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Nu jau gandrīz aizvadītais 2018. gads mūsu valstij un arī uzņēmumam bija ļoti nozīmīgs. 
Svinējām mūsu valsts simtgadi un atzīmējām Jāņa Rozes 140. dzimšanas dienu. Novembrī 
par godu jubilejai visas Jāņa Rozes apgāda grāmatas varēja iegādāties ar 25% atlaidi.
Decembrī, kā ierasts, veicu nelielu kopsavilkumu par paveikto un iecerēm. Lielos vilcienos 
var teikt, ka galvenais uzdevums – realizācijas plāna izpilde – notiek veiksmīgi, un, ja 
šomēnes ies tikpat labi, šogad pārsniegsim 16 miljonu latiņu.
Marta vidū uz nelielu kosmētisku remontu slēdzām veikalu t/c“Mols” un pēc 10  dienām 
atvērām to jaunā veidolā.

2016. gada aprīlī iesākām sarunas ar t/c “Akropole” un š. g. 3. aprīlī parakstījām līgumu par jaunas grāmatnīcas 
atvēršanu nākamgad.
20. augustā atvērām pilnīgi jauna koncepta grāmatnīcu t/c “Rīga Plaza”, taču septembra vidū slēdzām grāmatnīcu 
Āgenskalnā.
Oktobrī paspējām t/c “Liiba” (Ķekavā) izremontēt jaunas telpas un pāriet uz tām.
Vēl jāpiemin, ka oktobrī Latvijas mīlētāko zīmolu topā grupā Specializētā mazumtirdzniecība mūsu uzņēmums ir 
4. vietā, bet starp 5 līderiem kritērijā kvalitāte 1. vietā.
Par grāmatām runājot, mana šīgada favorīte no Jāņa Rozes apgāda izdotajiem darbiem ir Andželas Naneti veikums 
“Mans vectēvs bija ķiršu koks”, kas iznāca Daces Meieres tulkojumā un ir bagātināts ar brīnišķīgām Kriša Salmaņa 
ilustrācijām.
Paldies visiem mūsu darbiniekiem, mūsu draugiem, uzticamajiem pircējiem! 
Lai jums visiem priecīgi Ziemassvētki un veiksmīgs Jaunais gads!
Ināra Beļinkaja, uzņēmuma “Jānis Roze” direktore
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Māris Rīmenis
VEIkSMEI lĪDzĀS
Žurnālista darbs šķietami ir ļoti vienkāršs, īpaši televīzijā. Gluži kā aktierim – nedaudz 
parunā, pagrozies TV studijā, pastāsti to, ko visi jau zina... Darbs padarīts, vari atpūsties.
Grāmata domāta visiem maniem līdzcilvēkiem – gan tiem, kas bijuši ar mani kopā ikdienā, 
mājās un darbā, gan visiem sporta līdzjutējiem. Bez parastajiem līdzjutējiem mūsdienu 
sports nav iedomājams, tāpat kā tas nav iespējams bez galvenajiem aktieriem – pašiem 
sportistiem.

Māra Ozola
ANšlAVA EglĪšA MEklĒJUMoS
Grāmata “Anšlava Eglīša meklējumos” ir par ceļu pie izkaisītajiem, izdzenātajiem, aizklī
dušajiem tautas talantiem un gaišajiem prātiem. Grāmatā skartas vispārcilvēciskas vērtības. 
Tā raisa pārdomas par atbildību sabiedrības priekšā, par to, kādi ir mūsu ikdienas veikumi 
un – ko sēsim, to pļausim.
Māra Ozola savā grāmatā izteiksmīgi atklāj, kā cilvēka darbs mūža garumā, šajā gadījumā 
talantīgā literāta Anšlava Eglīša radošā darbība, spēj atstāt būtisku iespaidu arī uz paaudzēm 
nākotnē, mainoties tām un līdz ar to izpratnei par kultūru.

Džorns Ljērs Horsts
MEDĪbU SUņI
Turpinājums skandināvu detektīvam “Ziemā slēgts”!
Atklājas, ka pirms 17 gadiem notiesātais nav noslep kavojis jaunu sievieti, par ko tika iesē
dināts cietumā. Atbildīgo izmeklētāju Viljamu Vistingu atstādina no darba, un viņam virsū 
metas skandāla kārie žurnālisti. Vistings nemet “plinti krūmos”, bet turpina izmeklēšanu ar 
savas meitas – žurnālistes – palīdzību. Tikmēr pazūd vēl viena jauna sieviete…

Andris Staģis 
lAtVIJAS VIEglAtlĒtIkAS VĒStURE
1992–2018
Andra Staģa “Latvijas vieglatlētikas vēsture” ir fundamentāls 
darbs, kas ļauj gan izzināt, gan saprast, kā šajā sporta veidā ar 
tā daudzajām sporta disciplīnām klājies laika gaitā. Šajā sējumā 
atspoguļots laika periods no 1992. līdz 2018. gadam.

Droši un Koši
Ieva Auziņa
glĀbĒJcūkA
Māksliniece Ilze Raudiņa
Šķiet, ka viņi ir pavisam parasti bērni – Lielais, Mazais un Māsa. Viņiem, tāpat kā visiem 
citiem bērniem, jādodas uz skolu un jātiek galā ar lielākām un mazākām ikdienas likstām 

un dzīves uzdevumiem, bet tomēr nekas nav kā parasti. Bērni uz skolu brauc ar laivu, viņi dzīvo trijatā (ak, jā, ir 
vēl arī Suns, Kaķis un intrigante Žurka), bet mammai un tētim nekad nav laika.... Kad neizpildītā matemātikas 
uzdevuma Ēna, kas prot ne tikai runāt, bet arī mēdīties un purkšķināt, ir sagriezusi Lielā brāļa dzīvi gluži vai 
kājām gaisā, ierodas Glābējcūka. Un tad sākas piedzīvojums!
Ko darīt, ja slinkums aug tikai arvien lielāks un nepadarītais darbiņš seko ik uz soļa? Vai tiešām Glābējcūka var 
palīdzēt? Un kas īsti ir cūkas laime? Stāsts visai ģimenei.

Droši un Koši 
Zane Volkinšteine, Baiba Grīnberga
AUgStĀk PAR zEMI
Māksliniece Agnese Aljēna
Kopā ar mazliet ērmīgu trīsbērnu ģimeni laidīsim ceļojumā pa Rīgas virsotnēm. Pa senām 
un jaunām pilsētas spicēm, kas glabā stāstus par Rīgas piedzīvojumiem un arhitektūru. Ar 
šo grāmatu pūrā Rīgu var apceļot arī katrs pats – uzkāpt skatu tornī, atrast slepeno lodziņu 

Stikla kalnā vai uzlēkt augstāk par zemi vismaz ar acīm… Grāmata visai ģimenei.

Ziedu enerģija
Laura Tidriķe
bAhA zIEDU tERAPIJA DzĪVNIEkIEM
Baha ziedu terapija ir viena no pazīstamākajām, vienkāršākajām un pasaulē populārākajām 
dabiskajām ārstniecības metodēm dzīvniekiem. Tā tiek izmantota uzvedības koriģēšanā,  
psihes harmonizēšanā, iekšējā līdzsvara atjaunošanā un stabilizēšanā, kā arī akūtu un 
hronisku slimību ārstēšanā.
“Tāpat kā cilvēki, arī dzīvnieki var piedzīvot sarežģītas emocijas. Diemžēl bieži vien dzīv
nieka emocijas un attiecīgā uzvedība tiek nepareizi saprastas vai pat ignorētas. Grāmatā 
aprakstītās dzīvnieku rakstura īpašības ir ļoti noderīgas, jo tās palīdz izprast dzīvnieka 

izturēšanās un uzvedības modeļus, kas bieži vien ikdienā cilvēkam varētu palikt neievēroti. Autore ļoti izsmeļoši 
analizējusi Baha ziedu esenču lietošanas veidus, kas piemērojami dažādas uzvedības un rakstura dzīvniekiem 
dažādās dzīves situācijās. ” (Veterinārārste homeopāte Ilze Pētersone)

 Kontinents
Santa Montefjore
gREISIJAS kĀRDINĀJUMS
No angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule
Greisijas Bērtonas dzīve mainījās brīdī, kad viņas turīgais tēvocis atklāja meitenes gleznotājas 
talantu. Viņš paņēma Greisiju sev līdzi uz Itāliju un noslīpēja viņas prasmes līdz pilnībai... Lai 
viņa perfekti viltotu pasaulslavenas gleznas. Greisija kļuva par izcilu gleznu viltotāju, apguva 
itāliešu valodu un iemīlējās grāfā Basanelli, satriecoši skaistā vīrietī. Sievietes sapņus par 
nākotni aprāva nežēlīgs likteņa pavērsiens, un viņa bija spiesta doties prom, lai nekad vairs 
neatgrieztos...
Pēc daudziem gadiem Greisija kādā žurnālā ierauga piedāvājumu doties uz kulinārijas kursiem 

saulainajā Toskānā, villā, kurā joprojām dzīvo viņas mīļotais grāfs. Paklausīdama savai sirdsbalsij, Greisija iztērē 
visus ietaupījumus ceļojumam uz Itāliju. Viņa saprot – beidzot ir laiks dziedēt dvēseles rētas un sastapties ar pagātni.
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Drīzumā 
Dāvids Grosmans 
bĀRĀ IENĀk zIRgS 
No ivrita tulkojusi Māra Poļakova 

Latviešu lasītājiem beidzot ir radusies iespēja iepazīt izcilā Izraēlas rakstnieka 
Dāvida Grosmana daiļradi – decembrī Jāņa Rozes apgādā nāk klajā viņa līdz 
šim jaunākais romāns “Bārā ienāk zirgs”. 
Dāvids Grosmans (1954) studējis filozofiju un teātra mākslu Jeruzālemes uni
versi tātē, ilgus gadus strādājis Izraēlas radio. Viņš raksta gan pieaugušajiem, 
gan bērniem, arī publicistiku. Rakstnieka darbi tulkoti vairāk nekā 30 valodās, 
viņam piešķirti daudzi augsti starptautiska līmeņa apbalvojumi. Pasaulē viņu 

pazīst gan spilgtā talanta, gan striktās politiskās nostājas dēļ – viņš aktīvi aizstāv ebreju un palestīniešu līdz
tiesības ideju, 2015. gadā pat atsauca savu kandidatūru Izraēlas balvai, protestējot pret valdības attieksmi. 
Piedāvājam īsu fragmentu no viņa intervijas Teai Lenarduci: 
Romāna “Bārā ienāk zirgs” centrā ir diezgan preteklīgs komiķis Dovs Grinsteins – šķietami bravūrīgs 
rupeklis, kurš nepazīst nekādas robežas. Vai varat nedaudz pastāstīt par šo personāžu? 
Es gan teiktu, ka viņš nebūt nav pretīgs, drīzāk izmisīgi izslāpis pēc mīlestības. Dovs jeb Dovale ir stendapa 
komiķis, kurš priekšnesuma sākumā izpilda ierasto tango ar publiku – te flirtē ar to, te izsmej, ļauj smieties par 
sevi un tad izsmej viņus… viņš izmanto visus pieejamos līdzekļus, lai saliedētu skatītājus monolītā grupā, tad 
piepeši metas viņiem virsū un kož. 
Tad kādā mirklī klausītājas izteikta frāze it kā liek viņam atvērties, parauj kādas slūžas, un ar vulkānisku spēku 
izlaužas stāsts, kuru viņš nevar nepastāstīt, lai gan klausītāji nemaz īpaši nealkst to dzirdēt. Dovale ir pilnīgi 
neparedzams, smieklīgs un ar atkailinātu dvēseli – rakstniekam ir īsta bauda censties notvert vārdos tik dzīvīgu 
raksturu. Kur es smēlos iedvesmu? Ielūkojos sevī, un tur nu viņš bija. Nevaru apgalvot, ka jūtos ļoti laimīgs, ka 
manī mitinās šāds Dovale, taču, kamēr rakstīju romānu, mēs kļuvām labi draugi. 
Un ko varat pateikt par Avišaju, kurš mums izstāsta šo sižetu? Šķiet, lasītājiem ar viņu ir daudz vieglāk 
identificēties? 
Avišajs un Dovale bija draugi, kad viņiem bija 14, pēc tam veselus 43 gadus nekontaktējās. Šī tikšanās notiek pēc 
Dovales lūguma, Avišajs tur sēž un nejūtas īsti savā ādā, līdz apjauš, ka Dovales stāsts ir cieši saistīts ar viņu un 
ka, to noklausoties, viņam sniegta reta iespēja vērst par labu senu pārestību. 
Šādas situācijas mēs sastopam literatūrā – dzīvē tas notiek daudz retāk. Otrā iespēja – apelācija augstākā instancē. 
Literatūra ļauj mums senu stāstu izstāstīt pa jaunam. Rakstot romānu, es domāju, ka mums katram ir sava 
oficiālā “vizītkarte” – vēsts, ko mēs esam iemācījušies par sevi nest svešiniekiem, jauniem paziņām; par ģimeni, 
vecākiem, to, cik nesaprasti jutāmies bērnībā… un mēs šo stāstu nopulējam tiktāl, ka tas pārvēršas par “naratīvu” 
un nereti mēs paliekam tajā iesprostoti. Un paši neļaujam sev apzināties, ka šis vēstījums ir dramatiski jārediģē 
un ka varam atbrīvoties no tā žņaugiem. 
Starp citu, līdzīgi notiek ar sabiedrībām un nācijām, kas ir savažotas aprobētos vēstures stāstos un priekšstatos, 
kas tiek nodoti no paaudzes paaudzē – ja tos pārskatītu un modernizētu, varbūt šīs nācijas situācija uzlabotos? 
Kādi ir šī romāna būtiskākie jautājumi? 
Man tas ir stāsts par cilvēku, kura dzīve rit paralēli tai, kāda varētu būt bijusi. Šķiet, mēs katrs pazīstam cilvēkus, 
kuri dzīvo paralēli savai reālajai autentiskajai dzīvei, jo ir piedzīvojuši kādu traumu, cenšas piepildīt vecāku vai 
skolotāju cerības, iepriecināt citus, pakļaujas laika garam. Mans romāns ir stāsts par šādu atteikšanos no sevis – 
un unikālo iespēju, kad Dovale un Avišajs var atkal uzmeklēt savu patieso es. Un stāsts par to, ka ikvienam ir 
vajadzīgs kāds “ar labu aci” – iejūtīgs, saprotošs liecinieks. Kāds, kurš mūs atbrīvo no vienaldzīgas vai noniecinošas 
attieksmes šaurības. 
Romāna “Bārā ienāk zirgs” angļu tulkojums 2017. gadā saņēma Man Booker International Prize. 
Latviešu izdevuma tapšanu atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā un fonds KEREN HAYESOD United Israel Appeal. 

Ingo Zīgners
MAzAIS PūķIS kokoSRIEkStS APcIEMo 
zIEMASSVĒtkU VEcĪtI
No vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga
Kas ir Ziemassvētku vecītis? Kaut kāds pirāts vai burvis? Mazais pūķis Kokosrieksts 
un dzeloņcūka Matilde par tādu nekad vēl nav dzirdējuši. Un kāds gan brīnums, jo 
Ziemassvētku vecītis Pūķu salā nekad savu kāju nav spēris. Varbūt viņš baidās no 
pūķiem? Kokosrieksts un Matilde nolemj apciemot Ziemassvētku vecīti un pajautāt 
viņam, vai arī Pūķu salā nevarētu nosvinēt Ziemassvētkus. 
Pirmssvētku laikā iepriecināsim mazos lasītājus ar jauno – jau devīto! – grāmatu par 
zinātkāro puķīti Kokosriekstu.

Lēlo Tungala, Regīna LukaTompere 
SNIEgAVĪRA lUDVIgA lAIME
No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga
Sniegavīram Ludvigam ir viss, kas vajadzīgs laimei – dūšīgs rumpis, garš, sarkans 
deguns un, protams, galvā moderna cepure – spainis. Ludvigs ļoti mīl bērnus un sirdī 
lolo kādu slepenu cerību – paviesoties īstās Ziemassvētku svinībās. Tomēr – ak, cik 
daudz šķēršļu jāpārvar, lai nokļūtu cilvēku mājoklī! Par laimi, palīgā steidz virsrūķis 
Ruperts, kuram, kā izrādās, piemīt burvju spējas...
Sirsnīgs Ziemassvētku stāsts par sniegavīru ar siltu sirdi. Grāmatu krāšņo burvīgas 
ilustrācijas.
Grāmata izdota ar Igaunijas Kultūrkapitāla atbalstu

Einata Carfati
kAIMIņI
No ivrita tulkojusi Māra Poļakova
Meitene dzīvo mājā, kurā ir septiņi stāvi. Šai mājā dzīvo arī jūras laupītājs un akrobātu 
ģimene, mednieks ar savu lutekli tīģeri un pat vampīrs. Tikai meitenes ģimene ir pavisam 
parasta. Bet varbūt tā nemaz nav? Varbūt arī viņas vecākiem ir kāds noslēpums?
Krāšņās un noslēpumainās bilžu grāmatas autore ir izraēliešu māksliniece, dizainere 
un blogere Einata Carfati (Einat Tsarfati). Viņa ir pabeigusi Vizuālās komunikācijas 
nodaļu Bezalel Mākslas un dizaina akadēmijā Jeruzalemē un ilustrējusi daudzas 
bērnu grāmatas. “Kaimiņi” (2017) ir pirmā grāmata, kurai viņa ne tikai zīmējusi 
ilustrācijas, bet arī sacerējusi tekstu. Tā tulkota jau 15 valodās.

Latviešu izdevuma tapšanu atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā un fonds KEREN HAYESOD United Israel Appeal. 
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VINNIJS PūkS. gAIšU DIENU gRĀMAtA
Šis 2019. gada kabatas kalendārs ļaus saplānot katru gada dienu, kā arī ik nedēļu 
ielīksmos ar jautriem atgadījumiem, brīnišķīgām atziņām un dialogiem no Vinnija Pūka 
un viņa draugu dzīves. Gadagrāmatu papildina sirsnīgas ilustrācijas, tajā ir iekļautas 
vārdadienas, svarīgākie svētki un brīvdienas. Lai “Gaišu dienu grāmata” padara jūsu 
ikdienu prieka pilnu un liek pasmaidīt!

MANI MĪĻIE lĀcĒNU StĀStI
Tulkojis Mārtiņš Karelis
Grūti iedomāties labāku un uzticamāku draugu par rotaļu lācēnu! Šajā grāmatiņā 
tu sastapsi ne vienu vien jauku lācīti. Aizraujoši piedzīvojumu stāsti vai mierīgas 
pasaciņas – ikviens mazais lasītājs un klausītājs te atradīs ko sev piemērotu. Bērniem 
patiks 15 sirsnīgie stāsti, kas papildināti ar brīnišķīgām ilustrācijām.

PINgVĪNĒNA lIElAIS PIEDzĪVoJUMS
Tulkojusi Linda Kalna
Pingvīnēnam ir apnicis kulstīt pleznas pa ūdeni un spēlēties vienam. Kādu dienu kaija 
viņam ierosina doties meklēt piedzīvojumu. Bet kur to var atrast, un vai tas patiesi būs 
viss, pēc kā mazais putnēns ilgojas? Pievienojies pingvīnēnam aizraujošā ceļojumā, kurā 
viņš apciemo neparastas zemes un sastop neredzētus dzīvniekus! Šī jaukā grāmatiņa 
papildināta ar burvīgu sniega globusu.

bIlŽU VĀRDNĪcA. 1111 ANgĻU VĀRDU
Tulkojušas Linda Kalna un Tatjana Vitze
Mācies valodas ar prieku! Šajā ilustrētajā vārdnīcā, par pamatu ņemot angļu valodas 
alfabētu, atainotas dažādas situācijas, vietas un priekšmeti. Vārdi pie attēliem atspoguļoti 
angļu, latviešu un krievu valodā, tādējādi atvieglojot vārdu krājuma bagātināšanu 
visās trijās valodās. Zinātkārajiem lasītājiem būs interesanti aplūkot un pazīt attēlus, 
vienlaikus apgūstot un nostiprinot atmiņā jaunus vārdus. 

Pēteris Vollēbens
VAI DzIRDI, kĀ kokI RUNĀ? 
No vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga
Jāņa Rozes apgādā klajā nākusi jauna populārzinātniska grāmata bēr
niem par kokiem un dzīvi mežā – lasīšanai, pētīšanai, izzināšanai.
Vai koki naktī guļ? Vai tie sarunājas? Kā tie elpo un kā tiek pie bērniem? Vai 
kokiem metas pumpas un vai tie karstumā svīst? Par ko stāsta putni, dzie dot 
koku galotnēs? Kā darbojas meža internets un no kā mežā jāpiesargājas? 
Ja vēlaties uzzināt par kokiem un citiem meža iemītniekiem tādas 

lietas, kas ij sapņos nav rādījušās, ja vēlaties atklāt meža iemītnieku noslēpumus, savdabīgus 
ieradumus un izdzīvošanas trikus, dodieties līdzi grāmatas autoram ekspedīcijā uz mežu. 

Vācu mežzinis Pēteris Vollēbens (1964) studējis mežkopību un vairāk nekā divdesmit gadus 
nostrādājis par mežzini ReinzemēPfalcā. Vēlēdamies īstenot videi draudzīgus principus, viņš 
2016. gadā nodibināja Meža akadēmiju un tagad apsaimnieko ekoloģiski orientētu mežniecību 
Eifela reģionā. Viņš ir biežs viesis televīzijas raidījumos, vada izglītojošus seminārus un ekskur
sijas pa mežu un ir vairāku ārkārtīgi populāru dabas grāmatu autors. Šī ir viņa pirmā grāmata 
bērniem, un tā tulkota jau vairākās valodās. 
Grāmata izdota ar Gētes institūta atbalstu

Ģimenes psiholoģijas centrs Līna
Vita Kalniņa 
PIRMĀS AttIEcĪbAS cIlVĒkA DzĪVĒ
Ko nozīmē būt emocionālās attiecībās ar bērnu jau grūtniecības laikā? Vai abiem vecā kiem 
ir iespējams sākt veidot attiecības ar mazuli jau no brīža, kad viņi saprot, ka gaida bērniņu? 
Un kāpēc tas vispār ir būtiski? Grāmatas autore psiholoģe un ģimenes psihoterapeite 
Vita Kalniņa skaidro, kam ir būtiski pievērst uzmanību no mazuļa ieņemšanas brīža līdz 
6 mēnešu vecumam. Turklāt līdzīgi kā mazulis dzimst fiziski, savā ziņā šajā laikā psihiski 
dzimst arī mamma un tētis. Tās ir milzīgas pārmaiņas sievietes un vīrieša dzīvē. Ko tas īsti 
nozīmē viņiem? Kas notiek ar pāri un viņu attiecībām? Kā šo pāreju visveiksmīgāk realizēt? 

“Pirmās attiecības cilvēka dzīvē” būs vērtīga lasāmviela gan mammām, gan tētiem, un, jo īpaši, tiem pāriem, kas 
ir ieņēmuši vai vēl tikai gatavojas ieņemt bērniņu. Grāmata būs noderīga arī dažādu profesionālo nozaru pār
stāvjiem – vecmātēm, medicīnas māsām, ģimenes ārstiem, pediatriem, psihologiem, psihoterapeitiem, psihiat
riem, neirologiem, fizioterapeitiem u.c.

Helios
Mārja Seda
MANS AktĪVAIS MAzUlIS
Vai zināt, kādi vingrinājumi nepieciešami pareizai mazuļa fiziskajai attīstībai?
“Mans aktīvais mazulis” palīdzēs:
• uzzināt, kādus vingrinājumus izpildīt, lai veicinātu pareizu mazuļa fizisko attīstību;
• apgūt konkrētam bērna attīstības posmam piemērotākos vingrinājumus;
• vairot drošības sajūtu kā vecākos, tā mazulī.
“Grāmata var kļūt par psiholoģisku atbalstu vecākiem un viņu līdzcilvēkiem, jo atklāj, 
kā viegli, mierīgi un, kas pats svarīgākais, pareizi, audzināt mazuli: kā turēt rokās, kādus 

vingrinājumus izpildīt, u.tml., jo mūsdienās, kad ir pieejams tik plašs informācijas klāsts, ir viegli apjukt un 
grūti orientēties, kas bērniņam būtu vispiemērotākais. Šeit visa svarīgākā informācija vecākiem saprotamā valodā 
apkopota vienuviet.” (Sanita Mitenberga, pediatre Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā un LOR klīnikā)
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Čaina Mjēvils
PIlSĒtA UN PIlSĒtA
Populārais angļu fantāzijas autors Čaina Mjēvils piedāvā savu meistarīgāko romānu – 
eksistenciālo trilleri “Pilsēta un pilsēta”, kas atsauc atmiņā Franca Kafkas, Filipa K. 
Dika, Raimonda Čandlera un Džordža Orvela daiļradi.
Bešelā – nelielā Austrumeiropas pilsētvalstī – tiek atrasta noslepkavota jauna sieviete. 
Inspektors Tjadors Borlū sākotnēji uzskata šo lietu par gluži parastu. Taču, uzsākot 
izmeklēšanu, atrastie pierādījumi atklāj neparastas un bīstamas sazvērestības.
Borlū ir jādodas uz vienīgo pilsētu uz Zemes, kas ir tikpat savāda kā viņa dzimtene. 
Tā ir Bešelas līdziniece, konkurente un tuvā kaimiņiene – turīgā un rosīgā Ulkomas 
pilsētvalsts.

Kopā ar ulkomiešu detektīvu Dhatu inspektors nonāk bīstamā pagrīdes pasaulē, kur aktīvi rosās dažādi nelegāli 
politiski grupējumi. Tur detektīvi pamazām atklāj mirušās sievietes noslēpumus un sāk nojaust patiesību, kas 
viņiem un viņu tuviniekiem var maksāt ko vairāk par dzīvību. Viņiem pretī stājas Bešelas un Ulkomas nāvējošās 
varas un arī tā daudz baisākā vara, kas mīt starp abām pilsētām.

Adrians Čajkovskis
lAIkA bĒRNI
Adrians Čajkovksis ir populārs poļu izcelsmes angļu fantāzijas un zinātniskās 
fantastikas rakstnieks. Par romānu “Laika bērni” Čajkovskis ir saņēmis Artūra Klārka 
balvu – vienu no prestižākajiem fantastikas un fantāzijas žanra apbalvojumiem.
Cilvēces pēdējie pārstāvji ir pametuši mirstošo Zemi, izmisīgi meklējot jaunas mājas 
izplatījumā starp zvaigznēm. Sekojot senču pēdās, viņi atklāj aizgājušo laiku lielāko 
dārgumu – teraformētu planētu, kas piemērota cilvēkiem.
Bet jaunajā paradīzē ir arī savi noslēpumi... Daudzajos pamestības gados tās radītāju 
sētajām sēklām aizmetušies baisi augļi. Atnācējus negaida tīra un neskarta planēta. 
Tās jaunie pavēlnieki cilvēces pēdējo patvērumu ir pārvērtuši tās ļaunākajā murgā.

Tagad divas attīstītas civilizācijas sastopas uz kara takas, un abām ir jāpārkāpj savu spēju robežas, lai izdzīvotu. 
Cilvēces liktenis karājas mata galā. Kas gan būs jaunās Zemes īstie saimnieki?

Šeins Hegartijs
tUMšMUtE: hAoSA SĀkUMS
“Tumšmute: Haosa sākums” ir īru rakstnieka Šeina Hegartija trešā grāmata par 
topošā leģendu mednieka Fina trakajiem piedzīvojumiem Tumšmutes ciemā (iepriekš 
iznākušas grāmatas “Tumšmute” un “Tumšmute: Pasauļu sprādziens”).
Visu laiku neveiksmīgākajam leģendu medniekam pienācis laiks atkal uzvilkt bruņas 
un ņemt rokās eksikatoru, jo piedzīvojumi turpinās.
Fins ir piedzīvojis tik daudz. Turpmāk viņš ar savu dzīvi varēs darīt, ko vēlas, vai ne? 
Nekā nebija!
Patīk Finam tas vai ne, viņam jākļūst par kārtīgu leģendu med
nieku. Taču pēkšņi sākuši pazust cilvēki, bet leģendas uzrodas 

vietās, kur tām nevajadzētu būt. Brūnijs nebeidz sūdzēties, un tuvojas tik liels uzbrukums, ka 
uz Fina pleciem uzkrauta vai visa pasaule.
Patiesībā pat divas…

Inga Žolude
1904. MElANholISkAIS VAlSIS
Ingas Žoludes stāstu “1904. Melanholiskais valsis” papildina muzikologa Oresta 
Silabrieža eseja par Emīlu Dārziņu un mākslas zinātnieces Dainas Auziņas skatījums 
uz Ādolfa Zārdiņa daiļradi, kura darbs “Moderna sabiedrība” izmantots grāmatas 
noformējumā. 
“Poētiski precīzs un mākslinieciskā ziņā suģestējošs darbs, atklājot Emīla Dārziņa 
personību izteikti padziļināti, viņa intīmo un dvēselisko seju un gara pasauli parādot 
lietišķā un emocionālā sava laika kontekstā.” (Viesturs Vecgrāvis)
Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Vladimirs Nabokovs
cAMERA obScURA
No krievu valodas tulkojis Jānis Hvoinskis
“Šajā Vladimira Nabokova romānā obskūra kamera ir tumšā telpa, kas atrodas katrā 
no mums, un katram pašam ir dota iespēja izvēlēties būt tajā vai ārpus tās. Romāna 
varonis Bruno Krečmars liktenīgu sakritību un mīlestības apmātības dēļ nespēj 
sevi pārvarēt un likteņa ironijas (rakstnieka fantāzijas) pēc nokļūst patiesā tumšajā 
kamerā.” (Jānis Hvoinskis, tulkotājs)

Lilija Berzinska
MEŽA PASAkA
Ar autores ilustrācijām
“Meža pasakā” notikumi virknējas ap dinozauru ģimeni – tēti, mammu un viņu 
dēlēnu Viljamu, kurš vēl nav izaudzis līdz skolas solam. “Meža pasaka” ieved sirsnīgā 
un lādzīgā pasaulē, kas nebūtu pilnīga, ja tai nepiemistu šķipsniņu delverību.

Valdis Atāls
Uz DoMU StĀVĀS kRAUJAS
Grāmata “Uz domu stāvās kraujas” ir Valda Atāla dažādu laiku dzejas un atziņu 
izlase. Atāla dzeja pirmo un svarīgo misiju arvien pildījusi viņa radītajās dziesmās, ko 
inspirējis saturs, teksts. Saplīst lustra, atnāk vakars, ceļa galā bite dzied… vai es saucu: 
sveika, māsa Rūsa, tu esi sabiedrotā man, vai jebkurš no 
citiem viņa dziesmu tekstiem pirmkārt ir dzejas darbs, kas nes 
savu vēstījumu pārdomātā, precīzā simbolu un tēlu valodā. 
Sastādītajā krājumā atlasīti vairāk nekā simt dzejoļu un kā 
atsevišķa nodaļa sagatavotas arī dzejnieka īsās, asprātīgās 

atziņas, kas Atāla gadījumā tikpat lielā mērā piederīgas dzejai kā īpaša īsā forma.
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Lasītava
Zigmunds Skujiņš
APlIkĀcIJA PAR RAkStNIEkU UN lAIkMEtU
“Šajā grāmatā kā kosmosa baltajā pundurī es centīšos saspiest vienuviet sava mūža 
kvintesenci, atklāt savu sižetu aizmetņus, komentēt agrāk nesaprasto, bet gadu gaitā 
apjēgto. Apliecināt to, kam joprojām ticu, neslēpjot, ko nespēju un negribu atzīt, jo 
uzskatu par kļūdu. Raibo aplikāciju papildināšu ar dokumentiem, vēstulēm, citātiem, 
fragmentiem no saviem romāniem un laikabiedru domām par tiem. Šo grāmatu varētu 
saukt par ceļvedi pa rakstnieka vēl neizdzisušām pēdām.” (Zigmunds Skujiņš)
Zigmunds Skujiņš (dzimis 1926. gada 25. decembrī) ir viens no izcilākajam latviešu 
rakstniekiem. Pazīstamāko Skujiņa darbu vidū ir romāni “Kolumba mazdēli” (1961), 
“Kailums” (1970), “Gulta ar zelta kāju” (1984) un “Miesas krāsas domino” (1999). 

Izdoti Raksti 10 sējumos (Mansards, 2005–2011) un labāko noveļu izlase “Dziļurbums laikā” (Mansards, 2016)
“Aplikācija par rakstnieku un laikmetu” veidota kopā ar rakstnieka meitu Ingu Skujiņu.

Mansards
Vilis Lācītis
SEkSS UN VARDARbĪbA 
Ilgi gaidīta atgriešanās — latviešu rakstnieka Viļa Lācīša pirmais stāstu krājums, par 
kuru Šmidzis K. Vāverts izteicies: “Sviestroka tā esenciālajā pirmformā, proti, grupas 
“Zupski Rubin”, balss latviešu literatūrā – Vilis Lācītis – atgriežas pie saknēm, proti, 
celtniecības, un stāstu krājuma turpmākajās daļās paviesojas pansionātā, praidā, 
Ņūmeksikas tuksnesī, Velsā, Oksfordā, pie latviešu literātiem un pat pie Londonas 
kriminālajām aprindām. Un dara to viegli, nepiespiesti un eleganti – sviests plūst un 
burbuļo bez snobisma un cinisma. Lasītājam, lai arī nerodas vēlme identificēties ar 
stāstu groteskajiem un parasti ne sevišķi apdāvinātajiem varoņiem, pret viņiem pat 
rodas zināmas simpātijas. No šīs grāmatas ir grūti atrauties, to neizlasot līdz galam!” 

V. Lācītis prozā darbojas kopš 2010. gada, publicējis romānus “Stroika ar skatu uz Londonu” (2010), “Pamodināt 
Lāčplēsi” (2011), “Garais ceļš uz Hantimansijsku” (kopā ar Šmidzi Klonatanu Vāvertu, 2012) un “Amsterdamas 
princips” (2013). 

Mansards
Laurenss Šimels un Elīna Brasliņa
RĪtA AgRUMĀ
un

lAIkS gUlĒt IEt
Atdzejojusi Inga Gaile
Zēns pamostas, kamēr visi vēl guļ. Vai gandrīz visi...
Laiks doties pie miera, taču suņukam prātā kas cits...

Divas grāmatiņas pašiem mazākajiem, kas paver jaunu skatu uz to, cik dažādas var būt ģimenes. Grāmatas 
tapušas, sadarbojoties amerikāņuspāņu rakstniekam un tulkotājam Laurensam Šimelam un latviešu ilustratorei 
Elīnai Brasliņai.
Laurenss Šimels (Lawrence Schimel, 1971) raksta spāņu un angļu valodā un piedalījies vairāk nekā 100 grāmatu 
tapšanā. Tulkojis latviešu autoru darbus angliski un spāniski. Elīna Brasliņa (1988) ilustrējusi vairāk nekā 
20 grāmatas, kas augstu novērtētas Latvijā un pasaulē.
Grāmatas iznāk vienlaicīgi Spānijā (spāņu un katalāņu valodā), Latvijā, Beļģijā (flāmu valodā), Čehijā un Horvātijā.
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cESVAINES gRĀMAtA, IV
par cesvaini un latviju
Latvijas valsts simtgadībai veltītais izdevums “Cesvaines 
grāmata,  IV” (848  melnbaltas un 64  krāsainas lpp. un 
pielikums “Leļļu burtnīca”) ir daudzu autoru kopdarbs, 
kurā turpināts novadpētniecības un novada dzīves 
dokumentēšanas darbs. Iepriekšējie izdevumi: “Cesvaines 
grāmata” (2001), “Cesvaines grāmata,  II” (2006) un 
“Cesvainieši” (2009). Grāmatā dokumentēta novada vēsture 
kontekstā ar apkārtējo novadu, valsts un pasaules norisēm, 
publicēti pētījumi, dokumenti, atmiņas, melnbaltas un 
krāsainas fotogrāfijas, savukārt “Cesvaines grāmatas, IV” 
leļļu burtnīcā iekļauta zīmola “Claudia” papīra lelle Līga 
no Cesvaines novada. Līgu var ietērpt novada tautastērpā. 
Grāmata lepni nes īpašo zīmi “LV100” un uzsaukumu 
“Es esmu Latvija”. Tā ir izdevums visai ģimenei, visām 
paaudzēm.
Grāmatas veidošanā iesaistījās vairāk nekā 300 dažādu 
paaudžu cesvainiešu vai viņu pēcteču dažādās Latvijas un 
pasaules vietās, kā arī pētnieki, kurus interesē Cesvaines 
vēstures jautājumi. Grāmatas veidošana notika sabiedriskā 
kārtā, tās redaktore ir cesvainiete Sanita Dāboliņa. 
Izdevuma sponsors ir būvniecības inženieru kompetences 

centrs SIA “CMB” (valdes priekšsēdētājs Artis Dzirkalis). Grāmata izdota lielākoties par ziedotāju līdzekļiem.
Izdevējs CKVB ir sabiedriska organizācija, kas kopš 1997. gada popularizē Cesvaines novada kultūrvēsturiskās 
vērtības. Šī ir jau desmitā biedrības izdotā grāmata, kuras tapšanā iesaistīta vietējā un plašāka sabiedrība.
“Cesvaines grāmatās” līdzās, veidojot pilnasinīgu laikmeta ainu, pastāv akadēmiski pētījumi, pirmie mēģinājumi 
pētniecībā, atmiņu stāsti; apcerējumi par plašiem sabiedriskiem procesiem, atsevišķu notikumu apraksti, 
kodolīgi īsstāsti, ietverti vienā fotogrāfijas anotācijā; organizāciju vēstures apskati, dažu darbības posmu apraksti, 
īss ieskats kādā no norisēm; māju likteņstāsti, dzimtu zarošanās atspoguļojums, atsevišķu cilvēku dzīvesstāsti; 
traģiski vēstījumi, šķietami neitrāls ikdienas tvērums, humora caurausti stāstījumi. Grāmatu lielākā vērtība, kā 
atzinuši lasītāji un dažādu jomu profesionāļi, ir dzīvais, dažkārt pat pretrunīgais vēstījums, kas arhīvu avotiem 
piešķir dzīvīgumu, kā arī sabiedrības iesaistīšanās.
Ieskats tematikā: Cesvaines vārda izcelsme, novada dižkoki un dižakmeņi, Cesvaines pils vēsturiskais interjers, fon 
Vulfu, fon Kālenu, Lencu, Auniņu, Vītolu dzimtas, brāļu draudzes Cesvainē, mūzika un mūziķi, ieskats Augusta 
Saulieša, Aleksandra Plensnera, Osvalda Lāča, Anšlava Eglīša, Marģera Zariņa, Andra Priedīša daiļradē, teātra 
tradīcijas un kino uzņemšana Cesvainē, novada skolas, skolēni, skolotāji, pagasta dzīve, pašvaldība, nevalstiskās 
organizācijas, veselības aizsardzība, mediķi, uzņēmumi, ģimeņu, dzimtu, māju stāsti. Atmiņās atklātas norises arī 
Valsts kontrolē un Latvijas Bankā 20.–30. gados. Plašs personu rādītājs.

“cesvaines grāmatas, IV” atvēršanas svētki Rīgā notiks 
13. decembrī plkst. 17.30  

tirdzniecības centra “Spice” grāmatnīcā “Jānis Roze”.

Kontaktinformācija: Sanita Dāboliņa, +371 29432776, sanita.dabolina@inbox.lv
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aptvēru, ka neesmu līdz galam izlasījusi “Noziegumu un sodu”, kas ir mana drauga mīļākā 
grāmata, tāpēc plānoju to atsākt.”
Tomēr kopumā Dārta pēc ieteikumiem nevadās. Tiesa gan, ar vienu īpašu, pat, jāteic, 
liktenīgu izņēmumu. Reiz, 18 gadu vecumā, pirms stāšanās aktieros, viņa iegājusi grāmatnīcā 
un jautājusi pārdevējai, lai iesaka kādu jauneklīgu, sulīgu grāmatu ar žargonu, kurā viņa 
varētu atrast kādu fragmentu, ko norunāt iestājeksāmenā. Dāma Dārtai ieteikusi Sasa 
Henno darbu “Šeit biju es: pirmais arests”. Šai brīdī Dārta atver grāmatu vaļā, lai parādītu 
pasvītroto fragmentu, ar kuru tad arī iestājās aktieros. Turpat grāmatai klāt piesprausts arī 
dzejolis, ko Dārta lasījusi. “Pēdējā kursā es aizgāju uz to grāmatnīcu un pārdevējai pateicu 
paldies,” Dārta piebilst.
Arī uz grāmatu ieteikšanu citiem Dārta nav īpaši kāra, jo 

“tas ir tāpat kā ar gaumi uz dzērieniem vai ēdieniem – ja man kaut kas garšo, tas 
nenozīmē, ka tas garšos visiem”. Taču viņa ir piereģistrējusies grāmatmīļu plat
formā Goodreads, kas ir sava veida vidusceļš, jo tā nav tieša ieteikšana, taču cilvēki, 
kas Dārtai seko, var redzēt, ko viņa lasa, un tad paši izlemt, vai lasīs to vai ne.

Civillikums
Viena no grāmatām, kas Dārtai ir paņemta līdzi uz tikšanos, ir “Civillikums”. Tas 
ir tādēļ, ka šobrīd viņa ir atsākusi jurisprudences studijas, ko bija aizsākusi pirms 
stāšanās aktieros, tāpēc daļu no lasīšanai atvēlētā laika šobrīd aizņem mācību 
literatūras apgūšana: “Esmu labprātīgi spiesta lasīt ļoti daudz par publiskajām 
tiesībām, ģimenes tiesībām, krimināltiesībām.”
– Kāda ir sajūta? – jautāju.
– Man ļoti patīk, – viņa atbild. – Gan mācību process, gan kursabiedri, kas 
patiešām atnākuši, lai kaut ko iemācītos, nevis ķekša vai atzīmes pēc.

Biogrāfijas un “Kārtības maģija”
Jautājot par īpašām grāmatām, ar ko Dārta sastapusies pēdējā laikā, viņa min Stefana Frīda 
sarakstīto biogrāfiju “Thing of Beauty” par pasaulslaveno ameri kāņu supermodeli vārdā Gia, 
kas 1986. gadā 26 gadu vecumā nomirusi no AIDS.
Interesanti, ka patika uz biogrāfijām Dārtu savulaik aizvedusi uz Dailes teātri: “Pirmā izrāde, 
ko es te spēlēju un arī pati izveidoju, bija par Skota Ficdžeralda sievu Zeldu. Tolaik latviski 
vēl nekas daudz nebija iztulkots, tāpēc biju pasūtījusi daudz lasāmvielas no Amerikas,” viņa 
atceras.
Tāpat viens no pēdējā laika aktuālajiem grāmatu pirkumiem Dārtai bijis Marijas Kondo 
darbs “Kārtības maģija”, ko viņa vispirms lasījusi angliski, bet tad nopirkusi latviešu versiju, 
ko aizvest vecākiem, kuriem ļoti patīkot krāt mantas, jo “viss noderēs”. Viņai pašai – tieši 
pretēji – patīk tās lidināt prom, dažreiz pat izmetot kaut ko vērtīgu. Grāmata Dārtai ir ļoti 

patikusi, un viņa no tās ir pārņēmusi lietu un apģērbu kārtošanas metodes plauktos un skapjos, kā arī uzsver to, ka 
kārtīgs un patīkami tukšs mājoklis atstāj vairāk telpas domām, idejām.

Nobeigumā 
Vēl viena no grāmatām, ko Dārta paņēmusi līdzi, ir “Meistars un Margarita”. To 
viņa ir izlasījusi divreiz. Tā ir ļoti laba grāmata, viņasprāt: “Ar labām grāmatām 
ir tā, ka, atrodoties pēdējās lappusēs, rodas skumja sajūta, jo nav zināms, vai pēc 
šīs grāmatas izdosies atrast kaut ko vēl tikpat labu,” viņa teic un, kad sarunas 
nobeigumā jautājam par filmēšanos komēdijā “Jaungada taksometrs”, kas jau 
skatāma uz ekrāniem, pirmā asociācija, kas viņai nāk prātā, ir arī saistīta ar 
grāmatām: “Ainās, kurās filmējos, bija siena ar milzīgu grāmatu plauktu. Abi ar Valdi Melderi no filmēšanas brīvajos 
brīžos dzīvojāmies pie tā plaukta, jo tur bija fantastiskas grāmatas, daudzas no kurām es gribu izlasīt. Gan dažādu 
valstu klasika, gan specifiskāki temati. Sapņu izlase, ko katrs varētu gribēt savās mājās. Es pat nobildēju dažus grāmatu 
vākus, ko es gribētu savā plauktā,” viņa stāsta, cerēdama, ka arī skatītājiem tas plaukts būs redzams.

Sagatavoja: Inga Pizāne
 

Aktrisi Dārtu Daneviču satiekam Dailes teātrī. Pirms 
pēcpus dienas izrādes “Planēta Nr. 85”. Atrodam klusāku 
vietiņu, kur apmesties, un mūsu grāmatsarunu noskaņu 
veido Dārtas līdzi paņemtās grāmatas. Laiku pa laikam viņa 
kādu no tām paņem rokās, atver, pašķirsta, aizdomājas.

Bērnība
Dārtas Danevičas grāmatmīlestība dzimusi Jēkabpilī, viņas 
dzim tajās mājās, kur lasīts vārds vienmēr ir bijis cieņā. Lasīt 
Dārta iemācījusies četru gadu vecumā, un pirmais, ko viņa 
savā dzīvē izlasījusi, bija laikraksta DIENA nosaukums, taču arī 
pirms tam vecāki viņai devuši spēlēties ar grāmatām, tādējādi 
radot par tām lielu un aizrautīgu interesi: “Bērnībā un skolas 

laikā es lasīju ļoti daudz. Mana vecmamma bija ļoti iemīļojusi rakstnieku Kārli Skalbi, un arī man ticis lasīt daudzas 
viņa pasakas, kas nemaz nav tipiskas, drīzāk melanholiskas un sūras dažviet, arī pamācošas. Domāju, ka tas mani 
noteikti kaut kādā veidā ir ietekmējis, jo man piemīt šis latviskais melanholiskais 
drūmums, kas mēdz aizvest pie radošām atklāsmēm: Tu sēdi mājās, un mājas man 
ir pelēkas – ar pelēkām mēbelēm, pelēkām segām, – iededz sveces un skumsti, bet 
nepārdzīvo par to, ka tu skumsti, un nekoķetē ar skumjām. Tas ir kā Skalbes darbos.”
Brīdī, kad runājam par skumjām, Dārta atceras vienu spilgtu un ļoti īpašu bērnības 
grāmatu: “Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums”! “Tūlīt jāraud būs,” viņa saka, “tas ir 
par to puiku, ko pārvērta par meža zosi, – viņš iemācījās viņu likumus un valodu, bet, 
pārtapis atpakaļ par zēnu, vairs to nesaprata. Ļoti skumji. Tā bija ļoti laba grāmata.”
– Ko tieši nozīmē laba grāmata, – jautāju.
– Labai grāmatai nav vecuma ierobežojuma, pie tās gribas atgriezties, to gribas citēt, un 
tā izsauc emocijas. Gluži kā tagad, man stāstot par Nilsa ceļojumu.

“Tas ir viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos šo profesiju,” viņa turpina, “tu dzīves laikā maz 
vari paspēt, bet ar grāmatu, lugu un izrāžu starpniecību tu vari dienas vidū vai vakarā pagūt 
izdzīvot vēl citas dzīves, kas tev citādi nebūtu pieejamas vai izdzīvojamas. Tas var būt cits 
gadsimts, cits dzimums, cits cilvēks, cita domāšana. Tas ir tas, ko var iegūt grāmatās – 
bagātīgāku emocionālo inteliģenci – kā tu uzvedies, kā tu reaģē, kā tu saproti lietas un kā tu 
izsakies.”
Tāpat grāmatas Dārtai asociējas ar nozušanu: “Atceros – skolas laikā mēdzu atskriet uz 
virtuvi, lai pati vai ar mammas palīdzību uzsmērētu kādas maizītes, un tad nozudu uz ilgāku 
laiku. Biju ļoti aizrāvusies ar “Hariju Poteru”. Pēc grāmatas bija jātiek uz Rīgu, un, tiekot pie 
tās, es to izlasīju superātri – praktiski pusotrā dienā. Tas ir kā šobrīd ar Netflix seriāliem – 

tu noskaties un tad gadu gaidi nākamo sezonu. Tā man toreiz bija jāgaida nākamais Poters,” viņa aizrautīgi stāsta 
un atceras vēl vienu skolas laikā lasītu grāmatu, kas atstājusi uz viņu paliekošu iespaidu. Tas ir Justeina Gordera 
filozofiskais, bet, viņasprāt, viegli lasāmais darbs “Sofijas pasaule”.

Lasīšana kā notikums
“Domājot par šo tikšanos, man kļuva skumji, jo es nelasu tik daudz kā agrāk, bet ne jau tāpēc, ka man nepatiktu 
lasīt, bet tādēļ, ka vienmēr ir kaut kādi aizbildinājumi, darīšanas. Piesēšanās pie grāmatas man ir notikums, rituāls. 
Es, piemēram, nevaru lasīt pa ceļam vai nakts stundā, lai iemigtu. Tam jānotiek normālā diennakts stundā un mājās 
visam jābūt izdarītam, tad es varu paņemt grāmatu. Man pat nedaudz žēl, ka tā ir, jo lasīšana līdz ar to notiek retāk,” 
Dārta stāsta.

Lasāmvielas izvēle un liktenīgais grāmatas ieteikums
Uz jautājumu par to, kā Dārta izvēlas lasāmo, viņa teic tā: “Esmu liela klasikas fane. Man patīk krievu klasika. Nesen 

Ciemos pie  
Dārtas Danevičas
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noslēpums  
un brīnums

Oktobra beigās apgādā “Latvijas Mediji” 
klajā nākusi Vijas Beinertes grāmata “Mans 
zelts”, bet uzreiz pēc gadumijas gaidāma 
nākamā – “Kad klusums samainīts sudrabā”. 
Tajās apkopotas vērtīgākās žurnālam “Mājas 
Viesis” tapušās intervijas, kas papildinātas 
ar caurviju esejām. Ar kinorežisori un 
esejisti VIJU BEINERTI sarunājas “Latvijas 
Avīzes” kultūras žurnāliste Linda Kusiņa.

Abas šīs grāmatas ir saistītas ar tavu 
darbu, un arī iepriekšējās lielā mērā 
tapa, ja tā var teikt, no jau padarītā...

Tieši par to es nesen pēkšņi aizdomājos. Vispār jau es nerakstu grāmatas. Nav bijis tā, ka es apsēstos pie datora 
un teiktu: tagad es rakstu grāmatu. Un pat ja reizēm es lietoju šo vārdu salikumu, tā drīzāk ir metafora. Visas 
grāmatas, kas man nākušas klajā, ir salikušās brīnumaini un negaidīti. Nejauši gadījušās. Pēkšņi notikušas. 
Piezvana izdevējs un saka: Vija, mums vajag tavu grāmatu! Pirmajā brīdī – prieks. Tad panikas lēkme. Un tad – 
jā, ir! 

Pirmā tava grāmata, gan pēc izdošanas, ne uzrakstīšanas laika, bija filmai “Tās dullās Paulīnes dēļ”  
veltītā, vai ne?

Tā gan. Piezvanīja man Juris Visockis: “Jumavai” esot kinogrāmatu sērija, kur jau izdots Streiča stāsts par 
“Limuzīnu Jāņu nakts krāsā” un Braslas stāsts par “Emīla nedarbiem”, vajagot taču arī manējo par “Paulīni”. 
Zināju, ka rakstīt “Jumavai” ir dārgs prieks, ne katrs autors to var atļauties, tomēr biju ar mieru riskēt – aiz cieņas 
un mīlestības pret cilvēkiem, kas savulaik noticēja man, divdesmitgadīgam skuķim ar mazu pieredzi un lieliem 
sapņiem.  
Otrā grāmata patiesībā bija pirmā. Mans dzejas krājums bija sagatavots publicēšanai, vēl pirms biju uzņēmusi 
“Paulīni” un kļuvusi par diplomētu kinorežisori. Taču notika tā, ka apgāda “Liesma” oriģinālliteratūras nodaļas 
galvenais redaktors Vladimirs Mihailovs, zinātniskās fantastikas romānu autors, kas mani esot dēvējis par 
citplanētieti, sasirga un darbā neatgriezās. Bet tas, kas atnāca viņa vietā, izsauca mani uz pārrunām. Manā dzejā 
esot jūtama spēcīga buržuāziskās filozofijas ietekme. Nē, nē, viņš nedomājot, ka būtu kas jāmet ārā, esot vien kādi 
dzejoļi jāpieraksta klāt. Un vārdu “Dievs”, ja gadījumā es nezinot, raksta ar mazo burtu. Paņēmu savu manuskriptu 
un, jau durvīs stāvot, pateicu bezkaunīgāko teikumu mūžā: mana dzeja nenovecos – ja neizdos tagad, izdos pēc 
piecdesmit gadiem. Tiesa, tik ilgi nebija jāgaida, taču toreiz es noraudāju trīs dienas. Dzīve, apmetusi kūleni, 
protams, turpinājās, bet dzeju es ilgu laiku rakstīju tikai atvilktnei. 

Tavas dzejas tomēr ir izdotas. Kas mainījās?

Lieliskā Silvija Brice kādā brīdī sāka tincināt, kad reiz varēšot izlasīt manu krājumu. Kādu krājumu? Nu, dzejas, 
protams. Nosūtīju viņai manuskriptu. Bet Silvija nelikās mierā, vajagot taču svētā glītumā cietos vākos, nevis 
elektroniski. Vai viņa drīkstot iedot Vijai Kilblokai? Jā, bet ar notikumu: tikai bez titullapas – lai ir teksts bez 
autora vārda. Nākamajā rītā Silvija zvana un saka: Vija grib izdot tavu grāmatu! 
Pēc tam Viesturs Serdāns gribēja izdot grāmatu par dziednieci Veroniku Uršuļsku. Biju uzrakstījusi par viņu eseju 

“Mājas Viesim” un vēl arī scenāriju dokumentālai filmai. Filma uzņemta netika, toties iznāca grāmata “Elejas 
Veronika. Mūžs, kas nepieder sev”. Un tad kopā ar Andri Eglīti, brīnišķīgo dabas fotogrāfu, Vijas Kilblokas 
pamudināti, izveidojām albumu “Tev. Mīlestībā”, ko vairāki recenzenti nodēvēja par “mūžības kalendāru”. Un 
tad pagājušā gada oktobrī man atkal zvana Vija Kilbloka: mums taču vajag to tavu eseju grāmatu! Īstenībā man 
joprojām ir grūti noticēt, ka divās nedēļās es spēju sakārtot pasaules vējos izkaisītās lapiņas vienotā secīgā virtenē 
ar caurviju pavedienu. Tā salikās “Vārdi un klusums”.  

Divas jaunākās grāmatas, visticamāk, nebūtu tapušas, ja tu nekļuvusi par žurnālisti. Ko tev šis darbs dod, 
un ko tas no tevis prasa?

Dod daudz, prasa visu. (Smejas.) Man patīk domāt, klausīties, sadzirdēt, rakstīt. Sarunas, esejas, dzeja – tā ir 
sajūtu dokumentācija. Veids, kā iepazīt citus un sevi pašu. Atrast pamatu, atklāt jēgu. 
Ikviens liktenis ir noslēpums un arī brīnums. Pat dzīve, kas plūdusi kā rāma upe, klusos līčos glabā neizdibināmus 
dziļumus, kas vilina, satrauc un mudina ielūkoties. Kur nu vēl straujās un krāčainās, kas ķircina un izaicina, 
rauj līdz, pārsteidz ar trakiem pagriezieniem, vareniem ūdenskritumiem, mirdzošu šļakatu šaltīm! Man ir bijusi 
iespēja, laime un prieks iepazīt ne vienu vien straumi, ieraudzīt krastā atstātas pēdas un nospiedumus, atšifrēt 
slepenas zīmes, atklāt laikmeta liecības, sajust likteņa elpu.
Esmu mēģinājusi saprast, kā tas iespējams, ka ar sarunu biedriem mēs 
pēkšņi pārejam uz “tu”, vajagot taču pudu sāls un ko tik vēl ne, bet te – 
stundu gara saruna un abiem sajūta, it kā jau tūkstoš gadus mēs būtu 
pazīstami. Varbūt tāpēc, ka mēs runājam par būtisko. Tas raisa tuvību.   
Turklāt cilvēks jūt, ka mani patiešām interesē tas, ko viņš stāsta, ka 
man ir laiks klausīties un ka es viņu saprotu. Reizēm pat no pusvārda.
Tāpēc manas sarunas ir ļoti personiskas. Īstenībā visi mani teksti ir 
ļoti personiski. Jo es runāju nevis par ārējām, bet iekšējām lietām, par 
iekšējo pasauli. Arī “Vārdi un klusums” ir ļoti personisks stāsts par 
to, kā es mācos atbrīvoties no smagā pienākuma justies laimīgai ārējā 
pasaulē, kur laimi nodrošina ārēji fakti, ārēji apstākļi, ārēji notikumi, 
nevis iekšējs gribas avots manis pašas sirdī. 

Tavu interviju varoņi pārstāv dažādas profesijas, vecumus, jā, arī 
tautības. Vai viņiem visiem ir arī kas vienojošs? 

Es viņus mīlu. (Smejas. Tad brīdi klusē.) Jā, mīlestība ir vienojošs 
elements. Citādi es nemaz nemāku. Tikai iemīlot sarunu biedru es 
spēju ieraudzīt viņa patieso būtību, to, kādu Dievs viņu ir iecerējis un 
ko skarbā realitāte nav spējusi izdeldēt. 

Vai vari dalīties kādos savos zelta mirkļos, atklāsmēs, kas dzimušas sarunu laikā un izgaismo pasaules 
ainu gluži citādi?

Zelta mirkļi šaltīm un aumaļām nolija pār mani šovasar, kad, pārlasot pirms vienalga cik gadiem notikušas 
sarunas, pēkšņi atklāju, ka tās joprojām ir aktuālas, it kā būtu rakstītas šai dienai. 
Dzejniece Ludmila AzarovaVāciete, izlasījusi manu pirmo lielo interviju, tā bija ar Imantu Lancmani, pateica 
pavisam īsi: monogrāfijas vērta saruna. Šis vērtējums kļuva par mērauklu un latiņu. Otrs kritērijs  – ikvienam 
tekstam jābūt tādam, lai to varētu publicēt grāmatā. Ar piebildi: man nekad, tik tiešām itin nekad nebija ienācis 
prātā, ka intervijas kādreiz varētu tikt apkopotas zem viena vāka. Grāmata kā kritērijs – tā jau atkal ir metafora.

Intervija sagatavota sadarbībā ar izdevniecību “Latvijas Mediji”. 
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Grāmata “100 gadi 100 kartēs” iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām 

un nozīmīgākajām ar Latviju saistītajām kartēm no  1918. gada līdz mūsdienām. 

Kartes, stāsti un fotogrāfijas parāda mūsu valsts likteņgaitas no visdažādākajiem 

skatpunktiem un ikvienam ļaus atrast kaut ko personīgu un tuvu.

www.kartes.lv

100 gadi 100 kartēs



plānotāji pieejami visās grāmatnīcās Jānis roze un www.jr.lv

 2019. gada plānotāji visām gaumēm 

Izvēlies kvalitāti, piemērotu 
izmēru un skaistu dizainu!











eleganta dāvana
svarīgos svētkos

Ekskluzīvās rakstāmlietas pieejamas visās grāmatnīcās “Jānis Roze” un www.jr.lv

amerikāņu stils un pārliecība vācu precizitāte un mūža garantija eleganta kvalitāte no ASV
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