formā, jo 
īpaši – to salīdzinot ar mūsdienu loģistikas iespējām. Tā kā 
nesen izveidoju apskatu par šodienīgu Latvijas apceļošanu 

Valdis. Kurzemē. Ceļotāja pieredzējumi 
un vērojumi Dievzemītes ārēs un sētās.
Iesaka Anda Saldovere

aptuveni līdzīga garuma maršrutā (Malnace, Lauma. Es eju: 190 
kilometru vienatnē no Ērgļiem līdz Kārsavai. Rīga: Latvijas Mediji, 
2022.) – ir ko pārdomāt un salīdzināt – laiki pavisam citi, bet 
ļaudis un viņu tikumi daudz nemainās… 

Latvijas apceļotājs un šīs grāmatas sarakstītājs ir mums 
labi zināmais rakstnieks, “Staburaga bērnu” autors Valdis 
(Voldemārs Zālītis, 1865–1934, dzimis Sausnējas pagastā) – 
ne velti aprakstos jaušams autora poētiskais stāstījuma stils, 
priecājoties par tēvzemes neatkārtojamo dabu. Otrs viņa 
biedrs un līdzgājējs – Jānis Kriškāns (abi tolaik strādājuši par 
skolotājiem, tādēļ varējuši lietderīgi izmantot skolas vasaras 
brīvlaiku). Ceļojuma apraksts ietver Jaunjelgavu, Bausku, 
Rundāli, Eleju, Dobeli, Blīdeni, Saldu, Kuldīgu, Sabili, Kandavu, 
Tukumu, daudzus pagastus. Stāstījumā netrūkst ne vien 
vērojumu, bet arī pārdomu par redzēto. Grāmatu bagātina tā 
laika Latvijas zīmīgu vietu fotoattēli. Lasīšanai apzināti izvēlējos 
grāmatas pirmizdevumu – tieši iedzeltenās, trauslās lappuses 
un pabalējušie foto sniedz tai pievienoto vērtību. Gribētos arī 
domāt (lai gan nav pierādījumu), ka Imants Ziedonis, ceļojot un 
rakstot savu “Kurzemīti”, zināmā mērā varētu būt bijis arī Valda 
idejas iedvesmots…

Abi izdevumi lasīšanai pieejami LNB, kā arī citu akadēmisko un 
publisko bibliotēku krājumos.

https://www.la.lv/valdis-kurzeme-celotaja-pieredzejumi-un-verojumi-dievzemites-ares-un-setas
https://www.la.lv/valdis-kurzeme-celotaja-pieredzejumi-un-verojumi-dievzemites-ares-un-setas
https://www.la.lv/valdis-kurzeme-celotaja-pieredzejumi-un-verojumi-dievzemites-ares-un-setas
https://www.la.lv/valdis-kurzeme-celotaja-pieredzejumi-un-verojumi-dievzemites-ares-un-setas
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-000899782
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-000899782
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Oriģinālproza pusaudžiem Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 141 lpp. 
ISBN 9789934314308. 

Atslēgvārdi
stāsti pusaudžiem; karš 
Ukrainā

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/literatura/veltijums-
ukrainas-kara-berniem-
dzintara-tilaka-gramata-
zlatas-cels.a491747/

https://www.youtube.com/
watch?v=e6xOb3Zp53g

Kā visi labi zinām – laiks skrien vēja spārniem, un labāk to pateikt 
grūti. Diemžēl, tikpat strauji aizlidojis vesels kara gads, kaut 
bezgala smagi to apzināties, un bezpalīdzības sajūta neatstājas. 
Turklāt gads tomēr ir laika nogrieznis, kurā būtu varējis notikt 
ļoti daudz labu lietu – gan finansiālu, gan morālu ieguldījumu, 
pozitīvu emociju utt. – Latvijā, Ukrainā, Eiropā, pasaulē… Un tomēr 
mūsu drosmīgā kaimiņvalsts joprojām ir pasaules uzmanības 
centrā šī bezjēdzīgā kara dēļ. Līdzās materiāliem ziedojumiem 
viens no veidiem, kā varam atbalstīt ukraiņus mūsu domu un 
sajūtu līmenī – neklusēt, pārrunāt Ukrainas notikumus arī mūsu 
ģimeņu ietvaros. Pirms nepilna gada sagatavotais “Literatūras 
ceļveža” numurs bija veltīts Ukrainas literatūrai kopumā – to var 
skatīt https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33415573.pdf vai jaunajā 
tīmekļvietnē https://www.literaturascelvedis.lv/par-gramatam/
categories/aprilis-2022

Nupat, februārī, tieši plašu sabiedrības rezonansi guvušajā 
kara gadadienā, manās rokās nonāca Dzintara Tilaka grāmata 
“Zlatas ceļš: veltījums Ukrainas kara bērniem”. Un tas ir labi, 
ka par Ukrainu tagad raksta arī cittautu autori. Iespējams, 
tieši rakstnieku atpazīstamība un izteiksmes veids mūsu, 
īpaši jaunākajiem lasītājiem varētu būt uzmanību piesaistošs 
nosacījums. Tilaka vieglais, uzrunājošais rakstības stils nu jau 
zināms kā maziem, tā lieliem lasītājiem; viņa līdz šim iznākušās 
20 grāmatas tā arī iedalāmas – puse no tām adresēta skolas 
vecuma lasītājiem, otra puse – pieaugušajiem. Kara bērni – tā 
ir literatūrā ne pārāk izplatīta, varbūt tāpēc, ka tik smaga, bet 
ļoti nozīmīga tēma. Domāju, ka jaunāko Tilaka grāmatu – par 
trīspadsmitgadīgo ukraiņu meiteni Zlatu – vispareizāk būtu 

Tilaks, Dzintars. Zlatas ceļš: 
veltījums Ukrainas kara bērniem. 
Iesaka Anda Saldovere

izlasīt un pēc tam pārrunāt vecākiem kopā ar viņu pusaudžiem. 
Šī varētu būt ieteicama, nedaudz vieglāka alternatīva 
nomācošo ikdienas ziņu sižetiem un biedējošajai kara statistikai, 
kas mūs, īpaši bērnus, reizēm visai traumējoši uzrunā caur visu 
veidu sabiedriskajiem medijiem. Protams, arī Zlatas stāsts par 
viņas, bez ģimenes palikušas pusaudzes, bīstamām situācijām 
pilno, vientuļo ceļojumu cauri Ukrainai pie saviem Latvijas 
vecvecākiem ir smags, bezgala skumjš, sirdi plosošs, un citāds 
tas nevar būt. Līdzīgu stāstu autors uzklausījis no kādas reālas 
Latvijā dzīvojošas ukraiņu ģimenes – tātad, daļa notikumu ir 
patiesa. Otra daļa, iespējams, ir rakstnieka radošums, medijos 
lasītā un redzētā interpretācija. Tomēr izlasītais raisa lielu 
ticamības sajūtu, un, kas ir vēl būtiskāk, stāstu caurstrāvo 
pozitīvisms un neizmērojama labestība, cilvēkmīlestība. Un, 
pat ja notikumi šķiet brīžiem mazticami, autors savu mērķi ir 
sasniedzis – pierādot, ka par karu ar bērniem jārunā un var 
runāt citādi. Bet nezināt par notiekošo vispār mums nav tiesību. 
Un mūsu bērniem arī. Domāju, šo grāmatu var izmantot arī 
publiskajās bibliotēkās, organizējot pasākumus pusaudžu 
auditorijai. 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/veltijums-ukrainas-kara-berniem-dzintara-tilaka-gramata-zlatas-cels.a491747/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/veltijums-ukrainas-kara-berniem-dzintara-tilaka-gramata-zlatas-cels.a491747/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/veltijums-ukrainas-kara-berniem-dzintara-tilaka-gramata-zlatas-cels.a491747/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/veltijums-ukrainas-kara-berniem-dzintara-tilaka-gramata-zlatas-cels.a491747/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/veltijums-ukrainas-kara-berniem-dzintara-tilaka-gramata-zlatas-cels.a491747/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3De6xOb3Zp53g
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3De6xOb3Zp53g
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33415573.pdf
https://www.literaturascelvedis.lv/par-gramatam/categories/aprilis-2022
https://www.literaturascelvedis.lv/par-gramatam/categories/aprilis-2022
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001116192
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001116192
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
bērnu garstāsts; Baltijas lasis; 
Atlantijas lasis; zemūdens 
dzīve; lašu nārsts

https://liels-un-mazs.myshopify.
com/products/lasis-stasis-un-
atlasijas-okeans?

https://www.lsm.lv/raksts/dzive-
-stils/vecaki-un-berni/gramatu-
jaunums-mazajiem-lasitajiem

https://www.diena.lv/raksts/
kd/gramatas/izdots-dainas-
tabunas-garstasts-berniem-_
lasis-stasis-un-atlasijas-
okeans_-14290344

Ilustrējusi Agate Lielpētere. 
Liels un mazs, 2022. 74 lpp. 

ISBN 9789934574863.Tabūna, Daina. Lasis Stasis un Atlasijas 
okeāns. 
Iesaka Anna Iltnere

šodien nav vairs īsti iespējams. Vai drīzāk – tas nebūtu pareizi. 
Jautājums – cik gudri autors prot ekoloģijas tēmas bērnam 
pasniegt. Dainai Tabūnai tas ir izdevies lieliski. Pamācība netiek 
pasniegta didaktiski, tomēr bērnam, lasot stāstu, ir saredzamas 
pavisam tiešas piesārņojuma sekas (drosmīgais Stasis gandrīz 
nosmok vilinoši spīdīgās hēlija balona paliekās). Arī tas, ka 
autore rakstīšanas procesā ir konsultējusies ar zooloģi un 
hidrobioloģi, tekstā ir jūtams. Lasītājam netiek samelots nekas 
un tiek iemācīts par lašu dzīvi daudz. Pat ja zivīm zīmējumā kājās 
ir smuki zābaciņi.

Laša dzīves ceļš ir fascinējošs dabas piemērs. Arī neizsmeļams 
metaforu avots: peldēt pret straumi; magnētiski dzīties tālumā, 
lai beigās tomēr atgrieztos mājās. Daina Tabūna savu pirmo 
prozas grāmatu bērniem raksta tieši par lašiem. Par Atlantijas 
laša “brālēniem” Baltijas lašiem. “Lasis Stasis un Atlasijas 
okeāns” ir sirsnīgs, gudrs, neizskaistināts garstāsts par sapņiem, 
bailēm, drosmi, kļūdām, vērtību pārvērtēšanu un svarīgāko 
dzīvē. Reizēm, lai atrastu laimi, īsākais ceļš nav iespējams. 

Grāmatu vakaros lasījām kopā ar jaunāko puiku. Plusiņu 
izdevumam daudz. Sākot no lipīgām vārdu spēlēm (Lasis Stasis, 
Atlasijas okeāns, arī – lasīt par lasi!) līdz grāmatas ilustrācijām. 
Agatei Lielpēterei ir izteikts mākslinieces rokraksts, un tas ir 
viens no grāmatas trumpjiem. Astoņgadīgam zēnam zīmējumi 
sākumā liekas “tādi dīvaini”. Bet “dīvainais” nereti ir ceļš uz 
ilgāku pētīšanu, kas mūsdienu tempā ir zelta vērtē. Kāpēc 
zivīm ir zābaki? Pavērojam rūpīgāk – ja tā padomā, zivs aste 
nudien izskatās pēc kopā saliktiem zābaciņiem. Kāpēc Lasim 
Stasim pāri pārvijusies bekona šķēle? Tas nav bekons, bet gan 
jūraszāle. Sarkana jūraszāle? Jā, arī tādas jūrā aug, un vēlāk jau 
pārsteigums tiek gūglēts, izzināts, apstiprināts. Arī grāmatas 
iekšvāks ir ilustrācija, pie kuras atgriezties vēl un vēl, velkot līdzi ar 
pirkstiņu: redzama karte ar iezīmētu galvenā varoņa ceļojumu 
no kādas Latvijas upes līdz pat Atlantijas okeānam. Bērnu 
rosina arī fakts, ka tuvējo valstu robežlīnijas ieguvušas tikko 
samanāmus dzīvnieku atveidus – gribas papētīt arī citu valstu 
un salu kontūras un izdomāt, pēc kā izskatās tās. 

Rakstīt par dabu, nepieminot cilvēces postošo nospiedumu, 

Oriģinālproza bērniem

https://liels-un-mazs.myshopify.com/products/lasis-stasis-un-atlasijas-okeans%3F_pos%3D1%26_psq%3DLasis%2520stasis%26_ss%3De%26_v%3D1.0
https://liels-un-mazs.myshopify.com/products/lasis-stasis-un-atlasijas-okeans%3F_pos%3D1%26_psq%3DLasis%2520stasis%26_ss%3De%26_v%3D1.0
https://liels-un-mazs.myshopify.com/products/lasis-stasis-un-atlasijas-okeans%3F_pos%3D1%26_psq%3DLasis%2520stasis%26_ss%3De%26_v%3D1.0
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/gramatu-jaunums-mazajiem-lasitajiem-dainas-tabunas-garstasts-lasis-stasis-un-atlasijas-okeans.a484455/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/gramatu-jaunums-mazajiem-lasitajiem-dainas-tabunas-garstasts-lasis-stasis-un-atlasijas-okeans.a484455/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/gramatu-jaunums-mazajiem-lasitajiem-dainas-tabunas-garstasts-lasis-stasis-un-atlasijas-okeans.a484455/
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdots-dainas-tabunas-garstasts-berniem-_lasis-stasis-un-atlasijas-okeans_-14290344
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdots-dainas-tabunas-garstasts-berniem-_lasis-stasis-un-atlasijas-okeans_-14290344
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdots-dainas-tabunas-garstasts-berniem-_lasis-stasis-un-atlasijas-okeans_-14290344
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdots-dainas-tabunas-garstasts-berniem-_lasis-stasis-un-atlasijas-okeans_-14290344
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdots-dainas-tabunas-garstasts-berniem-_lasis-stasis-un-atlasijas-okeans_-14290344
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Daiļliteratūras tulkojumi No somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 320 lpp.

 ISBN 9789934313462.

Somu rakstnieka Tommi Kinnunena romāns vēsta par ceļu tā 
vistiešākajā un arī plašākajā nozīmē. Ir 1945. gada pavasaris, 
kad vācieši sāk savu atkāpšanos no sagrābtajām Norvēģijas 
teritorijām. Viņiem līdzi no Somijas atnākušās somu sievietes, 
kas uz Vāciju līdzi ņemtas netiek, nu top par gūsteknēm. Romāna 
galvenās varones – piecas somietes, kurām negaidīts likteņa 
pavērsiens dāvā iespēju bēgt uz mājām – dodas garā un 
sarežģītā ceļā atpakaļ uz Somiju. Ko katrai no viņām nozīmē 
šis ceļš, kurp tas patiesībā aizvedīs un ar kādām sekām katrai 
no viņām būs jāsaskaras, neviena nezina. “Tagad nāves bailes 
bija atlaidušas savu tvērienu un to vietā stājušās dzīves bailes.” 
(53. lpp.) Mani kā lasītāju ieintriģē autora jau ievadrindās 
liktais novēlējums: “tiem, kam klusēšana ir vieglākais ceļš.” 
Pie šī teikuma, lasot romānu, domās atgriežos atkal un atkal, 
pārdomājot tā nozīmi ne tikai izlasītā kontekstā.

Pieļauju, ka šo grāmatu iespējams lasīt divējādi – pārzinot 
vēsturisko ainu vai arī atstājot to ārpus sava redzesloka. Mani 
vienmēr iedvesmojušas grāmatas ar pievienoto vērtību, kas 
bagātina manas zināšanas. Kinnunena romāns ļauj ieskatīties 
lasītājam iepriekš nezināmas vēstures aizkulisēs. Par Somijas 
vēsturi izpratu vien vispārzināmus faktus no skolas vēstures 
grāmatām, līdz ar to romāna tēma – Otrā pasaules kara laikā 
brīvprātīgi ar vācu karaspēku izceļojušās somietes, kuras 
sniegušas palīdzību kareivjiem kā viņu veselības aprūpētājas, 
mazgātājas, pavāres, arī mīļākās, ar visa šeit minētā izraisītajām 
sekām –  man bija sveša. Izrādās, Somijā tas ir bijis tabu temats, 
varētu pat teikt, Otrā pasaules kara kārtējā neglītā seja. “Bailes 
bija atnākušas uz palikšanu […] Un kas slikts ar Ireni varētu 
notikt? Viņa taču nebija izdarījusi neko nepareizu.” (19. lpp.) 

Kinnunens, Tommi. Nožēlu neizteica: 
ceļa romāns.
Iesaka Aija Uzula

Romāns vēsta par karu ar sievietēm galvenajās lomās. Lai 
gan es pati šo savu apgalvojumu varētu arī noliegt, jo brīžiem 
šķiet, ka sievietes šeit ir vīriešu upuru lomā un cīnās ar sekām. 
“Reizēm šķita, ka karošana skar arī sievietes, bet reizēm, ka ne. 
Tika uzsvērts, ka frontes ir divas, viena pret ienaidnieku, bet 
otra aizmugurē, jo cīņā piedalās visa nācija. Tomēr sievietēm 
no aizmugures frontēm nebija nekādas teikšanas, jo kari tika 
sākti un beigti, viņām neprasot.” (104. lpp.) Šīs brīvprātīgās 
līdzgājējas, kā izrādās, lasot vēsturiskas piezīmes dažādos 
avotos, bijis nācijas kauna traips, tām dzimušo vāciešu bērnu 
likteņi emocionāli nesa līdzi dziļu smeldzi. Nacistu īstenotā 
Lebensborn programma, kuras ietvaros vācieši radīja rasistiski 
tīrus un veselus vāciešu bērnus jeb tyskerunger, šo bērnu mātes 
vietējo acīs padarīja par tā dēvētām tyskertøser (vāciešu 
padauzas). Šī smeldze romāna galveno varoņu klusēšanā, ejot 
garo mājupceļu, izvirzās priekšplānā, taču ne mazāk svarīgi 
autoram ir katras personīgie iemesli, aizdodoties līdzi vāciešiem. 
Manuprāt, romānā izskan ne vien somu sieviešu nosodījums 
dažādās gradācijās, bet būtiska ir arī atziņa, ka katrs mēs esam 
sava ceļa gājējs, ka katram savs krusts nesams, ka mēs katrs 
tikai un vienīgi paši esam atbildīgi par saviem lēmumiem – lai 
arī cik pateicīgi dažkārt ir apstākļi, kad konkrētās situācijās tiek 
vainoti citi cilvēki vai laikmets. No grāmatas sev paņemu Irenes 
ceļa domugraudus: “Dzīvē viņa bija kalusi dažādus plānus, 
reizēm domājusi, ka paliks, un pēc tam gribējusi aiziet, taču, kad 
reiz lēmumu bija pieņēmusi un īstenojusi, pasaule bija strauji 
mainījusies un izdarīto būtu gribējies atsaukt. Vienīgā mācība 
no visa bija tāda, ka dzīve ilgi nepaliek nemainīga, bet, kolīdz pie 
tās sāk pierast, aizplūst citviet.” (315. lpp.)

Atslēgvārdi
somu romāni; Otrais pasaules 
karš

https://lililasa.wordpress.
com/2022/12/25/tonni-
kinnunens-nozelu-neizteica/ 

https://www.zirnis.lv/01-01-
2023/114478

https://www.facebook.com/
groups/151283348860960/
posts/1142041316451820/

https://sandrakoka.com/
blog/2022/12/tommi-
kinnunens-nozelu-neizteica

http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112997
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112997
https://lililasa.wordpress.com/2022/12/25/tonni-kinnunens-nozelu-neizteica/
https://lililasa.wordpress.com/2022/12/25/tonni-kinnunens-nozelu-neizteica/
https://lililasa.wordpress.com/2022/12/25/tonni-kinnunens-nozelu-neizteica/
https://www.zirnis.lv/01-01-2023/114478
https://www.zirnis.lv/01-01-2023/114478
https://www.facebook.com/groups/151283348860960/posts/1142041316451820/
https://www.facebook.com/groups/151283348860960/posts/1142041316451820/
https://www.facebook.com/groups/151283348860960/posts/1142041316451820/
https://sandrakoka.com/blog/2022/12/tommi-kinnunens-nozelu-neizteica
https://sandrakoka.com/blog/2022/12/tommi-kinnunens-nozelu-neizteica
https://sandrakoka.com/blog/2022/12/tommi-kinnunens-nozelu-neizteica
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Daiļliteratūras tulkojumi No somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 320 lpp.

 ISBN 9789934313462.

Kinnunena romāns līdzinās drāmai drāmas galā – pat 
nebeidzamai drāmai, bet varbūt tas ir tikai mans kā sievietes 
skatījums. Arī par to aizdomājos, vai vīrieša skatījums uz 
šo tekstu būtu atšķirīgs? Reflektējot par grāmatu, nevarēju 
nedomāt par sievišķo un vīrišķo ne tikai romāna kontekstā, bet 
arī par autora – vīrieša – spēju rakstīt atturīgi, šķietami bez 
subjektīvā skatījuma – atveidot notikumus tā, kā tie varētu būt 
raisījušies, lai gan dzimis un audzis šis vēstījums tikai autora 
prātā. Kinnunena stilu var uzskatīt par viņa atpazīstamības un 
veiksmes atslēgu, jo viņš spēj rakstīt šķietami bez emocijām. 
Mani nepamet azartisks mēģinājums iedomāties, kā būtu, ja 
šo vēstures epizodi aprakstītu sieviete – vai dramatisms būtu 
vārdos izteiktāks, klātesošāks?

Izlasītais raisa neviennozīmīgas izjūtas, tostarp tāpēc, ka 
autors man ļauj izvēlēties to, kā patiesībā jūtos, uzzinot par 
šo sieviešu traģēdiju. Atzīšos, es joprojām domāju par to, kā 
vērtēju romāna varones, sevišķi Ireni, kuras ceļa atspoguļojums 
romānā ir visgarākais un daudzpusīgākais. Es teiktu, ka viņa ir 
apmaldījusies un pazudusi sevī, tā arī nespējot sevi sastapt un 
apjaust pa īstam; tieši pretēji – šķiet, ka Irene jau sākumā vēlējās 
bēgt no sevis, savas Somijā vadītās dzīves, tādēļ izvēlējās 
sekot vāciešiem. Un tomēr – kāpēc gan viņa izmantoja iespēju 
atgriezties? Uz šo jautājumu gan nespēju rast skaidru atbildi, jo 
viņas ceļa noslēgums romānā nebūt nav viennozīmīgs. “Raudāt 
varēs pēc tam, viņa teica, taču nekad neraudāja.” (278. lpp.)

Kinnunens, Tommi. Nožēlu neizteica: 
ceļa romāns.
Iesaka Aija Uzula

Romāns “Nožēlu neizteica” (2020) ticis nominēts gandrīz visām 
nozīmīgākajām Somijas literārajām balvām, vairākas no tām arī 
saņēmis.

Pieejama arī e-grāmata.

Atslēgvārdi
somu romāni; Otrais pasaules 
karš

https://lililasa.wordpress.
com/2022/12/25/tonni-
kinnunens-nozelu-neizteica/ 

https://www.zirnis.lv/01-01-
2023/114478

https://www.facebook.com/
groups/151283348860960/
posts/1142041316451820/

https://sandrakoka.com/
blog/2022/12/tommi-
kinnunens-nozelu-neizteica
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No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. 
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022. 112 lpp. 

ISBN 9789984238937.

Daiļliteratūras tulkojumi

Tik neatvairāmi izsmalcināts pieskāriens...

Atslēgvārdi
itāļu romāni

https://www.
punctummagazine.
lv/2022/02/23/cilveks-
observatorija/

Ja tiek meklēts spraigs sižets, stāsts par varoņu likteņa 
peripetijām, psiholoģiski pamatotām raksturu niansēm, 
attiecībām un visu ar cilvēku trauksmainām gaitām un domām 
saistītu, Italo Kalvīno “Palomars” nebūs īstā izvēle. Tā ir smalka 
un niansēta izjūtu un pārdomu grāmata, kas fiksē galvenā 
varoņa Palomara kunga domu un jūtu pilnās gaitas dažādās 
dzīves vidēs un situācijās. Vietas, kur Palomars atrodas, domas, 
kas rimti nodarbina viņa prātu, nav nekādas ekstrēmās, tā ir 
parasta vide visparastākajā pasaulē. Bet veids, kādā pasniegta 
šī banālā dzīve, ir gana neparasts, savdabīgs, svaigs, jo tas 
ir autora oriģinālais skatījums uz lietām, vidi, cilvēku. Teksti ir 
vienlaikus reāli, bet atrauti no realitātes, ietiecoties romantikas, 
fantāzijas un filozofijas sfērās. Tomēr darbs neprasa no lasītāja 
prāta spriedzi, jo gaisīgo, pat ēteriski vieglo tekstu uztverei 
pietiek ar noskaņošanos uz nepretenciozu pārdomu un izjūtu 
viļņa.

Lasītāja interesi virza gan pārdomu svaigums un filozofiskā 
piesātinātība, gan interesantā, matemātiskai spēlei līdzīgā 
teksta struktūra. Rakstnieka matemātiskā spēlēšanās literatūras 
vēsturē tiek dēvēta par ars combinatoria (kombinēšanas 
māksla). Šīs metodes pamatā ir tādas filozofiskās teorijas kā 
semiotika un strukturālisms, ar kurām aizrāvies arī Kalvīno. Arī 
“Palomarā” jūtama strukturālisma ietekme, jo teksts sadalīts 
noteiktā sistēmā numurētās trīs lielās daļās, katra no tām – trīs 
apakšnodaļās. Katram ciparam un to kombinācijām atbilst 
noteikta vide un abstrakcijas, nosacītības pakāpe, kas novirza 
darbību dabā, arhitektu radītā telpiskā vidē vai sabiedrībā. 
Savukārt cipars nosaka apraksta formu – vai tas ir vērojums, 
vizuālā vai kultūras pieredze, simboliskā un filozofiskā uztvere, 

Kalvīno, Italo. Palomars.
Iesaka Lilija Limane

meditācija. Sižetu virza galvenā varoņa atrašanās kādā no 
vidēm, tai atbilstošas izjūtas un pārdomas. Lai gan noteikta 
struktūra, kompozīcija un loģika nosaka sacerējuma sižeta 
vienotību, tomēr es neriskētu noteikt darba žanru. Lai arī 
definēts kā romāns, manuprāt, darbs drīzāk nosaucams par 
filozofiskām esejām, savukārt to literārā izsmalcinātība tomēr 
atvaira domu par filozofiju, liekot darbu piepulcināt tīri estētiskai 
parādībai.

Nelielā apjoma grāmata, nepavēstot neko ārēji jaunu, manī 
atstāja maigu un dziļu iekšēju nospiedumu. 

Oriģinālvalodā romāns izdots 1983. gadā.
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Atslēgvārdi
dāņu romāni

https://bookanista.com/anne-
cathrine-bomann/

https://www.zvaigzne.lv/lv/
gramatas/apraksts/202539-
agate.html

Daiļliteratūras tulkojumi No dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 128 lpp. 

ISBN 9789934314605.  

Dāņu autores Annes Katrīnes Bomanes grāmata “Agate” ir 
brīnišķīga savā vienkāršībā un spējā lasītāju aizkavēt grāmatas 
lappusēs ilgāk nekā nepieciešams. Grāmatas apjoms ir neliels, 
taču tajā skartās tēmas ir gana nopietnas un pārdomas 
raisošas. 

Romāna darbība norisinās Parīzē, aptuveni 1948. gadā. Stāsta 
caurviju tēma ir psihoterapeita tikšanos apraksti ar kādu klienti, 
kura ļoti vēlas nākt uz viņa sesijām, lai gan zina, ka dakters 
jau pošas pensijā. Jaunā kliente atšķiras no vairuma citu, un 
psihoterapeitam rodas vēlme izprast, kādēļ Agate par savu 
terapeitu izvēlējusies tieši viņu. Rezultātā no šīm terapijām 
ieguvēja ir ne tikai kliente, bet arī pats psihoterapeits. 

Man kā lasītājai bija ļoti saistoši ielūkoties psihoterapeita un 
Agates sesijās; brīžiem pat šķita, ka arī es tajās piedalos kā 
novērotājs no malas. Sarunu laikā Agate un psihoterapeits 
pārrunā aktuālus jautājumus – mentālo veselību, vientulību, 
mīlestību, bērnības traumas, arī lietas, kuras katram būtu 
dzīvē jāpaveic. Sesijās kopā pavadītais laiks izrādās nozīmīgs 
gan psihoterapeitam, gan Agatei, jo abi iedrošina viens otru 
paskatīties uz pasauli citādāk.

Nereti dzīvē satiekam cilvēkus, kuri tajā ienākuši īstajā brīdī 
un laikā, ko atzīstam vien vēlāk. Šāda ir arī Agates tikšanās 
ar psihoterapeitu. Kāds cilvēks reizēm var izmainīt visu mūsu 
pasauli ar sarunu, pareizi formulētu jautājumu vai ar savu 
klātbūtni vien. Romānā šādas satikšanās psihoterapeitam ir ar 
vairākiem personāžiem (ne visi ir viņa klienti), kas pierāda, cik 
daudz dažkārt spēj izmainīt viens cilvēks. 

Bomane, Anne Katrīne. Agate. 
Iesaka Madara Freivalde

Ja stāsta sākumā psihoterapeits skaitīja seansus, cik viņam 
atlikuši līdz pensijā došanās brīdim, tad vēlāk viņš to darīt 
pārstāja, jo bija ieguvis jaunu skatījumu uz dzīvi un tās 
baudīšanu. 

Romāns ir lielisks atgādinājums tam, ka, dzīvojot dzīvi pilnvērtīgi 
un ielaižot tajā citus, līdz tam neiepazītus cilvēkus, varam 
turpināt augt, attīstīties, piedzīvot ko jaunu, tādējādi izkļūstot no 
vientulības, kura pa laikam mēdz piezagties daudziem. 

https://bookanista.com/anne-cathrine-bomann/
https://bookanista.com/anne-cathrine-bomann/
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No igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. 190 lpp.

ISBN 9789934314797.

Daiļliteratūras tulkojumi pusaudžiem

Reinausa, Rēli. Kā mans tētis atrada sev 
sievu.
Iesaka Madara Freivalde

Amizantu situāciju grāmatā netrūkst, taču viena no tām manu 
sirdi sasildīja īpaši: pēc iepazīšanās ar kādu no sievietēm Keitas 
tētis pievēršas grāmatu lasīšanai. Kamēr draudzene atrodas 
komandējumā, viņš izlasa ļoti daudz grāmatu. It kā sīkums, taču 
vienkāršs veids, kā atpazīt, vai otrs cilvēks ir patiesi iemīlējies – 
jo ir gatavs apgūt ko jaunu, sev netipisku, kas šajā gadījumā ir 
grāmatu lasīšana. 

Pieejama arī e-grāmata.

Līvas Alksnes viedoklis

Igauņu rakstnieces Rēli Reinausas jaunākā grāmata latviešu 
valodā it kā būtu liekama bērnu grāmatu plauktiņā, taču tā pa 
īstam saprotama, manuprāt, būs tieši pieaugušajiem. Lai gan 
pieaugušais nespēs šo stāstu pilnvērtīgi lasīt ar bērna acīm un 
prātu, taču noteikti spēs novērtēt smalko humoru, kas tekstā 
ierakstīts tieši vecākiem. Garais stāsts “Kā mans tētis atrada 
sev sievu” ved lasītāju aizraujošā cilvēku dažādības pasaulē – 
“randiņu pasaule” ir gana mežonīga un brīžiem aizved pat pie 
ļoti neracionāliem secinājumiem.

Iepazīšanās un otrās pusītes meklējumi viegli nav bijuši nekad. 
Vēl grūtāk, ja procesā iesaistīts arī paliels bērns un suns. Keitai ir 
12 gadi un pēc māmiņas nāves viņi ar tēti dzīvo trijatā – ieskaitot 
arī labradoru Fredi. Bet tad tētis nolemj precēties un ar Keitas 
piekrišanu sāk līgavas meklējumus. Protams, būtu jauki, ja līgavu 
varētu pasūtīt kā preci no interneta veikala, norādot vēlamos 
raksturlielumus un īpašības. Līgavas varētu būt lētākas un 
dārgākas. Lētākās kļūtu dārgākas pēc tam, uzturēšanā, savukārt 

Grāmata “Kā mans tētis atrada sev sievu”, kā jau nojaušams 
pēc nosaukuma, paredzēta ne tikai pusaudžiem, bet ieinteresēs 
arī pieaugušos. Stāstā izlasāmi dažādu pieredžu apraksti par 
to, kā divpadsmitgadīgās Keitas tētis iepazīstas ar sievietēm, lai 
izvēlētos sev dzīvesbiedri. Vērojot stāsta varoņu mijiedarbību, 
vairākkārt atpazīstamas reālas dzīves situācijas. Atšķirīgie 
sieviešu tēli labi raksturo mūsdienās aktuālus jautājumus – 
dzimumu līdztiesību, stingru bērnu audzināšanu, stereotipus 
sabiedrībā un pat ēšanas paradumus. Turklāt pati situācija, 
kurā vīrietis meklē sev sievu, nav populāra tēma bērnu un 
jauniešu literatūrā. 

Grāmatā aprakstītie notikumi parāda, ka arī meita var būt 
ļoti klātesoša un kļūt par vislielāko atbalstu tētim sievas 
meklējumos. Viņas zinātkāre ir brīnišķīga, un bieži vien tieši viņa 
izglābj tēvu no dīvainām un divdomīgām situācijām. Stāsti 
veidoti no Keitas skatupunkta, kas grāmatai piešķir arī nedaudz 
bērnišķības un naivuma. Grāmatas sākumā tieši meita ir tā, 
kura tēti pamāca, ka, piemēram, iepazīšanās sludinājumā 
prātīgāk ievietot patiesu informāciju, nevis piecus gadus senu 
foto. Brīžiem tēvs ir pārsteigts par meitas zināšanām, taču tam 
ir skaidrojums – Keitas draudzenei, savukārt, ir liela pieredze ar 
to, kā viņas mamma meklē jaunas attiecības un iepazīstas ar 
vīriešiem (tiesa, tas būtu jau citas grāmatas vērts stāsts). 

Tēva un meitas attiecības šajā piedzīvojumā atspoguļotas kā 
ļoti siltas un ciešas. Tēvs ir pastāvīgi klātesošs, sarunājas ar savu 
meitu, vaicā viņas viedokli. Lai arī brīžiem meitai tēta plāns – 
atrast sievu – liekas aplams, taču, laikam ejot, šis lēmums sāk 
šķist loģisks un pamatots. 

Atslēgvārdi
igauņu autoru stāsti 
pusaudžiem un 
pieaugušajiem

https://www.lsm.lv/raksts/
dzive--stils/vecaki-un-berni/
bernu-gramata-ko-iesaka-
ari-pieaugusajiem-ka-mans-
tetis-atrada-sev-sievu.
a495243/
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Atslēgvārdi
igauņu autoru stāsti 
pusaudžiem un 
pieaugušajiem

https://www.lsm.lv/raksts/
dzive--stils/vecaki-un-berni/
bernu-gramata-ko-iesaka-
ari-pieaugusajiem-ka-mans-
tetis-atrada-sev-sievu.
a495243/

sākotnēji dārgākās būtu salīdzinoši lētāk uzturamas. Taču dzīve 
nav lielveikals, un Keitas tētis sākumā diezgan neveiksmīgi 
un no lasītāja skatapunkta asprātīgi izmēģina iepazīšanos 
dažādās sabiedriskās vietās, līdz beidzot piereģistrējas interneta 
iepazīšanās vietnē. 

Darbdienu vakaros tētis uz randiņiem dodas viens, taču nedēļas 
nogalēs potenciālās līgavas satiek arī Keitu, jo meklēta tiek ne 
tikai nākamā sieva, bet arī mamma. Un labi, ka tā, jo tieši šajā 
brīdī parasti atklājas visas kolorītākās šo sieviešu īpašības. 
Kāda potenciālā līgava vēlas uzzināt Keitas tēva domas par 
miesas sodiem bērnu disciplinēšanā, cita iebilst pret Keitas 
sarkano džemperi, jo tas uzspiež dzimumlomas. Vienai līgavai 
ļoti patīk horoskopi un bez brīdinājuma pagultēs atstāt dīvainus 
amuletus, kamēr cita turpat pagultēs medī putekļus. Kādai citai 
dāmai pārāk skaļi tikšķ bioloģiskais pulkstenis, bet vēl kādai ir 
jau piecas atvases, ar kurām viņa vairs netiek ielaista vairumā 
apkaimes sabiedrisko vietu. Un tās ir tikai dažas no iespējamām 
kandidātēm… 

Jauniegūto pieredzi “apstrādāt” Keitai palīdz labākā draudzene 
Merita, kurai pūrā ir daudzi novērojumi par to, kā meklējams un 
atrodams dzīvesbiedrs – viņas mammai pēdējos gados šajā 
ziņā bijusi bagātīga pieredze. Piemēram, ka izmisīgā meklēšana 
ir acīmredzama un šādā veidā īsto cilvēku nesastapt – vajagot 
atslābt un ļauties procesam…

Latviešu valodā jau agrāk parādījās Reinausas darbs “Marks, 
maģija un vilkate Vilma”, kas 2020. gadā bija iekļauts Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas programmā lasīšanai kategorijā 11+. 
Ja tā bija pārdabiskā un teiksmainā pilna grāmata, tad stāsts 
par sievas meklējumiem tētim noteikti varētu būt arī reāls kādas 
ģimenes stāsts. Manuprāt, gan bērni, gan pieaugušie šajā 
grāmatā varētu novērtēt tieši to realitātes “garšu”. Piemēram, 
“puikas klasē visi tādi nejēgas”, savukārt “internetā sapulcējušās 
tikai visādas dīvaines”. Kopumā gan par skolu šajā stāstā 
pamaz – vien tik, cik nepieciešams sižeta kopā savilkšanai. 
Toties par dzīvi gan te ir daudz visa kā. Piektā, sestā klase būs 
īstais laiks, kad šo grāmatu lasīt bērnam, tomēr patiesībā šis 
šķiet vairāk pieaugušajiem adresēts darbs, kura pamatdoma – 
viss labs, kas labi beidzas.
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Atslēgvārdi
dzeja; autora balss; daba; 
intonācija; atdzejojumi

 https://valodumaja.lv/izdots-
raiena-dzelzkalna-iedomu-
geografijas/

https://www.postscriptum.
lv/2022/12/17/raiens-dzelzkalns-
iedomu-geografijas/

No angļu valodas atdzejojis Ivars Šteinbergs. 
Redaktores Elīna Kokareviča, Māra Rozīte. 

Rīga: Valodu māja, 2022. 41 lpp.
 ISBN 9789934236945.

Atdzejojumi 

Dzelzkalns, Raiens. Iedomu ģeogrāfijas. 
Iesaka Dārta Sīka

virsma, vēstot par klusējošo dzelmi, kura slēpj apbrīnojamu 
dzīvību. Lai arī plūstoša (starp dzejoļiem nav strauju intonatīvu 
gradāciju), tā nav vienmuļa, jautājumi, kas uzdoti gan pašā 
dzejas tekstā, gan pastarpināti raisīti lasītājā, atstāj kņudinošu 
sajūtu meklēt atbildes. No uztveres automātisma lasītāju 
regulāri izrauj neierastas teikumu konstrukcijas, negaidīti 
rindu pārnesumi, paradoksāli tvērumi (“Kā tu vari būt laimīgs, 
ja labāk esi labs?” (13. lpp.)) un gandrīz sataustāmas un 
sajūtamas metaforas (“pievildzis pagrabs mēles aizmugurē” (7. 
lpp.)).

“Mēs” pasaule veidota, nevairoties no atklātības, 
nesakāpinot sāpīgo un neidealizējot skaisto, ieraugot unikālo 
niecīgās detaļās. Atklājas intīma realitāte, kas brīžiem pat 
aukstasinīgi un bezgala tieši tiek vārdiskota, tomēr bez liekas 
pašcentrētības. Autora skatiens lielākoties vēršas no paša 
dzīlēm, cauri ūdens virsmai uz āru – pie otra, pie cilvēciskā, pie 
ģeogrāfijas, kas to visu satur kopā.

Pat garu un daudzējādi noslogotu rindu smagnējumu 
(autoram līdzīgi kā atdzejotājam savos dzejoļos nereti tīk rakstīt 
blīvi) reducē dzīvīga un dabiska valoda, savā ziņā sasienot 
autoru un atdzejotāju vienā ģeogrāfijā gan kā laikabiedrus, 
gan kā tādus, kas atrodas uz viena poētikas meridiāna. 

Šis ir krājums, kas lasītāju atstāj mazliet izsalkušu, bet tas uz 
labu.

Latviešu izcelsmes mūsdienu amerikāņu dzejnieka Raiena 
Dzelzkalna (Ryan Dzelzkalns) dzejoļu krājums “Iedomu 
ģeogrāfijas” ir autora debijas krājums, latviešu valodā to 
atdzejojis literatūrkritiķis un dzejnieks Ivars Šteinbergs. Dzejnieka 
vecvecāki pieder trimdas paaudzei, kura no Latvijas emigrējusi 
Otrā pasaules kara laikā. Raiena pirmā viesošanās Latvijā 
notika vien neilgi pirms grāmatas izdošanas. 

Lakoniskais, poligrāfiski pievilcīgais 39 lappušu iesējums 
vizuāli vairāk līdzinās žurnālam vai bukletam un spilgti korelē 
ar fotogrāfes Elīnas Rukas (autora māsīca) veidoto grāmatas 
noformējumu, radot intriģējošu viļņošanos vēl pirms grāmatas 
atvēršanas. Izdevums ir veiksmīgs piemērs, kā dažādi 
mākslas veidi var pastāvēt līdzās – nenomākt, nekonkurēt, bet 
papildināt viens otru.

Krājumā iekļautajā dzejā organiski saspēlējas kaut kas no 
teozofijas misticisma un laikmetīgi urbānās vides triviālās 
atsvešinātības, mītiskie slāņi mijas ar tiešo pieredzi. Autora 
multikulturālā būtība piepilda dzejas telpu ar amerikāņu, 
japāņu, franču, arī latīņu un latviešu kultūrtēliem, šie lauki 
pārklājas un sajaucas, veidojot daudznozīmīgus tēlus, 
daudzslāņainas nozīmes. Īpašu lomu autors atvēl dabai, jo 
īpaši, dzīvniekam, atņemot cilvēkam radības kroņa titulu, 
izceļot vispārējas vienlīdzības ideju. Dzejas tematika skar arī 
citus sabiedrībā aktuālus jautājumus – kā eko domāšana, 
LGBT+ kopienas jautājumi, rasu konstrukcijas. 

Intonatīvi autora balss ir nedaudz pieklusināta un plūstoša; 
līdzīgi kā krājuma noformējumā, tajā ieskanas saviļņota ūdens 

https://valodumaja.lv/izdots-raiena-dzelzkalna-iedomu-geografijas/
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https://www.postscriptum.lv/2022/12/17/raiens-dzelzkalns-iedomu-geografijas/
https://www.postscriptum.lv/2022/12/17/raiens-dzelzkalns-iedomu-geografijas/
https://www.postscriptum.lv/2022/12/17/raiens-dzelzkalns-iedomu-geografijas/
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Atslēgvārdi
Latvijas vēsture; neatkarības 
zaudēšana; Molotova–
Ribentropa pakts; okupācija; 
Latvijas iekšpolitika un 
ārpolitika

https://www.sargs.lv/lv/otrais-
pasaules-kars/2022-08-23/
jauna-gramata-par-latvijas-
vesturi-strangas-monografija-
latvija

https://www.lsm.lv/raksts/
dzive--stils/vesture/
vesturnieks-aivars-stranga

https://www.diena.lv/raksts/kd/
gramatas/

Rīga: Mansards, 2022. 461 lpp. 
ISBN 9789934122545.

Vēsture

Izvēloties lasīšanai apgāda “Mansards” jaunizdevumu, netop 
īsti skaidrs, kādas ievirzes informācija slēpjas aiz pelēkajiem 
vākiem – populārzinātnisks stāsts vai zinātnisks pētījums. 
Mulsina arī jaunizdevuma milzīgais apjoms – bažas, vai 
nebūs par garu un par daudz, jo puslasīt grāmatas pašai 
ļoti nepatīk. Tomēr bažas metusi pie malas, drosmīgi ķēros 
klāt, un nenācās nožēlot ne mirkli. Grāmata tiešām aizrāva 
un ievilka sevī, jo tā ir gan faktos, pierādījumos un analīzē 
balstīts, ar atsaucēm pamatots un ar avotu sarakstu bruņots 
pētījums, gan aizraujošs stāsts. Vēsturniekam Aivaram 
Strangam pēc vārdiem un gudras, vienlaikus ikvienam viegli 
uztveramas frāzes nav tālu jāmeklē, stāsts ritinās viegli un 
vienmērīgi kā dzijas kamols. Tieši tādai jābūt humanitārajai 
zinātnei mūsu mazās tautas valodā – nopietnam 
pētnieciskam materiālam, ietērptam baudāmā valodas 
mundierī, lai, bagātinot ikvienu, sniegtu pienesumu vēstures 
zinātņu krātuvei. 
Vēsturnieka stāsts skar mūsdienās ļoti aktuālu tematiku – tā 
laika Latvijas notikumu analoģijas ar šodienas karu Ukrainā 
nevar nepamanīt, un monogrāfijā tās izgaismojas jo spilgti. 
Stranga aktuālajā darbā ietilpinājis visu, ko vien var sagaidīt 
no pētījuma par Latvijai liktenīgo un sarežģīto brīvvalsts 
pēdējo gadu: nevis kalendāro gadu, bet nepilnu gadu ilgušo 
laikposmu no Molotova–Ribentropa pakta parakstīšanas 
līdz valsts okupācijai un neatkarības zaudēšanai, tātad, no 
tās zaudēšanas uz papīra līdz faktam dzīvē. Tomēr nē, pilnīgi 
viss te nav izstāstīts, grūtāk pētāmā un saglabātiem faktiem 
nabadzīgākā dažādu tautas slāņu attieksme un reakcija 
pret notiekošo pieminēta vien pusvārdos. Strangas pētījuma 
centrālā ass vērsta uz Latvijas valsts politikas analīzi, atklājot 
un izvērtējot Kārļa Ulmaņa un viņam pietuvināto redzamāko 
politiķu rīcību, motivāciju, tās sekas. Lasot grāmatu, taisni 
vai pārņem sašutums par Latvijas politiķu naivitāti, ticību un 
paļaušanos uz Krievijas vārdiem un solījumiem, lai arī valstī 
netrūka informācijas par briesmu darbiem sarkano komunistu 

Stranga, Aivars. Latvija: neatkarības pēdējais cēliens 
1939. gada 23. augusts – 1940. gada 17. jūnijs.
Iesaka Lilija Limane

citadelē. Ulmanis un viņa politiķi apgalvoja, ka kara nebūs un Latvijas 
valsts tiks saglabāta, tomēr nav īstas pārliecības, vai viņi tam ticēja, 
vai tikai vēlējās to iestāstīt sev un iedzīvotājiem. Bija vai nebija jēga 
tādam optimismam, iluzora miera sajūtai, vai vajadzēja pretoties, 
vai arī Ulmanis rīkojās pareizi, izvēloties nepretošanos? Strangas 
atbilde uz šo daudziem cilvēkiem svarīgo jautājumu nav pateikta 
strikti, tomēr saprotama un redzama: Ulmaņa rīcība bija pareiza. 
Vadonis cerēja saglabāt tautu un arī savu krēslu. Tomēr okupācijas 
zābaks mina daudz nežēlīgāk. Kļūdas tika pieļautas, bet, arī pilnībā 
apzinoties realitātes skaudrumu, izrādot pretošanos pārspēkam, 
būtu vienīgi vēl vairāk upuru. Latvijai nebija uz ko cerēt, jo, palikdama 
neitrāla valsts, tā tomēr atradās starptautiskā izolācijā starp diviem 
nezvēriem – vācu fašismu un krievu komunismu. Šodien varam 
mācīties no 1940. gada vairāk izmantot citu demokrātisko valstu 
atbalstu, jo ļoti skaidri novelkamas paralēles un līdzība ar šodienas 
notikumiem Ukrainā. Pagājuši simt gadi kopš komunisma impērijas 
dibināšanas, bet metodes tās pašas, retorika un meli – jau zināmie 
un paredzamie.  
Monogrāfija tomēr nefokusējas vien uz atbildes meklējumiem 
saistībā ar Latvijas valdošās virsotnes rīcības vērtējumu. Tās pamatā 
ir bagātīgs faktu un notikumu izklāsts, politiskās sarunas, diplomātu 
braucieni uz Maskavu un to rezultāti, diplomātisko iespēju centieni 
rietumvalstīs, ķieģelīti pa ķiegelītim atveidojot precīzu atskatu uz 
Latvijas un Krievijas attiecību peripetijām Baigā gada priekšvakarā: 
par kara bāzu izveidi mūsu valstī, kultūras un ekonomisko sakaru 
pastiprināšanu, notikumiem līdz pilnīgai valsts okupācijai. Ar to stāsts 
beidzas, aneksijas analīzi gaida nākamais pētījums. Stranga īpaši 
uzsver, cik ļoti valdība centās saglabāt mieru, krievu armijai ienākot 
mūsu pilsētās. Tomēr dumpis notika – Rīgā un Liepājā to sarīkoja 
dažādi deklasēti elementi. Vēsturnieks gan apraksta šos notikumus, 
taču dumpja nianses līdz galam nav izpētītas, un diez vai vairs 
atradīsies papildus materiāls par to.  
Pētīt 20. gadsimta vēsturi jāturpina arī mūsdienās, jo no šodienas 
skatpunkta tā mums ir joprojām svarīga, turklāt, tā var būt arī ļoti 
interesanta, ja tiek pasniegta saistošā, saprotamā valodā.
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Atslēgvārdi
bailes; trauksme; fobijas; 
elpošanas prakses; 
vizualizācijas tehnikas

https://www.zvaigzne.lv/lv/
gramatas/apraksts/203429-
ka_sarunaties_ar_bailem.html

Eksperti: Ilze Aizsilniece, Ieva Bite, Ansis Jurģis 
Stabingis, Māris Žunda; 

idejas autore Una Meistere. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 48 lpp. 

ISBN 9789934314018.

Psiholoģija

Kā sarunāties ar bailēm. 
Iesaka Irēna Moreino

Bailēm ir cieša saikne ar fobijām (bailes no augstuma, 
bailes no zirnekļiem, bailes no hroniskām slimībām u.c.), 
kas mēdz atkārtoties, bet kurām parasti nav reāli pamatota 
apdraudējuma.

Autori gan atskatās uz savām baiļu pārvarēšanas pieredzēm, 
gan piedāvā daudzveidīgas baiļu uzveikšanas tehnikas 
un prakses, piemēram: sarunāšanās ar bailēm, pareizas 
elpošanas vingrinājumi pieaugušajiem un bērniem, 
nomierinošie rituāli ar prieka hormona serotonīna vairošanu, 
dažādas vizualizācijas tehnikas un baiļpilno fantāziju maiņa 
šajās vizualizācijās (“drošās vietas” vizualizācija, “šeit un 
tagad” stāvoklis u.c.).

Apjomā kompaktā un informatīvi ļoti koncentrētā grāmata 
ikvienam palīdzēs veidot dialogu ar savām bailēm, atpazīt 
to nozīmīgumu un ievirzīt tās harmoniskā gultnē ar grāmatā 
ieteikto tehniku palīdzību.

Četru ekspertu veidotā grāmata “Kā sarunāties ar bailēm?” ir 
biedrības “Veselīga Latvija” pirmais sadarbībā ar izdevniecību 
“Zvaigzne ABC” tapušais izdevums, kas Latvijā aizsāk sēriju par 
emocijpratību.

Bailes parasti tiek uzskatītas par destruktīvām un ārdošām 
emocijām, tomēr tās nedrīkst traktēt viennozīmīgi. Svarīgi ir 
nošķirt pamatotas jeb racionālas bailes no nepamatotām 
jeb iracionālām bailēm. Pamatotas eksistenciālas bailes 
veidojās jau no cilvēces pirmsākumiem, kad par galveno 
dzīves mērķi kļuva izdzīvošana. Arī mūsdienu pasaulē bailes 
bieži vien darbojas kā noderīgs aizsargmehānisms, kas 
pasargā mūs no reālām briesmām, tādējādi ļaujot izdzīvot 
un saglabāt veselību. Pamatotas bailes parasti nozīmē 
zināmu piesardzību, kas dara mūs uzmanīgākus un attur no 
pārgalvīgas, riskantas rīcības.

Bailes cieši saistītas ar ķermeņa fizioloģiju, bioķīmiskajām 
reakcijām ķermenī, īpaši smadzenēs. Baiļu izpausmēm piemīt 
plašs diapazons – no viegla izbīļa, sastinguma līdz pat 
ļoti nopietniem veselības traucējumiem, tostarp, paralīzei, 
infarktam vai patoloģiski smagam psihiskam stāvoklim. 

Ikvienam būtu jāmācās atpazīt un izprast savas bailes, 
analizēt to pamatotību vai nepamatotību, respektīvi, rast tām 
reālu izskaidrojumu. Bailes bieži iet rokrokā ar trauksmi, kas arī 
ir normāla cilvēka reakcija īslaicīgā laikposmā, taču garākā 
laika periodā var izraisīt nopietnus kaitējumus dzīves kvalitātei.
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Atslēgvārdi
stresa vadība (menedžments); 
stress un personība; 
iztēle; meditācija; sociālās 
attiecības; profesionālais 
stress

https://www.janisroze.lv/
en/gramatas/pratam-
garam-un-kermenim/
praktiska-psihologija/stresa-
menedzments-sintoniskais-
stresa-vadisanas-modelis.
html

Priekšvārds: Ausma Špona. Recenzenti: Dr.paed. Sandra 
Rone, Dr.psych. Oļegs Ņikiforovs. 

Rīga: RaKa, 2022. 206 lpp. 
ISBN 9789984464589.

Psiholoģija

Vidnere, Māra. Stresa menedžments: 
sintoniskais stresa vadīšanas modelis. 
Iesaka Irēna Moreino

Stresa fenomena raksturojumam grāmatas autore pieiet 
ļoti strukturēti, analizējot sabiedrības psihiskās veselības 
depresogēnos cēloņus, izskaidrojot stresa būtību un postošās 
sekas uz personību. Nelielās devās stress var būt nekaitīgs 
un reizēm pat motivējošs virzītājspēks, turpretī ilgstošam vai 
strauji pieaugošam stresam vienmēr būs negatīva tendence. 
Neviens nav pasargāts no stresa, bet to ir iespējams pārvaldīt. 
Grāmatas saturiskajā izklāstā autore galveno lomu atvēl 
efektīvai stresa pārvarēšanai (menedžēšanai) ar dažādu 
konkrētu paņēmienu palīdzību. Var minēt gan psihoterapeita 
iesaisti, gan dažādus individuālos paņēmienus, kā, piemēram, 
elpošanas vingrinājumi, dziļa neiromuskulārā atslābināšanās, 
meditācija u.c. Nozīmīga vieta tiek atvēlēta arī iztēles 
iemaņu apgūšanai, domu vadīšanai, veselīgam uzturam, 
kā arī pozitīvu individuālo un sociālo attiecību veidošanas 
principiem. Par jebkuru no minētajām darbībām tiek sniegti 
vērtīgi zinātniskos pētījumos balstīti ieteikumi un radoši 
piemēri.

“Stresa menedžments” būs noderīgs izdevums ne tikai 
psihologiem, psihoterapeitiem, pedagogiem, sociālajiem 
darbiniekiem, organizāciju menedžeriem u.c. profesiju 
pārstāvjiem, kuriem stress ir reāla ikdienas dzīves sastāvdaļa. 
Izdevumu var uzskatīt par vērtīgu rokasgrāmatu ikvienam, 
kurš vēlas rūpēties par savu un sev tuvāko cilvēku fizisko un 
psihoemocionālo veselību un labbūtību.

Aktuālo ikdienas parādību topā arvien lielāku nozīmi gūst 
stress, kas gluži vai ģeometriskā progresijā pieaugošiem 
soļiem ienāk mūsu dzīvē. Stresa klātbūtne ir visuresoša: stress 
darba vidē un privātajā dzīvē, stress par savu un ģimenes 
locekļu veselību, stress par labklājības līmeni un finansiālajiem 
riskiem. Līdzās “personalizētajiem” faktoriem mūs skar ļoti 
būtiski ārējie objektīvie, bieži vien no mums neatkarīgie un 
nenovēršamie stresu radošie faktori: pandēmijas izraisītās 
negatīvās sekas, Ukrainas nežēlīgo kara notikumu radītā 
psihoemocionālā spriedze, globāla enerģētiskā krīze. Arī 
digitālo tehnoloģiju izmantošana un plašsaziņas mediju radītā 
milzīgā informācijas plūsma spēj krasi paaugstināt stresa 
līmeni.

Minētajā kontekstā 2022. gada nogalē izdevniecībā “RaKa” 
klajā nākusī profesores Māras Vidneres grāmata “Stresa 
menedžments” uzskatāma par īpaši nozīmīgu šā brīža 
aktualitāšu topa saskarpunktos.

Stresa menedžments – skan mazliet neparasti, taču termins 
“menedžēt” jeb pārvaldīt stresu vistrāpīgāk un precīzāk ļauj 
izprast stresa cēloņus, regulēt stresa izpausmes un maksimāli 
izskaust tās no mūsu apziņas, tādējādi panākot iespējami 
lielāku dzīves harmoniju.

Stresa menedžmenta vienoto sistēmu kopā veido pieci 
galvenie aspekti: ķermenis, prāts, darbs, savstarpējās 
attiecības un dzīves filozofija.

https://www.janisroze.lv/en/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/praktiska-psihologija/stresa-menedzments-sintoniskais-stresa-vadisanas-modelis.html
https://www.janisroze.lv/en/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/praktiska-psihologija/stresa-menedzments-sintoniskais-stresa-vadisanas-modelis.html
https://www.janisroze.lv/en/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/praktiska-psihologija/stresa-menedzments-sintoniskais-stresa-vadisanas-modelis.html
https://www.janisroze.lv/en/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/praktiska-psihologija/stresa-menedzments-sintoniskais-stresa-vadisanas-modelis.html
https://www.janisroze.lv/en/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/praktiska-psihologija/stresa-menedzments-sintoniskais-stresa-vadisanas-modelis.html
https://www.janisroze.lv/en/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/praktiska-psihologija/stresa-menedzments-sintoniskais-stresa-vadisanas-modelis.html
https://www.janisroze.lv/en/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/praktiska-psihologija/stresa-menedzments-sintoniskais-stresa-vadisanas-modelis.html
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001108080
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001108080
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Atslēgvārdi
pēda; potīte; anatomija; 
traumas; pēdas un potītes 
veselības veicināšanas 
vingrinājumi

https://www.zvaigzne.lv/lv/
gramatas/apraksts/202832-
peda_un_potite.html

Autora teksts un zīmējumi. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. 72 lpp. 

ISBN 9789934312502.

Medicīna

Ar potītes saišu vai cīpslu sastiepumiem saistītās traumas 
ir visbiežāk gūtās traumas sportā. Ar potīti cieši saistītas 
vairākas blakus esošās ķermeņa daļas, piemēram, 
apakšstilbs un pēda. Izdevumā izklāstīts, kā rūpēties par pēdu, 
potīti un to saistošajām struktūrām no fizioterapijas viedokļa. 
Grāmatas autors Artūrs Ivuškāns ir sporta zinātnes doktors un 
pieredzējis fizioterapeits. Pēdas uzbūve, apakšstilba struktūras 
un saistaudi, kas veido šīs ķermeņa daļas, kā arī dažādas to 
struktūras apskatītas Anatomijas nodaļā. Šī nodaļa ietver 
divas apakšnodaļas: pirmajā no tām aprakstīti apakšstilbu 
un pēdu veidojošie cietie saistaudi, savukārt otrajā nodaļā 
raksturoti apakšstilba un pēdas muskuļi, kā arī apskatīti 
saišu sastiepumi, Ahilleja cīpslas veselības problēmas un 
apakšstilba sāpju sindroms. Nākamajās nodaļās autors 
pievēršas fascijām, to skaidrojumam, papildu uzmanību veltot 
pēdas plantārajai fascijai. Grāmatu noslēdzošajās nodaļās 
ietverti pēdas un potītes veselības veicināšanas vingrinājumi. 
Aprakstīti vingrinājumi, kurus veicot, tiks palielināts pēdu 
spēks un fleksibilitāte, normalizēts pēdu fasciju tonuss; 
apkopoti potītes stiprināšanas vingrinājumi un muskulatūras 
stiepšanas un pašmasāžas pamata vingrinājumi. 
Vingrinājumiem pievienoti norādījumi to pareizai izpildei, 
kurus, savukārt, papildina attēli. 

Noslēgumā atgādināma arī būtiska grāmatā iekļauta norāde: 
izdevums “Pēda un potīte” ir vienīgi informācijas avots; 
tajā ietvertā informācija nekādā gadījumā nevar aizstāt 
kvalificēta ārsta padomus, kuri jāuzklausa vienmēr, pirms sākt 
kādu veselības uzlabošanas programmu.

Ivuškāns, Artūrs. Pēda un potīte.
Iesaka Zane Bondare

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202832-peda_un_potite.html
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202832-peda_un_potite.html
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202832-peda_un_potite.html
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001110387


23Nr. 1/2023

Atslēgvārdi
cilvēka anatomija; cilvēka 
galvas un kakla anatomija

https://www.lu.lv/par-mums/
lu-mediji/zinas/zina/t/75205/

Autori Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, 
Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis. 

Recenzenti: Dr.habil.med. Jānis Vētra, 
Dr.habil.med. Maksims Pogorelovs,

 Dr.geol. Valdis Segliņš. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 280 lpp. 

ISBN 9789934188732.

Medicīna

Cilvēka anatomija. Galva, kakls. 2. daļa. 
Iesaka Zane Bondare

2020. gadā LU Akadēmiskais apgāds izdeva autoru kolektīva – 
Gundegas Knipšes, Džannas Krūmiņas, Sarmītes Bokas, Jāņa 
Šavlovska un Arņa Vīksnas grāmatu “Cilvēka anatomija. Galva. 
Kakls. 1. daļa”, savukārt 2022. gada nogalē iznāca grāmatas 2. 
daļa. Abas grāmatas strukturētas līdzīgi. Arī grāmatas 2. daļas 
teksts lasāms gan latviešu, gan angļu valodā, tas kārtots 
paralēli divās slejās ar anatomisko struktūru apzīmējumiem 
latīņu valodā atbilstoši Starptautiskajai anatomiskajai 
nomenklatūrai – Terminologia Anatomica, ko apstiprinājusi 
Anatomijas terminoloģijas federatīvā  komiteja (FCAT). 
Grāmatas 2. daļā apskatītas sarežģītākas galvas un kakla 
struktūras: galvas un muguras smadzenes, galvas smadzeņu 
nervi, asinsvadi un limfātiskā attece. Izdevuma saturu veido 
četras galvenās nodaļas: “Nervu sistēma”; “Asinsrites sistēma”; 
“Limfātiskā sistēma” un “Kakla endokrīnie orgāni”. Grāmatas 
2. daļas autori ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 
mācībspēki, tā paredzēta medicīnas studentiem, rezidentiem, 
ārstiem, arī citiem interesentiem. Kā minēts izdevuma ievadā, 
īpašu to dara grāmatas līdzautora Dr.med. Jāņa Šavlovska 
veidotie attēli, kuru izstrādē lieti noderējusi ilggadējā klīniskā 
radiologa pieredze.

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/75205/
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/75205/
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/c86e2u/371KISC_AlephLNC04-001110175
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001063368&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L
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Atslēgvārdi
Latvijas laikmetīgā 
māksla; kritiskās teorijas; 
postkoloniālisms; māksla un 
politika; starpdisciplinaritāte

https://arterritory.com/
lv/vizuala_maksla/
aktuali/26448-protests_pret_
politisko_miegainibu

https://naba.lsm.lv/lv/raksts/
kul/brinumainais-makslas-
kombinats.-tapis-jauns-
makslas-izdevums-wun.
a169467/

Galvenā redaktore Santa Hirša, redaktores Šelda Puķīte 
un Elīna Ķempele. 

Rīga: Biedrība “Wunder Kombinat”, 2022. 144 lpp. 
ISBN 9789934914607.

Māksla

WunderKombināts I. Latvijas mākslas 
gadagrāmata,2022=Latvian Art Yearbook, 
2022. 
Iesaka Līga Goldberga

runas brīvība, mākslas politiskā atbildība u.c. Izdevums 
vērtējams kā nozīmīgs, jo aizpilda Latvijas laikmetīgās mākslas 
drukāto periodisko izdevumu tukšo nišu, kas radusies kopš 
žurnāla “Studija” likvidēšanas, kā arī aktualizē mākslas kā 
politiskā aktīvisma nepieciešamību.

Lai uzzinātu par organizācijas darbību un turpmākajiem 
mērķiem, aicinu ieskatīties intervijās ar redaktorēm un 
izdevuma idejas autorēm Šeldu Puķīti un Elīnu Ķempeli.

“Wunder Kombināts” ir jauna mūsdienu mākslas norisēm 
veltīta organizācija, kurā iesaistījušies pētnieki, producenti 
un kuratori. 2022. gada novembrī tā laida klajā savu 
pirmo izdevumu “WunderKombināts I. Latvijas mākslas 
gadagrāmata”, kas lasāms gan latviešu, gan angļu valodās. 
Izdevumā apkopotas Hīto Šteierles (Hito Steyerl), Andra 
Šuvajeva, Maijas Rudovskas, Šeldas Puķītes, Ingas Lāces, 
Iļļas Levčenko (Illia Levchenko), Zanes Zajančkauskas, Jāņa 
Taurena, Jāņa Ozoliņa un Kārļa Vērdiņa esejas, Kriša Salmaņa 
attēlu eseja, galvenās redaktores Santas Hiršas un dizainera 
Alekseja Muraško slejas. Izdevuma nosaukums ir hibrīds – 
bilingvāls jaunvārds, kas, kā norāda Šelda Puķīte, ietver atsauci 
uz postsociālistisko kultūrtelpu, kā arī mākslas un politikas 
saistību.

Pirmais, kas nāk prātā, pārlapojot izdevumu, ir 
starpdisciplinaritāte. Tā attiecas gan uz autoru aplūkotajām 
tēmām, gan sastādītāju kuratoriālajām izvēlēm, piemēram, 
iekļaujot attēlu eseju – mākslinieciskā praksē balstītu 
pētījumu par noteiktu tēmu, vai dodot balsi dizaina autoram 
noslēdzošajā slejā. Publikāciju autori pievēršas aktuāliem 
jautājumiem Latvijas mākslā un kultūrā, pielietojot mūsdienu 
mākslas un humanitāro zinātņu teorijas, piemēram, 
koloniālisma kritiku, afektu teoriju, ekokritiku, feminismu, 
dzimtes studijas, kā arī skata tādas tēmas kā mākslas un 
naudas attiecības, kūrēšanas vēsture, estētika un politika, 

https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/aktuali/26448-protests_pret_politisko_miegainibu
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/aktuali/26448-protests_pret_politisko_miegainibu
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/aktuali/26448-protests_pret_politisko_miegainibu
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/aktuali/26448-protests_pret_politisko_miegainibu
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/kul/brinumainais-makslas-kombinats.-tapis-jauns-makslas-izdevums-wun.a169467/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/kul/brinumainais-makslas-kombinats.-tapis-jauns-makslas-izdevums-wun.a169467/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/kul/brinumainais-makslas-kombinats.-tapis-jauns-makslas-izdevums-wun.a169467/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/kul/brinumainais-makslas-kombinats.-tapis-jauns-makslas-izdevums-wun.a169467/
https://naba.lsm.lv/lv/raksts/kul/brinumainais-makslas-kombinats.-tapis-jauns-makslas-izdevums-wun.a169467/
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112142
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112142
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112142
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Atslēgvārdi
Latvijas muižas; Valmiermuiža; 
interjeri; arhitektūra; 18. 
gadsimts; 19. gadsimts

https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/kulturtelpa/par-
vesturiskajam-norisem-
personalijam-un-sabiedrisko-
kustibu

https://www.valmiermuiza.
lv/jaunumi/gramata-
valmiermuiza-jau-plauktos/

https://sejas.tvnet.
lv/7666267/40-gadus-ilgs-
petijums-par-valmiermuizu-
rezultejas-gramata

Valmieras novads: Valmiermuižas kultūras biedrība; 
Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro 

pētījumu institūts, 2022. 209 lpp. 
ISBN 9789934237096.

Arhitektūra

Dr. art. Jāņa Kalnača pētījums par Valmiermuižu, kas 
tapis teju 40 gadu garumā, ietver detalizētu faktoloģisku 
materiālu par vairāk nekā četrdesmit ēku kompleksu un to 
ieskaujošo plašo teritoriju. Šīs muižas vēstures līkloču izklāsts 
mijas ar seno laiku un mūsdienu vizuālām liecībām – tās ir 
fotofiksācijas, vēstules, kartes un plāni. 

Par Valmiermuižas pirmsākumiem uzskatāmi 17. gadsimta 
80. gadi – Latvijas vēstures posms, kurš dēvēts par “zviedru 
laikiem” Vidzemē. Šis muižas komplekss pastāvēja līdz pat 
Pirmajam pasaules karam līdzās nelielajai apriņķa pilsētai 
Valmierai. Monogrāfijā izklāstīts Valmiermuižas ēku liktenis 
dažādu varu un to nomaiņas laikos – karos, pēc agrārās 
reformas, līdz pat grimšanai aizmirstībā padomju varas 
gados. Monogrāfijas autors, tolaik kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspektors, 1981. gadā novērsa Valmiermuižas pils 
torņa nojaukšanu. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis 
toreizējās Latvijas PSR Valmieras rajona Agrorūpnieciskās 
apvienības ieskatā bija “neizmantojama divstāvu mūra būve”. 
Tā autoram aizsākās Valmiermuižas izpētes darbs.  

Monogrāfijā piedāvāts faktiem bagāts ieskats Vidzemes 
17.–19. gadsimta vēsturē. Grāmatā fiksētas saglabājušās 
liecības par plašās pasaules vēsmām, inovācijām un vērienu 
Valmiermuižas arhitektūrā un interjeros, par kurām jāpateicas 
šī ēku kompleksa pirmajam un turpmākajiem īpašniekiem, 
tostarp kancleram Akselam Uksenšernam (Oxenstierna), kurš 
17. gadsimta beigās no Zviedrijas karaļa saņēma trešdaļu 
Vidzemes, tajā skaitā Cēsis, Valmieru un tās apkārtni ar 
Valmiermuižu. 

Kalnačs, Jānis. Valmiermuiža: monogrāfija.
Iesaka Ingrīda Peldekse

Pēc Lielā Ziemeļu kara, 1725. gadā, Valmiermuiža nonāca 
ģenerāļa Ludviga Nikolausa fon Hallarta d’Eliota (von Hallart 
d’Elliot) un viņa dzīvesbiedres Magdalēnas Elizabetes fon 
Hallartes valdījumā. Dzīvojot Valmiermuižā vairāk nekā divus 
gadu desmitus, Magdalēna Elizabete fon Hallarte pievērsās 
izglītošanai – Valmiermuižā tika ieaicināti hernhūtieši, par 
viņas līdzekļiem tika uzcelts diakonāts, kurā darbojās Krievijas 
impērijā pirmais skolotāju seminārs. Ietekmīgo Valmiermuižas 
īpašnieku vidū bija arī Krievijas ģenerālfeldmaršals un 
Igaunijas ģenerālgubernators Pēteris Augusts Frīdrihs, kurš 
saņēma muižu dāvanā no Krievijas valdnieces Katrīnas 
II 1762. gadā. Valmiermuižas turpmāko īpašnieku plejādi 
noslēdza Lēvenšternu (Löwenstern) dzimta, kuras īpašumā 
muiža nonāca 1773. gadā, lai vairākas šīs dzimtas paaudzes 
saimniekotu tajā pusotra gadsimta garumā līdz pat Latvijas 
Republikas agrārajai reformai. 

Monogrāfijā izmantoti Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Krievijas 
muzeju un privātpersonu arhīvu materiāli – tostarp gleznu 
reprodukcijas, epitāfiju un dzimtu ģērboņu attēli.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/par-vesturiskajam-norisem-personalijam-un-sabiedrisko-kustibu--izdota-gramata-par-valmiermuizu.a487083/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/par-vesturiskajam-norisem-personalijam-un-sabiedrisko-kustibu--izdota-gramata-par-valmiermuizu.a487083/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/par-vesturiskajam-norisem-personalijam-un-sabiedrisko-kustibu--izdota-gramata-par-valmiermuizu.a487083/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/par-vesturiskajam-norisem-personalijam-un-sabiedrisko-kustibu--izdota-gramata-par-valmiermuizu.a487083/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/par-vesturiskajam-norisem-personalijam-un-sabiedrisko-kustibu--izdota-gramata-par-valmiermuizu.a487083/
https://www.valmiermuiza.lv/jaunumi/gramata-valmiermuiza-jau-plauktos/
https://www.valmiermuiza.lv/jaunumi/gramata-valmiermuiza-jau-plauktos/
https://www.valmiermuiza.lv/jaunumi/gramata-valmiermuiza-jau-plauktos/
https://sejas.tvnet.lv/7666267/40-gadus-ilgs-petijums-par-valmiermuizu-rezultejas-gramata
https://sejas.tvnet.lv/7666267/40-gadus-ilgs-petijums-par-valmiermuizu-rezultejas-gramata
https://sejas.tvnet.lv/7666267/40-gadus-ilgs-petijums-par-valmiermuizu-rezultejas-gramata
https://sejas.tvnet.lv/7666267/40-gadus-ilgs-petijums-par-valmiermuizu-rezultejas-gramata
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112313
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Atslēgvārdi
mode; dzīvesstils; Rīga; 20. 
gadsimta 20. un 30. gadi; 
Latvijas tautsaimniecības 
vēsture; kultūrvēsture; modes 
industrija 

https://www.diena.lv/raksts/
kd/gramatas/iznakusi-
gramata-_eleganta-riga.-
kulturvesturisks-stasts

https://satori.lv/book/
eleganta-riga

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
kulturas-rondo/modes-
pasaule-latvija-pirms-
gadsimta-gramata-eleganta-
riga.a171124/

Māksliniece Anna Aizsilniece. 
Rīga: Neputns, 2022. 1098 lpp. 

ISBN 9789934601569.

Kultūrvēsture

Saulīte-Zandere, Inita. Elegantā Rīga: 
kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīvesstilu 
Latvijā 1918.-1940. gadā. 
Iesaka Ingrīda Peldekse

aktrise Lilija Štengele, operdziedātāja Milda Brehmane-
Štengele, rakstniece Ivande Kaija, aktrise Lilita Bērziņa, kā arī 
Latvijas politiķi un diplomāti.

Grāmatā iekļauts daudz atsauču uz tālaika presi; atsevišķa 
nodaļa veltīta Latvijas presei par un ap modi, tostarp 
pieminēti žurnāli “Zeltene”, “Sievietes Pasaule”, “Daile”, 
“Elegance”, “Elegantā Rīga”, “Aizkulises”, “Filma un Skatuve”. 
Grāmatas pielikumā lasītāji atradīs modes nozares 
uzņēmumu sarakstu par laikposmu no 1918. līdz 1940. gadam; 
tajā iekļauti apavu un cepuru darinātāji, cimdinieki, drēbnieki; 
kažokādu, smalkādas izstrādājumu ražotāji; darbnīcas 
un tirgotāji; adītavas; veļas un galantērijas preču, gatavo 
apģērbu un audumu veikali. Ne mazāk interesanta ir modes 
terminu skaidrojošā vārdnīca. Grāmatu noslēdz apjomīgs 30 
lappušu personu rādītājs.

Monogrāfijā izmantoti vizuālie materiāli no Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva, Ineses Baranovskas ģimenes 
arhīva, Benjamiņu ģimenes arhīva, citu privātpersonu 
ģimenes arhīviem un privātkolekcijām, kā arī vairākiem 
privātiem krājumiem. 

Izdevuma autore Mag. hist. Inita Saulīte-Zandere, žurnāliste 
ar vēsturnieces izglītību, pievērš lasītāja uzmanību daudziem 
aplūkotā perioda Rīgas modes nozaru pārstāvjiem. 
Par monogrāfijas galveno avotu kalpo agrāko gadu 
preses izdevumi, kas analizēti no kultūras, sociālās un 
tautsaimniecības vēstures skatpunkta. 

Apjomīgais izdevums sastāv no četrām nodaļām: “Grūtais 
sākums 1918–1921”, “Zem Parīzes karoga 1922–1929”, “Latvija 
Var 1930–1934”, “Kad politika ietekmē modi 1934–1940”. 
Monogrāfijas struktūras pamatā ir sadaļas: “Personība”, 
“Vizītkarte”, “Prese raksta”, “Atmiņas”, “Pasaulē”, “Prese joko” 
un “Citāts”. Autore uzbur pasauli, kura nereti dēvēta par 
modes Zelta laikmetu Latvijā. Lasītājs iepazīst kosmopolītisko, 
moderno Rīgu, kāda tā ir saglabājusies vēsturiskajās 
atmiņās par posmu starp Pirmo un Otro pasaules karu. Īpaši 
gribētos izcelt sadaļu “Vizītkarte”, kurā autore piedāvā ieskatu 
dažādu tālaika vietējo uzņēmēju darbībā. Par Rīgas eleganci 
lielā mērā jāpateicas drēbniekmeistaram Oto Krēvicam, 
filca un salmu cepuru rūpniekam Eduardam Krūmiņam, 
māksliniekam, drēbniekam un modes apskatniekam 
Franciskam Varslavānam, zīda rūpniekam Robertam Hiršam, 
manufaktūras un apģērbu tirgotājam Jānim Vanagam, kā 
arī kažokādu meistaram Pēterim Jakovičam. Tā kā viena 
no modes manifestācijām tolaik bija ikgadējā Preses balle, 
grāmatas vāku rotā Preses balles dalībnieku kopbilde, kas 
tapusi 20. gadsimta 20. gadu otrajā pusē. Modes noteicēju 
vidū tik tiešām bija uzņēmēja Emīlija Benjamiņa, mākslinieki 
Sigismunds Vidbergs, Aleksandra Beļcova un Romans Suta, 

https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/iznakusi-gramata-_eleganta-riga.-kulturvesturisks-stasts-par-modi-un-dzivesstilu-latvija-1918.1940.-gada_-14291098
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/iznakusi-gramata-_eleganta-riga.-kulturvesturisks-stasts-par-modi-un-dzivesstilu-latvija-1918.1940.-gada_-14291098
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/iznakusi-gramata-_eleganta-riga.-kulturvesturisks-stasts-par-modi-un-dzivesstilu-latvija-1918.1940.-gada_-14291098
https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/iznakusi-gramata-_eleganta-riga.-kulturvesturisks-stasts-par-modi-un-dzivesstilu-latvija-1918.1940.-gada_-14291098
https://satori.lv/book/eleganta-riga
https://satori.lv/book/eleganta-riga
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/modes-pasaule-latvija-pirms-gadsimta-gramata-eleganta-riga.a171124/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/modes-pasaule-latvija-pirms-gadsimta-gramata-eleganta-riga.a171124/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/modes-pasaule-latvija-pirms-gadsimta-gramata-eleganta-riga.a171124/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/modes-pasaule-latvija-pirms-gadsimta-gramata-eleganta-riga.a171124/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/modes-pasaule-latvija-pirms-gadsimta-gramata-eleganta-riga.a171124/
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112847
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112847
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/3skv0k/371KISC_AlephLNC04-001112847
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=371KISC_AlephLNC04-001063368&vid=371KISCNLL_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=lv_LV&context=L


27Nr. 1/2023

Atslēgvārdi
suitu cimdu mantojums; suitu 
cimdu paraugi; suitu cimdu 
adīšanas tradīcijas un principi

https://www.diena.lv/raksts/kd/
gramatas/notiks-gramatas-_
suitu-novada-mantojums.-
suit-pierkstain-un-durain_-
atversanas-svetki-14292572

Redaktores, ievadvārdu autores: Inga Vīksna, Dace 
Martinova, Baiba Pilāne. 

Tulkotāja Terēza Strauta. 
Alsunga: Etniskās kultūras centrs “Suiti”, 2022. 656 lpp. 

ISBN 9789934881763.

Kultūras mantojums

Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ 
un dūraiņ = Heritage of Suiti County. Suiti 
Gloves and Mittens. 
Iesaka Zane Bondare

Izdevums vizuāli krāšņs, to bagātina kvalitatīvi attēli. Izdevumu 
klajā laidusi biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””, tā teksts 
lasāms latviešu un angļu valodā. Biedrība arī iepriekš izdevusi 
grāmatas par suitu etnogrāfisko mantojumu. Tajās lasāms 
gan par suitu tautastērpu, gan villdrānām.

Suitu senču pūra lādes ir bagātas krāšņiem tērpiem. Grāmata 
“Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ un dūraiņ” veltīta 
roku ietērpam – cimdiem. Ar cimdiem suiti greznojās, tos 
izmantoja strādājot, ziedoja, dāvināja un joprojām turpina 
dāvināt godos. Izdevums, kurā apkopotas suitu cimdu 
adīšanas tradīcijas, ir apjomā un saturā bagāts. Tajā apzināti 
un raksturoti suitu cimdi, kuri glabājas Latvijas muzejos un 
krātuvēs – Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Kuldīgas novada muzejā, 
Liepājas muzejā, Suitu mantojuma krātuvē, kā arī privātajos 
pūros. Dūraiņi un pirkstaiņi grāmatā apkopoti atsevišķās 
nodaļās. Dūraiņi grupēti pēc valnīšu rakstu kompozīcijas un to 
adīšanas tehnikas, savukārt pirkstaiņi grupēti nodaļās, izdalot 
baltos, tumšos un rakstainos pirkstaiņus. Katrai cimdu grupai 
apzināti to paraugi (pievienotas paraugu fotogrāfijas), sniegts 
cimdu raksturojums, norādīts, kādā laika periodā tie adīti, 
attēlots tehniskais raksts, kā arī minēts materiāls, kas izmantots 
adīšanai un kādas ir tā krāsas. Ieskatam neliels piemērs: 
rakstainie pirkstaiņi ar svītrainu valnīti bija izplatīti 19. gadsimta 
beigās, vēlāk šo cimdu adīšana un valkāšana izzudusi. 
Izdevumā apzināti 24 rakstaino pirkstaiņu ar svītrainu valnīti 
paraugi; suitu kultūrvēsturiskajā novadā šos cimdus valkājušas 
līgavas kāzu ceremonijas laikā. 

Šobrīd suitu pusē un arī citviet top suitu cimdu atdarinājumi. 
Grāmatas beigu lappusēs iekļauti tehnisko apzīmējumu 
atšifrējumi, adījuma tehnikas, suitu cimdu raksti un to 
nosaukumi, cimdu kompozīcijas un to adīšanas principi, kas 
lieti noderēs, uzsākot košo krāsu cimdu darināšanu.
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Vides cilvēkzinātne

Neviļus var rasties pamatots jautājums – kāds gan sakars 
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūtam ar Rīgas brīvostu? Ja nu vienīgi pasakām, ka osta 
draud pazudināt apkaimes. Šis gadiem kultivētais blēņu 
stāsts atradis iemiesojumu arī uz Rīgas brīvostas kilometriem 
garās dzelzsbetona bloku sienas (žoga) Daugavgrīvā Flotes 
ielā, kur entuziastu grupa kirilicā uzšņāpusi saukli “Terminālis 
mūs visus nobeigs!”. Bet kā ir īstenībā? To steigušies pētīt 
šī LU institūta zinātnieki Guntis Vāveris, Kristīne Āboliņa, 
Jānis Daugavietis, Agnese Zīle-Veisberga un Agita Pusvilka 
redaktores Daces Bulas virsvadībā projektā “Dzīve līdzas 
ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms 
Daugavas lejtecē”, kurā gūtās atziņas atspoguļotas krājumā 
“Dzīve līdzās ostai”. Autori norāda, ka projekta nolūks ir pētīt 
cilvēka un pilsētvides attiecības ekoloģiski un sociāli jutīgā 
teritorijā – ostas kaimiņapkaimēs, turpinot agrākos institūta 
pētījumus Mangaļsalas zvejnieku kopienā, vēršot interesi 
plašāk un aptverot vairākas Daugavas lejteces apkaimes: 
Bolderāju, daļēji arī Daugavgrīvu, Kundziņsalu un Vecmīlgrāvi. 
Grāmatā publicētie raksti kā vienots veselums piederīgi 
jaunam un starptautiski augošam zinātnes virzienam – 
vides cilvēkzinātnei (environmental humanities). Lai šādu 
pētījumu veiktu, kā galvenais datu avots tiek izmantoti 
cilvēki. Pie apkaimju iedzīvotājiem projekta komanda 
vērsusies, izmantojot dažādas pētnieciskas metodes – gan 
kvantitatīvas, gan kvalitatīvas. Lielākais respondentu skaits 
sasniegts tiešsaistes socioloģiskā aptaujā (2019. gada 
aprīlī–decembrī), kurai kopumā atsaucās 2251 interesents, 

Dzīve līdzās ostai.
Iesaka Gints Šīmanis

anketas daļēji aizpildīja 1580, bet pilnībā – 1143 respondenti. 
Aptauja ietvēra 50 jautājumus, tās melnraksts tika apspriests 
ar apkaimju biedrībām, vaicājot pēc papildinājumiem vai 
labojumiem.

Ar interesi lasāmi ekspertu viedokļi. Savu skatījumu ostas 
problemātikā sniedz ilggadējais brīvostas tēla veidotājs 
Haralds Apogs, Mangaļsalas iedzimtā Džineta Innusa, 
arhitekts Gvido Princis, ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš un 
vairāki citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Vecmīlgrāvja attīstības 
biedrības vadītāja ģeogrāfijas skolotāja Inta Biezā saka: 
“Veidot labas kaimiņattiecības, nevis naidoties – tā biedrības 
aktīvisti raksturo  sadzīvošanu ar Rīgas brīvostu. Viņus vieno 
un motivē vēstījums “osta te ir bijusi vienmēr”, kas ostas 
darbību atzīst par būtisku daļu no apkaimes vēsturiskā 
mantojuma.” Pilnīgi neloģiski ir spriedumi – kas bija pirmā 
– osta vai pilsēta? Skaidrs, ka ap ostu Daugavas lejtecē 
izauga Rīga, to apkaimes iedzīvotājiem savulaik vairākkārt 
atgādinājis arī ostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs: “Vispirms 
bija osta, pēc tam tikai pilsēta!” Pētījuma autori atklāj, ka 
iedziļināšanās ostas problemātikā viņiem dažkārt atvērusi 
pilnīgi jaunu pasauli. Agnese Zīle-Veisberga tā arī saka: 
“Dalība projektā bija pirmā pieredze vides socioloģijā un 
vides cilvēkzinātnē. Tas ir mans profesionālais ieguvums, 
jo esmu atklājusi daudz jaunu apvāršņu cilvēka un vides 
mijiedarbības izpētē. Tas ir arī personisks ieguvums. Savus 
dzīves pirmos divdesmit gadus dzīvoju līdzās ostai, kaut 
kur starp Rīgas Pasažieru un Eksporta ostu. Osta – vienmēr 
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Vides cilvēkzinātne

Dzīve līdzās ostai.
Iesaka Gints Šīmanis

aiz pelēka betona mūra – bija kaut kas nezināms un pat 
biedējošs. Tikai dažas reizes bērnībā pabiju otrpus ostas 
žogam, jāatzīst – bez atļaujas.” Grāmatas lielākais pienesums 
sabiedrībai, iespējams, ir tieši šo baiļu no ostas pārvarēšana, 
priekškara pavēršana uz šo daudziem nezināmo un pat 
biedējošo pasauli sev blakus, jo autori skaidri norāda – osta 
nav apkaimju bieds! Lai attīstītos osta, ir jājūt apkaimju 
pozitīvā elpa, no nīsta kaimiņa tai jāpārvēršas par draudzīgu 
nāburgu, protams, bez biedējošiem putekļiem, gāzēm, trokšņa 
un kodīgām smakām. Uzrunātie apkaimju ļaudis dalās 
savās emocijās, un man ļoti uzrunājošs šķita mangaļsalietes 
Ramonas jūtu izpaudums, kas būtībā izsaka visu. Šis 
akadēmiskais Rīgas brīvostas pētījums savu mērķi – vienot 
ostu ar apkaimēm, nemeklējot ienaidniekus –, ir sasniedzis: 
“Es atceros to mirkli, kad es nedzirdēju kaijas. Man tas likās tik 
šausmīgi. Naktīs stāv logs vaļā, un tu nedzirdi kaijas! Tu dzirdi 
vilcienu. Man likās, ka man tas vilciens... ka es prātā sajukšu 
no tās vilciena skaņas. Ir pierasts, ka kaijas visapkārt ķērc, un 
šīs skaņas ļoti, ļoti pietrūka.” 

Pieejams arī krājuma kopsavilkums angļu valodā.
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