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Ideja atzīmēt asociācijas ieapaļo gadskārtu ar šādu 
atmiņu krājumu uzzibsnīja jaukā rītā 2017. gada 
rudens pusē, kad vienā no valdes sēdēm izraisījās 
spraiga diskusija par kādu senāku asociācijas vēs-
tures faktu. Katram no tobrīd klāt bijušajiem prātā 
bija palikusi kāda cita šī notikuma drumsla, un pa 
visiem izdevās veiksmīgi restaurēt arī kopainu. Kā 
tādu grieķu vāzi. Tobrīd sapratām – gadi nenovēr-
šami skrien, paaudzes mainās, atnākošajiem reizēm 
trūkst ziņu par to, kas darīts iepriekš, tāpēc gadās 
uzkāpt uz kāda grābekļa vai mēģināt vēlreiz izgud-
rot kādu velosipēdu. Un, protams, vairs nav iespēju 
izjust to gaisotni, kurā grāmatnieki darbojās pirms 
gadiem piecpadsmit vai divdesmit. Tāpēc  tie, kas 
dažādos gados aktīvi darbojušies mūsu biedrībā, ir 
jāskubina vismaz daļu pieredzētā un piedzīvotā fik-
sēt uz papīra. 

Kādā no Eiropas Grāmatizdevēju federācijas gada 
pārskatiem lasāma atziņa: ja izdevēji jau nepastāvē-
tu gadsimtiem ilgi, tos digitālajā laikmetā steigšus 
vajadzētu izgudrot. Jo kurš gan cits turēs rūpi par 
to, lai pie lasītājiem nonāk kvalitatīva, pārbaudīta 

Priekšvārda vietā ...

informācija un labskanīgi, bagātā valodā sarakstīti 
teksti pārdomātā, profesionāli veidotā noformēju-
mā. Par to ikdienā domā arī Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācijā apvienojušies grāmatu apgādi. Bet visai 
nozarei svarīgos brīžos tieši asociācija pulcina tos 
kopā. Gribētos, lai šie mirkļi būtu saistīti ar skaisto – 
balvām, ceremonijām, grāmatu slavinājumu. Taču ir 
arī cīniņi, pārpratumi, īsto, pārliecinošo vārdu mek-
lējumi. Šajās lappusēs – aculiecinieku atmiņas kā 
par vieniem, tā otriem. Par to, kādi bijām toreiz, kādi 
esam šobrīd un kādi ceram būt nākotnē!

Paldies visiem, kas dalījās savā skatījumā uz mūsu 
kopīgo lietu. Katrai izdevniecībai novēlam laika gai-
tā apkopot arī krietni izvērstāku stāstu – Latvijas 
grāmatniecības vēsture pilnīgi noteikti ir pelnījusi 
daudz biezāku sējumu nekā šis, cerams, dzīvotspējī-
gais un rosinošais dīgstiņš. Veiksmīgu nākamo gad-
simta ceturksni!  

Sastādītāju vārdā   
 Renāte 
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25 – daudz vaI maz?

Ir 1992. gads un kādā rudenīgā rītā uz mana apgāda 
darbagalda iezvanās telefons. Meitene laipnā balsī 
stādās priekšā kā Kultūras ministrijas sekretāre un 
uzaicina mani pēc pāris dienām iegriezties minis-
trijā. Tā nav nekāda problēma, jo ministrija atrodas 
tikai pāris kvartālu no mūsu apgāda mājvietas. Vie-
nīgā neskaidrība – kas gan man tur būtu darāms? 
Bet saruna jau ir beigusies, un turpmākajās dienās 
man atliek vien brīnīties par negaidīto zvanu.

Viss kļūst vēl neskaidrāks, kad, ieradies minis-
trijā, uzzinu, ka tieku sūtīts komandējumā uz kaut 
kādu Latvijas grāmatizdevējiem, grāmattirgotājiem 
un bibliotekāriem rīkotu semināru. Esmu iegrimis 
darbos un brīva laika ekskursijām man galīgi nav. 
Tomēr,  būdams šajā jomā pilnīgs iesācējs, nolem-
ju, ka būs interesanti palūkoties, kā gan kolēģi citur 
grāmatas izdod, kādas ir viņu problēmas un kā tās 
tiek risinātas.

Tā nu pienāk brīdis, kad mēs, pavisam neliela ļau-
žu grupiņa, kāpjam uz prāmja,  lai kuģotu pāri bal-
tajai jūrai – Ziemeļmeitas un viņu grāmatu biznesu 
lūkoties.

Semināra rīkotāji laipni izrāda un apstāsta dau-

māris ozoliņš,  
apgāda Vaga vadītājs (1993–2000), LGA kopš 1993 
pirmais  LGA valdes priekšsēdētājs (1993–2000)  

dzas man jaunas un interesantas lietas par nozari. 
Aizved mūs arī ekskursijā uz Bonnier izdevniecību, 
kura tikko ir ienākusi arī Latvijā ar Dienas Biznesu uz 
papīra rozīgā krāsā.

Šis apmeklējums man liekas gandrīz kā vizīte pie 
karaļa – izdevniecība ar 200 gadu stāžu – cienījama 
un ražena. Lūkojos apkārt ar patiesu bijību.

Semināra noslēguma pieņemšanā, kuras nama-
tēvi ir grāmatizdevēji, nepiespiestā gaisotnē, ar vīna 
glāzi rokās, runājam par šo un to – kā pie viņiem un 
kā pie mums. Cita starpā, kāds no namatēviem ie-
minas, ka vienkāršāk izdošanas nozari uzturēt labā 
kārtībā iespējams tad, ja grāmatizdevēji ir apvie-
nojušies kādā organizācijā. Lūk, igauņi to jau esot 
paveikuši. Nu, protams, kā vienmēr, arī šeit igauņi 
mums ir priekšā...

Mājupceļā vēl divi kolēģi – grāmatnieki Vla-
dis Spāre un Pēteris Zirnītis – mani tā kā nedaudz 
paķircina: “Nu taisām tak mēs ar to grāmatnieku 
biedrību – respektīvi, tu taisi, mēs netraucēsim.” Es 
tik atsmeju: “man pašam savu darbu vairāk nekā pie-
tiekami, kur lai atrod laiku tādām izklaidēm?”

Atgriezies Rīgā, atkal iegrimstu darbos līdz ausīm.

sākums
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Būt grāmatizdevējam – tas ir TIK aizraujoši, ka nekam 
citam laika patiesi nav!

Pēc mēneša vai diviem pēkšņi top zināms, ka 
lielo izdevniecību: ”Avots”, ”Liesma”, Enciklopēdiju 
redakcijas un vēl citu  apgādu vadītāji esot apsprie-
duši iespēju veidot kādu izdevējus pārstāvošu orga-
nizāciju. Daudzās citās nozarēs tādas jau ir izveido-
tas un sekmīgi darbojas. Kopumā 90. gadu sākumā, 
kad daudzas lietas tika uzsāktas pirmo reizi, visdažā-
dākās sabiedriskās organizācijas radās kuplā skaitā, 
lai aizpildītu pēcpadomju vakuumu šajā jomā, vietā, 
kur ļaudīm bija iespēja pulcēties vien DOSAAF bied-
ru naudās, slīcēju glābšanas biedrībās vai šahistu 
klubos.

Un tad, jau 1993. gada sākumā, izdevniecības  
”Liesma” vadītāja kabinetā, ar skatu uz operu, notiek 
kāda būtiska sanāksme, uz kuru ir ieradušies daudzi 
“veco” un “jauno” izdevniecību vadītāji, lai mēģinātu 
tikt skaidrībā: vajag mums kādu sabiedrisku organi-
zāciju, kas pārstāvētu izdevējus, vai ne. Un vēl – var-
būt tomēr vecajiem, valsts izdevējiem, veidot pa-
šiem savu un lai jaunie veido savu,  un kurš varētu 
uzrakstīt statūtus un – kad un kā sasaukt dibināša-
nas sapulci, un tā tālāk. Vija Kilbloka, kā valsts izdev-
niecības vadītāja, ir noteikti pret divu organizāciju 
veidošanu, savukārt es zinu stāstīt, ka Starptautis-
kā Izdevēju asociācija uzņem savu biedru pulkā ti-
kai tādu valstu izdevējus, kuri spējuši apvienoties 
vienā organizācijā. Par statūtiem – kāds ierosina 
ņemt par paraugu igauņu variantu, un visi raugās 
uz Kilbloku, jo viņai, lūk, esot jurista izglītība. No-
klausoties Vijas iebildumus par totālu laika trūku-
mu, piesakos talkā – arī man laika trūkums ir labi 
pazīstams, tā teikt, sadarbība uz vienojoša pamata.

Turpmākā mēneša laikā, rediģējot statūtus, mūsu 
kopīgais laika trūkums dod savus augļus – daži bū-
tiski nosacījumi statūtos netiek iekļauti, un tos pēc 
gadiem nākas labot.

Un tad pienāk 1993. gada 17. februāra pēcpus-
diena, kad ir sasaukta Latvijas Grāmatizdevēju asoci-

ācijas dibināšanas sapulce. Tā noritēs smalkā, latvie-
šu grāmatniecībai būtiskā vietā – Benjamiņu namā, 
kur toreiz vēl mājo Latvijas Rakstnieku savienība. 
Klāt ir arī TV un žurnālisti – viss kā pieklājas. Nelielajā 
telpā, kurai ir galvenās zāles statuss, pulcējas vairā-
ki desmiti Latvijas grāmatnieku, lai lemtu par savas 
profesionālās organizācijas izveidošanu. Ir (tikai!) 
divi pretendenti uz organizācijas vadītāja posteni – 
cienījams, mīlēts dzejnieks, fenomenālās (metiena 
un popularitātes ziņā) Sprīdīša bibliotēkas izdevējs 
Jāzeps Osmanis un es, jaunpienācējs grāmatu izdo-
šanā, Māris Ozoliņš.

Pēc vairāku obligātu dibināšanas sapulces for-
malitāšu izpildīšanas pienāk satraucošs brīdis – kurš 
būs jaunās organizācijas vadītājs? Abiem preten-
dentiem jāsniedz publikai neliels ieskats par savu 
nākotnes redzējumu, un tad notiek balsošana.

Man par lielu, bet patīkamu pārsteigumu rezul-
tāts ar manāmu pārsvaru ir par labu manai vīzijai un 
nodomiem.

Par vadītāja vietnieci ievēl Viju Kilbloku un tad 
arī jaunās organizācijas valdi: Jāzepu Osmani, Pēteri 
Zirnīti, Anitu  Mellupi.

Tas arī viss. Ir tapusi nozari pārstāvoša organizāci-
ja, kura, var teikt bez pārspīlējuma, palīdzēja sakār-
tot autortiesību jomu izdevējdarbībā Latvijā, izcīnīja 
Eiropas valstij puslīdz piedienīgu nodokļu politiku 
grāmatām, piedalījās bibliotēku likuma tapšanā, pa-
nākot saprātīgu obligātā eksemplāra skaitu, panāca 
jaunizdoto grāmatu regulāru, bezmaksas reklāmu 
LTV 1. kanālā, radīja un izaudzēja nozares nozīmīgā-
kos kopīgos notikumus – skaistākās grāmatas kon-
kursu un ikgadējās grāmatu izstādes, palīdzēja aizvest 
Latvijas grāmatas uz Frankfurti, Londonu, Varšavu, 
Boloņu, Gēteborgu, Jeruzalemi, Maskavu u.c., izglītoja 
grāmatizdevējus, sniedzot tiem labāko pasaules pie-
redzi nozarē. Un varbūt pats būtiskākais – apvienoja 
zem viena jumta kopīgai savu interešu aizstāvēšanai 
lielāko daļu Latvijas grāmatu izdevēju, padarot LGA 
par nozīmīgu spēlētāju savā nozarē. 
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Darbam asociācijā Māris Ozoliņš mani uzrunāja  
1993. gada vasarā, un augustā es sāku strādāt. Pir-
mā sekretāre Elfrīda Melbārzde nodeva man asoci-
ācijas ”lielo saimniecību” – rakstāmgaldu, plauktiņu 
ar 3–4 mapēm, pusdzīvu telefona aparātu, vecu 
rakstāmmašīnu vēlāk uzdāvināja ”Preses nams”. Bija 
arī vairāki krēsli, ko saziedoja izdevēji, lai sapulcēs ir 
uz kā sēdēt. Māris pastāstīja par darāmo, bet Elfrīda 
novēlēja labu veiksmi, jo darba jau neesot daudz un 
cilvēki ļoti labi. Par cilvēkiem viņai bija taisnība – labi 
un ļoti dažādi – personības! Bet  par darba  trūkumu 
gan nevarēju sūdzēties. 

Asociācijas sēdeklis tolaik bija ”Valtera un Rapas” 
grāmatu nama 3. stāvā. Toreiz tas bija īsts grāmatu 
nams, jo bez asociācijas tajā mājoja ļoti daudzas 
izdevniecības un ar grāmatām saistīti uzņēmumi – 
Asja, Avots, Cīrulis, Daugava, Jumava, Krūklis, Lies-
ma, Madris, Rija, Salbi, Latvijas Grāmattirgotāju aso-
ciācija, žurnāls ”Grāmatu Apskats”, L. Grāmata.

Ņemot vērā asociācijas pieticīgo materiālo bāzi, 
bieži nācās meklēt palīdzību pie asociācijas bied-
riem un labiem kaimiņiem. Tādēļ diezgan daudz 
laika pavadīju Māra Ozoliņa apgādā ”Vaga” (vienā 

dace Pugača, 
LGA izpilddirektore kopš 1993 

maNs sākums

no tolaik interesantākajiem apgādiem) – ”Vagas” 
datormeitenes pārrakstīja svarīgākos dokumentus, 
izdrukāja un nosūtīja tos pa faksu, ar faksu reizēm iz-
līdzēja arī L. Grāmata, kur toreiz strādāja Silvija Brice, 
tā mēs arī iepazināmies.

Deviņdesmitie bija ļoti interesants laiks. Jaunas 
izdevniecības auga kā sēnes pēc lietus. Valdīja liels 
pacēlums un vēl lielāks haoss, jo vecā kārtība bija 
sagruvusi, bet jaunā tikai veidojās. Nevienam vairs 
nekas nepienācās, bet toties visi visu drīkstēja. Mate-
riālu nabadzība bija vispārēja – papīrs toreiz bija liels 

Asociācijas klubiņā Kultūras ministrijas kafejnīcā 1998. gada oktobrī. 
No kreisās: Ingrīda Segliņa, Ingrida Vāverniece, Jānis Leja, Ieva Jansone, 
Dace Pugača, Inta Kalniņa



11

25 – daudz vaI maz?

deficīts, jāmeklē vai ar uguni, tipogrāfijās vēl vecās, 
nolietotās iekārtas, kas nereti bezcerīgi sabojāja iz-
devēju brīnišķīgās idejas. Par autortiesībām bija ļoti 
aptuvens priekšstats, jo padomju sistēmā taču šāds 
jēdziens faktiski neeksistēja. Tādēļ ne vienam vien 
ārzemju izdevējam un aģentam bija ko brīnīties, kad, 
piedāvājot mūsu izdevējam kādas grāmatas izdoša-
nas tiesības, saņēma atbildi: ”Paldies, bet mums tā jau 
sen ir izdota. ”Kā tad tā?... Sākotnēji Tieslietu minis-
trija izdevniecības reģistrēja, tad tiešām bija precīzi 
zināms, cik Latvijā ir izdevniecību, un tad to pārtrauca 
darīt, laikam jau domāja, ka tas varētu būt vārda brī-
vības ierobežojums. Vārdam brīvība patiešām ir liela 
vērtība, bet ak, šī trauslā robeža ar visatļautību... Pie-
mērs: zvans no Saeimas. Darbiniece jautā, ko iesākt ar 
izdevēju, kurš pamanījies izdot valsts Satversmi ar ne-
ticami daudzām kļūdām. Atbildu, ka, ja to var uzskatīt 
par valsts cieņas un goda aizskārumu, tad atliek tikai 
tiesāties un pieprasīt grāmatas izņemšanu no tirdz-
niecības. Nu jā, tiesāšanās... Tā gan, pie mums taču ir 
vārda brīvība. Tik liela?... Autortiesību neievērošana 
(ej nu sazini, tīša, vai neapzināta) reizēm izdevējiem 
pašiem smagi atspēlējās. Jo – ja viena un tā pati grā-
mata vienas nedēļas vai pat dienas laikā iznāca divās 
vai pat trijās izdevniecībās, tad skaidrs, ka šādu milzu 
tirāžu lasošie latvieši nekādi nespēja izpirkt.

Atskatoties atpakaļ, jāatzīst, ka esam bijuši itin 
aktīvi un rosīgi jau pirmajā pastāvēšanas gadā – 
konkurss ”Zelta ābele” (tolaik vēl ”Skaistākā grāma-
ta”), arī Baltijas grāmatu mākslas konkursa rīkošana,  

nacionālā stenda organizēšana Frankfurtes grāmatu 
gadatirgū, iestāšanās Starptautiskajā grāmatizdevē-
ju asociācijā, pirmā grāmatu diena Doma laukumā 
(21. maijā), pēc tās arī balle Mazajā ģildē (Mazajā 
ģildē ir bijušas vēl kādas trīs balles, tādas īstas – ar 
dziesmām un dančiem), bet līdzsvaram, lai dzīve 
neliktos pārāk skaista, grāmatas tika apliktas ar ap-
grozījuma nodokli un sākās arī nebeidzamā cīņa par 
labvēlīgāku nodokļu likumdošanu grāmatām, bet 
tas jau ir atsevišķs stāsts. 

Protams,  jaunie apstākļi prasa jaunas zināšanas 
un izdevēji čakli mācās, un asociācija gādā par ie-
spējām to darīt – rīko seminārus sadarbībā ar Somi-
ju, Britu padomi, Gētes institūtu, ASV Informācijas 
centru, Ziemeļvalstu Padomi. Atceros – kāds ame-
rikāņu lektors semināra izskaņā atzina: ”Jums pie 
mums būtu ļoti grūti, taču jūs izturētu, bet mēs pie 
jums mēneša laikā būtu pagalam.” 

Reizi mēnesī rīkojām Izdevēju klubiņu. Pārsvarā 
tas notika Mazās ģildes pagrabtelpā, reizēm arī Kultū-
ras ministrijas kafejnīcā (pirms remonta tur tāda bija). 
Uz katru klubiņa sanākšanu aicinājām kādu ierēdni 
vai politiķi, lai runātu par aktuālām lietām un lai ko-
lēģu starpā padalītos ar informāciju un jaunumiem. 

Domājām par grāmatu popularizēšanu medijos,  
izveidojās laba sadarbība ar Latvijas Radio 1 – ik-
nedēļas grāmatu jaunumi Ziņu raidījumos. Latvijas 
Radio žurnālisti no sākta gala bijuši ļoti atsaucīgi – 
Liega Piešiņa, Ingvilda Strautmane, Jānis Rozenieks, 
Ligita Meķe un daudzi citi. Liels sasniegums bija 
vienošanās ar LTV1 par grāmatu jaunumu rādīša-
nu  ”Panorāmas” nobeigumā sestdienās. Tas notika 
tā – asociācijas biedri man sanesa savus jaunumus, 
es uzrakstīju īsas anotācijas un piektdienās kopā ar 
grāmatām vedu uz televīziju. Tad ”Panorāmas” cil-
vēki iefilmēja vāciņus un nolasīja anotācijas.  Augot 
asociācijai, grāmatu kļuva arvien vairāk, bet anotā-
cijas īsākas, pati grāmatu krava – man par smagu, 
tādēļ par simbolisku samaksu grāmatu vešanai nolī-
gu draudzenes dēlu. Šī lieliskā iespēja – parādīt grā-
matas ”Panorāmas” laikā turpinājās gandrīz astoņus 
gadus, tad LTV vadība pamanīja, ka tas notiek par 
brīvu (grāmatas, protams, neskaitījās) un mums pie-
prasīja maksu par reklāmas laiku. Skaidrs, ka mēs to 
nevarējām samaksāt.  

Asociācijas klubiņš K. Barona ielā 36–4. No labās: Lienīte Spāre, 
Vladis Spāre, Jānis Leja, Inta Kalniņa, Dita Lamstera, Valdis Bajārs, 
Jāzeps Osmanis, Inguna Cepīte
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vija kilbloka, 
apgāda Zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāja, 
LGA kopš 1993, LGA valdes locekle

seNs varoņstāsts

Tā nu man dzīve ir iegrozījusies, ka vienīgā darbavie-
ta mūžā ir grāmatu izdevniecība “Zvaigzne”. Esmu 
kopā ar to izgājusi visus lielo vēsturisko pārmaiņu 
procesus un vistrakākajā vētrā, kad kuģis jau ir vie-
nās sūcēs, nostājusies uz komandtiltiņa 1992. gada 
maijā. IBD (International Book Development Ltd) si-
tuāciju bijušajās Padomju Savienības republikās tajā 
laikā raksturoja šādi: “Ir ārkārtīgi liela nepieciešamī-
ba publicēt literatūru, kas veicina pārmaiņas izglītī-
bā un ekonomikā. Ir jāaizstāj ļoti liela daļa no visa 
tā, kas tika izdots pēdējos 40–50 gados. Šis milzīgais 
jaunpublicēšanas uzdevums ir jāveic grāmatrūpnie-
cības nozarēm, kas pašas iesaistītas būtisku un sma-
gu pārmaiņu procesā, pārejot uz tirgus ekonomiku 
un darbību. Kaut arī rodas liels skaits jaunu privātu 
izdevniecību, lielākā daļa no tām ir mazas, bez pie-
redzes un finansiāli ir maz nodrošinātas. Pašreizē-
jās ražošanas vairumu veic parastās valsts firmas 
un organizācijas, kurām jāpiemērojas konkurences 
apstākļiem bez dotācijām un tām radikāli jāsamazi-
na personāls, jāmaina darbības noteikumi, un tām 
augstākā mērā trūkst ieguldījuma kapitāla. Valsts sa-
dales organizācijas, kas agrāk gādāja par vieglu un 

plašu pieeju grāmatu un informācijas tirgum, ir vai 
nu bankrotējušas, vai arī ir lielās grūtībās. Tādējādi 
izdevējiem ir pārtrūkuši sakari ar grāmatu tirgiem. 
Grāmatu cenas ir strauji augušas un daudz vairāk 
nekā izpeļņa.”

 Bija skaidri redzams, ka situācija ir ļoti nopietna 
un tā negatīvi ietekmēja arī pašu tirgus orientēto 
pārmaiņu gaitu Latvijā, jo bija nepieciešama izglītī-
bas reforma itin visās jomās un tam bija vajadzīga 
atbilstoša literatūra. Vispārējā apmulsumā un haosā 
talkā nāca starptautiskas organizācijas. Lielbritānijas 
valdības “KnowHow” fonds, Pasaules banka, Sorosa 
fonds, kā arī Ziemeļvalstu Padome atzina grāmat-
niecības nozares būtisko lomu un daudz ieguldīja, 
lai stimulētu pārmaiņas un attīstību, īstenotu lielus 
grāmatniecības projektus un veiktu grāmatniecībā 
iesaistīto profesionāļu apmācību.

1992. gada aprīlī Viļņā notika pirmais palīdzības 
organizāciju rīkotais seminārs Baltijas valstu grā-
matniecības industrijas vadības personālam. Līdzās 
tādu pilnīgi jaunu jēdzienu kā “mārketings” un  “grā-
matas cenas veidošanās” apgūšanai tika spriests 
arī par nepieciešamību kopīgi noskaidrot nozares 
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problēmas un meklēt ceļus kopīgai to risināšanai 
jaunajos tirgus ekonomikas apstākļos. Doma par 
grāmatu izdevēju pūliņu apvienošanu vienotā orga-
nizācijā bija iesēta.

1992. gada 9. decembrī pulcējās pirmā Latvijas 
grāmatu izdevēju asociācijas dibināšanas iniciatī-
vas grupa, piecu izdevniecību vadītāji – Vilis Jan-
sons (“Liesma”), Kārlis Skruzis (“Avots”), Vija Kilbloka 
(“Zvaigzne”), Jāzeps Osmanis (“Sprīdītis”), Rita Pošei-
ko (“Veidlapu izdevniecība”). Kaut esmu rakstījusi šīs 
sapulces protokolu, nekādi nespēju atsaukt atmiņā 
sīkākas detaļas, piemēram, to, kur notika šī sapulce. 
Toties atceros, kā vēlāk ar Māri Ozoliņu, kurš toreiz 
vadīja izdevniecību “Vaga”, “Zvaigznes” vecajā mājā 
Valdemāra ielā 105 būrāmies cauri Norvēģijas Grā-
matizdevēju dokumentu paketei, ko biju ieguvusi 
šajā valstī Ziemeļvalstu Padomes organizēto apmā-
cību programmas laikā. Pētījām arī to, kā darbojas 
Starptautiskā grāmatizdevēju asociācija. Jaunās grā-
matizdevēju asociācijas statūtu izstrādāšana nebija 
viegls darbs, un ar smaidu varu atcerēties, ka talkā 
ņēmām pat 1927. gada Latvijas Grāmatrūpnieku 
biedrības statūtus.

Pēc Grāmatizdevēju asociācijas nodibināšanas 
kā pirmais uzdevums tika izvirzīts panākt, lai ap-
grozījuma nodoklis (tagad PVN) netiktu piemērots 
grāmatām. Jau 1993. gada 26. jūlijā Saeimā tika ie-
sniegts lūgums pēc “valsts atbalsta labvēlīgu aps-
tākļu radīšanai grāmatnieku kultūrideālistiskajiem 
centieniem”. Tika konstatēts, ka izdoto grāmatu no-
saukumu skaits 1991. gadā salīdzinājumā ar 1980. 
gadu ir samazinājies gandrīz uz pusi un ir mazāks 

nekā 1936. gadā, kā arī tas, ka šajos smagajos grā-
matniecības krīzes apstākļos Latvijā ir viens no aug-
stākajiem apgrozījuma nodokļiem Eiropā.

Tagad, atskatoties pagātnē, jāatzīst, ka kopā ar 
Māri Ozoliņu paveicām gandrīz neiespējamo, izbīdot 
cauri likumdevēja labirintiem izdevējiem vēlamos 
grozījumus likumā “Par apgrozījuma nodokli”. Bu-
džeta komisijas sēde vien bija ko vērta! Tās toreizējais 
priekšsēdētājs Imants Kalniņš bija ļoti strikts – grāma-
tu izdevējiem nevajag nekādus atvieglojumus, sadru-
kās te visādu pornogrāfiju! Bet man tūliņ pret to bija 
zāles – ierosināju, lai Izglītības, kultūras un zinātnes 
ministrija apstiprina tādus grāmatu sarakstus, kuros 
pornogrāfija nevar tikt iekļauta. Kalniņam pretargu-
mentu neatradās. Arī Saeimas kultūras un izglītības 
komisijai tikām cauri neticami veikli. Pēc ilgstošām 
un kaislīgām no teātra, kino un citām kultūras jomām 
nākušo deputātu debatēm, kurās skaļi tika pausta 
doma, ka tad jau visiem pienākas tie nodokļu atvieg-
lojumi, sēde beidzās bez balsojuma. Tā vienkārši – de-
putātes un deputāti dedzīgi padiskutēja un aizskrēja. 
Sēdes sekretāre, mazlietiņ aizsapņojusies, atjēdzās, 
ka nav pierakstījusi, kāds tad ir lēmums. Nu tad mēs 
viņai to arī nodiktējām “mūsu redakcijā”. Saeima šo 
redakciju arī pieņēma 1994. gada 12. maijā ar balsu 
vairākumu, un Latvijas grāmatizdevēji ieguva atbrī-
vojumu no apgrozījuma nodokļa “mācību un zināt-
niskajai literatūrai, oriģināldarbu pirmizdevumiem 
latviešu valodā un bērniem domātajiem izdevumiem 
saskaņā ar Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas 
apstiprinātiem sarakstiem”. Tulkotā literatūra gan pa-
lika diskriminēta ar nodokli 18 % apmērā, bet tā bija 
kompromisa cena smagajā diskusijā ar Imantu Kalni-
ņu, kurš varonīgi cīnījās par valsts budžeta ieņēmu-
mu nodrošināšanu.

Toreiz mēs, visi grāmatizdevēji, sajutām spēku 
apvienošanas lielo nozīmi un bijām ļoti priecīgi par 
kopīgās cīņas ieguvumiem, kas ļāva grāmatniecības 
nozarei uzplaukt. Tiesa, pie cīņas par pastāvēšanu 
un pret vēl zvērīgākiem nodokļiem nekā deviņdes-
mitajos gados, mums nācās atgriezties 2009. gada 
janvārī, kad krāvām grāmatu ugunskuru Saeimas 
durvju priekšā. Bet tas jau ir jauno laiku stāsts un 
vairs neiederas leģendā par tiem senajiem laikiem, 
kad tapa Latvijas Grāmatizdevēju asociācija.

Valde LGA kopsapulcē Aldaru ielā 7. No kreisās: Jānis Juška, Māra 
Caune, Dace Pugača, Ingrida Vāverniece, Vija Kilbloka, Māris Ozoliņš. 
2000. gads
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anita mellupe,
apgāda Likteņstāsti dibinātāja un vadītāja, 
LGA 1993–2006 

tajā sajūsmas 
rītausmā tālajā... 

Aizvadītajā vasarā laimējās paklejot pa Sanktpēter-
burgu. Pārsteidza daudzie grāmatnīcu veidi (ieras-
tie, rakstnieku, antikvariāti, lasītavas-kafejnīcas, pa-
stāvīgi vasaras gadatirgi  u.c.), viens grāmatu nams 
Ņevas prospektā strādāja pat  cauru nakti! (Tāpat kā 
lielās teātra biļešu kases.) Gidei uzjautāju: Vai valsts 
un pašvaldība grāmatniekus atbalsta? – Nez vai, paši 
sitas, kā māk... Arī Latvijā katrs izdevējs cīnās pats 
par sevi, bet tomēr ir dažas kopīgas tradīcijas, iz-
koptas, pateicoties tieši profesionālajai brālībai – 
grāmatizdevēju asociācijai.

Asociācijas veidošanās laiks cieši saistījās ar jau-
no grāmatizdevēju ienākšanu spēles laukumā. Jau-
nie visi nebūt nebija gados zaļi un spēles laukumā 
neuzvedās tā, it kā viss iepriekšējais ir pērnā zāle un 
stagnācijas paliekas. Šie cilvēki patiešām nāca ar 
misijas apziņu: izdot grāmatas, par kādām padomju 
laikos patiesības vārda izslāpušais lasītājs varēja vien 
sapņot. (Šodien, kad daudzas grāmatas tiek pārdo-
tas uz svara, grūti pat iedomāties, ka pēc grāmatām 
stāvēja tāda rinda, it kā deficītas mantas būtu izmes-
tas vismaz trijos blakus esošos veikalos. Likteņstāstu 
izdoto Zentas Mauriņas eseju grāmatiņu Jāņa Rozes 

grāmatnīcā Rīgas centrā pārdeva tikai pa vienai uz 
rokām! )

Man personiski asociācijas aktivitāšu vidū (se-
mināri, izstādes, starptautisko gadatirgu apmeklē-
jumi) kā vērtīgāko gribas izcelt žurnālu Grāmatu 
Apskats. Tā iznākšanu gaidīju ar sajūsminātu ne-
pacietību, alkstot uzzināt, ko jaunu un interesantu 
gatavojas laist klajā citi. (Bieži vien kāroto izdevumu 
gluži siltu man klāt pienesa dedzīgais grāmatnieks 
Dainis Bērziņš.) Pārcilājot vecos fotouzņēmumus, 
redzu, ka Likteņstāstu grāmatu iznākšanas svētkus 
regulāri kuplinājuši gan asociācijas biedri, gan citi 
konkurenti. Šajos pasākumos vienmēr īpaši gaidīta 
tika radiožurnāliste Liega Piešiņa un viņai radnie-
ciskā garīgā svīta (Gunnars treimanis, Inese Mača, 
Ligita Meķe, Līga Kokare, Dainis Bērziņš, Biruta 
eglīte, Broņislavs spridzāns, Lia Guļevska, Jānis 
rozenieks, Baiba Šāberte, arī sandra Glāzupa un 
Arita Grīnberga), kuri ēterā nenoguruši stāstīja tie-
ši par grāmatām un grāmatniekiem. Vairāki ar laiku 
paši kļuva par grāmatu autoriem. Unikāli noformē-
tas vēstules uz Latvijas radio plūda no visas Latvi-
jas, ap raidījumu Mājas svētība izveidojās ilggadējs 
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lasītāju klubs. Reiz kāda sieviete no Liepājas atzinās 
– tieši šis raidījums un tajā izteiktās domas bijis 
pagrieziena punkts viņas cīņā ar smagu slimību... 
Bieži grāmatnīcās un grāmatu svētkos lasītāji tau-
jāja: Kas jauns Likteņstāstiem?

Tas bija tik patiesi skaistais laiks! Jo grāmatizdo-
šana arī citos plašsaziņas līdzekļos vēl netika uzska-
tīta par komercijas nozari, tāda tā tiešām arī nebija 
(par miljonāru kļūt sapņoja tikai retais, un vēl retāks 
par tādu arī kļuva)... Asociācijas sapulcēs daždien 
gāja tikpat karsti kā Saeimā, jo organizācijas vārdam 
bija iekarots svars. Vairums grāmatizdevēju strādāja 
no sirds, ieliekot GRĀMATĀS arī pašu sirdi, ap algu un 
vecumdienām viņu domas spietoja vismazāk. Tagad 
vairums romantisko laiku grāmatnieku saņem pen-
siju zem iztikas minimuma un satiekoties nekaunas 
cits citam skatīties acīs – tikpat knapa rocība taču ir 
vismaz trim ceturtdaļām šodienas LV pensionāru. 

Ar gadiem, lai kā centāmies jauno grāmatu cenas 
pielāgot lasītāja pirktspējai, tās sāka astronomiski 
augt, šajā jomā toni noteica grāmattirgotāji, bankro-
tēja pat grāmatu bāzes, līdzi aizraujot jau tā mazo 
apgādu skopos līdzekļus... Arī mani ilgi spārnoja ce-
rība: atrisināsies poligrāfijas materiālu un jaudu de-
ficīta problēmas, sliktie vai kārtējās krīzes laiki beig-
sies, toties grāmatnieku sadraudzība stiprināsies! 
Pavisam drīz lielie kuģi (izdevēji + tirgotāji) apvieno-
jās savā brālībā, mazos izdevējus atklāti zobojot par 
partizāniem... Tulkotās  grāmatas, kuru autortiesības 
lēti nopirktas gadatirgos, sāka iznākt aizvien spožā-
kos vākos, bet latviešu autoriem tika ieteikts pašiem 
gādāt sponsoru naudu vai iet uz... Likteņstāstiem, jo 
tur, lūk, izdodot bez naudas! Likteņstāsti noturējās 
gandrīz gadsimta ceturksni – pateicoties lieliskai 
darba komandai (Gunta strautmane, Vija Brangu-
le, Ligita Bībere, Astrīda Giptere, Vita Dārziņa),  
autoru (rakstnieki, dzejnieki, žurnālisti un aktieri)  
uzticībai un lasītāju mīlestībai. Arī Līgatnes papīr-
fabrikas atbalstam, Madonas, Bauskas, Valmieras un 
Talsu tipogrāfiju čaklumam. Kādu laiciņu mūs no-
vērtēja arī Kultūrkapitāla fonds, 2008. gadā Likteņ-
stāsti saņēma Triju Zvaigžņu ordeni, lai gan oficiālos 
dokumentos lasāms tikai viens uzvārds...

Brālība turējās, pietika uzgriezt asociācijas tele-
fona numuru un paziņot: Dacīt, man ir tāda ideja..., 

lai arī Dace Pugača nekavējoties prastu atrast sa-
protošus, ar labdarības enerģiju apveltītus kolēģus. 
Visbiežāk tie tomēr bija mazie partizāni, kuri paši 
dzīvoja no rokas mutē. Likteņstāstu ideju iedvesmo-
ti, kolēģi ziedoja spēkus un uzrunāja līdzcilvēkus, 
palīdzot atbalstīt Līgatnes papīrfabriku pēc uguns-
grēka, vācot naudiņu Andra slapiņa un Gvido 
Zvaigznes bāreņiem, sarūpējot milzīgu grāmatu 
kravu Sibīrijas latviešiem, piedaloties pat kāda diev-
nama būvniecībā... 

No Likteņstāstu darbīgās pieredzes, ir pamats do-
māt, mācījās ne viens vien kolēģis grāmatizdevējs. 
Mūsu atbalstītāju un lasītāju planktons bija ļoti iz-
teikts (kā apstiprinājums biznesa kanonam: 70% ie-
nākumu balstās uz pastāvīgajiem klientiem) un labi 
pamanāms: kad sarīkojumi notika Nacionālajā teāt-
rī, pat šajā kultūras laukā jau pa gabalu bija redzams, 
kuri cilvēki nāk tieši uz grāmatas svētkiem. Pirmā un 
neaizstājamā grāmatu galda saimniece Nacionālajā 
teātrī bija rita Vasiļevska (drīz viņai piebiedrojās 
Olita Medne), viņa dažkārt iespēja vienā vakarā 
jaunu grāmatu pienest klāt arī skatītājiem Dailes 
teātrī. Kad, piemēram, iznāca Kārļa Pamšes un An-
tras torgānes grāmata par Antu Klinti, šo notikumu 
atspoguļoja divas televīzijas un praktiski visi lielākie 
laikraksti. Ar Likteņstāstu ierosmi sākās jauno grāma-
tu izstādīšana Nacionālās bibliotēkas skatlogos, arī 
Grāmatu iela Brīvdabas muzeja gadatirgos. Man pa-
šai personiski sākuma darbošanās neprātā visvairāk 
palīdzēja neparastā jaundzimusī izdevniecība Jāņa 
sēta, konkrēti – Janīnas Blūmas un Ingas Poļevskas 
padomi (drīz vien Inga  izveidoja Talsu tipogrāfijas 
Poligrāfijas centru, iesaistot grāmatu veidošanā ļoti 
interesantus un darbaspējīgus jaunus cilvēkus, tal-
senieki un viņu Rīgas birojs faktiski bija Likteņstās-
tu bāzes kuģis, līdz šai dienai lieliski sadarbojos ar 
māksliniekiem maketētājiem raimondu ramuti un 
Vandu Voicišu).

 Apgāda sarīkojumos regulāri uzstājās diriģentes 
Māras skrides kori un vokālais ansamblis Arājs, vi-
ņus ar Likteņstāstiem satuvināja harizmātiskā Lilija 
Dzene. Izbraukumos pa Latviju un sarīkojumos 
galvaspilsētā klausītājus apbūra mākslinieki Alīda 
Zvagule, Astra un Jēkabs Krēsliņi, Vera Gribača, 
Velta skurstene, Vera singajevska, Kārlis Pam-
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še, Mudīte Kiršfelde, elza radziņa, Baiba Indrik-
sone, Lidija freimane, Ņina Ņeznamova, Alfrēds 
Jaunušans, ārija stūrniece, Ģirts Jakovļevs un 
literāti Anda Līce, Zigmunds skujiņš, Arnolds 
Auziņš, Māris Čaklais, Andrejs skailis, skaidrīte 
Kaldupe, Knuts skujenieks. Apgādam par paldies 
darbus veidoja grafiķis Jānis Liepiņš un karikatū-
rists romāns Vitkovskis. (Tikai nezinātājam šis var 
šķist garš saraksts, es tiešām minu vien pašus, pašus 
aktīvākos.) Lai kur lasītājus pulcinājām kopā: teāt-
ros, grāmatnīcā Globuss, Mākslas darbinieku namā, 
koncertzālē Ave Sol, grāmatu namā Valters un Rapa 
un citos grāmatu veikalos – telpas allaž bija pārpil-
dītas. (Atceroties saņemtos ziedus, vismīļāk gribas 
pasmaidīt par Jāņa rapas dāvātajiem, tos viņš 
nez kāpēc nesa iestūķētus portfelītī.) Svētku reizēs 
ar dižiem labumu groziņiem ieradās kultūras cilvē-
ki no firmām Latvijas Balzams, Jelgavas keramika 
un Staburadze. (Un cienāti tika visi, ne jau tikai VIP 
personas.) Ilgāku laiku mūsu mazo apgādu no sirds 
atbalstīja Jānis slapiņš, Andrejs un Gints Dandz-
bergi – atvieglinādami rakstnieku smago un maz 
apmaksāto darbu. Visus savus labvēļus parasti mi-
nējām kādā no grāmatas pēdējām lappusītēm, reiz 
par to pat saņemot skarbu rakstisku kritiku. Bet tas 
bija tāds laiks: pilns cilvēcisku sakaru cēlu ideju vār-
dā! Un projekts mums visiem bija viens: VĒRTĪGAS 
GRĀMATAS dokumentālajā žanrā.

Ļoti populārās aktieru dzīvesstāstu sērijas Likteņ-
stāsti grāmatiņas ar Šveices pulksteņa precizitāti iznā-
ca 1. aprīlī un 1. oktobrī. (Tagad ikvienā jaunā grāma-
tā par teātri atrodama kāda atsauce uz Likteņstāstu 
izdevumiem.) Man neapnīk citēt Zigmundu skujiņu, 
kurš mūsu apgāda rosīšanos salīdzinājis ar interesi ap 
Ābrama vezumu Skroderdienu izrādē: troksnis liels, 
bet iekūlums mazs. Jā, apdrukātais papīrs godam kal-
poja ne peļņai, bet savai cēlākajai misijai – tapt ar mī-
lestību izlasītam un nodotam cita lasītāja rokās. Esmu 
saglabājusi dažus nolasītus grāmatu eksemplārus, 
kuru vāki gandrīz zaudējuši krāsu. Mūža saulrietā, 
pārskatot dižos grāmatu plauktus, daudzi mūsu mī-
ļie aktieri neatdeva prom vienīgi grāmatas par teātri 
un Likteņstāstu izdevumus, jā, arī antikvariātos man 
mūsu grāmatas nav nācies ieraudzīt, lasītāji vai viņu 
mantinieki tās joprojām tur savā tuvumā...

Grāmatu izdevēju asociācija ļāva man piedzī-
vot zvaigžņu stundu arī manu pamatoti skeptiski 

noskaņoto bērnu acīs (nekādu sajūsmu par mātes 
fanātisko darbošanos viņi neizrādīja). Tas notika tad, 
kad man kopā ar aktieri Vili Daudziņu tika uzticēts 
vadīt sarīkojumu Skaistākā grāmata uz vecās Dailītes 
skatuves. Neviens lidojums nav garantēts no kritie-
niem. Tovakar viss it kā noritēja gludi, nominācija aiz 
nominācijas, brīnišķie balvu pasniedzēji un laimīgie 
saņēmēji, ziedi un apsveikumi. Un tā līdz brīdim, kad 
mirklī paliku kā bez valodas... Nominācijā Zinātnis-
kās grāmatas balva jāpasniedz Humanitāro zināt-
ņu fakultātes dekānei Janīnai Kursītei. Uzaicinu  
profesori uz skatuves. Zālē klusums. Aicinu vēlreiz. 
Klusums. Saprotu, ka noticis kāds pārpratums un Ja-
nīnas Kursītes zālē nav. Liega Piešiņa no aizkulisēm 
zibenīgi iesūtīja zīmīti: Aicini uz skatuvi Ievu Jansoni! 
Ieva uznāca un norunāja kā jau dzimis orators, manī 
uz mūžu atstājot gandarījuma sajūtu par sava veida 
brālības spēku.

 Paldies Tev, Asociācija! Arī par iespēju šeit pa-
kavēties atmiņās Tavas svētku dienas priekšvakarā. 
Daudz baltu dieniņu!
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dainis Bērziņš, 
žurnālists, žurnāla Grāmatu Apskats redaktors

”Pie Baltas laPas aPsēžos 
kā Pie Baltas domas kaPa 

uN kas Pažēlos...” 

Tieši šīs Māra Melgalvja dzejas rindas no “Pērkona”  
leģendārās dziesmas visprecīzāk raksturo manus dar-
ba gadus žurnālā “Grāmatu Apskats”. Tie bija Latvijas 
grāmatniecības zelta laiki, kad radās bezgala daudz 
mazu, savdabīgu izdevniecību, kad “lielie“ apgādi un 
tirdzniecības tīkli tikai uzsāka savus šā brīža apgrie-
zienus un nozarei bija arī savs kultūržurnāls – “Grāma-
tu Apskats” ar senām un dziļām saknēm kultūrā. Pēc 
kultūras žurnālista darba laikrakstos ”Latvijas Jau-
natne”, “Labrīt”, kas diemžēl bankrotēja, “Neatkarīgās 
Rīta Avīzes”, arī “LMM” formātā tomēr īsti nejutos savā 
ādā, tāpēc biju ļoti priecīgs, ka toreizējais Latvijas 
Grāmatizdevēju asociācijas prezidents un apgāda 
“Vaga” vadītājs Māris Ozoliņš uzaicināja mani kļūt par 
sava lolojuma – ”Grāmatu Apskats” galveno un diem-
žēl vienīgo redaktoru. Manai pašapziņai tas bija visai 
glaimojoši, jo Māris tolaik bija savācis “sapņu koman-
du”. Jau tolaik ārkārtīgi gudrā un erudītā tulkotāja un 
redaktore Silvija Brice, ar fantastisku humoru apveltī-
tais rakstnieks un intelektuālis Juris Zvirgzdiņš, eru-
dītais Uldis Krastiņš, kas jau tolaik pārzināja mums 
tik svešo jomu – projektus, brīnišķīgie datormāksli-
nieki – Sergejs Davidovs, Aivars Plotka, Kristians Šics, 

1994. gadā LGA sāk izdot žurnālu “Grāmatu Apskats”

Dibinātājs: Latvijas Grāmatizdevēju asociācija

Redakcija: redaktore Regīna Olševska (1994.–1995. g. augusts), 
galvenais redaktors Dainis Bērziņš (no 1995. augusta), komerc-
direktori Biruta Sakse, Ingus Niedra, Ilze Liepkalne, Baiba Karlina, 
mākslinieki Rasa šmite, Sergejs Davidovs, sekretāre Simona Ameļ-
koviča, maketētāja Vineta Daniela, salicēja Sintija Alaine, literārais 
redaktors Aivars Kļaviņš, tehniskais redaktors Juris Feldmanis

“Grāmatu Apskats” beidza iznākt 2000. gadā
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multimāksliniece Rasa Šmite un vēl daudzi citi kļu-
va par maniem kolēģiem. Bet mana tiešā komanda 
bija sekretāre Simona Ameļkoviča, precīza, kārtīga, 
apzinīga, kas manu radošumu ar savu knīpstangas 
tvērienu prata veiksmīgi ielikt rāmjos un termiņos. 
Datorsalicēja Sintija Alaine, kas vārda vistiešākajā 
nozīmē sarakstīja žurnālu un prata saburtot katru 
tekstu, jo tolaik autori tekstus iesniedza rokrakstos, 
nevis zibatmiņās. Datormāksliniece Vineta Daniela, 
kas maketēja un veidoja žurnālu un prata atrast vien-
mēr ideālo aplauzumu. Literārais redaktors Aivars 
Kļaviņš, kurš pat, manuprāt, literāri visnevainojamā-
kos tekstus sacakoja raibus ar visām klasiskajām redi-
ģēšanas zīmēm. Komanda, uz kuru varēja paļauties 
vienmēr! Brīnišķīgie ārštata autori, kuri savus hono-
rārus visai bieži gaidīja ilgi vai arī bija gatavi strādāt 
“idejas vārdā”. Genovefa Bērsone, kurai “pierakstīt” 
žurnālu bija ģimenes pienākums. Latviešu literatū-
ras brīnumbērns Irbe Treile veidoja profesionālas 
intervijas, recenzijas un reiz pat atļāvās neglaimot 
vienai no dzejas granddāmām, par ko arī pēc tam vi-
sai smagi norāvās no dzejnieces, jo kritika par viņas 
daiļradi parasti bija tikai komplimentāra. Fantastis-
kus savu kolēģu portretus veidoja Nora Ikstena, ar 
fenomenālajām zināšanām rakstnieku biogrāfijās 
dalījās literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons. Pa retam 
finansiālu apsvērumu dēļ kādu recenziju varēju at-
ļauties pasūtīt arī tādiem metriem kā Silvija Radzo-
be, Skaidrīte Sirsone, Anda Kubuliņa, Guntis Berelis, 
Normunds Naumanis un vēl vairākiem citiem... Ļoti 
aktīvi un atsaucīgi žurnāla veidošanā iesaistījās arī 
visai dažādais un atšķirīgais izdevēju, tirgotāju, bib-
liotekāru spektrs – vienmēr progresīvi enerģētiskā 
“Zvaigznes ABC” Vija Kilbloka, pragmatiski skeptis-
kais “Jumavas” Juris Visockis, “Preses nama” ideālais 
lokomotīvju tandēms – Māra Caune un Ieva Janaite, 
“Karoga” inteliģenti atturīgā Vija Jugāne, par katru 
grāmatu emociju pārpilnā “Likteņstāstu” Anita Mel-
lupe, atsaucīgā Ingrida Vāverniece, gudrās “Zināt-
nes” dāmas, erudītais “Daugavas” vadonis Viesturs 
Vecgrāvis, intelektuālais “Atēnas” Pēteris Jankavs, 
par grāmattirgotāju problēmām rakstīja Ināra Beļin-
kaja, Diāna Kurpniece, Renāte Punka, par bibliotēku 
novitātēm – Anna Mauliņa no Nacionālās bibliotē-
kas un atvainojiet, ja kādu pēc tik daudziem gadiem 

esmu piemirsis. Žurnāls bija arī starts jaunajiem ta-
lantiem – Kārlim Vērdiņam, Pēterim Dragūnam, Jā-
nim Ogam, Ingai Gailei un vēl daudziem citiem. At-
ceros, kā žurnāla redakcijā ienāca bikls jauneklis ar 
grāmatu rokā – “Es izdevu Kārenu Bliksenu savā tul-
kojumā...” Es jau iekšēji nopūtos – “Atkal kāds trakais 
dīvainis mani apsēdis!” Bet no Pētera Jankava staroja 
sīkstums un uzņēmība iet savu ceļu. Jutu – jāpalīdz 
ar informatīvu atbalstu. Tā sākās leģendārā intelek-
tuālās literatūras meka – apgāds “Atēna”. Toreiz bija 
tikai viens kritērijs – talants un tas, ko esi izdarījis 
kultūras jomā. Man bija fantastiska iespēja intervēt 
mūsu grāmatniecības dižgarus Vizmu Belševicu, Al-
bertu Belu, Zigmundu Skujiņu, Gundegu Repši un 
vēl daudzus citus... Beidzot es varēju turēt arī savu 
roku uz pulsa jomai, kas mani vilnāja kopš bērnības, 
jo tolaik grāmatas bija deficīts un, lai tās iegūtu, bija 
jāpieliek neiedomājami pūliņi. Katru nedēļu mūs 
apciemoja čaklā Grāmatizdevēju asociācijas sekre-
tāre Dace Pugača ar milzīgu somu, kas bija pilna ar 
gandrīz visām jaunajām grāmatām! Es biju laimīgs 
un drošs, jo līdzās bija arī mana ģeniālā dzīvesbiedre 
Genovefa Bērsone, kuru Dievs bija apveltījis ar tādu 

Dainis Bērziņš un Ilze Liepkalne remontē “Grāmatu Apskata” telpu 
Aspazijas bulvārī 24
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“Grāmatu Apskata” valde asociācijas birojā Aspazijas bulvārī 24. Sēž 
no kreisās: Anita Goldberga, Diāna Kurpniece, Māris Ozoliņš, stāv 
no kreisās: Dainis Bērziņš, Vija Kilbloka, Ināra Beļinkaja, Ilze Liepkal-
ne, Dzidra Šmita

talanta un labestības spozmi, ka pietika arī man un 
vēl daudziem daudziem... Ja es ilgi grauzu pildspal-
vu, nevarēdams izdomāt kādu virsrakstu vai tā dē-
vēto redaktora sleju, tad viņa man pasvieda ideju 
vai virsrakstu tik šokējoši viegli, bet dziļi, asprātīgi 
un oriģināli... Bija idejas, enerģija, vienīgi vienmēr 
pietrūka naudas. Bija jāiziet no situācijas – ir tik, cik 
ir! Žurnāla komercdirektori mainījās un pat pazuda, 
algu visai bieži dalījām uz galviņām, katra numura 
iznākšana vienmēr bija apdraudēta un nereti pat 
kavēta, zagt un trekni dzīvot uz valsts un projektu 
naudām es vienkārši nepratu. Mārim Ozoliņam bija 
“ģeniāls risinājums” – “Bet Tu taču brīvā laikā vari 
rakstīt arī “Dienai” un Tev būs honorārs!” Tā sākās 
mana visai ilgstošā sadarbība ar laikrakstu un drau-
dzība ar kultūras nodaļas redaktori, dzejnieci Māru 
Misiņu. Visspilgtāk atceros, kā “Sestdienas salonā” 
lielā intervija pirmo reizi bija atvēlēta izdevējai – 
“Zvaigznes ABC” prezidentei Vija Kilblokai. Līdz tam 
izdevēji netika uzskatīti par sabiedrību interesējo-
šām kultūras personībām. Atceros arī pirmo reak-
ciju pēc intervijas. Vija savā tiešumā un godprātībā 
bija skaidri pateikusi, ka nevar atļauties krāpties un 

šmaukties ar nodokļiem. Pēc pāris dienām “Zvaig-
znes” grāmatnīcā jau bija paviesojušās attiecīgās ies-
tādes un veikušas kontrolpirkumu, lai pārliecinātos 
par viņas godprātību. Līdzīgi Normunda Naumaņa 
jaunāko teātra izrāžu “Ābolu ķocim”, “Dienai” ilgus 
gadus veidoju arī jaunāko grāmatu īsrecenziju topu, 
kas tapa sadarbībā ar Kultūrkapitāla fondu. Pateico-
ties fondam un Vijai Kilblokai, man pirmo reizi mūžā 
bija iespēja nokļūt Frankfurtes grāmatu gadatirgū. 

Nesen pāršķirstīju veco žurnālu iesējumus – “Ak, 
Dievs, un to visu es esmu pierakstījis un savācis!” 
Laikam jau tāpēc tagad pat šīs atmiņas ir tik grū-
ti ietērpt zīmju valodā, jo, šķiet, savs limits dzīvē ir 
izrakstīts. Bet ne par vienu lappusi man tagad jā-
kaunas nav! Es pat konstatēju, ka diez vai tagad tik 
gudri spētu izteikties. Un kaut ko tik apgrūtinošu 
sev un ģimenei var atļauties tikai jaunībā un misi-
jas vārdā! 

Ilze Liepkalne, Dainis Bērziņš un Irbe Treile
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skaidrīte Naumova, 
apgāda Madris valdes priekšsēdētāja,
LGA valdes priekšsēdētājas vietniece,  
LGA kopš 1997

Par Biedriem, 
koNkureNtiem uN 

grāmatNiekiem           

Mēdz teikt, ka ar gadiem daudzas lietas izbalē.Tā no-
tiek arī ar atmiņu par 22 gadiem asociācijā. Manu-
prāt, visspilgtākā atmiņa ir sīkā un akurātā rokrakstā 
aprakstītajai Daces kantora grāmatai, jo, šķiet, ka ar 
katru gadu tā kļūst aizvien pilnāka ar informāciju. 
Pēc tās varētu rakstīt mācību grāmatu grāmatniecī-
bas vēsturē.

Grāmatu apgāds “Madris” dibināts 1996. gadā, 
bet savu aktīvo grāmatnieka pozīciju sāka ieņemt 
1997. gadā. Un uzreiz saprata, ka bez organizācijas 
balstspējīgā pleca var klāties grūti. Tie bija laiki, kad 
zēla mafija un arī “Madri” uz pārrunām aicināja kāds 
ietekmīgs izdevējs, piedāvājot sava augstā jumta 
pakalpojumus, sak, jūs savas idejas tikai ražojiet, 
meklējiet un piegādājiet, par to jums mierīga dzīve, 
bet mēs savā jumta istabiņā ievāksim naudiņu un 
ļausim jums strādāt.

Bet vēl cita liksta – kā lai tauta uzzina par mūsu 
izdotajām grāmatām, jo LTV pēc Panorāmas grā-
matu laimes ratā iekļuva tikai asociācijas biedru 
grāmatas. Steidzāmies pie Daces, bet, tavu nedienu, 
tikko pieņemts jaunais valdes lēmums – stājieties, 
bet samaksājiet 500 latus. Tikko dibinātai izdevnie-

cībai tā bija ļoti liela iestāšanās nauda. Toreiz bija tik 
daudz izdevēju, ka asociācija ar 500 latu palīdzību 
varēja atsijāt izdevējus, kas gribēja būt asociācijas 
biedri reklāmas dēļ. Mēs savilkām jostas, sastādījām 
grafiku un Aspazijas bulvārī 24, Lielajā zālē kļuvām 
par LGA biedriem. Nu bijām pavisam droši – grāma-
tu reklāmu redz visa Latvija, arī mūsu izdevumi tiks 
pamanīti.

Katram ir savs viedoklis par grāmatu mākslas 
konkursa “Zelta ābele” vērtēšanas kritērijiem un žū-
riju. Togad konkursam pieteicām vairākas grāmatas, 
bet bijām pilnīgi pārliecināti, ka novitāte ir Ivetas Ve-
cenānes bērnu grāmata “Mans vectētiņš Antontiņš”, 
kur teksts, ilustrācija un fotogrāfija bija viens vese-
lums. Izskatījām visu  nominēto izdevumu sarakstu, 
bet vectētiņš bija pazudis. Metāmies aizstāvēt vec-
tētiņa tiesības, un viens no žūrijas komisijas locek-
ļiem – LKF valdes priekšsēdētājs Pēteris Bankovskis 
piešķīra mums specbalvu par šo grāmatu.

Šie bija pirmie impulsi, kļūstot par asociācijas 
biedru, bet kopsajūta radās tai brīdī, kad K. Barona 
ielā asociācijas birojā sākām cīņu pret  paaugstināto 
PVN likmi grāmatām. Te visi bijām vienoti un doma 
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bija viena – grāmata ir kultūras prece, tā audzina 
latvieti un tā jāpadara iespējami lētāka. Grāmata ir 
tā, kura spēj stiprināt trauslo valstiskumu, tā nepie-
ciešama, lai latvieši arī nākotnē spētu runāt latviski. 
Asociācija prasa PVN 0% likmi, nē, to neļauj... Augšas 
pieprasa 9% un 21%, rēķina visi, tie, kuri prot, un tie, 
kuri neprot, rēķina no augšas un no apakšas, pama-
to dažādi, pierāda neiespējamo. Beidzot uz īsu brīdi 
panākta PVN 5% likme oriģinālliteratūrai un 18% – 
tulkotajai literatūrai. Tikai zem galda guļošais vilku 
suns ik pa brīdim smagi nopūšas. Viņš jau zina, nāks 
jauns gads, būs atkal jauni nodokļi. Un tad gan būs 
jautri, varēs iet piketos pret PVN. Bet diezin ko viņš 
šodien teiktu par šo. Ar 2018. gadu Latvijai raksturī-
giem augļiem, ogām, dārzeņiem... piemērot samazi-
nāto PVN likmi 5%. Tā ir pārtika, bet grāmata ir garī-
gā pārtika un, ja grāmata būtu tikai par kādu Latvijai 
raksturīgo augli, ogu, dārzeni, tad jau grāmatai arī 
piemērojama 5% PVN pazeminātā likme.

Laiki mainījās, asociācijas biedru sastāvs kļuva ci-
tāds, jo viss bija klasiski, cik latviešu, tik partiju. Taču 
kādu brīdi asociācijas biedru skaits krietni saruka. 
Aicinājām savā pulkā  jaunus izdevējus. Tikai pārstā-
vot lielāko daļu Latvijas izdevēju, varējām paust ofi-
ciālu viedokli grāmatniecības aizstāvībai. Uzrunātā 
pirmais jautājums bija – kas man par to būs? Kopā 
aizstāvēsim savas tiesības, runāsim par bibliotēku ie-
pirkumu, par autortiesībām, par obligāto eksemplā-
ru, kopēju dalību tirgos un izstādēs – tāda bija mūsu 
atbilde. Savukārt no daudziem dzirdējām – mēs to 
izmantosim, kad jūs to būsiet panākuši. Vairāki, kuri 
tā sacīja, drīz vien piedzīvoja sava biznesa norietu. 
Man ļoti liels prieks par tiem mazajiem izdevējiem, 
kuriem nekad nav klājies viegli un arī tagad nav 

viegli, piemēram, Annele, Omnia Mea, tomēr viņi 
nav aizgājuši no asociācijas un sparīgi izdod jaunus, 
labus darbus.

Biedrošanās un savējie. Ikdienā visi izdevēji ir 
konkurenti, bet ikreiz, kad esam kopā grāmatu tirgū, 
grāmatu izstādē, asociācijas valdes sēdē, kopsapul-
cē (cik skaista kādreiz bija tradīcija noslēgt kopsa-
pulci uz ZA jumta ar zemenēm un šampanieti, tagad 
kopsapulces notiek martā...), jūti, ka esi starp savē-
jiem, jūti gara tuvību, tā ir profesionāla biedrošanās, 
te mēs no konkurentiem topam par grāmatniekiem, 
kuri spēj novērtēt otra devumu.

Jau ilgus gadus darbojos asociācijas valdē. Var 
jautāt, ko valde dara? Vispareizākā atbilde – valde 
strādā, risina jautājumus, kas skar katru izdevēju, un 
viņi to jūt. Atbalsts palīdz viņiem ikdienas darbā. 

Rīgas Grāmatu svētkos. No kreisās: Jānis Leja, Skaidrīte Naumova, 
Renāte Punka un Eiženija Aldermane. 2014. gads
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Toreiz, pirms divdesmit pieciem gadiem, kad 1993. 
gada pēcpusdienā pirmo reizi sanāca kopā Latvijas 
izdevēji, vēl visai paknaps pulciņš, kuru vidu bija arī 
”Pētergailis”, daudziem, lai arī apņēmības pilniem, 
asociācija par asociāciju vēl bija gaužām neskaidra. 

Protams, dažam saprašanas, ka vajadzētu ko ko-
pīgu, bija vairāk. Dažam mazāk. Ka nepieciešama 
kopīga koleģiāla biedrošanās vieta. Lai apjaustu, ka 
tās ir ne tikai tavas, tavas izdevniecības, bet daudzu 
rūpes, kas varbūt nemaz nav nepārvaramas. Un sa-
nākušajiem jau gribējās tam grāmatnieku rūpju un 
problēmu akmenim pielikt plecu, lai neripo pa kalnu 
lejā. Lai nekrīt pašiem virsū.

Tiesa, tolaik to Sīzifa darbu reti kurš aptvēra. Ka te 
turams ne tikvien lejā ripojošais akmens, kurš paslē-
pis sevī tik daudz ko – nesakārtoto grāmatu tirdznie-
cības jomu, cīņas ar ierēdniecību nodokļu bangojo-
šajos viļņos, tolaik vēl smago situāciju tipogrāfiju un 
poligrāfijas materiālu lauciņā. Un vēl un vēl. Ka gluži 
kā no zemes pavasarī, uz grāmatnieku ceļa līdīs laukā 
jauni rūpju akmeņi, kuriem nedrīkst ļaut noripot no 
kalna un saspiest mūsu Sprīdīšus, Antiņus, Lāčplēšus, 
Spīdolas, Billes un Dullo Dauku. Īpaši Dullo Dauku.

inguna cepīte, 
apgāda Pētergailis vadītāja, 
LGA  kopš 1993,  LGA valdes locekle

asociācijas, 
domājot Par asociāciju

Kad pārlasu kaut tikai savas publikācijas medijos 
vai fragmentus no intervijām turpat 20 gadu garu-
mā, tās, kas veltītas vienai vienīgai tēmai – cīņai par 
pazemināto PVN likmi grāmatām, galvā atkal jauna 
asociācija – vai patiesi tā būtu bijusi tāda Dona Ki-
hota cīņa ar vējdzirnavām. Un priecīga atskārsme, 
ka paveikts tomēr gana daudz. Lai cik spēka un laika 
ierēdņu un politiķu pārliecināšanas process paņē-
mis. Lai cik nepārliecinoši varasvīriem šķituši citu 
literatūru un grāmatniecību atbalstošo Eiropas val-
stu likumdošanas un nodokļu sistēmas piemēri. Un 
galvenais – mute vai sausa izrunāta, tinte vai visa no 
pildspalvas izrakstīta, datortaustiņi nodiluši, pārlie-
cinot, ka šī ir vienīgā iespēja saglabāt latviešu lite-
ratūru, bez kuras nav iedomājama latviešu valoda. 
Mazliet jau tas ir izdevies. Arī tāpēc, ka bija Asociāci-
ja ar asociāciju par gudrības, valodas un skaistuma 
nepieciešamību. Ka lielākā kultūras industrija Latvijā 
nav tikai cipari. 

Gudrība, valoda un skaistums. Grāmatizdevē-
ju asociācija, pati pirmā no visām kultūras nozaru 
biedrībām, jau visai drīz pēc nodibināšanas sarīko-
jot grāmatu mākslas konkursu, apliecina, ka tai ir 
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svarīgs skaistums. Skaista, mākslinieciski un poligrā-
fiski augstvērtīga grāmata. Skaistākā grāmata. Gada 
balva grāmatniecībā. Zelta ābele. Daudzu gadu laikā 
konkurss varējis lepoties ar ilglaicību un nepārtrauk-
tību, kaut tā nosaukums mainījies. Bet saturs sagla-
bājies. Vēloties mudināt izdevējus un māksliniekus 
ietērpt grāmatas vērtīgo saturu vērtīgā ietērpā. Un 
tad pašas skaistākās parādot ne vien Latvijā, balvu 
pasniegšanas reizē, bet arī daudzajos starptautiska-
jos grāmatu gadatirgos – Frankfurtē, Londonā, Leip-
cigā, Boloņā. Un vēl un vēl.

Izdevējs, autors, redaktors, mākslinieks, maketē-
tājs,  iespiedējs, bibliotekārs, grāmattirgotājs.  Asoci-
ācijai ir asociācija par ikvienu. Un rūpe. Grāmatizdo-
šana nav tikai izdevējs. Vai drukātājs. Vai tikai autors.

Grāmatizdevēju asociācija. Ar asociāciju par gud-
ro un skaisto. Par brīnišķīgu grāmatu.

Konkursa “Zelta ābele 2010” noslēguma ceremonijā. 2011. gads

Konkursa “Zelta ābele 2011” laureātu kopbilde 2012. gadā
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elgita Bērtiņa, laima slava, 
apgāda Neputns  vadītājas, 
LGA kopš 2004

No žurNāla līdz mākslas 
grāmatai Pasaulē 

Kad 1997. gadā dibinājās apgāds ”Neputns”,  lai izdo-
tu vizuālo mākslu žurnālu “Studija”, tik ambiciozs mēr-
ķis kā kļūt par mākslas grāmatu izdevniecību  nebija 
pat sapņa formātā – bija reālais 90. gadu īstenības 
murgs, kā nodrošināt eksistenci gadā sešām vidēja 
lieluma burtnīcām par mākslai tobrīd svarīgo. Tiesa, 
jau tur ietilpa arī doma par lasītāja iepazīstināšanu ar 
to, cik dažāda un plaša ir mūsu vizuālās mākslas telpa, 
cik interesantas personības ir laika gaitā piemirstas 
vai nav novērtētas. Soļi grāmatu virzienā tomēr sākās 
visai drīz, jau pēc gada, nostiprinoties jaundibināta-
jam Valsts kultūrkapitālam un cerībā uz tā atbalstu, 
kas arī māksliniekiem pavēra iespēju vēlēties kādu 
izdevumu, kas pavadītu viņu lolotās izstādes.

Tagad konstatējām, ka 20 gados izdots turpat 
četri simti grāmatu par mākslu, arhitektūru, kultūras 
mantojumu, kino, fotogrāfiju, mūziku, esam iekāpu-
ši arī dzejas lauciņā un pavisam noteikti interesēja-
mies par kultūrpētnieciskiem tekstiem un esejām. 
Turklāt lielākā daļa mūsu izdevumu ir oriģināli, kas 
tapuši izdevniecības un autoru sadarbībā. Mūsu 
materiālu cenšamies padarīt pieejamu cittautu inte-
resentiem, tulkotu vismaz angļu valodā, reizēm arī 
franču un vācu, bet Alvja Hermaņa “Dienasgrāmata” 
iztulkota arī krievu valodā.

Par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem “Ne-
putns” uzskata radīt grāmatu kā kultūras vērtību. 

Pirmkārt, dodot iespēju ieraudzīt un iepazīt mākslu, 
otrkārt, bet ne mazsvarīgāk, sastapties ar dažādiem 
kultūras kontekstiem, ko parāda plašā grāmatu sa-
tura amplitūda. Un treškārt, mums būtiski nozīmīgs 
ir arī grāmatas veidols – radošs, ieinteresēts grāma-
tas mākslinieka darbs ir viena no mūsu izdevniecī-
bas centienu īpašajām iezīmēm. 

Ar domu par plaši izglītojoša materiāla nepie-
ciešamību “Neputns” veido vairākas grāmatu sē-
rijas. Demokrātiskās “Latvijas mākslas klasika” un 
“Studijas bibliotēka”, impozanto Vecmeistaru Lielo 
Grāmatu virkni, visplašākajā Latvijas vidē sakņoto 
sēriju “Sakrālās arhitektūras un mākslas pieminek-
ļi”, tulkoto eseju sēriju, bilingvālo dzejas, t.s. samta 
sēriju, īpaši bērnu ieinteresēšanai par mākslas pa-
sauli domātās aizraujošās “Mākslas detektīvu” grā-
matas. 

Sākot izdevniecības darbu, mūsu sadarbības part-
neri pirmām kārtām bija muzeji un citas mākslas in-
stitūcijas, ar kurām kopīgi veidojām grāmatu saturu. 
Tomēr katrs izdevējs zina, ka grāmatu izdošana nav ti-
kai saturs un dizains, tā ir nozare ar saviem likumiem, 
noteikumiem un īpatnībām, turklāt nozare, kurā tieši 
kopīgs darbs asociācijā ir neatsverams spēks.

Paldies par vienlaikus profesionāli lietišķo un 
sirsnīgo, draudzīgo atmosfēru asociācijā!
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2005. gadā par briestošo ekonomisko krīzi nevie-
nam vēl nebija ne jausmas, gaisā vēdīja vien klusas 
aizdomas. ”Karogs”, ko pārstāvēju, ietilpa vidējo iz-
devēju kategorijā ar stabilu, VKKF atbalstītu literatū-
ras mēnešrakstu komplektā ar izdevumiem, ko paši 
uzskatījām par vērtīgiem. 

Tāds modelis bija spējīgs darboties līdz brīdim, kad 
krīzes dēļ dramatiski samazinājās VKKF finansējums. 

Jau bija skaidrs, ka grāmatizdevēju kopienā pie 
vienprātības tikt ir grūti – situācijā, kad grāmatu izdo-
šana netiek ne licencēta, ne sertificēta, tāds izdevējs, 
kurš laiž klajā vienu dzejas grāmatu gadā vai vispār 
vienu vienīgu visā pastāvēšanas vēsturē, nonāk ko-
pusmaisā ar citu, kurš strādā specifiskā nišā, tostarp 
izdod mācību grāmatas, un ir vēl lielie, jaudīgie apgā-
di, kas ne vien laiž klajā desmitiem nosaukumu gadā, 
bet arī var uzturēt paši savus grāmatveikalu tīklus. 
Necik ilgi (pēc diviem gadiem) lielie, vienojoties kopī-
gās interesēs, nodibināja paši savu Grāmatnieku ģildi. 

Grāmatizdevēju asociācija savukārt pārstāvēja 
t.s. vidējos un mazos izdevējus. Tās dienaskārtībā 
bija grāmatu tirgi gan rietumu, gan austrumu virzie-
nā. Viena no mācībām, ko guvu priekšdienām, bija 
atskārta par grāmatniecības nozares spokaino vie-
tu valsts varas koridoros: šī joma it kā sēž uz diviem 

ieva kolmane, 
literatūrfilosofe un tulkotāja, 
apgāda Karogs vadītāja (1994–2011),  LGA 1994–2011,
LGA valdes priekšsēdētāja (2005–2006)

dēt, Perēt uN laist Pasaulē

krēsliem, vienlaikus būdama gan kultūras, gan eko-
nomikas būtiska daļa – uzņēmējdarbība, kas baro 
kultūru! Līdz ar to atbalstu un sapratni, no vienas 
puses, vari meklēt gan Kultūras, gan Ekonomikas 
ministrijā, taču, no otras – nerast nekur, jo ministri-
jas tavas problēmas labprāt pārspēlē viena otrai. Tie-
ši tāpēc, ka grāmata vienlaikus ir arī prece, Finanšu 
ministrija neparko neatzīs, ka tu nodarbojies ar to, 
lai sabiedrībai dotu kādu labumu.

Līdztekus jau tradicionālajām pašmāju grāmatu 
dienām rīkojām arī kārtējo grāmatu mākslas kon-
kursu, kur spokainais izdevēja darbs parādās vēl 
trešajā aspektā – grāmata kā dizaina objekts. God- 
algu pasniegšanas pasākums notika Preses namā, 
kas jau šķita piedzīvojam savas pēdējās dienas. Vēl 
viena mācība, kas palikusi prātā, gudrojot svinīgo 
uzrunu, – domāt un izdomāt, kā slavēt un pamatot 
grāmatas ”āriņas” skaistumu tā, lai nezūd tās saikne 
ar ”iekšiņu”. Labākā atziņa – pilnīgi nošķirt ”āriņu” no 
”iekšiņas” nemaz nav iespējams arī citos gadījumos! 
Priekšmetiskotā balva bija brīnišķīgs un caurcaurēm 
funkcionāls putnu būrītis kā skapītis ar atveramām/
aizveramām durtiņām, arī lieliska metafora tam, ko 
dara krietns izdevējs – dabiska instinkta dzīts, dēj, 
perē un laiž pasaulē ko tādu, kā tur vēl nekad nav bijis.
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ingrīda segliņa, 
apgāda Zinātne vadītāja,  LGA valdes locekle

ieva jansone, 
redaktore, LGA valdes priekšsēdtāja (2002–2004)

LGA kopš 1993

zinātnes ceļš koPā ar 
ziNātNi Pusgadsimta 

garumā

Mēdz sacīt, ka jubilejas datumi ir tas brīdis, kad  ne-
daudz jāpiebremzē, jāapstājas, jāpaskatās pāri ple-
cam uz noieto ceļu, lai varētu apjaust – ar ko sākts, 
kur atrodamies šodien un kurp virzīties tālāk. Doma 
nav jauna, bet, pienākot kādai gadskārtai, allaž pie 
tās jāatgriežas.

Šāds brīdis nu ir arī pašai Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācijai un ikvienam tās loceklim. Gatavojoties 
svētku reizei, bijām aicināti dalīties atmiņās, prātā 
palikušos spilgtākos notikumos, kādā svarīgākā no-
risē, kādā humorpilnā sižetā.

Daudzi no mums atsaucās aicinājumam un šos 
rakstījumus varam šodien lasīt. Tie ir tikpat dažādi 
un atšķirīgi, cik dažādi esam mēs. Dažs gremdējies  
jaukās eiforiskās atmiņās, zīmējot asociācijas tapša-
nas procesu, dažs analītiski apcerējis izvirzītos mēr-
ķus un to īstenošanu, dažs pavisam lietišķi aplūkojis 
savu ienākšanu grāmatniecībā, rezumējis padarīto 
un ieskicējis vēlamo nākotni... Katram sava krāsa ko-
pīgajā paletē!

Arī Zinātne ieskatās piedzīvotajā laikā. 1951. gadā, 
kad  pavisam nesen izveidotā Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmija nodibināja savu izdevniecību, republikā 

bija tikai daži grāmatu apgādi ar stingri noteiktiem 
darbības veidiem, tematiku un literatūras žanriem. 
Mūsu tiesa bija zinātniskā literatūra, resp. akadēmijas 
zinātnisko institūtu veikuma publicēšana. Šodien, līdz 
ar zinātnes telpas paplašināšanos valstī un ārpus tās, 
nozaru skaita un apjoma pieaugumu, arī zinātniskās 
literatūras mērogi ir pieauguši tiktāl, ka šajā  nišā dar-
ba pietiek gan LU Akadēmiskajam apgādam, gan LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādam, 
gan kolēģiem apgādā ”Neputns” un citur, gan mums. 

Zinātnes ceļš atspoguļo visus sarežgītos proce-
sus, kas šajos gados notikuši valstī. No liela zināt-
niskās literatūras izdevēja (vairākas redakcijas, sava 
operatīvās poligrāfijas ražotne, pāri par 150 cilvēku 
kolektīvs) ar dažādpakāpju institūciju stingri noteik-
tu literatūras spektru, izejot cauri visiem laikmeta 
griežiem, līdz mūsu dienām nonācis apgāds Zinātne  
ar sevis izvēlētu tematisko ievirzi – zinātniskā un po-
pulārzinātniskā literatūra humanitārajās un sociāla-
jās zinātnēs, ar elastīgu iespēju apgādam pašam 
noteikt savas darbības laukus.

Arī saite ar mūsu pirmmāti Zinātņu akadēmiju 
ir kardināli transformējusies, dzīvojam draudzīgas 
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neatkarības un patstāvības attiecībās. Taču tuvība ar 
zinātniskajām institūcijām ļauj mums  iepazīt zināt-
niskās domas attīstību, sekot aktualitātēm zinātnes 
dzīvē un līdz ar to arī būt informētiem  par nepiecie-
šamo literatūras jomā.

Mums patīk lauciņš, kurā darbojamies. Pa šo 
laiku  esam  bagātinājuši  savas zināšanas vairākās 
nozarēs, iepazinuši brīnišķīgus dažādu jomu profe-
sionāļus, fantastiskus autorus, no kuriem vairāki iz-
saka vēlēšanos turpināt sadarbību un uzticēt mums 
savus nākamos darbus. To dzirdot, esam patiesi  lep-
ni, jo saprotam, ka bija izdevies  izveidot saskanīgu 
radošo komandu un autoram bijis  komfortabli  sava 
lolojuma tapšanas garajā ceļā. Autori nereti kļūst 
par labiem paziņām, dažkārt arī par draugiem. Tas 
viss veido mūsu darba pievienoto vērtību, par ko 
īpašs prieks un gandarījums. 

Ik gadu Zinātne piedalās grāmatu mākslas kon-
kursā “Zelta ābele”. Jau  pirmajā konkursa gadā  iz-
devums “Indriķa hronika” (mākslinieks Gunvaldis 
Elers) ieguva diplomu un arī turpmākajos gados 
diplomi krājušies par nominētajām grāmatām. Visu 
laiku lielāko  triumfu konkursā  izdevniecība Zinātne 
piedzīvoja 2002. gadā, kad grāmatzinātnieka un kul-
tūrvēsturnieka Ojāra Zandera pētījums “Senās Rīgas 
grāmatniecība un kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā” 
Aļņa Mitra mākslinieciskajā apdarē ieguva Gada grā-
matas titulu.

Konkurss “Zelta ābele” veicinājis zinātniskās li-
teratūras mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu ba-
gātināšanu, līmeņa uzturēšanu un konkurētspēju. 
Mūsu vēlēšanās un mērķis ir parādīt, ka zinātniskā 
grāmata var būt mākslas  priekšmets, būt līdzvērtī-
ga mākslas grāmatai. Šo vēlēšanos balsta arī mūsu 
aicinātie grāmatu mākslinieki – dizaina veidotāji. 
Protams, daudzkārt izdevuma tēma, žanrs un citi 
apstākļi iegrožo mākslinieka radošo fantāziju, bet  
mēs zinām, ka visu laiku skaistākā grāmata vēl nav 
izdota. Mēs esam ceļā uz to, un daudz ir atkarīgs no 
ceļabiedriem. Tādi mums ir.

Kopš 2001. gada asociācija katru gadu izdod grā-
matu mākslas konkursam veltītu katalogu. Tas ir ne-
atsverams palīgs ikvienam, kurš grib izsekot  grāma-
tu veidotāju radošās domas attīstībai laikā, kad ar 
katru gadu pieaug tipogrāfiju varēšana un pieejamo 

materiālu klāsts. Katalogs uzskatāmi parāda tenden-
ces grāmatu noformējumā, visu panorāmu – gan lī-
dzenumus, gan paugurus. Ļoti pamācošs izdevums!

Pirmajos gados katalogu ievadīja LGA valdes 
priekssēdētāju (tolaik – prezidentu) uzrunas, kuros 
gan lietišķi, gan brīžiem poētiski (atkarībā no rak-
stītāja temperamenta) bija mēgināts iezīmēt katra 
gada priecīgās izjūtas, pateikt paldies visiem Grāma-
tas radīšanas procesa dalībniekiem un uzmundrināt 
turpmākajam ceļa posmam, kas sākas jau nākamajā 
dienā pēc svētku ceremonijas.

2006. gadā, četrpadsmitajā konkursa gadā,  kon-
kurss jau notika Zelta ābeles zīmē. Bija iegūts jaunais 
nosaukums, iedibināta jauna balva – ābols, daudz-
nozīmīgs, arī mīlestības simbols. Arī cerībai, ka Lat-
vijas  grāmatniecības ābelei  ienāksies arvien vairāk 
zelta ābolu – saturā un veidolā vērtīgu grāmatu.  

Izdevniecība Zinātne (no 2002. gada apgāds Zi-
nātne) pārstāv Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju 
kopš tās dibināšanas. Esam aktīvi tajā darbojušies – 
Ieva bija valdes locekle (2000–2002), valdes priekš-
sēdētāja (2002–2004). Ingrīdai darbu Grāmatizdevē-
ju asociācijas valdē kolēģi uzticējuši jau kopš 2010. 
gada. Iepriecina, ka izveidojies spēcīgs domubiedru 
kodols ar lielu izdevējdarbības pieredzi un redzēju-
mu par asociācijas lomas paplašināšanu un nozīmī-
bas  stiprināšanu.

Asociācijas biedru skaits pieaug, un tas raisa ce-
rību, ka asociācijai ir labs potenciāls kļūt par ietek-
mīgu spēku grāmatniecības problēmu risināšanā un 
nozares prestiža celšanā.

Laimīgu turpmāko ceļu, Asociācija!

Ingrīda Segliņa Latvijas grāmatu izstādē Ķīpsalā. 2018. gada februāris
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Aspazijas bulvāris 24, 307. istaba (1993–2000)

Diezgan liela istaba ar brīnišķīgu skatu uz Operas 
skvēru un Brīvības pieminekli. Ideāls novietojums, 
īpaši man – pie mājām iekāpu tramvajā, pie darba 
izkāpu, pa ceļam pusstunda lasīšanai. Ja vien laiks 
atļāva, noteikti izgāju cauri grāmatnīcai. Tā bija vi-
siem zināma un labi pieejama vieta, arī grafomā-
niem, tie plūda pie manis gandrīz straumēm. Pat 
tad, ja beidzot izdevās iestāstīt, ka asociācija noteikti 
neizdos viņu sacerējumus, bieži vien dabūju noklau-
sīties kaut daļu no viņu opusiem. Jāatzīst, ka gadījās 
uzklausīt arī interesantas personības ar potenciāli 
nopietniem pieteikumiem, tos centos novirzīt pie iz-
devējiem. Tomēr sākās nama rekonstrukcija un bija 
jāmeklē jauna mājvieta asociācijai.

K. Barona iela 36–13 (2008–2010)

Mēs īrējām vienu no nama apsaimniekotāja biroja 
telpām. Istaba nebija īpaši liela, bet sapulces varē-
jām rīkot omulīgā saviesību telpā pagrabstāvā. Tur 
novietoju arī savus grāmatu plauktus ar lielāko daļu 
grāmatu. Šeit bija ļoti civilizēti un patīkami apstāk-
ļi. Taču apsaimniekotājam nācās atbrīvot šīs telpas, 
līdz ar to – diemžēl arī mums.

Brīvības iela 109, r/a “somdaris” (2005–2008)

Šeit apdzīvojām divas savienotas istabas. Apstāk-
ļi savā ziņā bija ekstrēmi, vasarā – subtropi, jo visu 
dienu saule logos, ziemā – mūžīgais sasalums (reiz 
līdakastei pat apledoja lapas un pagalam bija), jo veco 
koka māju bija ļoti grūti piekurināt, savā ziņā ārkārtīgi 
cieša saikne ar dabu... Apgrūtināja dažas “Somdara” 
kārtības īpatnības – ārdurvju atslēgu mums neuzticē-
ja. Lai iekļūtu darbā ārpus fabrikas kantora darba laika, 
bija rakstiski jāprasa atļauja un jācer, ka sargs nebūs 
devies garā teritorijas apgaitā un atvērs.

Tad mūs aicināja atpakaļ uz K. Barona ielu 36, ti-
kai sētas mājā.

Šobrīd neapcerēšu kārtējās pārvākšanās prak-
tisko procedūru – grāmatu saiņošanu, transporta 
gādāšanu, talcinieku aicināšanu (vienmēr – kolē-
ģus izdevējus, kuri nesavtīgi pārkārtoja savu dar-
ba grafiku, izbrīvēja stundas, lai saiņotu, iekrautu, 
pārvestu, izkrautu, novietotu izraudzītajā telpā un 
steidzīgi aizskrietu savās darba gaitās, atstājot mani 
visa vidū, nenoliedzami priecīgu, ka viss ir galā un es 
varu “mierīgi” izsaiņot un izkārtot grāmatas un lietiš-
ķos papīrus, katru reizi meklējot un radot optimālo 
risinājumu konkrētajai dzīves telpai. Bet tas jau bija 
“pēc tam”, kaut arī vajadzēja rosīties ātri, lai varētu 
sākties asociācijas ikdienas dzīve.

K. Barona iela 36–4 (2000–2005)

Šī bija jauka vieta, kur mitām kopā ar Latvijas Grā-
mattirgotāju asociāciju. Mums bija kopīgs priekš-
nams un tualetes telpa, istabas atsevišķas. Mūsējā 
bija ļoti liela, un tā bija vienīgā vieta, kur varēja 
salikt visus grāmatplauktus un izkārtot grāmatas. 
Apgādam “Vaga” un “Vagas” grāmatnīcām jau bija 
sākušies grūti laiki, un Māris Ozoliņš uzdāvināja 
asociācijai melnus, ērtus grāmatu plauktus. Šeit 
uzturējās arī projekta “Literatūras Ekspresis 2000” 
vadītāja Beate Paškeviča, šeit tapa arī pēdējie žurnā-
la “Grāmatu Apskats” numuri. Diemžēl arī šeit sākās 
remonts. Sākumā mūs pārvietoja turpat blakus uz 

mazāku izstabu, tad bija jāizvēlas, vai nu īrēt vēl pa-
pildu istabu un virtuvi, kam nepietika naudas, vai arī 
meklēt jaunu mītnes vietu. Mūsu istaba tika “Somi-
jas apaviem”, bet mēs devāmies uz nākamo adresi.

Asociācijas birojā Aspazijas bulvārī 24 1998. gadā. 
No kreisās: Ilze Liepkalne un Dace Pugača

lga adreses gadu gaitā
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Atcerējusies un apkopojusi Dace Pugača

Baznīcas iela 37–3, 
Latvijas Komponistu savienība (kopš 2011)

Tā nu jau septiņus gadus esam komponistu viesmī-
līgajā paspārnē un jūtamies labi. Asociācijas biedru 
kopsapulcēm, konkursa “Zelta ābele” žūrijas darbam 
varam izmantot savienības zālīti un vienmer pulcē-
joties ar aizkustinājumu paraugāmies aicinājumā 
uz lielā koncertflīģeļa “Lūgums uz instrumentiem 
neko nelikt!”, kuru, protams, nemainīgi respektējam. 
Vienīgi grāmatām vietas stipri par maz un ir žēl, ka 
nevaram uzskatāmi izvietot vismaz mūsu jaunākos 
izdevumus, lai tos varētu apskatīt un ar tiem palepo-
ties gan mēs paši, gan mūsu viesi.

Lāčpēša iela 53 (2010–2011)

Uz Lāčplēša ielu aizgājām galvenokārt tāpēc, ka 
tur jau mita Grāmattirgotāju asociācija, un meklēt 
telpas tuvāk centram neļāva rocība. Istaba bija ļoti 
maza, mazākā, kāda vien mums ir bijusi. Pārvākties 
no lielākām uz mazākām telpām vienmēr ir grūtāk 
nekā otrādi. Valde tur varēja savietoties tikai ar grū-
tībām, tik daudz krēslu istabā nevarēju turēt, tos uz 
sapulces brīdi aizņēmos no Grāmattirgotāju asoci-
ācijas kolēģes Ilzes Dalbiņas. Ja bija jāuzaicina kāds 
viesis, tad par sēdekļiem bija jāizmanto arī grāmatu 
kastes. Teorētiski gan varējām pulcēties konferen-
ču telpā augšstāvā, bet praktiski tas nebija ērti. Var 
teikt, ka treknu punktu šai saspiestajai dzīvei pielika 
zagļi. Kādās brīvdienās mūsu istabu, Grāmattirgotā-
ju asociāciju un vēl vienu biroju uzlauza un apzaga. 
Tā mēs tikām “atbrīvoti” no datora un pārējās biro-
ja tehnikas, ieskaitot rakstāmpapīru, iesāktu kafijas 
paku, manas brilles un citas lietas. Grāmatas zagļus 
neinteresēja. Tad nu paldies vismaz, ka tā!

Bija skaidrs, ka jāmeklē jaunas mājas. Paldies 
asociācijas biedriem, viņi palīdzēja, kā nu varēja. LU 
Akadēmiskais apgāds mums atdeva norakstītu, bet 
vēl darba spējīgu drukātāju. Saņemot to, ieminējos 
Annai Šmitei, ka lūkojamies pēc telpām. Viņa zināja 
sacīt, ka Komponistu savienība meklē apakšīrnieku. 
Kārtējo Jurģu palīgi bija – Bruņoto spēku transports 
(milzīga mašīna) un puiši no Valsts tehnikuma – to-
pošie poligrāfiķi (paldies Dagnijai Vanagai).

Konkursa “Zelta ābele 2016” žūrijas darbs Latvijas Komponistu 
savienības telpās. 2017. gada janvāris

LGA birojā K. Barona ielā 36–4. Stāv: Māris Ozoliņš, Ināra Beļinkaja, 
Anita Rožkalne. Sēž: Liega Piešiņa, Dzintra Mukāne, Ilona Vanadziņa
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Skaistākā grāmata 1992
1993. gads, LGA kopsapulce

Skaistākā grāmata 1993
1994. gads, LGA kopsapulce

Grāmata 1994
1995. gads, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
(tag. LU Akadēmiskā bibliotēka)

Grāmata 1995
1996. gada 31. janvāris,  
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 
(tag. LU Akadēmiskā bibliotēka)

Skaistākā grāmata 1996
1997. gada 24. janvāris, 
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 
(tag. LU Akadēmiskā bibliotēka) 

Skaistākā grāmata 1997
1998. gada 27. janvāris, Mazā ģilde

Skaistākā grāmata 1998
1999. gada 29. janvāris, 
Kongresu nams, Mazā zāle

Skaistākā grāmata 1999
2000. gada 28. janvāris, Jaunais Rīgas teātris

Skaistākā grāmata 2000
2001. gada 26. janvāris, Kongresu nams, Lielā zāle 
(kopā ar pirmo literatūras gada balvu LALIGABA)

Skaistākā grāmata 2001
2002. gada 1. februāris, Jaunais Rīgas teātris

Gada balva grāmatniecībā 2002
2003. gada 5. februāris, Jaunais Rīgas teātris 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas rīkotajā grāma-
tu mākslas konkursā tiek vērtētas iepriekšējā kalen-
dārajā gadā izdotās grāmatas, tāpēc pats konkurss 
un tā noslēguma ceremonija norisinās nākamā 
gadā sākumā. 

“Zelta ābeles” lepno nosaukumu konkurss nes kopš 
2015. gada

“Skaistākā grāmata” žūrija LGA K. Barona ielas 36–4 birojā 

“Skaistākā grāmata 1995” Misiņa bibliotēkā. No kreisās: 
Valdis Rūmnieks, Anita Rožkalne un Māra Caune. 
1996. gada 31. janvāris

“Zelta ābele 2008” Latvijas Mākslas akadēmijā. 
No kreisās: Ieva Jansone, Jānis Leja, “Grāmatizdevēju draugs” Irēna 
Lagzdiņa, ceremonijas vadītāja Indra Burkovska

ikgadējie skaistuma svētki – ceremoNijas
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Gada balva grāmatniecībā 2003
2004. gada 18. marts, Preses nams

Gada balva grāmatniecībā 2004
2005. gada 17. februāris, Preses nams 

Zelta ābele 2005
2006. gada 21. aprīlis, kinoteātris Rīga 
(tag. Splendid Palace)   

Zelta ābele 2006
2007. gada 20. aprīlis, Rīgas Latviešu biedrība, 
Lielā zāle

Zelta ābele 2007
2008. gada 18. aprīlis, Latvijas Mākslas akadēmija

Zelta ābele 2008
2009. gada 24. aprīlis, Latvijas Mākslas akadēmija

Zelta ābele 2009
2010. gada 14. aprīlis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 
Portretu zāle

Zelta ābele 2010
2011.  gada 6. aprīlis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 
Portretu  zāle

Zelta ābele 2011
2012. gada 11. aprīlis,  
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs     

Zelta ābele 2012
2013. gada 4. aprīlis, Latvijas Mākslas akadēmija

Zelta ābele 2013
2014. gada 2. aprīlis, Lielā ģilde

Zelta ābele 2014
2015. gada  9. aprīlis, Lielā ģilde

Zelta ābele 2015
2016. gada 31. marts, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa zāle

Zelta ābele 2016
2017. gada 28. marts, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa zāle

Zelta ābele 2017
2018. gada 14. marts, Lielā ģilde

“Skaistākā grāmata” žūrija. No kreisās: Anna Šmite, Viktorija Blaua, 
Ruta Svaža, Pēteris Bankovskis. 2001. gads 

Vācijas UNESCO komitejas balvu apgāda “Preses nams” izdotajai 
grāmatai IMANTS ZIEDONIS. EPIFĀNIJAS apgāda vadītājai Mārai 
Caunei pasniedz Vācijas UNESCO komitejas prezidents, profesors 
Peters Kaneziuss
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anita rožkalne,  
literatūrzinātniece, apgāda Pētergailis vadītājas vietniece 
(1999 –2007), LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta  
apgāda vadītāja (2008–2016),  
LGA valdes priekšsēdētāja (2000–2003)

lai dzīvo svētki !

Ir svētki, ir lieli svētki, un ir ļoti lieli svētki. Ļoti lieli 
svētki nav tik bieži, tādēļ šie ir saucami vienkārši par 
lieliem svētkiem – Latvijas Grāmatizdevēju asociāci-
jai ir 25 gadi. Ceturtā daļa no Latvijas valsts līdzši-
nējā mūža.

Šie gadi ir bijuši raibi, apvienojot spēkus, lai 
izveidotu gan kopīgu darba ritmu, gan svētku 
svinēšanas tradīcijas. Daudz diskutēts, plānots un 
strādāts, lai Latvijā un ārpus tās taptu grāmatu iz-
stādes, kurās līdzās grāmatu pārdošanai, autortie-
sību jautājumu risināšanai un autoru lasījumiem 
būtu arī plašāka kultūras programma apmeklē-
tājiem. Lai palielinātu grāmatu pieejamību cenas 
ziņā, vairākos cēlienos kā īstā drāmā – ar sekmēm 
un ar zaudējumiem – ir notikušas cīņas par pie-
vienotās vērtības nodokļa samazināšanu grāma-
tām. Gandrīz tikpat gadu kā pašai asociācijai ir arī 
konkursam ”Skaistākā grāmata”, kurš pēc vairākām 
nosaukuma maiņām arvien vērienīgāk ienāk Lat-
vijas kultūras telpā kā ”Grāmatu mākslas konkurss 
ZELTA ĀBELE”, nosaukumā ietverot atgādni par lat-
viešu grāmatniecības etalonu – Miķeļa Goppera 
izveidoto izdevniecību “Zelta ābele”, kas izcēlās ar 

izdevumu māksliniecisko noformējumu un augsto 
poligrāfisko kvalitāti. 

Te arī nonākam pie jautājuma par to, kas ir grā-
matizdevējs, – kādās proporcijās šajā profesijā ap-
vienojušās lietišķa darījumu cilvēka, ideālista un 
mākslinieka talanta iezīmes? Savulaik Māra Caune, 
grāmatizdevēja, kas pirmā no atjaunotās Latvijas 
valsts izdevējiem saņēma augsto apbalvojumu 
Triju Zvaigžņu ordeni, teica, ka izdevējs ir kultūras 
uzņēmējs, tā apvienojot šķietami neapvienoja-
mo. Grāmatizdevējs vēsturiski Latvijā bija viena no 
svarīgākajām profesijām, kas nodrošināja kultūras 
attīstību pašu zemē un iepazīšanos ar cittautu kul-
tūru, līdzīgi, kā tas bija citviet pasaulē. Kad 1856. 
gadā Ernsts Plātess, kas, iespējams, bija pārvācojies 
latvietis, sāka izdot laikrakstu ”Mājas Viesis”, tas bija 
pirmais preses izdevums, kurā tika īstenots uzskats, 
ka vienīgi latvieši paši, nevis vācbaltiešu mācītāji, 
spēj veidot savas tautas kultūru, un tā līdzstrādnieku 
pulkā bija daudz 19. gadsimta vidus un beigu latvie-
šu inteliģentu. Savus uzskatus E. Plātess pilnā mērā 
īstenoja, kad divus gadus vēlāk nodibināja firmu, 
kurā ietilpa arī grāmatu veikals un tipogrāfija. Viņa 
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izdoto vairāku simtu grāmatu tematika bija univer-
sāla – latviešu un vācu valodā klajā nāca daiļlitera-
tūra, mācību grāmatas, ziniskā literatūra, reliģiskā 
literatūra, notis, kalendāri, visi tematiskie loki, kas 
iepazīstināja, izglītoja, rosināja zinātkāri un ”pacilāja 
prātu”. Grāmatizdevēji nereti bija arī sava veida me-
cenāti, gan atbalstot rakstniekus, kad viņu materiā-
lie apstākļi nebija spoži, gan izdodot latviešu autoru 
grāmatas citās valodās, gan dāvinot grāmatas tiem, 
kam tās visvairāk bija nepieciešamas (atcerēsimies 
kaut vai Ernestu Birznieku-Upīti un Ansi Gulbi). 

Daudz kas ir mainījies laika gaitā no latviešu grā-
matniecības sākuma līdz mūsdienām, taču izdoda-
mās literatūras tematiskais spektrs nav kļuvis mazāks, 
bet gan plašāks, un neizmērojami lielāks ir oriģināl-
valodu skaits, no kādām tiek veikti tulkojumi. Šodien 
vairāk jūtamas komercializācijas sekas, jaunas iespē-
jas radījusi moderno tehnoloģiju attīstība, bagātīgāks 
ir poligrāfisko materiālu klāsts, taču grāmatizdevējs 

ir un būs tautas kultūras viens no svarīgākajiem pī-
lāriem, lai kādā formā iznāktu grāmatas – iespiestas 
poligrāfiski vai izlasāmas digitālā versijā. Allaž svarīga 
būs izdevēja atbildība, novērtējot izdodamās grāma-
tas satura ietekmi uz lasītāju, ne tikai cerot uz izci-
liem pārdošanas rezultātiem. Allaž estētiska nozīme 
būs grāmatas mākslinieciskajam veidolam, kurš gan 
prasīs lielākus izdevumus nekā uz vislētākā papīra 
iespiests teksts bez mākslinieka pievienotās vizuālās 
vērtības. Un allaž Latvijā izdoto, bet citās valodās tul-
koto grāmatu klāsts būs daudzveidīgāks un bagātī-
gāks, Latvijas kultūras skaistumu atklājošs, ja Latvijas 
grāmatizdevēji spēs priecāties par ikvienu Latvijā iz-
nākušu labu grāmatu. 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, kurā apvieno-
jušies 30 grāmatizdevēji, ir liels spēks. Vienprātību, 
gudrību, spēku, veiksmi un daudz skaistuma nāka-
majos 25 gados!

Rīgas Grāmatu svētku atklāšana. 2002. gads
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venta kocere,
LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore,  
LGA 1995–2005

Pirmos latvijas
grāmatu skaistuma 

koNkursus atceroties

Pirmie Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas rīkoto 
grāmatu mākslas konkursu noslēguma pasākumi 
un izstādes notika Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā 
(tagad LU Akadēmiskā bibliotēka).

Grāmatu mākslas konkurss ”Skaistākā grāmata 
1994” tika atzīmēts plašā sarīkojumā 1995. gada 18. 
janvārī. 1994. gadā bija iznākušas ap 1500 grāmatas, 
kuras izdeva apmēram 200 izdevniecības, aptuveni 
ceturtā daļa bija laidusi klajā tikai vienu grāmatu. 
Taču ražīgākās un stabilākās izdevniecības (42) bija 
apvienojušās Latvijas Grāmatizdevēju asociācijā.

Asociācijas prezidents Māris Ozoliņš runāja par 
konkursa vērtēšanas kritērijiem. Visplašāk pārstā-
vēta bija daiļliteratūra ar 35 konkursam iesniegtām 
grāmatām, vismazāk – mākslas un foto albumi. Tika 
atzīmēts, ka sekmīgi attīstās mācību grāmatu izdo-
šana, vadošā izdevniecība ”Zvaigzne ABC”, kas gadā 
laidusi klajā 269 nosaukumu grāmatas.

Skaistāko grāmatu izdevēji (visās septiņās gru-
pās) saņēma balvā Kodak fotoaparātu un žurnāla 
”Grāmatu Apskats” gada abonementu. Žūrijas komi-
sijas loceklis muzikologs Guntars Pupa pauda gan-
darījumu – latvieši ir grāmatizdevēju tauta, nozare 

attīstās, tai ir piekrišana un noiets. Grāmata nevar 
rasties, ja idejai nav īstenojuma, autoram – izdevē-
ja. Tas būtu gars bez miesas. Vairāki runātāji atzina, 
ka latviešu grāmatai sācies trešais atmodas vilnis. To 
apliecināja arī izstāde ”1994. gads Latvijas grāmat-
niecībā”, kur bija eksponēti 700 izdevumi. Pārskats 
bija vizuāli iespaidīgs – tik daudz labu un vērtīgu 
grāmatu. Arī pati Akadēmiskā bibliotēka godalgoja 
izstādes dalībniekus pēc saviem īpašiem kritērijiem. 
Bibliotēkas direktora Edvīna Karnīša pateicība tika 
izdevniecībai ”Egmont Latvija” par visaktīvākajām 
rūpēm sava stenda iekārtošanā. Otru godalgu bib-
liotēka piešķīra grāmatas ”Par kurmīti, kas gribēja 
zināt, kurš viņam uztaisīja uz galvas” izdevējiem. Jo 
šī grāmata, pēc bibliotekāru prāta, visvairāk atbilda 
tās dienas situācijai.

1996. gada 31. janvārī notika nākamā konkursa 
”Skaistākā grāmata 1995” noslēguma ceremonija un 
izstādes ”1995. gads Latvijas grāmatniecībā” atklā-
šana. 17 apgādi un izdevniecības bija iesnieguši 84 
grāmatas. Nominētas tika 46, godalgotas 22 grāma-
tas astoņās grupās. Vērtēšanas komisijā bija Ilga Klo-
tiņa, Dzidra Šmita, Uldis Sosnovskis, Valdis Villerušs, 
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Guntars Pupa, Vilnis Melkerts, Andris Lamsters, Aldis 
Aleks. Valdis Villerušs uzsvēra, ka 1995. gada grāma-
tu poligrāfiskā apdarē vērojams progress, intere-
santi meklējumi bijuši ārējā mākslinieciskā apdarē, 
toties iekšējā mākslinieciskā apdare – ar dažiem iz-
ņēmumiem – bijusi slikta. 

Konkursu atbalstīja firma ”Baltijas papīrs”, ražo-
šanas komercfirma ”Ceļavējš”, poligrāfijas materiālu 
apgāds “POLAP”, firma ”Motorola”, Saules banka, Vā-
cijas–Latvijas banka, izdevējsabiedrība ”Lanatex”, AS 
”Rīgas Viļņi”. LGA prezidents Māris Ozoliņš uzsvēra, 
ka 1995. gads  bijis apgāda ”Zvaigzne ABC” gads, jo 
no apmēram 1500 grāmatu nosaukumiem 300 ne-
suši tieši šī apgāda vārdu. 

Apgāda ”Jumava” vadītājs Juris Visockis atzīmēja, 
ka konkurss aizvien ir jāuzlabo, žūrijas darbā vaja-
dzētu iesaistīt aizvien kompetentākus praktiķus. 
Skaistāko grāmatu nosaukšanas ceremoniju ar savu 
klātbūtni bija pagodinājuši daudzi pazīstami kultū-
ras ļaudis, kuru vidū bija arī režisors un aktieris Oļ-
ģerts Dunkers, kurš nesen bija piepulcējies Latvijas 
politiķu saimei. Dzejnieks Imants Ziedonis uzsvēra, 
ka galvenais grāmatā ir saturs, jo viņš pēc vākiem 
grāmatas nepērk. Viņš piebilda, ka Kultūras fondā, 
sākot izdot sēriju ”Likteņarhīvs”, radās pat strīds, jo 
I. Ziedonis gribējis izdot lētas, brošūrtipa grāmatas, 

kas paliek kultūrvēstures plauktā, ir pieejamas un 
nopērkamas. 

Arī nākamā konkursa ”Skaistākā grāmata 1996” 
noslēguma ceremonija 1997. gada 24. janvārī notika 
Akadēmiskajā bibliotēkā. Svinīgo pasākumu vadīja 
aktieris Rūdolfs Plēpis, kurš to darīja raiti un asprā-
tīgi, džeza improvizāciju pavadījumā. Asociācijas 
prezidenta Māra Ozoliņa vērtējums bija – iepriek-
šējais gads bijis veiksmīgs. Tam piekrita arī kultūras 
ministrs Rihards Pīks, atzīstot gan, ka ar oriģināllite-
ratūru esot zināmas grūtības, pie kurām nāktos pie-
domāt arī Kultūras ministrijai. 

Viņš izteica prieku, ka viena no tām retajām grā-
matām, ko viņam iepriekšējā gadā bija atlicis laika 
izlasīt – Marsela Prusta ”Zudušo laiku meklējot” (ap-
gāds ”Jumava”) arī tikusi godalgoto izdevumu vidū. 
Viņa novēlējums bija – padomāt par lasīšanas veici-
nāšanas kampaņu valstī.

Uzvarētāji tika sumināti gan ar ziediem, gan dā-
vanām, gan balvām  tiešā naudas izteiksmē. Prestiža 
ziņā visnozīmīgāko balvu – par labāko oriģināllitera-
tūras izdevumu – jau otro gadu pēc kārtas saņēma 
apgāds ”Preses nams” – par Ārijas Elksnes ”Raks-
tiem”. Apgāda vadītāja Māra Caune varēja lepoties 
vēl ar kādu pirmo vietu: par pašu krāšņāko no visiem 
kalendāriem tika atzīts ”Preses nama” izdotais ”Puķu 
zirņi sudrabā”. Visbiežāk pēc balvām nāca apgāda 
”Zvaigzne ABC” prezidente Vija Kilbloka. Tieši šajā 
izdevniecībā bija tapusi arī pati skaistākā grāmata 
bērnu un jaunatnes literatūras grupā – Kārļa Skalbes 
”Kaķīša dzirnavas”. Izdevniecības ”Zinātne” direktors 
Ivars Riekstiņš, godināts par izdevumiem ”Senekas 
vēstules Lucīlijam par ētiku” un ”Ceļvedis Latvijas 
senvēsturē”, pauda pārliecību, ka firmas, kas piešķīra 
materiālās balvas, arī turpmāk sniegs atbalstu, kas 
ļaus grāmatas izdot lētāk, un cilvēki par to būs pa-
teicīgi. Visaugstāk viņš vērtēja labos vārdus, kas bija 
dzirdami un deva izdevējiem jaunus spēkus.

Gadu gaitā mainījušies ir konkursa nosaukumi – 
“Skaistākā grāmata”, “Gada balva grāmatniecībā”, 
“Zelta ābele”, bet nemainīga paliek tā būtība. Reizi 
gadā grāmatnieki vērtē savu padarīto darbu, bet Lat-
vijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka atklāj izstā-
di, kas šogad divdesmit piekto reizi piedāvās iespēju 
iepazīties ar Latvijas grāmatizdevēju gada ražu.

Ielūgums uz konkursa noslēguma ceremoniju. 1995. gads
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guna Bīriņa,  
grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele režisore

orķestris    

Nesenā ceļojumā man bija interesanta tikšanās pie 
Milānas operteātra. Bija jau vēls vakars. Jauns pui-
sis, pielicis pirkstu teātra orķestra plakātam, kaut 
ko stāstīja savai meitenei. Tā kā biju tuvu, tad teik-
tais bija saklausāms. Viņš rādīja uz plakāta pašā stū-
rīti redzamo mūziķi. Tas bija viņa brālis, kurš ope-
ras orķestrī spēlēja flautu. Sarunā noskaidrojās, ka 
viņi abi ar brāli ir no Austrijas. Viņa instruments ir 
trompete, bet brāļa – flauta. Uz to meitene reaģēja 
nedaudz ironiski, sakot, ka flauta nav nekāds vīrie-
šu cienīgs mūzikas instruments. Saruna ar jauna-
jiem cilvēkiem izvērtās garāka. Gan par operteātri, 
gan par Rīgu, bet visspilgtāk atmiņā man palika 
flautista tēls plakāta apakšējā stūrī. Kāda šim no-
tikumam sasaistība ar Zelta ābeli? Sapratu, ka man 
gribētos tieši no šī orķestra mūziķa vietas paskatī-
ties uz visiem, ar kuriem kopā no 2003. gada vei-
dojām konkursa ceremonijas, iekārtojām izstādes 
un spēlējām performances. Un tā manā iztēlē tapa 
savdabīgs orķestris, kura sastāvu veidoja  režisori, 
scenogrāfi, gaismu mākslinieki, arhitekti, galdnieki, 
metālmākslinieki, videomākslinieki, videooperato-
ri, fotogrāfi un horeogrāfi, aktieri, mūziķi, dziedātāji 

un diriģenti. Visi, kuri Zelta ābeles skanējumā radīja 
katrs savu neatkārtojamo virstoni.

Režisors Uģis Brikmanis (melns flīģelis). Viņš vienmēr 
meklēja tagadnes un pagātnes aktuālos saskares 
punktus. Uģa lielā māka bija ceremonijas ietvaros ru-
nāt par nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem notikumiem. 
Scenogrāfs Edgars Kļaviņš (mežrags) vēl pirms Zelta  
ābola  izveidoja aizkustinošu konkursa balvu ”Mīl, 
nemīl...” – margrietiņu ar vienu sudraba ziedlapiņu. 
Apbrīnojama bija Edgara prasme izveidot rotaļīgas 
un krāsainas nominēto grāmatu izstādes Rīgas Cen-
trālajā dzelzceļa stacijā un Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Elizabetes ielas skatlogā. Viena no tām bija 
tik aicinoša, ka bibliotēka lūdza saglabāt daļu no 
izstādes iekārtojuma vēl pēc ekspozīcijas slēgšanas. 
Scenogrāfa Kristiana Brektes (elektriskā ģitāra) vei-
dotā instalācija – ”baltā grāmatu plauktu augstcelt-
ne” jeb ”baltais grāmatu tornis” kļuva par centrālo 
elementu konkursa 20 gadu jubilejas izstādē Latvi-
jas Mākslas akadēmijā, bet Kristas Briģes (arfa) jubi-
lejas ceremonijas scenogrāfija pārsteidza ar baltā 
un melnā saspēli, lidojošiem krēsliem un grāma-
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tām un skatuves centrā uzbūvēto balto apjomīgo 
kubu. Daces Slokas (akordeons) scenogrāfijās vien-
mēr bija spilgti dabas tēli. Dace prata virtuozi spē-
lēt ar pavisam vienkāršiem objektiem – šūpolēm 
un purva laipām. Tie kopā ar koka mizu faktūrām, 
ķērpju un sūnu rakstiem pārtapa grafiski spēcīgās 
zīmēs. Lienes Pavlovskas (saksofons) scenogrāfijās 
dominēja tīras formas un līnijas, niansētas krāsu 
pārejas. Liene detalizēti pētīja nominēto grāma-
tu dizainu. Katrā grāmatā viņa meklēja īpatno un 
atšķirīgo. Pacietīgi un atbildīgi scenogrāfu idejas 
materializēja Armands Briģis (ksilofons). Skatuves 
uzbūves vienmēr noritēja precīzi un mierīgi. Un 
virs šī miera tapa gaisma. To radīja gaismu māks-
linieks Krišjānis Strazdīts (akustiskā ģitāra). Viņam 
piemīt lieliska darbības telpas izjūta un talants uz-
burt maigu gaismēnu atmosfēru. Vēl arī pacietība. 
Zālē, sākot skatuves uzbūvi, Krišjānis vienmēr iera-
dās pirmais un pēdējais devās projām. Gaismotājs 
Andrējs Krūmiņš (kontrabass) bija gaismradis vār-
da tiešajā nozīmē. Kad Zinātņu akadēmijas zāles 
elektriķis ar vienu ”klikšķi” pazaudēja gaismu, likās 
uz visiem laikiem, Andrējs maģiskā veidā spēja to 
atgūt. Un tad, kad tikai ekrāns izgaismoja  telpu,  
gaisma nāca no Normunda Zālamana (trompete) 
filmētajiem Rīgas tiltu video, Gunta Lēmaņa (kla-
vesīns) iemūžinātajiem grāmatnieku stāstiem un 
nominēto grāmatu portretiem, Reiņa Semēvica 
(klarnete) veidotā Ligitas Bīberes videoportreta, 
Guntara Šmita (šķīvji) animētajiem izdevniecību 
un konkursa logo, Daces Slokas (akordeons) dabas 
zīmēm, Oskara Pavlovska (fagots) un Jēkaba Nīma-
ņa (klarnete) konkursa  ”galviņas” stāsta, ”kā mazā 
zelta sēkliņa par zelta ābeli izauga”. Gaismas kadru 
nokļūšanu uz ekrāniem nodrošināja Viktors Keino 
(sintezators). Lielisks profesionālis un aktīvi ekspe-
rimentējošs videoprojekciju mākslinieks. Nominē-
to grāmatu projekcijas ar skanējumu nodrošināja 
komponists, mūzikas un kultūras žurnālists Edgars 
Raginskis (klavieres). Krišjāņa Sietiņa (tūba), Krista-
pa Sietiņa (trombons), Hertas Pugačas (pikolo flau-
ta), Didža Groda (oboja) fotoaparātu zibšņu staros 
pirmās vienmēr nokļuva nominētās grāmatas. Gan 
izcili kaprīzas, gan pielaidīgākas, bet pateicoties 
smalkjūtīgajiem fotogrāfiem, tagad atmiņu albu-

mos saglabātas, turpina sapņot sapni par triumfa 
mirkli. Sapni par Zelta ābolu. 

Balvas veidolu ābolam piešķīra tēlniece Maija Vīk-
sne (zvaniņi), formā ielēja un līdz spozmei nospod-
rināja metālmākslinieks Ivars Miķelsons (timpāni), 
kastītē ielika Raitis Jelēvics (kastaņetes) un Armands 
Briģis (ksilofons). Nominēto grāmatu dzejas un dejas, 
dziesmas un valšus izspēlēja izcilā stīgu grupa – vijo-
les, alti un čelli. Improvizācijas studija ”Laiva” – El-
mārs Seņkovs, Ilze Mazpāne, Agnese Lapsiņa, Mar-
ta Ābola-Kurpa, Matīss Šteinerts, Uldis Siliņš, Toms 
Zvejnieks, Marko Ojala, saksofonisti Kārlis Vanags, 
Toms Rudzinskis, Ilze Lejiņa, kustību režisore Rita 
Grīnfelde, režisors Mihails Liņevs, horeogrāfes Lie-
ne Grava, Ramona Galkina, dejotājs Rūdolfs Gediņš, 
stepa dejotājas Annija Ķesele, Guna Kaše, Gunta 
Tomsone, aktieri Varis Piņķis, Gundars Grasbergs, 
Madara Botmane, Zane Jančevska, Juris Kalniņš, žur-
nālisti Zigfrīds Muktupāvels, Arno Jundze, Orests Si-
labriedis, Guntars Pupa, Edgars Raginskis, rakstnieki 
un grāmatu pētnieki Valdis Rūmnieks, Andra Konste, 
Ieva Kolmane. Nacionālo bruņoto spēku bigbends, 
diriģents Aleksandrs Kreišmanis, koris ”MASKA”, di-
riģents Jānis Ozols, koris ”SÕLA”, diriģenti Kaspars 
Ādamsons, Jēkabs Jančevskis, Jānis Pēlmanis, trio 
”Art-i-Shock” mūziķi Agnese Egliņa, Guna Šnē, Er-
nests Mediņš, vijolnieks Arvīds Zvagulis, čellists 
Kārlis Klotiņš, Rīgas Jaunais vīru koris, diriģente Ive-
ta Rīsmane, ”Rīsu zvejnieki” kopā ar Ievu Akurāteri, 
grupa ”Auļi”, ”Tango sin Qinto” un Aija Vītoliņa.

Es zinu, ka noteikti kāds ir palicis nenosaukts.  
Bet ne uzskaitīt vārdus bija mana vēlme. Vēlos teikt 
PALDIES radošajiem cilvēkiem, kuri veidoja šos da-
žādos orķestra sastāvus. Manī šie opusi arvien vēl 
ieskanas. Asociācijas ar mūzikas instrumentiem bija 
tikai manas iztēles augļi un nav uzskatāmi par reali-
tāti. Lai gan kas to var zināt... Protams, bija arī izņē-
mumi. Ja mūziķis patiešām bija mūziķis.

Lai gaiši, un vienmēr Ceļš!
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ingrīda Burāne, 
mākslas zinātniece, ilggadēja konkursa Zelta ābele  
žūrijas priekšsēdētāja un locekle

sviNēt uN strādāt!

Viena no spēcīgākajām profesionālajām radošajām 
apvienībām – Latvijas Grāmatizdevēju asociācija 
svin savas pastāvēšanas pirmo gadsimta ceturksni.

Spēks nav tikai cilvēku kopums – izdevēji, rakst-
nieki, tulkotāji, mākslinieki, kas sadarbojas ar vairāk 
nekā 30 apgādiem un to darbiniekiem: redaktoriem, 
korektoriem, maketētājiem, transporta strādniekiem, 
visiem tiem nenogurdināmajiem, bieži vien neaizvie-
tojamajiem konsultantiem, palīgiem, rosinātājiem, 
kas gādā, lai topošais izdevums vispilnīgākajā veidolā 
nonāktu spiestuvē un taptu varbūt demokrātiskākais 
no mākslas veidiem – Grāmata. Latvijā ir iespējams 
sastapt cilvēkus, kuri ne reizi nav bijuši Operā vai Lie-
lajā ģildē, kuri varbūt ne reizi nav bijuši kādā no mūsu 
profesionālo vai amatieru teātru izrādēm, kuri nekad 
nav bijuši muzejos vai galeriju izstādēs, bet pieļauju 
domu, ka Latvijā nav neviena cilvēka, kurš savā dažu 
vai daudzu desmitu gadu garajā dzīvē nebūtu turējis 
rokā kādu grāmatu, neatkarīgi no tās satura un ārē-
jā ietērpa. Tas padara grāmatu izdevējus tik īpašus 
un atšķirīgus no citiem ar talantu un apbrīnojamām 
spējām apveltītajiem, cilvēku prātus un jūtas rosinā-
tājiem, jundītājiem, bagātinātājiem. Jebšu, kā to īsi un 
skaidri izteicis apgaismības laikmeta franču filozofs, 

enciklopēdists Klods Adriāns Helvēcijs: “Bez grāma-
tām mēs joprojām būtu mežoņi.”

Protams, ja 25 gadus salīdzinām ar tiem gadsim-
tiem, kopš cilvēki vilka pirmās zīmes uz papirusiem 
vai pergamentiem un kopš Johanness Gūtenbergs 
1448. gadā iespieda pirmo no saliekamajiem burtiem 
veidoto kalendāru, var teikt, ka tas ir tik niecīgs laika 
sprīdis, ka to pat nav vērts pamanīt. Bet ir vērts un ir 
vērts godam svinēt, jo, godprātīgi strādājot, Latvijas 
grāmatniecības vēsture papildināta un daudzveidota 
ar sējumiem, kuriem piemīt mūžības pieskāriens. 

Svētki vienmēr ir skaisti, jo tas ir brīdis, kad pagāt-
ne ir vienlīdz nozīmīga ar nākotni. Kad ne tikai priecā-
jamies par kopīgo un individuālo veikumu, atskatā-
mies, izvērtējam, varbūt kļūstam gudrāki, emocionāli 
uzlādētāki, bet arī skaidrāk samanām nākamībā pa-
darāmo, izvirzām jaunus mērķus un sapņus.

Sveicinot katru no Grāmatas draugiem, vēlu, lai Lat-
vijas grāmatniecības turpmākajā gājumā:

• vēl ciešākas kļūtu savstarpējās saites, kuras bez 
aprobežotas konkurences, aizspriedumiem, atšķirī-
gām izpratnēm par vērtībām, uzdevumiem, iespē-
jām, dotu gandarījumu par nozares plauksmi;
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• lai  “Zelta ābele” augtu un dotu veselīgus augļus, 
veldzējošu ēnu no ikdienas sastrēgumiem un svelo-
šajiem pienākumiem;

• lai grāmatizdevēji kļūtu bagāti ar tādu vienojošu 
ikmēneša izdevumu, kas lietpratīgi un profesionāli 
izvērtē grāmatas fenomenu, novitātes, atklājumus 
vēstures gaitā un ikdienas aktualitātēs, kas doku-
mentē Latvijas grāmatniecības gaitu un ir dziļāks, 
plašāks, būtiskāks par vienkāršotajiem pārdošanas 
“topu” rādītājiem;

• lai katra mācību grāmata savā saturā un formā 
ir tik rosinoša un jaudīga, ka rada pirmziemniekā, 

Vienā no konkursa “Zelta ābele” preses konferencēm. No kreisās: 
Dace Pugača, Guna Bīriņa, Ingrīda Burāne

Konkursa “Zelta ābele 2016” žūrijā Aivars Vilipsōns un Ingrīda Burāne

pamatskolēnā, ģimnāzistā, bakalaurā, maģistrā, 
doktorantā nedzēšamu atziņu: mācīties vienmēr ir 
interesanti, aizraujoši, skaisti;

• lai grāmatas par mākslu kļūst tiešām arī mākslas 
grāmatas;

• lai līdzdalība starptautiskajos grāmatu tirgos, 
mesēs, konkursos dotu prieku par guvumiem: ga-
rīgiem, materiāliem. Un vēstītu citām valstīm, tau-
tām – Latvijā zina, saprot, jūt savas dzīvības pama-
tu – Grāmatu.
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gita treice, 
māksliniece, grāmatu ilustratore

kā aPvieNot literatūru 
uN mākslu 

Grāmatniecībā nonācu pavisam nejauši un ir iznācis 
tā, ka esmu te vēl joprojām. Priecājos, ka tāda niša 
pastāv – kur apvienojas literatūra un māksla. Ilus-
trāciju uzskatu par mazās formas glezniecību, tā arī 
pieeju šim žanram.

Vienmēr visinteresantākais ir licies tieši tapšanas 
process.

PROCESS

Man patīk būt procesā iekšā, radīt, redzēt, kā top un 
veidojas, varbūt – kā tiek pieļautas kļūdas un arī kā 
tās tiek labotas. Viss, kas notiek līdz vārdam “gatavs”. 
Tur ir meklējumi, šaubas, strīdi, pa vidu ir daudz at-
mestu lielisku, arī ne tik lielisku un pavisam nereali-
zējamu ideju, skiču. Tiek upurēts un iegūts. Grāmatas 
tapšanas process pēc virtuālā maketa izveidošanas 
un vārdiem “nosūtīts uz druku” nebūt nav galā – tikai 
tipogrāfijā grāmata sāk iegūt savu fizisko veidolu.

Arī mākslas filmām dažkārt tiek rādīts, kā tās tapa, 
kā izskatījās pati filmēšana – man patīk redzēt, ko do-
māja filmas veidotāji, operatori, aktieri un mākslinie-
ki. Tas nav tikai apskatīt pašu rezultātu – tas ir redzēt 
vēl vienu dimensiju, dzirdēt vēl vienu stāstu. 

GATAVS

Rezultātā redzams, kā lēmums apstāties tieši pie ga-
lējā varianta raksturo mūs pašus, laiku un konkrēto 
dzīves brīdi.

Pati grāmata ir kaut kas jau pavisam gatavs. Kon-
stants. Nemaināms. Pabeigts. To vērtē.

Vairākus gadus esmu darbojusies “Zelta ābeles“ 
žūrijā, un vērtēšana bija viena no visgrūtākajām lie-
tām. Tā nav precīzā disciplīna, tur kopā ir tik daudz 
objektīvu un vēl vairāk – subjektīvu faktoru. Visin-
teresantākais un vērtīgākais, manuprāt, bija žūrijas 
diskusijas – tās būtu bijis jādzird gan izdevējiem, 
gan māksliniekiem. Pat žēl, ka šie strīdi un atziņas 
bieži tā arī nenonāca līdz adresātiem, jo tad varbūt 
progress  un kvalitāte augtu vēl ātrāk.

Visaugstāk novērtēju oriģinalitāti, trāpīgumu, as-
prātīgu satura apvienojumu ar māksliniecisku veik-
smi – kas ietver gan attēlu, dizaina risinājumu un 
materiālu izvēli.

Visvairāk sarūgtina tādas kā “modes“ parādī-
šanās, kad daudzi sāk lietot līdzīgus paņēmienus, 
kopē. Ar prieku pamanu, ja kāds mākslinieks nāk ar 
savu atpazīstamu, individuālu rokrakstu, pieeju.  

Reizēm domāju, vai pašiem grāmatu autoriem – 
rakstniekiem un dzejniekiem – tā visa lielā darboša-
nās ap vizuālo noformējumu vien nešķiet pārspīlēta, 
varbūt pat pārāk ārišķīga, virspusēja lieta. Jo kodols 
ir apvienojumā – literatūra un māksla.
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aldis aleks,  
grāmatu mākslinieks

grāmatas – maNs darBs, 
arī  dzīve

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija – tik vienkārši 
un saprotami vārdi. Arī pati asociācija, liekas, bijusi 
vienmēr. Taču atmiņas ir katram savas.
 
Grāmatu izdošanas haosā reiz atradās savdabīgi, po-
zitīvas apmātības (šeit es domāju grāmatu izdošanu 
vispār) pārņemti cilvēki, kuri apvienojās asociācijā, 
un tas bija gan profesionalitātes, gan goda jautā-
jums. Arī man toreiz bija tas gods būt tuvumā.

 Mani ar asociāciju galvenokārt saista skaistākās grā-
matas konkursi – grāmatu izskata veidošana, dalība 
žūrijās, sev par godu jāsaka, arī LGA logo veidošana. 
Taču nozīmīgākais bija –  un ir joprojām – cilvēciskās 
attiecības. Tik daudz interesantu cilvēku, ar kuriem 
esmu bijis kopā – sapraties, sadraudzējies, reizēm arī 
nesapraties, tomēr nācies saprasties, arī mācījies un 
ticis mācīts. Vārdu sakot, asociācija ir mana dzīve nu 
jau vairākus desmitus gadu.
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māris matrevics,
Jelgavas tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs

stefeNhāgeNi uN 
mākslas oBjekti ar 

satura uN 
vizuālās iNformācijas 

Nesēja fuNkciju

2017. gada vasarā Jelgavas tipogrāfijā notika ļoti ne-
gaidīta tikšanās. Pie mums ciemos atbrauca pēdējā 
Stefenhāgena grāmatspiestuves vadītāja Heinriha 
Šaka-Stefenhāgena (Heinrich Schack-Steffenhagen) 
mazdēls Ulfs Šaks-Stefenhāgens (Ulf Schack-Steffen-
hagen) ar divām meitām Imku un Birti, dēlu Torbenu 
un vēl četriem radiniekiem no Minhenes apkārtnes. 
Divās dienās kopīgi apskatījām Stefenhāgenu dzim-
tas atstātos nospiedumus Jelgavā un Latvijā. Ģederta 
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā gida lomā 
iejutās galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis. 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Dr. Gustavs Strenga 
sniedza ieskatu Grāmatniecības muzeja ekspozīcijā. 
Savukārt, profesors Viesturs Zanders iepazīstināja ar 
izstādi “Laiku atspulgi senos manuskriptos”. Un kā 
īpašu pārsteigumu profesors kādā no 5. stāva lasīta-
vām bija izlicis apskatei dažādus Stefenhāgena fonda 
dokumentus. Mūsu jaunajiem vācu draugiem ne vie-
nu vien reizi acīs sariesās asaras.

Vēl parādīju vietu Jelgavā, kur kādreiz atradās  Joha-
na Frīdriha Stefenhāgena (Johann Friedrich Steffenha-
gen) būvētā tipogrāfija Kanģīzeru (Kannulējēju) ielā 
(tagad Mātera un Raiņa ielas krustojumā), un vietu, kur 

atradušies Jelgavas Literātu kapi un guldītas dzimtas 
vairākas paaudzes. Diemžēl jaunās varas vienmēr ir 
centušās izdzēst vēsturi. Tagad tur ir Stacijas parks un 
Sporta iela. Stāvot uz Sporta ielas un rādot: “Šeit kaut 
kur guļ jūsu dzimta”, sajutos bezgala neērti, un manī 
kūleni apmeta milzīgs emociju kamols. 

Mūsu saknes ir dziļi zem zemes, un netastāj šoreiz 
iespēju tās atsegt un saskatīt. Bet tās dod mums  mil-
zu enerģiju un ļauj mums augt arvien spēcīgākiem. 
Prieks, ka varam šajā spēkā un enerģijā dalīties, gata-
vojot jums skaistas grāmatas jeb mākslas objektus ar 
satura un vizuālās informācijas nesēja funkciju. 

Esmu saskaitījis, ka no 2012. līdz 2016. gadam 144 
mākslas konkursā ”Zelta ābele” nominētās grāmatas  
ir tikušas drukātas tieši Jelgavas tipogrāfijā. Visi šo 
grāmatu izdevēji ir apbalvoti ar Jelgavas tipogrāfijas 
naudaszīmi “100 Stefenhāgeni”. Pēc Stefenhāgenu 
ģimenes vizītes un ciltskoka izpētes es aicinu jūs uz 
šo naudaszīmi vērties ne tikai kā uz līdzfinansējumu 
nākamajiem projektiem, bet arī kā uz nozīmīgu balvu 
par godu dzimtai, kuras piecas paaudzes savu darbu 
ir veltījušas Latvijas grāmatniecībai un latviešu valo-
das attīstībai.
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fraNkfurte  Pie maiNas  –  grāmatu mese

Jau 1992. gadā izdevējiem radās vēl viena jauna ie-
spēja un izaicinājums – dalība starptautiskajos grā-
matu tirgos. Frankfurtes mese 10 gadus deva Baltijas 
valstīm 10 kvadrātmetru lielu bezmaksas stendu.  
Nevienam jau nebija pieredzes un saprašanas, kā  īsti 
veidot nacionālo stendu un ko tur darīt, bija jāmācās, 
turklāt ātri. Sākumā valdīja haoss – katrs veda pats sa-
vas grāmatas un lika stendā, kā uzskatīja par labāku. 
Protams, ka tā nevarēja turpināties, un asociācija uz-
ņēmās  kopīgā stenda organizēšanu – jutīgā grāmatu 
atlase, izdevējiem nācās saprast, ka jārēķinās ar sten-
da kopējo vēstījumu un vizuālo tēlu, ne tikai ar savām 
interesēm. Bija jāatrisina  grāmatu nogādāšana sten-
dā. Te nu jāsaka liels paldies Latvijas vēstniecībai Vāci-
jā, kas vairākus gadus ar diplomātisko pastu pārveda 
grāmatas uz Frankfurti un atpakaļ uz Rīgu. Dažu reizi 
vedām arī ar lielo autobusu, ko organizēja Grāmattir-
gotāju asociācija, ar kuru brauca vairums grāmattir-
gotāju un arī izdevēji.  Lidošanu tolaik varēja atļauties 
tikai retais. Vēl vienu, vēl lielāku paldies sakām Inārai 
Beļinkajai par to, ka saveda mūs kopā ar mākslinieci 

dace Pugača,
LGA izpilddirektore

Ilzi Ramani, talantīgu cilvēku, uz kuru var droši pa-
ļauties. Gribējām stendu padarīt izteiksmīgāku un 
pamanāmāku, sapratām, ka jāmeklē mākslinieks, pat 
sarīkojām konkursu, kurā arī godīgi un pārliecinoši 
uzvarēja Ilze Ramane. Autentiskās šķūnīša durvis no 
Āraišiem stenda centrā nevienu izstādes apmeklētāju 
neatstāja vienaldzīgu. Toreiz viss balstījās uz entuzi-
asmu, izdomu un neiedomājamu taupību, jo naudas 
tikpat kā nebija. Jā, arī lielā vīzu kārtošana – vairāk 
nekā 50 vīzas, rindas Vācijas konsulātā, dokumentu 
kalni un smalkumi.

Aktīvi meklējām finansējumu, bet tas bija Sīzifa 
cienīgs darbs, jo visi potenciālie naudas devēji uz-
skatīja, ka nacionālais grāmatu stends Frankfurtē 
(tāpat kā citur) ir izdevēju bizness, tādēļ jāmaksā 
vien pašiem. Pagāja gandrīz gadsimta ceturksnis, 
kamēr izdevās pierādīt, ka nacionālais stends pir-
mām kārtām ir valsts tēla vizītkarte, kas izdevējiem 
vieniem pašiem nav paceļama, bet ar biznesu no-
darboties jau var arī bez stenda, kaut gan, protams, 
ir tik patīkami uzaicināt savus ārvalstu partnerus uz 
pievilcīgu nacionālo stendu, kas labi izskatās un kur 
var ērti strādāt.  

asociācijas BērNīBa 
uN tīņa gadi
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Nākamais solis – mēs jau varējām atļauties īrēt 
mikroautobusu un ar to gan mantas aizvest, gan 
paši aizbraukt. Nevarētu sacīt, ka tas bija ērti, bet – 
mūsu lieliskais šoferītis Aivars darīja, ko spēja, – aiz-
mugurē rūpīgi noguldīja visas grāmatu kastes un 
čemodānus, pa virsu uzlika piepūšamu matracīti,  
tam visam virsū  varēja izstiepties divi braucēji, atli-
kušie varēja iekārtoties pa divām sēdvietām. Stīvos 
un nospiestos kaulus pilnībā kompensēja fantastis-
ka kompānija. Šādi mēs braucām četrus gadus. Tādu 
braukšanu jau var iekļaut romantiska piedzīvojuma 
kategorijā, tomēr no sirds priecājos, ka tagad viss 
notiek civilizēti.

Vismelnākais gads Frankfurtes epopejā bija tad, 
kad Messe vairs nepiešķīra bezmaksas stendu, sa-
vukārt mūsu institūcijas – joprojām – neatvēlēja 
naudu. Tās pietika vien 4 kvadrātmetru liela stenda 
īrei. Protams, tas izskatījās vairāk nekā pieticīgi, it 
īpaši salīdzinājumā ar kaimiņiem Lietuvu un Igauni-
ju. Vēlāk nožēlojām, ka neizpildījām savus draudus 
nerīkot stendu nemaz. Sagadījās, ka tieši togad ap-
gāds ”Jumava” bija izdevis Vairas Vīķes-Freibergas 
grāmatu, to prezentēja ar pašas autores līdzdalību, 
protams, ārpus Latvijas stenda, jo tur tas fiziski nebi-
ja iespējams. Līdz ar to  mūsu stendam tika pievērsta 
daudz lielāka uzmanība, bet vai nu vajadzēja... Mā-
jās, protams, dabūjām dzirdēt daudz pārmetumu, 
ka Asociācija neprot rīkot stendu... Jāteic, bez nau-
das patiešām neprotam. Pēc tam tika nodibināts 
Latvijas Literatūras centrs, kurš pārņēma nacionālo 
stendu rīkošanu gadatirgos, mēs arī neiebildām, jo 
centram bija daudz vieglāk rast finansējumu. 

Deviņdesmitajos uz mums izstādē nāca skatīties 
kā uz eksotiku, kā jau uz tādiem, kas 50 gadus tu-
rēti mucā un nu tikuši ārā. Vispirms jau pati Messe 
mums visiem, kam bija iespēja to apmeklēt, sagā-
dāja ārkārtīgu  kultūršoku. Ar savu milzu apjomu un 
grāmatu pasaules bagatībām tā pilnīgi apdullināja. 
Gadā, kad stendu rotāja šķūnīša durvis, ar mums  
kopā atbrauca LTV režisore Karīna Geikina un ope-
rators Valdis Cibuls, kuri izveidoja ļoti labu raidīju-
mu (togad stenda noformējumu un TV klātbūtni 
atbalstīja Sorosa fonds Latvija). Pēc laika mājās, 
to skatoties, domāju, vai tad es tiešām tur biju? Es 
taču neko no tā visa neesmu redzējusi, bet tāds jau 

ir stenda dežurantu liktenis. Toties stendā es varēju 
redzēt, kā par mūsu grāmatām mēdza priecāties ār-
zemju izdevēji, īpaši uzteicot radošumu, jo, meklējot 
izeju no materiālu nabadzības un poligrāfijas maz-
spējas, bija atrasti lieliski oriģināli risinājumi. Ja 90. 
gados autortiesības praktiski tika vienīgi pirktas, tad 
tagad jau sāka veikties arī ar pārdošanu. 

Nacionālo grāmatu stendu rīkošanas stafete at-
kal ir atgriezusies pie Asociācijas, bet izpratne par 
šāda stenda lomu un nozīmi ir radikāli mainījusies 
uz labo pusi. Asociācija tagad ir Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) partneris, kas pirms 
gadiem desmit nebija iedomājams. Mēs augstu vēr-
tējam LIAA atbalstu un profesionalitāti. Ļoti ceram, 
ka LIAA paliks uzticīga grāmatām un kopā varēsim  
noturēt sasniegto līmeni. 

leiPcigas grāmatu izstāde

1996. gadā Leipcigas mese uzaicināja visas trīs Bal-
tijas valstis par goda viesiem. Vispirms rīkotāji uzru-
nāja asociāciju. Sapratām, ka lieta ir nopietna un bez 
Kultūras ministrijas atbalsta neiztikt. Pēc pirmās sa-
runas ar meses direktoru Oliveru Cilli tas bija skaidrs 
arī Kultūras ministrijai, un, pateicoties tam, grāmat-
niecība beidzot tika pie ierēdņa, kas nodarbojās 
ar mūsu nozares lietām. Tā bija Valentīna Gavare, 
enerģisks cilvēks, kurš gan līdz tam nebija nonācis 
tuvākā saskarsmē ar grāmatniecību, tomēr ar visām 
Leipcigas lietām tika galā veiksmīgi. 

Baltijas stendam bija paredzēts kopīgs plakāts, 
tādēļ tika sarīkots konkurss, kurā uzvarēja latviešu 
mākslinieks Egils Vītols. Balvā viņš saņēma apmak-
sātu Leipcigas izstādes apmeklējumu. Viņa plakāts 
rotāja Leipcigas izstādi un arī pilsētu. 

Kopumā pasākums bija gluži labs. Galvenais, kā 
jau Leipcigā, bija autoru lasījumi, nevis tikai autor-
tiesību pirkšana un pārdošana. Tādēļ nākamajā gadā 
paņēmām tikai 4 m2 stendu, var teikt, pieklājības 
pēc. Turpmākajos gados vairs nepiedalījāmies, jo 
ļoti trūcīga finansējuma apstākļos to neuzskatījām 
par prioritāti.
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ilze ramane,  
māksliniece

Nedaudz No latvijas 
steNdu vēstures.  

tā mēs sākām...

1997. gada pavasarī sāku strādāt SIA “Jānis Roze” par 
mākslinieci, vasaras nogalē bija paredzēta pārbūvē-
tā veikala atvēršana K. Barona ielā 5. Drīz pēc tam 
man piedāvāja braukt uz Frankfurtes grāmatu mesi, 
lai iekārtotu Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas 
stendu un piešķirtu tam mākslinieciski interesantā-
ku izskatu. 

Līdzekļi stenda iekārtošanai bija diezgan ierobe-
žoti, bija jāliek lietā izdoma. Izvēle krita uz laika gai-
tā nomelnējušiem dēļiem no lauku šķūņa durvīm. 
Maza deva sentimenta, neliela nacionālā roman-
tisma piešprice, daži jūras izskaloti un nogludināti 
akmentiņi  kopā ar lieliskām grāmatām toreiz garan-
tēja labu rezultātu.

Atzīšos, ka līdz pēdējam brīdim man nebija skaid-
rības, kā tas viss turēsies kopā, bet galu galā viss bei-
dzās laimīgi. Dzirdējām pat atzinīgas atsauksmes no 
izstādes kaimiņiem. Šķūņa durvis, labi sapakotas, 
ceļoja kopā ar visiem Frankfurtes braucējiem lielajā 
tūristu autobusā. Bet šķūnītis laukos tika pie jaunām 
durvīm.

Un tā vairākus gadus tika likta lietā izdoma, kā no 
nekā uztaisīt KAUT KO TĀDU. Reizēm ar mainīgām 

sekmēm tas tomēr, šķiet, izdevās. Tika lietoti gan sal-
mi, tautiskais brunču audums, maizes abra, gan se-
nas atslēgas, apdrukāts organiskais stikls un plānas 
finiera loksnes, kuras ar visiem stiprinājumiem mēs 
abas ar Daci Pugaču varonīgi vedām uz Frankfurti 
ar satiksmes autobusu(!). Savu kārtu sagaidīja arī 
jūras smiltis ar gliemežvākiem, Līvānu stikla vāzes, 
toreiz vēl esošās Paijas lelle un, protams, adīti raks-
tainie cimdi. Kā neiztrūkstošs elements fona ietonē-
šanai tika pielietotas krāsainas papīra loksnes, ko ar 
abpusējiem lipekļiem cītīgi ķepinājām pie izstādes 
stendiem. Sausā gaisa un gravitācijas ietekmē tām 
bija tendence strauji piezemēties, tamdēļ katra die-
na izstādē iesākās ar cītīgu atļukušo papīra lokšņu 
salikšanu vietās, kurās tām pienācās būt. 

Šodien nekas tāds gan nav iedomājams. Tehnis-
kās iespējas un profesionālais līmenis stendu iekār-
tošanā ir gājis lieliem soļiem uz priekšu, un toreizējie 
paņēmieni šodien izraisa smaidu un siltas, jaukas un 
mīļas atmiņas.

Pirmajā braucienā arī tika likti pamati sirsnīgai sa-
darbībai ar grāmatniecību un grāmatizdevējiem, kas 
turpinās vēl šodien. Paldies visiem grāmatniekiem!
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silvija Brice, 
tulkotāja

latviešu literatūras 
Pirmie soļi uz 

starPtautiskās skatuves

Grāmatizdevēju asociācija allaž ir mātišķīgi stāvējusi 
līdzās ne vien izdevējiem, bet arī autoriem un tulko-
tājiem. Manas spilgtākās atmiņas par sadarbību ar 
Grāmatizdevēju asociāciju Daces Pugačas personā 
saistās ar piedalīšanos grāmatu tirgos. Pirmo reizi 
kopā bijām Frankfurtes mesē 1992. gadā, kad ne-
viens vēl lāgā nesaprata, kas ir šis lielais grāmatu tir-
gus un kāda tam ir nozīme grāmatniecības procesos. 
Iespējas un labumus apjautām tikai pamazām. Bet 
1992. gadā savos mazītiņajos Frankfurtes stendiņos 
pirmo reizi grozījās gan Grāmatizdevēju asociācija, 
gan ”Latvijas Grāmata”, gan ”Jāņa sēta”, gan apgāds 
”Liesma”, ko pārstāvēja viena pati persona. Tieši to-
laik sākās mana sadarbība ar Daci Pugaču, un īpa-
ši koši tā izpaudās kopīgajos tālajos braucienos uz 
grāmatu tirgiem (nakšņojot busiņā uz koferiem vai 
tālbraucēju šoferu viesnīcās, jo pat trīs doičmarkas 
par tasi kafijas tolaik bija liela nauda). Soli pa solim 
nāca apjausma, ka latvieši ar savām grāmatām var 
iziet arī uz starptautiskās skatuves – un kas šim no-
lūkam jādara. Skatījāmies uz citiem un mācījāmies. 

Tagad, pēc 25 gadiem, nezinātājam ir grūti ap-
tvert, ko nozīmēja tie pirmie starptautiskie grāma-
tu tirgi. Mēs spērām pirmo soli aiz nule sabrukušā 
dzelzs priekškara – naivi un labticīgi, ar vīzu pasē 
un ar metaforiskajām vīzēm kājās... Tagad latviešu 
literatūra tiek tulkota daudzās valodās, starptau-
tiskā mērogā darbojas Ventspils Rakstnieku māja – 
bet nekas nav radies tukšā vietā, un mazais, čaklais 
celmlauzis Eiropas džungļos savulaik bija tieši Lat-
vijas Grāmatizdevēju asociācija – krājot pieredzi un 
ierakstot Latvijas vārdu Eiropas grāmatu gadatirgu 
annālēs.

LGA arī ceļ saulītē mūsu skaistākās grāmatas, cil-
dinot tās pašu mājās, vedot uz starptautiskām grā-
matu grafikas izstādēm un atgādinot lasītājiem, ka 
grāmatu veido ne tikai teksta autori, bet arī grāma-
tu grafiķi un poligrāfisti. Kāds ir cītīgi turējis mūsu 
grāmatniecību kā dzērveņu riekšavu siltās saujās, lai 
neizbirst uz visām pusēm, un paldies Latvijas Grā-
matizdevēju asociācijai par to!
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renāte Punka, 
Jāņa Rozes apgāda izpilddirektore, LGA kopš 2010, 
LGA valdes priekšsēdētāja kopš 2012

Pieredzi krājot

Mana pirmā saikne ar grāmatizdevēju asociāciju bija 
žurnāls “Grāmatu Apskats” – tam bija nepieciešami 
grāmatu recenzenti, savukārt man šķita interesanti 
likt lietā universitātē iegūto literatūrkritiķa speciali-
zāciju. Ja atmiņa neviļ, viens no pirmajiem rakstiem 
bija par Latvijas stendu Frankfurtes grāmatu izstādē 
1994. gadā, kurp biju aizbraukusi kā brīvā žurnāliste 
ar “Preses nama” izdevējas Māras Caunes atbalstu. 
Atceros, ka mēs ar studiju biedreni Diānu Kurpnieci 
jaunības aizrautībā braši analizējām komerclitera-
tūras tulkojumus, ironizējām par grāmatu reizēm 
dīvaino māksliniecisko ietērpu, kā ar dēlēnu padusē 
gāju intervēt nesen izveidotā Bērnu literatūras cen-
tra vadītāju Silviju Tretjakovu, kurai jau tolaik bija 
diži plāni un idejas bērnu lasītkāres veicināšanai. 
Kad 1995. gadā sāku strādāt “Jāņa Rozes grāmatnī-
cā”, laika recenziju rakstīšanai kļuva arvien mazāk. 
Un, kad 1998. gadā pārgāju darbā nesen atjaunota-
jā “Jāņa Rozes apgādā”, nācās apgūt tik daudz jaunu 
lietu, ka literatūrkritiķa karjerai tika pielikts vairs ne 
komats, bet punkts. Bet pa šo laiku labās attiecības 
ar asociāciju un tās izpilddirektori Daci bija iedibinā-
tas stingras un pamatīgas. 

Par pilntiesīgu asociācijas biedru “Jāņa Rozes 
apgāds” gan kļuva krietnu laiciņu pēc darbības at-
jaunošanas – iemeslus šeit neiztirzāšu, bet tāds bija 
īpašnieku lēmums. Taču aktīvi piedalījāmies gan 
konkursos par skaistāko grāmatu, gan saņēmām 
uzaicinājumus uz dažādiem semināriem. Kā liecina 
mana pieredze, asociācija allaž centusies objektīvi 
vērtēt situāciju nozarē, izvirzot kandidātus grāmat-
nieku pārstāvniecībai dažādos pasākumos. Piemē-
ram, 2003. gadā pēc sīva konkursa, kurā zviedru 
rīkotāji vētīja krietnu skaitu pretendentu, kopā ar 
toreizējo valdes locekli Ingridu Vāvernieci apmek-
lējām Baltijas valstu sievietēm–izdevējām veltītu 
semināru Stokholmā. Toreiz iegūtie kontakti ar Igau-
nijas un Lietuvas kolēģēm gadu gaitā ir gan sagla-
bājušies, gan nostiprinājušies un dažkārt lieti noder, 
asociācijas lietas risinot. 

Viena no pirmajām reizēm, kad visi grāmatnie-
ki ļoti aktīvi sadarbojās tirgus rīkošanā, bija Baltijas 
starptautiskais grāmatu gadatirgus 1997. gadā vies-
nīcas “Radisson” telpās. Tā bija pirmā reize, kad Rīgā 
bija sastopami daudzu ārvalstu izdevēju tirdzniecī-
bas pārstāvji, un arī vietējie izdevēji savos stendos 
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piedāvāja plašu grāmatu klāstu. Sākotnēji šis tirgus 
bija iecerēts kā notikums, kas ik pēc diviem gadiem 
rotācijas kārtībā pārvietojas no vienas Baltijas galvas-
pilsētas uz nākamo. Pirmais jau bija noticis Tallinā Piri-
tas izstāžu centrā 1995. gadā. Taču pasākums izrādījās 
tik veiksmīgs, ka izstāžu sabiedrība “Creatio”, kam bija 
uzticēta tā tehniskā organizācija, jau nākamajā gadā 
gribēja rīkot līdzīgu pasākumu. Savukārt pēc izstādes 
Viļņā 1999. gadā pakāpeniski sākās arī Lietuvas grā-
matu izstādes izaugsmes stāsts. 

Arī Latvijā tirgi turpmākajos gados norisinājās 
regulāri – esam iekārtojuši stendus gan kādreizējās 
izstāžu zāles “Latvija” telpās, gan Dailes teātra otrā 
stāva foajē, gan Kongresu namā. Pamazām pārlie-
cinājāmies, ka aprīlis nav šādiem pasākumiem pie-
mērotākais norises laiks – potenciālie pircēji vairāk 
prāto par sēšanu un stādīšanu, ne lasīšanu. Tāpēc 
pēc ilgākām pārrunām ar Ķīpsalas izstādes “Skola” 
rīkotājfirmu BT1 nu jau kuro gadu Latvijas Grāma-
tu izstādes mājvieta ir Ķīpsalā, un tā notiek februāra 
beigās vai marta sākumā. 

Arī Kongresu nams, kam piekļūt no dažādām Rī-
gas vietām ir daudz izdevīgāk, laika gaitā kļuvis par 
iesildītu vietiņu, kur ik oktobri pulcējamies Rīgas 
Grāmatu svētkos. Abās izstādēs katram ir gan iemī-
ļoti kaimiņi, gan savas tradīcijas. Vieni vairāk orien-

tēti uz tirgošanos, citi ne vien apvārdo pircējus un 
slavē preci, bet ar vērienu rīko jauno grāmatu atvēr-
šanas svētkus. Pieņemot pieteikumus dalībai kultū-
ras programmā, asociācijas izpilddirektorei noteikti 
gribētos, lai sestdienā izstāžu zāles platība maģiski 
palielinātos, bet diennaktī parādītos papildu stun-
das laikā starp 12.00 un 15.00.

Rīgas Grāmatu svētku atklāšana bijušajā Rīgas domes, tagadējā 
Ārlietu ministrijas ēkā pirms remonta 

Otrie Baltijas Grāmatu svētki. 1997. gada 22. februāris

Rīgas Grāmatu svētki Kongresu namā
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Ik gadu izstādes pirmajā dienā tiek rīkoti arī se-
mināri un diskusijas ar profesionālu ievirzi. Daudz 
iespaidu un viedokļu apmaiņu rosināja konference 
“Latvijas grāmatniecības šodiena. Problēmas un per-
spektīvas”, kas notika Kongresu nama Mazajā zālē 
2012. gada 5. oktobrī.  Esam rīkojuši gan apaļo gal-
du par grāmatu jaunumu atspoguļošanu medijos, 
gan pieredzes apmaiņu par autora un literārā aģenta 
sadarbību, gan grāmatu dizainam veltītu semināru. 
Praktiska jēga un rezultāts bija arī savdabīgajai te-
lekonferencei, kas 2016. gada oktobrī noritēja starp 
Rīgu un Briseli, kad kopā ar Lietuvas kolēģiem un 
programmas “Radošā Eiropa” pārstāvjiem centāmies 
noskaidrot, kādi faktori kavē Baltijas valstu izdevēju 
sekmīgu dalību “Radošās Eiropas” tulkojumu atbalsta 
konkursos. Jau nākamajā gadā proporcija starp Eiro-
pas Literatūras balvas laureātu darbiem un visu citu 
Eiropas literatūru kļuva līdzsvarotāka. 

Uz Frankfurtes un Londonas tirgiem esmu ar ne-
lieliem pārtraukumiem regulāri braukusi jau kopš 
deviņdesmito gadu vidus. Kad vācu puse bezmak-
sas stendus Austrumeiropas valstīm vairs nepie-
šķīra, Latvijas stends Frankfurtē ilgstoši bija sāpīgu 
diskusiju tēma neatkarīgi no tā, vai rīkošana bija aso-
ciācijas pārziņā, vai par to gādāja Latvijas Literatūras 
centrs. Ap 2010. gadu stenda dizainam bija rasts 
interesants, dabai draudzīgs risinājums, un latvieši 
uz kopējā fona varēja patīkami izcelties, taču šīs drē-
bītes ar laiku “nonēsājās”. Grāmatu kolekcijas atlase 
un izvēle arī bieži bijis sāpīgs un strīdīgs jautājums, 
tāpat ne visiem izdevējiem, kas tirgu apmeklē nere-
gulāri, ir skaidra pasaules skaistāko grāmatu ekspo-
zīcijas koncepcija un tajā redzamās grāmatas. Tāpēc 
ir liels gandarījums, ka pēdējos gados ar Kultūras 
ministrijas atbalstu izveidojusies stabila un kons-
truktīva sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru. Latvijas stends tagad ir gaišs, pietiekami 
plašs, arī grāmatu atlases kritēriji ir daudz skaidrāk 
definēti. Lai gan joprojām nav pilnībā izdevies pre-
cīzi noteikt līdzņemamo grāmatu skaitu – reizēm to 
ir par daudz, citkārt nākas sējumus izkārtot māksli-
nieciski izretināti –, kopskats nenoliedzami ir kļuvis 
daudz pievilcīgāks. Ļoti ceram, ka šī sadarbība būs 
ilgstoša un veiksmīga. 

Kopš 2016. gada asociācijas pārziņā atgriezusies 

arī nacionālo stendu iekārtošana citās izstādēs – 
pašlaik Leipcigā un Boloņā. Īpašs gandarījums par 
Latvijas grāmatnieku un grāmatu ilustratoru arvien 
pieaugošo interesi par Boloņas Starptautisko grā-
matu gadatirgu. Pirmajās reizēs, kad pašai gadījās 
šajā tirgū nokļūt (savulaik pa diviem izdevējiem no 
katras valsts uz turieni ielūdza Itālijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera ar Itālijas vēstniecības starp-
niecību), vienmēr bija nedaudz skumji, ka atšķirībā 
no kaimiņvalstīm mums sava stenda tur nav. Īpašs 
gandarījums, ka arvien pieaug Latvijas grāmatnieku 
un ilustratoru interese. Jā, stends ir neliels, jo dalības 
izmaksas ir dārgas, arī ne visas izrādāmajai kolekcijai 
pieteiktās grāmatas nonāk pašā redzamākajā vietā. 

Latvijas stends Boloņā. 2016. gads
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Taču nu jau piekto gadu iedibinātā kārtība, ka izde-
vēji, kuri ieinteresēti savu grāmatu autortiesību pār-
došanā, konkursa kārtībā var pretendēt uz daļēju 
brauciena izmaksu segšanu no valsts piešķirtajiem 
līdzekļiem, neapšaubāmi ir stimulējusi jaunu izde-
vēju, jaunu mākslinieku ienākšanu tirgū un grāmatu 
dažādības pieaugumu. 

Vislielākais izaicinājums šobrīd saistīts ar dalību 
Londonas starptautiskajā grāmatu gadatirgū. Šis 
tirgus tieši pēdējās desmitgadēs no paprāva, taču 

nepārprotami galvenokārt uz britu auditoriju orien-
tēta profesionāļu pasākuma izaudzis par vienu no 
galvenajiem autortiesību pirkšanas un pārdošanas 
tirgiem, kur 40 procentu apmeklētāju ir izdevēji un 
grāmattirgotāji no citām valstīm. Latvijas stends arī 
šajā tirgū nebūt nav pārāk sen – pirms tam neliela 
grāmatu kolekcija bija atrodama organizācijas Lite-
rature across frontiers stendā, bet Lietuvas un Igau-
nijas asociācijas jau vairākus gadus īrēja stendus un 
strādāja pie savu autoru tiesību pārdošanas. Gods 
kam gods – kopš nacionālais stends tur ir (līdz likvi-
dācijai par tā iekārtošanu rūpējās LLC, bet grāmatu 
kolekcija daļēji tapa sadarbībā ar asociāciju), tā di-
zains ir bijis pietiekami solīds, pārdomāts un atbils-
tošs Londonas gaisotnei un estētikai. 

2018. gadā Baltijas valstis būs Londonas tirgus 
fokusa valstis – dalība tirgū tiek gatavota jau trīs 
gadus, arī asociācija piedalās darba grupā: sarakstē, 
apspriedēs, izpētes vizīšu organizēšanā – esam daļa 
no procesa, kura tiešā pārraudzība uzticēta valstij 
daļēji piederošajai Ventspils Starptautiskajai rakst-
nieku un tulkotāju mājai, kura pieredzi šajā jomā 
guva jau, rīkojot Latvijas viesošanos 2008. gada Gē-
teborgas grāmatu gadatirgū. Par kopējiem rezultā-
tiem vēl pāragri spriest, taču dalība tik vērienīgā pa-
sākumā ļāvusi daudz ko pārdomāt un pārkārtot arī 
grāmatniecības nozarē, ir iezīmējušās mūsu stiprās 
puses un arī pašreizējās vājās vietas. Kopā ar Vents-
pils māju un Rakstnieku savienību izveidotā Memo-
randa padome ļoti noder, lai savstarpēji pārrunātu 
dažādas problēmas, meklētu sadarbības veidus un 
visām pusēm iespējami pieņemamus risinājumus, 
plānotu, kā nodrošināt grāmatniecības jomai ne-
pieciešamās finanses, lai pēc lielajām pūlēm Latvijas 
atpazīstamības veicināšanā nenāktos atkal sakļaut 
tāliem lidojumiem atvēzētos spārnus. 

Londonu gaidot, mums izdevies arī skaļāk atgā-
dināt – grāmatniecība ir plašāks jēdziens nekā lat-
viešu valodā sarakstīta daiļliteratūra. Gribētos cerēt, 
ka kultūrvēsturisko projektu konkurss, ko 2016. un 
2017. gadā kūrēja asociācija, papildinot grāmatu 
klāstu angļu valodā par Latvijas kultūru un vēsturi, 
būs pirmā bezdelīga un šo konkursu varēsim rīkot 
arī turpmākajos gados. Pieprasījums pēc šādām grā-
matām noteikti ir. Kultūras ministre Dace Melbārde (trešā no labās) Latvijas stendā 

Frankfurtē. 2015. gads

Mūsu vēstnieka Arta Bērtuļa uzruna Latvijas stendā Boloņā. 
2016. gads
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Dr. philol. viesturs zanders, 
grāmatniecības pētnieks, kultūrvēsturnieks

gūteNBerga galaktikai 
Piederošā Piezīmes

Latvijas valsts atjaunošana nesa mūsu kultūras 
dzīvē un tai skaitā arī grāmatniecībā ļoti būtiskas 
pārmaiņas. Iesākuma gados, kas bija gan dinamiski, 
tai pašā laikā ļoti juceklīgi, vēl turpināja strādāt jau 
pazīstamās valsts izdevniecības ”Liesma”, ”Avots”, 
”Zvaigzne”, ”Zinātne”, arī Galvenā Enciklopēdiju 
redakcija, bet jau šo pašu pirmo 10 gadu ietvaros 
parādījās diezgan atšķirīgas attīstības perspektīvas, 
spējas un varēšana, un prasme pielāgoties jaunajai 
situācijai, izaicinājumiem. Domāju, ka starp izdev-
niecību cilvēkiem, starp grāmatniekiem kopumā, 
tai skaitā bibliotēkās strādājošajiem, bija cilvēki, kas 
visu savu darba mūžu bija pavadījuši sev būtiska-
jā Gūtenberga galaktikā un kuri vai nu nespēja vai 
negribēja samierināties ar šīs galaktikas arvien sa-
rūkošo apjomu, ar to, ka, gan kaut kad vēlāk, ienāk 
jaunās tehnoloģijas, digitalizācija un ka iespiestās 
grāmatas blakus jauniem piedāvājumiem, vēlāk – 
sociālajiem tīkliem, diezgan būtiski mazinās.

Ir sekmīgs privatizācijas gadījums kā ”Zvaigzne”, kas 
pārtop par ”Zvaigzni ABC” 1993. gadā, bet ir arī citas 
pieredzes, kas ir saistītas ar lielākajām valsts izdevnie-
cībām ”Liesma” un “Galvenā Enciklopēdiju redakcija”.

Manuprāt, lielai lasošās sabiedrības daļai uzma-
nības lokā galvenokārt ir autoru un izdevēju sa-
darbības produkts – grāmata – grāmatveikalos vai 
bibliotēku plauktos un viņiem vairāk interesē šo 
izdevumu cena vai fiziskā, funkcionālā lietojamība. 
Par visu to, kas ir pirms tam, kas ir intelektuāli, finan-
siāli jāiegulda kvalitatīvi izdotas grāmatas tapšanā, 
protams, lielākajai daļai ir diezgan minimāls priekš-
stats un arī interese. Arī grāmatniecības gadījumā, 
domāju, vietā ir izteiciens, ka velns slēpjas deta-
ļās, un tāpēc es arī, cik nu manas zināšanas atļauj 
spriest, savos vērtējumos atturos no vispārināšanas.  
Jāņem vērā konkrētās situācijas, fons, apstākļi, kas 
iespaidojuši vienas vai otras izdevniecības darbību 
un izvēli, un tāpēc visus pār vienu kārti mest savas 
ērtības labad vienkārši nav godīgi un adekvāti. Ir jau 
vēl arī tā, ka, tāpat kā citu mediju vēsturē un prak-
sē, īpaši ilgdzīvotāju apgādiem ir savi panākumu 
gadi, uzrāvieni, īslaicīgi kritumu brīži, ir arī kaut kas 
tāds, kas  jau apliecina  norietu un regresu. Diemžēl 
arī šāds vārds ir jālieto. Diezgan klasisks piemērs ir  
Dagnijas un Jura Šleieru 1945. gadā Stokholmā iz-
veidotā izdevniecība ”Daugava”, kas nebija pati pro-
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duktīvākā, bet neapšaubāmi viena no viskvalitatīvāk 
strādājošām izdevniecībām trimdā. Acīmredzot bez 
pašu Šleieru ikdienas iesaistes visu lietu organizē-
šanā un pieskatīšanā to līmeni noturēt ilgus gadus 
nebija iespējams. Faktiski ir diezgan svarīgi, bet to 
jau droši vien ir vieglāk pateikt nekā iedzīvināt , kat-
ram domājot ne tikai par šā brīža  finansiālo veiksmi, 
komerciālo rosību, bet arī par savu vietu grāmatnie-
cības vēsturē, apzināties, kurā brīdī aiziet, kā to savā 
laikā 70. gadu vidū izdarīja nesen mūžībā devusies 
dziedātāja Žermēna Heine-Vāgnere, nevis atrasties 
uz skatuves ilgi un tikai vairot savas mazspējas lie-
cinieku skaitu. 

Manuprāt, atsevišķu apgādu pazušana no grā-
matniecības skatuves bija tikai likumsakarīga. Arī 
jaunu rašanās tajā vietā. Protams, varbūt starp tiem, 
kas sāka no jauna, īpaši izceļams ir arī Jāņa Rozes 
apgāds, kas ir viena no divām vēsturiski pastāvēju-
šām izdevniecībām, kuras savu darbību uzsākušas 
jau 20. gadsimta sākumā. Jāņa Rozes gadījumā tas 
bija 1914. gads, un tā bija viena no veiksmīgāk un 
būtiskāk strādājošām izdevniecībām Pirmās Re-
publikas laikā, kam likumsakarīgi sekoja ieilgušais 
pārrāvums padomju okupācijas laikā, un tad atkal 
apgāda darbības atjaunošana 90. gadu vidū. Bet 
blakus jau pirmīt pieminētai ”Zvaigznei ABC” nāk 
”Jumava”, ”Pētergailis”, ”Neputns”, vairākas jaunākas 
izdevniecības (“Mansards”, “Dienas grāmata”, “Latvi-
jas mediji”), kas arī šā brīža Latvijas grāmatniecībā 
ir ļoti labi pamanāmas, veido mūsu grāmatniecības 
seju, nosaka daudzus procesus. Šajā Latvijas at-
jaunotā valstiskuma periodā, kas nu jau ir mērāms 
vairāk nekā 25 gadu garumā, protams, mums nākas 
ieraudzīt arī vairākus cīņas laukā kritušos. Domāju, 
ka patiešām paliekošas un būtiskas pēdas atstājusi 
gan ”Atēna”, gan izdevniecība ”AGB”, vēl vairāki citi 
apgādi, tai skaitā izdevniecība ”Valters un Rapa”, kas 
pašlaik grāmatas izdod diezgan epizodiski.

Tas, par ko 90. gadu situācijā un laikā, kas seko 
pēc tam, ir vērts runāt, – ir izdevniecību skaita pie-
augums, lielāka daudzveidība tematikā, autoru lokā, 
iepretim padomju perioda centralizētajai un cen-
zūras pieskatītajai, regulētajai grāmatniecībai, un, 
protams, – ārkārtīgi krasais tirāžu sarukums. Par to 
vislabāk var pārliecināties, ieskatoties Latvijas Nacio-

nālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta sagatavota-
jos izdevējdarbības apkopojumos. Bet, manuprāt, tā 
ir pietiekami normāla un arī likumsakarīga attīstības 
tendence. Izdevējdarbībā iesaistās dažādas institū-
cijas, kurām padomju laikā varbūt bija klusi sapņi 
par to, bet tas vienkārši nebija iespējams, kaut gan 
vērtības, ko šīs institūcijas glabā, bija ļoti atbilstošas, 
lai varētu nodarboties ar izdevējdarbību. Šeit es vis-
pirms domāju atmiņu institūcijas, lielās zinātniskās 
bibliotēkas, gan Latvijas Nacionālo arhīvu, kas pē-
dējos pārdesmit gados ir sagatavojis ļoti nozīmīgas 
savu krājumu avotu publikācijas, biogrāfiskās vārd-
nīcas un vēl daudz ko citu. Tāpat arī muzeji – ne tikai 
lielie Rīgas muzeji, bet arī muzeji novados – Cēsu mu-
zejs, Tukuma muzejs, arī bibliotēkas – Aleksandra Pe-
lēča lasītava Dižstendē, un tā varētu minēt vēl veselu 
virkni. Katrā gadījumā 4. maija Republikas situācijā 
reģionalizācija ir daudz izteiktāka nekā 20. un 30. 
gados. Lielā mērā Rīga tolaik bija patiešām izteikta  
ūdensgalva ar atsevišķu izdevumu poligrāfiskiem 
izpildījumiem Liepājā, Jelgavā un vēl citur.

Skaidrs, ka izdevumu pamatmasas poligrāfiskā 
kultūra ir spērusi platus soļus, un nu jau daudzējādā 
ziņā mēs varam ar cieņu savus izdevumus ieraudzīt 
citu Eiropas kultūrtautu grāmatu vidū, it īpaši, kad 
šie izdevumi nonāk tādā klātienes, varbūt ne sacen-
sībā, bet kopā būšanā starptautiskos grāmatu gada-
tirgos. Pieminama arī ļoti plaša tulkotās literatūras 
klātesamība mūsu grāmatniecībā. Tulkotāju mums 
aizvien ir bijis daudz, profesionāli un kvalitatīvi strā-
dājošu, ar aktuālo procesu, tendenču, drēbes pazī-
šanu, tā ka būtu grēks sūdzēties, pat ja kādu brīdi 
oriģinālrakstībā vērojams zināms apsīkums, ka būtu 
iestājies vakuums labas lasāmvielas izvēlē.

Es nezinu, vai to var saukt par tendenci, kad nu-
pat tiek atvērts Māra Čaklā Rakstu pirmais sējums, 
bet  kapu zvanus Kopotu rakstu izdevumiem skan-
dināt ir priekšlaicīgi.  Domāju, ka nevienam grāmat-
niecībā strādājošam cilvēkam nav noslēpums tās 
grūtības, ar kādām jāsastopas šādu izdevumu tap-
šanā, klajā laišanā, tā ir problēma pati par sevi. 

Grāmatniecībā visi procesi secīgi, precīzi cits ci-
tam sekojoši ir pietiekami svarīgi, un tikai, ja visa 
ķēdīte ritmiski bez īpašiem apgrūtinājumiem dar-
bojas, tad arī lietas attīstās pozitīvā virzienā. Bet, kā 



62

aSocIācIJa grāmatnIecīBaS nozareS kontekStā

zinām, viena lieta ir kvalitatīva oriģināla teksta saga-
tavošana un publicēšana, otra lieta – atrast līdzekļus 
jaunu izdevumu publicitātes kampaņām, lai plašāka 
sabiedrība  vispār uzzinātu  par tā vai cita izdevuma 
esamību. Tas viss blakus tām pozitīvām lietām, un 
tās ir dominējošas, un to es saku ne jau komplimen-
tāri, bet tāpēc, ka tā domāju.

Kas attiecas uz Latvijas Grāmatizdevēju asociāci-
ju – kā profesionāla organizācija tā, manuprāt, ir 
sekmīgāk strādājoša nekā tās priekštece – Latvie-
šu grāmattirgotāju un izdevēju biedrība, kas bija 
20. gadsimta sākumā, ilgāku mūžu nodzīvojusi no 
1903. līdz 1936. gadam ar pārrāvumu, bet kura bija 
diezgan personalizēta ar atsevišķu lielo izdevēju 
dominēšanu, kas ne pārāk daudz domāja par citiem 
grāmatniecības procesa dalībniekiem. Blakus tām 
darbības jomām, kas sabiedrībai plašāk zināmas, 
Grāmatizdevēju asociācijai rūp arī nozares interešu 
aizstāvība, domājot par nodokļiem vai par izdevēju 
pārstāvniecību starptautiskos tirgos vai grāmatu po-
pularizēšanas akcijās – izstādēs, nacionālās un starp-
tautiskās, un, protams, arī grāmatu mākslas kon-
kurss ”Zelta ābele”. Tās visas ir jau par zināmu vērtību 
kļuvušas tradīcijas. Vienīgais, kas man liekas, būtu 
labi, ja kādreiz atdzimtu, tādā vai citādā veidā, kāds 
grāmatniecības jautājumiem veltīts izdevums. To, ka 
žurnālu ”Grāmatu Apskats”, kas sāka iznākt 1994. un 
2000. gadā pārstāja būt, var vērtēt dažādi, bet to-
mēr  tas bija diezgan būtisks nozares izdevums. Tāda 
vai līdzīga izdevuma klātbūtne ir nepieciešama. Es 
pietiekami labi apzinos, ka ne jau visu izšķir nauda, 
jābūt jau arī rakstītgribošiem un rakstītspējīgiem au-
toriem. Ir jau tāds pīļu dīķa simdroms, ka mēs esam 
tik, cik mēs esam, un to, ko mēs atļaujamies virtuvē 
vai kuluāros, neesmu pārliecināts, vai gribam to visu 
izteikt publiski. Bet šāds izdevums būtu ne tikai ma-
teriāls, kas kalpos grāmatniecības vēsturniekiem vai 
kā liecinieks tam, kā ir bijis ar Latvijas grāmatniecību 
21. gadsimta sākumā, bet tas var būt arī orientieris 
lasītāju izglītošanā, audzināšanā. Arī bez šodien bie-
ži lietoto jēdzienu – informācijpratība, medijpratība, 
kultūrpratība – piesaukšanas nav noliedzams, ka 
grāmata visā šajā mistērijā spēlē visai svarīgu lomu.

Diezgan bieži un regulāri paši izdevēji sev rada 
zināmas problēmas un šauj sev kājā, pārsātinot tir-

gu ar izdevumiem, kuru parādīšanās varētu izpalikt, 
kas, manuprāt, liecina par nekritisku attieksmi pret 
autoru izvēli. Jo ir tādi ļaudis, kas ir gatavi producēt 
visādus kvazipētnieciskus tekstus ar apskaužamu 
regularitāti. Es, protams, saprotu, ka tas varbūt velk 
uz kaut ko totalitāru, un to jau mēs ne vēlamies, ne 
spējam atļauties, bet man šo okupācijas režīma tru-
badūru klātbūtne mūsu kultūrtelpā liekas kaitinoša. 
Raksturīgs piemērs ir Rihards Treijs un Jānis Ūdris. 
Protams, mūsu atjaunotā valsts vēl citās sfērās ir pie-
tiekami skaidri parādījusi savu nespēju attīrīties un 
ierādīt padomju propagandistiem viņu vietu. Šis ne-
izvēlīgums nav tik nevainīgs kā varētu likties. Daba 
necieš tukšumu, līdz ar to dažādi problemātiskie 
teksti tomēr aizņem neadekvāti lielu vietu. Varbūt 
apgādi mazāk, bet mediji vispār nodarbojas ar vērtī-
bu skalas izskalošanu. Var jau saprast, ar kādiem mo-
tīviem, bet gandrīz katrs jauns teksts un autors tiek 
pasludināts par izcilu un vienreizēju, un visi ir tādas 
zvaigznes, bez kuru lasīšanas un pirkšanas nezin kā 
tu tālāk vispār spēsi dzīvot.

Ja raugās ar grāmatniecības vēsturnieka skatu, tad 
emocijas noplok, un tu saproti, ka arī Pirmās Repub-
likas laikā  bija šie, varbūt uz vienas rokas pirkstiem 
saskaitāmi, bet pietiekami, lai minētu ne tikai kvan-
titatīvos līderus,  bet tos, kuri veidoja mūsu grāmat-
niecības seju – Jānis Rapa, Ansis Gulbis, Jānis Roze, 
Miķelis Goppers, Helmārs Rudzītis, katrs savā veidā, 
ar savu izpratni. Nav jau teikts, ka viņi bija sirsnīgākie 
draugi, ka tur nebija arī konkurences, sāņcensības vai 
pat diezgan atšķirīgas izpratnes par to, kas ir jāizdod 
un kā, kādas ir skaistas grāmatas. Priekšstati bija diez-
gan atšķirīgi. Pārējie personāži, kas gribēja, lai viņus 
par izdevējiem dēvē, protams, veidoja fonu un bija 
procesa līdzdalībnieki, varbūt, ka viņi pat īpaši neuz-
traucās par to, ka neieies vēsturē.

Jādomā par atsevišķu cunftes pārstāvju un bib-
liotekāru publiski pausto sakāvniecisko nostāju – 
mums ir svarīgs lasītājs, viņa pieprasījums, intereses, 
tā ir mūsu vadzvaigzne. Nevar vispārināt, jo, piemē-
ram, tas svētīgais darbs, ko dara LNB Bērnu litera-
tūras centrs, kolēģi, kas strādā reģionos, kuri nesen 
saņēma liepājnieku sarūpēto, nu jau tradicionālo 
Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā 
ar bērniem un jauniešiem”. Cepuri nost! Tie ir cilvēki, 
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kas vistiešākajā veidā redz jaunās paaudzes centie-
nus, mēģina piedāvāt kādas citas perspektīvas, ne 
tikai sociālos tīklus.

Pēdējos gados ir pietiekami sekmīgi e-grāmatu 
ieviešanas precedenti, un tie attīstīsies. Jābūt no-
svērtiem, nav jāpakļaujas pārāk drūmām progno-
zēm, jo viltus ziņas, visādas mirāžas par iespiestā 
vārda nāvi mūs apciemojušas apbrīnojami regulāri, 

Viesturs Zanders vada LGA ekskursiju pa vēl neatklāto LNB ēku. 
2014. gada pavasaris

LGA ir pateicīga Viesturam Zanderam par daudzām interesantām 
ekskursijām

bet, ja rok dziļāk, redzam, ka ir savas problēmas ar 
e-grāmatām dažāda kalibra un turības valstīs, prak-
ses nav vienlīdz uz priekšu ejošas. Redzu, ka Latvijas 
Nacionālā bibliotēka sekmīgi strādā iespieddarbu 
digitalizācijā un meklē risinājumus, kā piesaistīt ne 
tikai jauneklīgo lasītāju segmentu, bet arī  auditori-
ju, kas dzīves lielāko daļu ir nodzīvojusi  Gūtenberga 
galaktikā, tādēļ ar cieņu jāizturas arī pret viņiem.
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sigita kušnere,  
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāda vadītāja, 
redaktore, tulkotāja      

grāmatNiecīBa Nav 
NejaušīBa – tā ir likteNīga 

sagadīšaNās!

Grāmata ir liktenīga sagadīšanās – īstais teksts rodas 
īstajam autoram, kurš iesniedz manuskriptu īstajam 
izdevējam, lai īstais mākslinieks radītu atbilstošāko 
ietērpu un īstajā tipogrāfijā tiktu nodrukāta grā-
mata, kas uzrunā īsto lasītāju īstajā brīdī. Statistikas 
dati liecina, ka Latvijā ir ap 400 izdevēju, pareizāk 
sakot – uzņēmumu vai privātpersonu, kuras izdod 
vismaz vienu grāmatu gada laikā. Apmēram 20 iz-
devēju publicē vairākus desmitus, divi vai trīs izde-
vēji – vairākus simtus nosaukumu gadā. Kā autoram 
atrast īsto, lai iesniegtu manuskriptu? Kā lasītājam 
uzmeklēt īsto, lai izdevēja logo uz grāmatas vāka 
pateiktu priekšā, vai vērts par šo grāmatu “nobalsot”, 
atverot savu maciņu? Kas veido izdevēja tēlu, atlasa 
izdodamos manuskriptus, padara neskaitāmos sīkos 
un nozīmīgos darbus, lai teksts pārtaptu grāmatā un 
nonāktu pie lasītāja? Aiz visu apgādu nosaukumu 
spožajiem vai grūtos laikos nedaudz pabalējušajiem 
burtiem slēpjas kāds noslēpums – apgādu darbinie-
ki, kurus, atšķirībā no grāmatu autoriem, lasītājs, do-
mājams, nekad tā arī neiepazīst. Kam reti kāds saka 
lielos publiskos paldies, toties nereti kādā recenzijā 
“pamāca mīlēt Raini” vai ielikt komatu.

Latvijā ik gadu tiek publicēts ap 2500 jaunu grā-
matu – oriģināldarbu un tulkojumu, arī izdevumu 
citās valodās. Kas izvēlas, ko publicēt un piedāvāt 
lasītājam, savā ziņā lasītāja vietā jau izdarot izvēli, 
kurš teksts tieši tagad nonāks grāmatnīcu un bib-
liotēku plauktos? Kādi ir cilvēki, kuri izvēlas kļūt par 
izdevniecību darbiniekiem? Lai arī šis amats ir viena 
no filoloģijas studentu iekārojamākajām nākotnes 
profesijām, vien daži sevi atrod nozarē – jo vakanču 
praktiski nav, tādēļ ka tie, kuri sāk darbu grāmatnie-
cībā, reti no tās aiziet pavisam, lai arī darbs nebūt 
nav viegls un priecīgs vien, kā varētu šķist vērotājam 
no malas. 

Grāmatu stāstu ir pat vairāk nekā pašu grāmatu – 
LNB patlaban (2017. gada novembrī) skatāmas vai-
rākas izstādes par šādiem stāstiem, piemēram, par 
Andreja Upīša divreiz rakstīto romānu “Zaļā zeme”. 
Par kuru, domājams, lielai daļai latviešu, kuri vecāki 
par 40, noteikti ir savi stāsti – par nekad nelasīto grā-
matu... Mazāk stāstu zināms par izdevējiem, bet arī 
to ir pulka – par autoriem un pilnmēnesi, par zudu-
šiem un atrastiem manuskriptiem, par drukas kļū-
dām, kas kļuvušas vēsturiskas, par smieklīgiem un 
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skumjiem pārpratumiem, un vēl, un vēl. Aiz katra šā 
stāsta ir izdevēju ikdiena, kurā redakcijas darbinieks 
kļūst par cilvēku–orķestri, kura prasmes un iemaņas 
krietni vien pārsniedz tā lauka robežas, kas varētu 
būt domājamas saskaņā ar amata aprakstu: zinīgs 
un prasīgs lasītājs, neatlaidīgs projektu rakstītājs un 
sponsoru pierunātājs, izmaksu pārzinātājs, līgumu 
un likumu nianšu izpratējs, psihologs, krīzes situāci-
ju risinātājs un sarežģītu sarunu vedējs, nereti arī šo-
feris, krāvējs, pārdevējs, grāmatvedis un personāla 
vadītājs. Un tas viss tikai tāpēc, ka tikko no tipogrā-
fijas atvestas grāmatas smaržā ir kas satraucoši val-
dzinošs – mazliet bail, ka palikusi nepamanīta kāda 
kļūda, patiess prieks, ka grāmata izdota, bažas – vai 
tiks lasīta, vai pirks. Grāmatniecība ir atkarība – gan 
tiem, kuri raksta (jo nevar nerakstīt), gan tiem, kuri 
tulko (jo “teksta tamborēšana”, pareizo vārdu medī-
bas un spēles ar vārdiem ir neizsakāmi aizraujošas), 
gan tiem, kuri manuskriptu pārvērš fiziskā vai virtu-
ālā priekšmetā – grāmatā.

Mana nokļūšana grāmatniecības nozarē savā ziņā 
ir nejauša un vienlaikus arī liktenīga – par to paldies 
prof. Ievai Kalniņai, kura savulaik mūs ar kursabied-

reni “ierunāja” kādā izdevniecībā. Šo vairāk nekā 
divdesmit gadu laikā esmu bijusi trīs apgādu darbi-
niece – Jumava, Valters un Rapa, LU Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūta apgāds. Kā redaktore un 
iesācēja tulkotāja esmu sadarbojusies ar vairāk nekā 
desmit apgādiem. Šī pieredze man ļauj apgalvot, ka 
Latvijā izdevniecībās strādā patiešām izcili cilvēki. 
Un būtiska ir ne vien šo cilvēku profesionalitāte – 
krietni vien svarīgāka ir viņu spēja un prasme būt 
cilvēkiem – tādiem, kurus prieks satikt – arī tad, ja 
mūs vairs nesaista kolēģu attiecības, arī tad, ja darbs 
ar tekstu bijis smags, teju nepaceļams.

Literatūras un grāmatu mākslas balvas ir ļoti 
nozīmīgas – izteikt uzslavu un pateikties par izcilu 
radošo veikumu. Būtu lieliski, ja reiz mums būtu arī 
īpaša grāmatniecības balva, ko pasniedz ne tikai par 
mūža ieguldījumu, bet arī par redakciju darbu, kas 
notiek šeit un tagad – ik dienu, jo tieši tas – ikkatra 
apgāda darbinieku ikdienas rūpes – veido Latvijas 
grāmatniecības ainu, kas, savukārt, ietekmē katru 
latviski lasošu cilvēku – viņa domāt un spriest spēju. 
Un tas nav maz – tas var būt pat liktenīgi!
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ligita Bībere, 
redaktore 

vai redaktora mūžs ir 
“kā BrīNišķa dziesma”?                                                                                     

Darbības vārds rediģēt “Svešvārdu vārdnīcā” skaid-
rots īsi un kodolīgi – “pārbaudīt, precizēt un labot”. 
Šo vārdu detalizēts, izvērsts apraksts gan aizņemtu 
vairākas lappuses. Savukārt redaktors raksturots šādi: 
“Cilvēks, kas rediģē; speciālists (redakcijā, izdevniecī-
bā), kas kādu darbu sagatavo laišanai klajā – to re-
diģē, izlemj tā vizuālo ietērpu u.tml.” Redaktors, kā 
mums, vecajiem redaktoriem, savā laikā tika mācīts, 
ir galvenā persona grāmatas tapšanas procesā un 
atbild par visu – par saturu un formu, par autora 
veiksmēm un neveiksmēm, arī par nākamo lasītāju 
sapratni vai neizpratni. Tas gan bija tiem laikiem rak-
sturīgs pamatīgs pārspīlējums.

“Liesmā” sāku strādāt 1958. gadā – tūlīt pēc uni-
versitātes beigšanas. Toreiz tā vēl tika saukta par 
Latvijas Valsts izdevniecību un bija vienīgais daiļli-
teratūras apgāds visā Latvijā. Taču par redaktori es 
nekļuvu uzreiz. Apmēram pusgadu biju korektora 
vietas izpildītāja ārštatā, tad kļuvu par korektori, pēc 
trim gadiem – par vecāko korektori, vēl pēc gada – 
par redaktori un pēc četriem gadiem – par zinātnis-
ko redaktori. Tas bija toreizējā “Liesmas” direktora 
Pētera Bauģa apzināts solis: viņš daudzus gadus bija 

nostrādājis poligrāfijas jomā un bija pārliecināts, ka 
“redaktoriem jāsāk no pašas apakšas”. Gluži mūsdie-
nīga koncepcija, vai nav tiesa?

Taču realitāte izvērtās citāda. Bauģis no direkto-
ra pienākumiem tika atstādināts, viņa vietā ieradās 
biedrs Ratnieks, kurš ne no poligrāfijas, ne izdevēj-
darbības vispār nesaprata nenieka. Bet kādreizējie 
korektori, laimīgā kārtā iekļuvuši kādā no redak-
cijām, tūdaļ saskārās ar cenzūru. Es sāku strādāt 
Daiļliteratūras redakcijā, ko toreiz vadīja dzejnieks 
Bruno Saulītis, un šī redakcija cenzūras acīs bija īpaši 
uzraugāma. Cenzūra valdīja līdz pat 90. gadiem, kad 
Latvija atguva neatkarību. Reizumis tā it kā mainījās 
formas ziņā, bet pēc būtības – nekad. Turklāt cenzū-
ras iestādes bija vairākas – Galvenā literatūras pār-
valde jeb Glavļits (no krievu val. – Главлит), Preses 
komiteja un vismaz divas partijas centrālās komite-
jas nodaļas. Un droši vien vēl kāda “modrā acs”, kuras 
klātbūtni mēs pat nenojautām.

Darbinieku “Liesmā” bija daudz – redaktori, ko-
rektori, tehniskie redaktori, mākslinieciskie redak-
tori, mašīnrakstītājas. Tie parasti strādāja ilgi – gadu 
desmitiem. Preses dienā, kas tika atzīmēta maija 
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sākumā, arvien godināja tos darbiniekus, kas “Lies-
mā” bija nostrādājuši apaļus 10, 15, 20, 25 utt. ga-
dus, un to skaits auga un auga. Savukārt priekšniecī-
ba – redakciju un daļu vadītāji, galvenā redakcija ar 
vienu galveno redaktoru un vairākiem vietniekiem, 
direktori – diezgan bieži mainījās. Protams, bija arī 
daži izņēmumi. Taču, pateicoties tieši “melnā darba” 
darītājiem – stabilajiem ilgstrādātājiem, kuri gadu 
desmitiem pazina savus autorus, “Liesmā” izveidojās 
noturīgs mikroklimats. Šajā pulkā lieliski iekļāvās arī 
“Liesmā” strādājošie rakstnieki un dzejnieki – Daina 
Avotiņa, Jānis Sirmbārdis, Imants Auziņš, Saulcerīte 
Viese, Pēteris Jurciņš, Ludmila Azarova, Monta Kro-
ma, Jāzeps Osmanis, Marta Bārbale un daudzi citi.

Saikne ar Rakstnieku savienību mums bija cieša: 
mēs taču bijām vienīgais apgāds, kam piedāvāt savus 
darbus, un attālums no Aspazijas (tolaik – Padomju) 
bulvāra līdz Krišjāņa Barona ielai 12, kur tolaik bija 
Rakstnieku savienības mājvieta, – pavisam neliels. 
Turklāt Rakstnieku savienības amatpersonas mūs bie-
ži mēģināja glābt, kad bija radusies konflikta situācija 
kāda aizturēta darba dēļ. Ne jau vienmēr ar panāku-
miem. Visbezcerīgākā situācija izveidojās 1978. gadā, 
kad pēc pieciem veiksmīgi nostrādātiem gadiem 
Kritikas un literārā mantojuma redakcijas vadītājas 
amatā no darba tika atlaista Saulcerīte Viese kā šim 
postenim nepiemērota. Turklāt ar oficiālu pavēli un 
ierakstu darba grāmatiņā, sak, uzmanieties no šīs 
personas un darbā viņu nekur neņemiet. Saulcerīte 
darbu tomēr atrada – turpat Rakstnieku savienībā par 
literāro konsultanti. Un vēl tagad, pēc tik daudziem 
gadiem, filologiem un citiem interesentiem noder 
viņas vadībā tapušās sērijas – “Literārā mantojuma 
mazā bibliotēka”, “Rakstnieki par literatūru”, “Kritikas 
gadagrāmata”, “Raiņa gadagrāmata”, daudzas mono-
grāfijas. Toreiz no darba gribēja atlaist arī šīs redak-
cijas zinātnisko redaktori Viju Kaņepi. Beigu beigās 
tika noslēgts it kā kompromiss, viņu uz zināmu laiku 
pazeminot amatā.

Vēl viens sodīšanas veids bija prēmiju atņemša-
na. Uz prēmiju ik pa ceturksnim vienas mēnešalgas 
apmērā varēja cerēt tad, ja plāns tika izpildīts vai pat 
pārpildīts. Bet ko dod plāna izpilde, ja tu neesi bijis 
uzdevumu augstumos un tekstā atstājis tādas lietas, 
kuras var samaitāt lasītāju?

Man radās nepatikšanas krājuma “Atmiņas par 
Andreju Upīti” sakarā, jo grāmatas sastādītājs litera-
tūrzinātnieks Jānis Upītis bija atļāvies pieminēt, ka 
Andrejam Upītim bijis personīgais šoferis, ka viņu 
ģimenē bijusi mājkalpotāja, kurai Upīts aizrādījis, ka 
nevajagot tirgū pirkt divas vistiņas, pietikšot ar vie-
nu, – tātad bijis arī skops. Un ka reizumis cienījamais 
rakstnieks bijis diezgan nejauks pret savu sievu. 
Neesot labi pieminēt arī tādu neglītu lietu kā Upīša 
sāpošo vēderu. Tajā reizē izdevās tikt cauri ar puslīdz 
veselu ādu, jo par šīm iebildēm mēs izpļāpājāmies 
Upīša daiļrades pētniekam Kārlim Krauliņam. Viņš 
uzrakstīja Preses komitejai vēstuli, un prasības tika 
“mīkstinātas”, tikai ar piebildi, ka līdzīgos gadījumos 
redaktoriem gan vajadzētu turēt muti ciet. (“Līdzīgs 
gadījums” bija ar  Alberta Bela romānu “Bezmiegs”, 
kad šis pats Andreja Upīša aizstāvis bija tā pārskai-
ties, ka draudēja Belu ielikt cietumā par pretpadom-
ju propagandu.)

Drūmu brīdi piedzīvoju 1968. gada 24. jūnijā 
(Jāņu dienā!), kad ap pusdeviņiem no rīta gāju Rai-
ņa bulvāri uz centrālās komitejas pusi (toreiz tā atra-
dās K. Valdemāra jeb M. Gorkija ielā), lai Ēvalda Vilka 
stāsta “Divpadsmit kilometri” korektūrā pie divdes-
mit jau esošajiem svītrojumiem pievienotu vēl čet-
rus. Ēvalds Vilks man dāvinātajā grāmatā (“Mežonis”, 
1968) ierakstīja: “.. tagad ir skaidri pierādīts, .. ka pie 
īstenas laimības var tikt vienīgi caur ciešanām, caur 
vislielākajām ciešanām!” Par laimi, Ēvalda Vilka Ko-
potajos rakstos visas svītrotās vietas ir atjaunotas.

“Liesmas” redaktoru vidū šādos nepatīkamos brī-
žos parasti valdīja dziļa sapratne. Te strādāja daudz 
gudru, pieredzējušu cilvēku, kas savu pārliecību gan 
skaļi nedeklarēja, bet mīlēja latviešu valodu un lite-
ratūru un cik spēdami sargāja to. Un, ja visus garos 
okupācijas gadus latviešu valodas sardzē nebūtu 
stāvējuši šie ierindas karavīri, mēs varbūt sēdētu pie 
sasistas siles. Man par gribas apgalvot, ka Atmoda te 
sākās agrāk nekā pārējā sabiedrībā, kaut gan nebija 
nekādu manifestāciju, netika skandēti skaļi lozungi. 
Te celtās barikādes nebija taustāmas un ar neapbru-
ņotu aci saskatāmas, un tomēr tās bija tik tuvu Pē-
terbaznīcai, Doma laukumam un Saeimas namam...        
       Nesen, pārceļoties uz jaunu mītnes vietu, man 
nācās revidēt visu apmēram sešdesmit gadu garu-
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mā krāto bibliotēku. Pie daiļliteratūras atrodu arī tul-
kojumus no t.s. brālīgo padomju tautu literatūras. Kā 
tik te nav! Tatāri, burjati, mongoļi, čuvaši, mordvieši, 
marieši... Tā bija obligāta prasība – aptvert pēc ie-
spējas plašāku repertuāru, pat īpaši nepievēršot 
uzmanību kvalitātes rādītājiem. Palasu vienu, otru, 
trešo... Skan pavisam labi. Likti lietā tādi interesanti 
vārdi, ne tik bieži lietoti, sameklēti skaisti sinonīmi. 
Ieskatos t.s. grāmatu pasītēs – tulkojuši galvenokārt 
izdevniecības redaktori un korektori. Jā, bija tāda 
iespēja šad un tad piepelnīties. Turklāt prominentie 
tulkotāji jau šādu literatūru neiekāroja. Un roka vairs 
neceļas no šīm grāmatiņām atteikties.

Vecā, vairs neeksistējošā “Liesma” man iemācīja 
daudz ko. Nekur citur, šķiet, es nebūtu guvusi pār-
liecību par to, cik grūti un smagi top daiļdarbs, kādi 
šķēršļi jāpārvar talantīgam cilvēkam un cik liels ir 
risks šo talantu pazaudēt. Taču mana nokļūšana 
“Liesmā” bija nejauša. Mācoties universitātē, man 
pat prātā neienāca doma, ka es varētu būt redakto-
re. Tāpēc tagad mēdzu pasmieties, ka es nemeklē-
ju šo profesiju, tā atrada mani. Var jau būt, ka tā ir 
neapzināta vēlme sevi pasargāt no kompleksiem, ar 
kuriem tik daudzi cilvēki sirgst. Man šajā ziņā kom-
pleksu nav.

Darba gaitu sākumā man nācās visu apgūt “no 
baltas lapas”. Rediģējot vienu no saviem pirmajiem 
darbiem – Roberta Sēļa romānu “Ne viss ir zelts, kas 
spīd” –, es stipri pārcentos, salaboju to zili melnu. 
Tad mana darbaudzinātāja Zina Līce – spilgta per-
sonība un izcila redaktore – man teica: “Nāc parunā-
ties, tikai paņem līdzi dzēšamo gumiju...” (toreiz mēs 
darbus labojām ar zīmuli). Un tā no maniem labo-
jumiem palika apmēram puse. Tā bija mana pirmā 
mācība – rediģējot nedrīkst pārcensties, autoram 
jāpaliek “dzīvam”.

Otru mācību guvu no Dainas Avotiņas, kas savā 
laikā vadīja Daiļliteratūras redakciju. Tas arī bija Ro-
berta Sēļa darbs – “Es stāstu par sevi” –, ko pēdējā 
brīdī ideoloģisku apsvērumu dēļ autoram nācās 
stipri vien saīsināt. Autors pārcentās un saīsināja 
par daudz, nodaļas vairs lāgā neturējās kopā. Šos 
“robus” ar pāris teikumiem nācās aizpildīt redakto-
ram. Daina apsēdās man blakus, un mēs abas kopā 
mēģinājām uzminēt, kā autors to būtu teicis. Sēlis to 

visu akceptēja, vēl piebilzdams: “Tā Daina gan ir īsts 
malacis! Es tiešām tā būtu teicis...”

Trešo mācību mēģināju apgūt pati. Manuskripta 
autors ir kaut nedaudz jāpazīst, jāieklausās viņa ru-
nas manierē, jāzina, kādus izteiksmes līdzekļus viņš 
mēdz izmantot sarunvalodā, vārdu sakot, autora 
piedāvāto tekstu nedrīkst labot “pēc sava ģīmja un 
līdzības” – tā, ka visi rediģētie darbi kļūst līdzīgi cits 
citam. Nezinu gan, vai man tas ir izdevies. Vistica-
māk tomēr ne.

Ja redaktoriem aizsūtītu anketas ar jautājumu, 
vai šai profesijai nepieciešami kaut kādi īpaši dotu-
mi, atbilžu būtu daudz un visai atšķirīgas. Man šķiet, 
ka redaktora darbā ļoti svarīga ir laba intuīcija (kā 
“Svešvārdu vārdnīca” skaidro, tā ir “nojauta, izjūta, ku-
ras pamatā ir neapzināta pieredze”). Mēdz taču būt 
tādas situācijas, kad loģisku argumentu it kā trūkst, 
bet intuīcija saka – pareizais ceļš ir cits… Cilvēkam, 
kurš strādā ar tekstu un tajā arī kaut ko labo, nepie-
ciešama laba redzes atmiņa. Daļa no teksta – jo īpaši 
vietvārdi, personu vārdi, gadskaitļi – it kā jānovieto 
zem izgaismota palielināmā stikla, kur tos var ātri 
atpazīt. Nepieciešama arī prasme koncentrēt uzma-
nību – tā, lai būtu iespējams strādāt arī trokšņainā 
telpā, izolējoties no visa, kas notiek visapkārt, pat 
satiksmes līdzekļos – autobusā, trolejbusā utt. Un 
vēl kas – jebkuram “prātā” it kā būtu jāizveido pašam 
sava vārdnīca, lai vienmēr būtu pie rokas kaut kas 
noderīgs – sinonīmi un antonīmi, arī šis tas no sarun-
valodas, pat žargona.

Manā jaunībā Latvijā bija viena izdevniecība, ta-
gad – godīgi atzīstos – pat nezinu, cik īsti to ir. Ne-
zinu arī, cik grāmatu gadā iznāk, lasījusi esmu tikai 
nelielu daļu no tām. Dusmojos, kad grāmatās redzu 
kļūdas, aplami ieliktus vai neesošus komatus. Paska-
tos pasītē – dažreiz tur redaktors nav pat minēts. Cit-
reiz ir – gan redaktors, gan korektors, kaut gan grā-
matiņa pavisam neliela. Vai tā nav lieka izšķērdība? 
Bet vecākā paaudze jau allaž bijusi piekasīga un ar 
visu neapmierināta.
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alīse Nīgale, 
bērnu grāmatu izdevniecības Liels un mazs vadītāja, 
LGA kopš 2006

mūsu ceļš 
BērNu literatūrā

Bērnu grāmatu izdevniecības “Liels un mazs” ceļā 
pirmā pietura bija “Iekšiņa un āriņa”. 2002. gadā, 
kad Ineses Zanderes dzejoļu krājums ar šādu no-
saukumu saņēma godalgu konkursā “Preses nama 
grāmata”, grāmatu izdeva nelielā tirāžā un tā dažu 
nedēļu laikā pazuda no grāmatnīcu plauktiem. Tie, 
kuri nebija tikuši pie grāmatas, tincināja Zanderi, 
kad atkal izdos. Mākslas zinātniece Ieva Lejasmeije-
re tā iemīlējās “iekšiņā un āriņā”, ka pārrakstīja dze-
joļus ar roku, lai uzdāvinātu draudzenei dzimšanas 
dienā. Bija skaidrs, ka vajadzētu izdot vēlreiz, taču 
izdevniecība “Preses nams” bija beigusi pastāvēt. 
Radās izjūta, ka nevis jāiet un jāmeklē izdevējs, bet 
jāiedarbina pašām savs potenciāls, lai vairotu vērtī-
gu, kvalitatīvu bērnu grāmatu piedāvājumu latviešu 
valodā, jo tobrīd esošā situācija mūs neapmierināja.

“Liels un mazs” radās un pastāv kā kultūras pro-
jekts, lai izveidotu savu izvēles alternatīvu un lai 
kurbulētu bērnu literatūras un ilustrācijas procesu 
kopumā. Tas nozīmē nebeidzamu virpuļošanu no 
projekta uz projektu, no vienas grāmatas līdz nāka-
majai. Var teikt, ka mēs nolēmām specializēties “lielā 
attieksmē pret mazu literatūru”, nekultivēt vienu no-

teiktu virzienu, bet paplašināt attīstītas literārās un 
vizuālās gaumes teritoriju. Viens no izdevniecības 
darbības pamatprincipiem ir – lasītāji nevar iemācī-
ties gribēt to, kas viņiem nekad nav piedāvāts. Un 
mēs arī paši mācāmies gribēt kaut ko jaunu un kus-
tināt ap sevi bērnu literatūras un grāmatu mākslas, 
arī teātra, animācijas un mūzikas vidi. 

Šodien šķiet, ka nebūt neesam šajā vēlmē vientu-
ļi, jūtam gan izpratni, gan konkurenci, gan atbalstu. 
Izpratni par to, kāpēc ir jāizdod kvalitatīvas grāma-
tas bērniem, ļoti veicinājusi arī Latvijas Bērnu un jau-
natnes padomes nodibinātā Starptautiskā Baltijas 
jūras reģiona Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā 
un grāmatu mākslā, kas nu jau 12 gadus ir nodar-
bojusies ar profesionālu vērtēšanu un skaidrošanu, 
kāpēc labas grāmatas ir svarīgas un kādas vispār ir 
labas grāmatas. 

Ir vēl viens iemesls. Trīsdesmitgadnieku paaudzes 
cilvēki ir nobrieduši – jau pēc sabiedrības lūzuma, un 
šī paaudze ir spērusi lielu pozitīvu soli izpratnē par to, 
kā dzīvot kopā ar bērniem, attīstījusi daudzas gaišas, 
radošas un produktīvas idejas. Mēs kā izdevniecība 
esam attīstījušies laikā, kad šie cilvēki kļuva par vecā-
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kiem, un var teikt, ka faktiski esam šīs paaudzes vecā-
ku izdevniecība. Tas saistās ar būtisku audzināšanas 
un izglītības paradigmas attīstību, priekšstatu maiņu.

Ja sākumā mūsu vislielākais estētiskais uzrāviens 
un izaicinājums, līdztekus talantīgu profesionālu 
rakstnieku ieinteresēšanai par bērnu literatūru, sais-
tījās ar to, ka atvērsim grāmatu ilustrēšanas jomu 
dažādu žanru māksliniekiem, ieaicinot iekšā glezno-
tājus, tekstilniekus, videomāksliniekus, animatorus 
utt., tad tagad, kad tas reāli ir jau noticis, fokusēja-
mies, lai vairāk domātu par grāmatu tieši kā par grā-
matu. Sevišķi grāmatu mākslas spēku esam izjutuši 
saistībā ar dzejas bilžu grāmatu sēriju Bikibuks, 101 
grāmatiņu, kuru izdošanā esam sadarbojušies ar 98 
mūsdienu latviešu māksliniekiem. Šis process ļoti 
cieši saistīts arī ar norisēm Latvijas Mākslas akadē-
mijā, kur Rūtas Briedes, Jura Petraškēviča un citu en-
tuziastu vadībā grāmatu dizainā un ilustrācijā tagad 
aktīvi izglītojas jaunie mākslinieki. Bikibuks darbojas 
ne tikai kā dzejas, bet pirmām kārtām kā mākslas 
antoloģija, kas rāda ilustrācijas daudzveidību. Dzī-
vokļos lielajās durvīs mēdz būt mazās kaķu durtiņas. 
Bikibuka grāmatiņas ir kā tādas mazās durtiņas, pa 
kurām lielā māksla nemanāmi var iespraukties iekšā 
mazajā bērnistabā, radot priekšstatu, kāda ir mūs-
dienu māksla, cik stilistiski bagāta, un, ja plauktā ir 
visas 100 grāmatiņas, tas nozīmē, ka visa ģimene, 
ne jau tikai bērns, būs iepazinušies ar mākslinieku 
vārdiem un stiliem, kuri, iespējams, līdz tam viņiem 
ir slīdējuši garām. 

Šī vizuālās daudzveidības un izglītotas gaumes 
ekspansija ir raksturīga mūsdienu latviešu bērnu 
grāmatniecībai, tās piemērus var atrast daudzu 
izdevniecību devumā, bet īpaši vērts pieminēt ap-

gāda “Neputns” mākslas detektīvu sēriju un bērnu 
mākslas grāmatu sēriju ”Mazā Mula pēta”, ko izdod 
biedrība bērniem ”DROŠI un KOŠI”. Tai pa pēdām 
seko arī mūsu mākslinieku pieaugošā drosme pa-
šiem ķerties pie bilžu grāmatu stāstu radīšanas, 
veidojot gan teksta, gan tīri vizuālas bilžu grāma-
tas – un šķiet, ka šī joma sola gan strauju attīstību, 
gan veiksmīgu iekļaušanos starptautiskajā bērnu 
grāmatniecības kontekstā.

“Liels un mazs” praksē nozīmīgs faktors ir bijusi 
Eiropas komisijas tulkojumu atbalsta programma, 
kurā nebūt nav neiespējami  konkurēt ar “lielo” lite-
ratūru. Savukārt bērnu grāmatu izdevēju jau sešus 
gadus ilgā līdzdalība ar Latvijas stendu Starptau-
tiskajā Boloņas bērnu grāmatu tirgū ir sākusi nest 
reālus rezultātus. Ja pirmsākumā partnerībā ar citu 
valstu izdevējiem bijām vērotāji un ņēmēji, tagad 
kļūstam par draugiem un devējiem – pēdējā gada 
laikā pārdotas grāmatu tulkošanas un izdošanas tie-
sības jau teju desmit valstīs pasaulē. Latvijas Grāma-
tizdevēju asociācijai, kas šobrīd atbildīga par Latvi-
jas dalību starptautiskajos grāmatu tirgos, noteikti ir 
jāturpina attīstīt savs potenciāls starptautisko kon-
taktu veidošanā un uzturēšanā. 

Mūsu pieredze ļauj skaidri saredzēt, kas ir vērtīga 
bērnu grāmata. Tā ir profesionāli un kvalitatīvi uz-
rakstīta, ilustrēta, dizainēta un nodrukāta grāmata, 
kurā vizuālais risinājums harmoniski izriet no teksta 
un dod tam būtisku papildu dimensiju – vizuālu 
stāstu. Skaista ir tāda grāmata, kuru neierobežo di-
daktiski, izklaidējoši un komerciāli mērķi – kura spēj 
dot bērnam intelektuālu un emocionālu nojausmu 
par cilvēcību un kultūru.
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anita goldberga,  
LNB Bibliogrāfijas institūta direktore,
LGA kopš 1993

Par sajūtām ilgtermiņa 
attiecīBās starP divām 

iNstitūcijām, kuras 
vieNmēr Pārstāv uN veido 

koNkrēti cilvēki

Tā ir sanācis, ka aptuveni divdesmit gadu garumā 
pārstāvu gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turp-
māk Bibliotēka) intereses Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācijā (turpmāk Asociācija), gan izdevēju inte-
reses saistībā ar bibliotēku. Ziņneša un starpnieka 
loma ļāvusi skatīties uz procesiem Latvijas grāmat-
niecībā no vairākiem skatu punktiem.

Izdevniecības un bibliotēkas vienmēr bijušas 
viena otru atbalstošas saskarinstitūcijas, kuru inte-
reses krustojas vairākos aspektos, bet man galvenie 
šķiet divi: lasītprasmes un lasītbaudas veidošana un 
grāmatas ceļš pie lasītāja. Cilvēks nevar justies vien-
tuļš, ja viņam ir izstrādāta spēja izbaudīt lasīšanu kā 
procesu, kurā iespējams augt: attīstīt spēju uztvert, 
domāt, spriest, kā arī prasmi izteikties, arī rakstu va-
lodā. Manuprāt, lasītprasmes un lasītbaudas veido-
šanā Asociācija un Bibliotēka nevar pastāvēt viena 
bez otras, jo abas ir sinerģijā, ejot uz šo kopīgo mēr-
ķi, sākot jau ar pašiem mazākajiem lasītgribētājiem 
un arī negribētājiem. Bibliotēkas taču ir vieta, kurā 
akcijā “pieķerts lasot” varētu  iegūt visapjomīgāko 
rezultātu.

Arī grāmatas ceļā pie lasītāja Bibliotēkai ir svarī-
ga vieta, jo tā nodrošina informāciju un rīkus, veido 

datus un organizē zināšanas, lai noteikta grāmata 
sasniegtu tieši savu lasītāju. 

Izdevējdarbības kā radošas industrijas skatījums 
noteiktos jautājumos var atšķirties no Bibliotēkas kā 
valsts institūcijas redzējuma, taču vairākos aspektos 
esam strādājuši vienā virzienā jau no Asociācijas iz-
veides laika. 

Zīmīgi, ka jau pirms Asociācijas dibināšanas 
1992. gadā Bibliogrāfijas institūtā1 tika izveidota Lat-
vijas ISBN aģentūra, ieviešot grāmatu reģistrācijas 
sistēmu, kuras viens no uzdevumiem bija veicināt 
Latvijas grāmatu iekļaušanu starptautiskajā apritē, 
atbalstot to konkurētspēju.

Apmēram gadu pēc Asociācijas izveides presē 
varēja lasīt izdevēju viedokli par nepieciešamību iz-
devējiem piesaistīt neatkarīgu institūciju: “Daudzas 
problēmas atrisinātos pašas no sevis, ja grāmatizde-
vēju lokā kā arbitrs iesaistītos Bibliogrāfijas institūts. 
Tā varētu būt neitrāla zona, kur saplūst visas ziņas 
un iepriekšējie pieteikumi par jebkuru no iecerēta-
jiem izdevumiem.”2 

Vēlāk piedalījāmies žurnāla “Grāmatu Apskats”3  
veidošanā, katrā numurā nodrošinot rādītāju par 
jauniznākušajām grāmatām līdz pat šī izdevuma 

1 Kopš 1993. gada Bibliogrāfijas institūts ir LNB struktūrvienība.
2 Lāže, Dace.  Gurķu un mandeļu pudiņš uz valsts mundiera jeb kas kuram tiek no latviešu grāmatniecības.  
Karogs, 1994, Nr. 4, 220.–225. lpp. ISSN 0132-6295. 
3 Turpina “Latvijas jaunākās grāmatas”. https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
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slēgšanai. Katras grāmatas ceļā pie lasītāja ir svarīgs 
tās pareizs un pilnīgs, noteiktām prasībām atbilstošs 
grāmatas noformējums. Asociācija un Bibliotēka 
kopā izveidoja starptautiski pieņemtiem principiem 
atbilstošus izdevumos nepieciešamo izlaides ziņu 
uzrādīšanas noteikumus4.

Bibliotēka vienlaikus ir arī izdevējs, kas piedalījies 
Asociācijas rīkotajos konkursos un dažreiz guvis arī 
balvas. Tāpat tā ir palīdzējusi veidot Asociācijas kul-
tūras programmas grāmatu svētkos, t. sk. program-
mas bērniem.

Izdevēji, nododot Bibliotēkai valsts noteiktos 
bezmaksas grāmatu eksemplārus, palīdz veidot 
valsts vēsturisko atmiņu. Katra grāmata tiek sagla-
bāta nākamajām paaudzēm kā kultūrvēsturiska 
fakta liecība, tā tiek iekļauta nacionālajā biblio-
grāfijā un atspoguļota oficiālajā izdevējdarbības 
statistikā. Ja izdevēji nepildītu šo svarīgo misiju, 
grāmatniecības vēsturē būtu daudz vairāk balto 
plankumuun līdz ar to robu sabiedrības kultūrvēs-
turiskajās zināšanās. Joprojām nepārvarēts Asoci-
ācijas un Bibliotēkas attiecībās ir izaicinājums, ko 
rada e-grāmatu statusa neskaidrības. Tā ir mūsu 
turpmāko diskusiju tēma, un droši vien abām pu-
sēm, aizstāvot savu viedokli, jāpatur prātā kopīgie 
līdzsvarotas attīstības mērķi.

Izdevēji sniedz Bibliotēkai nozīmīgus datus, 
Bibliotēka tos uztur vienmēr pieejamus arī starp-
tautiskā apritē. Izdevēji ir arī datu izmantotāji: tās 
ir uzziņas, saraksti, statistika u. c. Augstākajās valsts 
instancēs kopā esam aizstāvējuši samazināto pievie-
notās vērtības nodokļa likmi  oriģinālliteratūrai un 
citām akceptētajām izdevumu grupām, Bibliotēka 
to joprojām administrē.

No “Skaistākās grāmatas” izauga grāmatu 
mākslas konkurss “Zelta ābele” jeb “Skaistuma, gud-
rības un talantu konkurss grāmatniecībā”5, kā to 
vērtējusi ilggadīgā konkursa žūrijas locekle Ingrīda 
Burāne. Cauri gadiem tas kļuvis par grāmatizdevē-
jus, māksliniekus, autorus un citus kultūras jomas 
cilvēkus vienojošu un mobilizējošu ikgada notiku-
mu – zīmolu. “Zelta ābeles” konkursa nominētās 
grāmatas vienmēr bijis labs palīgs, lai veidotu kva-

litatīvu kolekciju bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai 
LNB lasīšanas veicināšanas programmā. 

Mazliet par personīgajām sajūtām. Asociācija 
man ir viens no veidiem, kā uzturēt dzīvo saikni ar 
procesiem Latvijas grāmatniecībā, jo grāmata kā 
fenomens ir bijis viens no motivatoriem manām 
personīgajām profesionālajām izvēlēm. Par cilvēku, 
kāda esmu, mani lielā mērā veidojušas tieši izlasītās 
grāmatas, un šajā ziņā es neesmu oriģināla.

Asociācija nav tikai sadarbība profesionālās at-
bildības un pienākumu ietvaros, bet iespēja komu-
nikācijai ar kultūras vidē zinošiem, asprātīgiem un  
mūsu valodas kopšanā un valsts izaugsmē dziļi iein-
teresētiem cilvēkiem.

Esmu bijusi lieciniece vairākām krustcelēm Aso-
ciācijas dzīvē. Vienmēr bijuši cilvēki, kas upurējuši 
kādas savas personīgās intereses un uzņēmušies at-
bildību izšķirošās situācijās. Tā ir Valde, kuras kodo-
lam nācies apgūt mākslu izdzīvot gan treknos, gan 
liesos krīzes gados. Katra vadības maiņa bijusi sava 
veida jauna transformācija.

Kopā būšana un sarunas Ziemassvētku un citos 
vienojošos pasākumos man ļāvušas dziļāk ieskatī-
ties izdevējdarbības komerciālajā pusē, ko nosaka 
nelielas valsts un valodas zinātāju problēma. Tādēļ 
nozares izaugsme nozīmē arvien lielāku darba in-
tensitāti, arvien plašāku zināšanu spektru un nepie-
ciešamību pēc entuziasma. 

Manām personīgajām sajūtām būtu jāpievieno 
stāsts par Daci, bez kuras, manuprāt, Asociācijas, 
kura ir sagaidījusi ceturtdaļgadsimta jubileju, ne-
maz nebūtu.

Asociācija ir stāsts arī par atgriešanos, jo tas, kas 
vieno, izrādās lielāks par to, kas šķir. 25 gadi liecina 
par apgūtu izdzīvošanas mākslu, tātad par organizā-
ciju ar stipru mugurkaulu. 

Ar cerību raugos Asociācijas nākotnē: neskato-
ties uz vēsturiskām peripetijām, tai piemīt poten-
ciāls kļūt par stipru visus Latvijas grāmatizdevējus 
apvienojošu organizāciju, kuras paspārnē augtu 
profesionāli izdevēji. To novēlu tāpat kā “Zelta 
ābelei” – kā Spīdolai palikt mūsdienīgai savā mainī-
bā un izteiksmes līdzekļos.

4 http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162652.pdf
5 Lagzdiņa, Irēna. Skaistuma, gudrības un talantu konkurss grāmatniecībā. Laiks, 2010, Nr. 18 (01.05.).
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ināra Beļinkaja, 
Grāmatnīcu tīkla Jānis Roze izpilddirektore,  
Latvijas Grāmattirgotāju asociācijas prezidente 

arī izdevēju sadarBīBas 
PartNerei latvijas 
grāmattirgotāju 

asociācijai – 
ceturtdaļgadsimts 

Par grāmatu tirdzniecību varu droši runāt kopš 
1962. gada vasaras, kad sāku savas darba gaitas 
Rīgas 3. grāmatnīcā, kas bija pakļauta Latvijas Grā-
matu tirdzniecības pārvaldei, tā savukārt Latvijas 
PSR Ministru padomes Valsts preses komitejai un 
tā attiecīgi PSRS Valsts izdevniecību, poligrāfijas un 
grāmatu tirdzniecības lietu komitejai.

Tā kā grāmattirgotāji bija ideoloģiskās frontes 
darbinieki, tad automātiski sekojām norādēm un to-
laik noteiktajam svētku un svinamo dienu kalendā-
ram, sākot ar Jauno gadu, 8. martu, Ļeņina dzimša-
nas dienu, Komunistiskās sestdienas talku, 1. maiju, 
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas gadadienu 
un, protams, Komunistiskās partijas kārtējiem kon-
gresiem. Atbilstoši tam notika tā saucamās reklāmas 
kampaņas, kas nozīmēja skatlogu iekārtošanu, pla-
kātu pārdošanu un atbilstošās literatūras piespiedu 
pārdošanu ar sabiedrisko grāmatu izplatītāju starp-
niecību. Ja gribēji labu deficīta grāmatu, tad tikai 
komplektā ar politisko literatūru.

Astoņdesmito gadu beigās, kad Gorbačovs pa-
sludināja perestroiku, pamazām sākās pārmaiņas, 
parādījās kooperatīvi un pakāpeniski tika reorgani-

zēta visa grāmatniecības struktūra. Sākās decentra-
lizācija un radās nedaudz vairāk patstāvības. Savā 
ziņā sākās arī haoss, jo trūka ekonomikas zināšanu, 
prasmes patstāvīgi lemt un rīkoties, pieredzes – tā-
pēc daudzi uzņēmēji pieļāva nopietnas kļūdas.

1988. gadā grāmatnīca “Dzintars” atguva Jāņa 
Rozes vārdu, daudzējādā ziņā tas bija jauns sākums 
latviešu grāmatniecībā. Parādījās jaunas izdevniecī-
bas, daudz jaunu grāmatu, kas līdz tam nebija pie-
ejamas latviešu lasītājam. Tās bija dažādas – sākot 
ar Vollesa daudzajiem sējumiem, beidzot ar trimdas 
literatūru un brīnišķīgiem tulkojumiem.

Pēc neatkarības atgūšanas, mainoties valsts ie-
kārtai un sākoties privatizācijai, lielais pārmaiņu vil-
nis skāra visus.

1991. gada jūlijā lielākā daļa Grāmatu tirdzniecī-
bas apvienības ”Latvijas Grāmata” pakļautībā eso-
šo grāmatnīcu tika “brīvlaistas” un izveidojās jauni 
Valsts tirdzniecības uzņēmumi.

Radās interese par citu valstu pieredzi un nozares 
attīstību, īpaši jau par tuvākajām – Ziemeļvalstīm, Ei-
ropas un arī tālākajām zemēm.

Deviņdesmito gadu sākumā pirmie kontakti sāka 
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veidoties ar Baltijas jūras valstu grāmattirgotāju aso-
ciāciju (Dānija, Norvēģija, Somija, Zviedrija), vēlāk 
arī ar Eiropas Grāmattirgotāju asociāciju un Starp-
tautisko grāmattirgotāju asociāciju.

Grāmatu tirdzniecības apvienības ”Latvijas grā-
mata” vadība jau 1992. un 1993. gadā piedalījās 36. 
un 37. starptautiskajos jauno grāmattirgotāju kon-
gresos Zviedrijā un Austrijā, saņemot to finansiālu 
atbalstu. Taču viņi nebija starp pirmajiem vietējās 
asociācijas dibinātājiem un pievienojās tai vēlāk.

Kad 1993. gada 27. aprīlī tika nodibināta Latvijas 
Grāmattirgotāju asociācija, ārvalstu informācija kļu-
va pieejamāka un mēs tajā dalījāmies ar pārējiem 
biedriem.

Asociāciju dibinājām ar lielu interesi un entuzi-
asmu. Pirmie 13 biedri katrs iemaksāja iestāšanās 
biedra naudu 1000 Latvijas rubļu jeb “repšu”. Nāka-
mie 13 jau 5 latus, jo maiņas kurss bija 1 pret 200. 

1993. gadā sākās dažādi interesanti un noderīgi 
ārzemju organizāciju un institūciju pasākumi, semi-
nāri, lekcijas. 

Ar Lielbritānijas finansētā Know How Fund at-
balstu Baltijas valstīs tika organizēti vairāki apmā-
cību semināri grāmatu industrijā par mārketinga 
stratēģiju grāmatniecībā, grāmatu tirdzniecību un 
izplatīšanu, 1994. gada aprīlī – nākamais seminārs 
par mācību grāmatu izdošanu un izplatīšanu. Šajos 
semināros piedalījās galvenokārt izdevēji, arī daži 
grāmattirgotāji.

Darbīgākais periods asociācijai sākās no 1995. 
gada, kad sekretāre bija Diāna Kurpniece. Pirmajā 
laikā viņa strādāja sabiedriskā kārtā, bez atlīdzības, 
no 1996. gada jau ar atalgojumu un paveica dau-
dzas ļoti  svarīgas lietas. 

Viens no nozīmīgākajiem un vērienīgākajiem pa-
sākumiem bija 1995. gada septembrī rīkotais triju 
dienu seminārs Jūrmalā – “Grāmatnīca tirgus eko-
nomikas apstākļos”. To organizēja Sorosa fonds Lat-
vija, Amerikas Grāmattirgotāju asociācija un Latvijas 
Grāmattirgotāju asociācija. Piedalījās 54 dalībnieki 
no visas Latvijas, četri pieredzējuši Amerikas grā-
mattirgotāji lasīja lekcijas, dalījās pieredzē. Semi-
nārs norisa nepiespiestā, radošā un jautrā gaisot-
nē – visi dalībnieki bija sajūsmināti. Vēl šodien tie, 
kas piedalījās, atceras šo pasākumu kā kaut ko ļoti 
nozīmīgu un atmiņā paliekošu, gan gūto zināšanu, 
gan lieliskās atmosfēras dēļ.

Arī Frankfurtes grāmatu gadatirgus Starptautis-
kā nodaļa organizēja jauku semināru Baltijas valstu 
grāmattirgotājiem Viļņā, kurp devās 12 grāmatnieki 
no Latvijas. Tas bija četru dienu mācību kurss “Izdzī-
vošana tirgus apstākļos” – intensīvos kursos, strādā-
jot jauktās grupās no visām trīs Baltijas valstīm, tika 
pētīti tirgus panākumu priekšnoteikumi, pārdoša-
nas stratēģija un vēl daudz citi temati, dažādi grā-
matu tirdzniecības veidi Vācijā.

No 1995. gada līdz pat šī gadsimta sākumam 
katru otro gadu Latvijas grāmattirgotāju pārstāvji 

Ceļā uz Frankfurtes grāmatu gadatirgu Diāna Kurpniece (pa kreisi) Grāmattirgotāju asociācijas stendā
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regulāri pieteicās arī Frankfurtes grāmatu gadatir-
gus organizētajam semināram par Vācijas grāmatu 
tirgu, kura dalībniekus izvēlējās konkursa kārtībā 
no visas pasaules. Latvieši tur piedalījušies praktiski 
katru reizi. 

1996. gadā LGA uz Rīgu bija uzaicinājusi kolēģus 
no Skandināvijas valstu asociācijām – sarīkojām vie-
nas dienas semināru, kurā arī notika interesantas 
diskusijas par izdevēju un grāmattirgotāju sadar-
bību. Piemēram, skaidrojot grāmatu krājumu op-
timizāciju un to, ka jāspēj objektīvi izvērtēt, cik ilgi 
pircēju ne pārāk aktīvi pieprasītai grāmatai jāatro-
das veikalā. Tolaik grāmatas ieteicamās dzīves cikls 
grāmatnīcā bija 11 mēneši… 

Kopā ar izdevēju asociāciju sadarbojāmies ar 
valsts varas un pārvaldes institūcijām, izmantojot li-
kumdošanas iniciatīvas tiesības. Sazinājāmies ar VID 
par PVN samazināšanas iespējām, ar Privatizācijas 
aģentūru par Valsts GTU privatizāciju, risinājām arī 
citus jautājumus.

Daudz laika tika veltīts grāmattirgotāju – piegādā-
tāju (izdevēju) attiecību uzlabošanai un sakārtošanai.

Viens no būtiskākajiem veikumiem bija Latvijas 
grāmatu piedāvājuma katalogs (Books in Print), ko 
izveidojām ar VKKF atbalstu. 1998. un 2000. gadā 
tas iznāca grāmatas formātā, vēlāk tika izdots kā ik-
nedēļas Grāmatu Jaunumi, kas turpinās vēl šodien.
Visu jau nevar un nemaz nevajag uzskaitīt, izņemot 
dažas nozīmīgākās lietas. Piemēram, neaizmirsta-
mie braucieni ar autobusiem uz Frankfurtes gada-
tirgiem, sākot no 1996. gada. Arī uz Tallinas, Viļņas, 
Varšavas un pat Londonas gadatirgiem.

Gribas pieminēt aktīvākos dalībniekus un ilg-
gadīgos valdes locekļus – Zeltīte Burgmane no 
Valmieras, elizabete rasļenoka no Ogres, Ērika 
Cimmermane no Talsiem, Ina Golubeva† (in me-
moriam) no Ventspils, Iveta Ozola no Valters un 
Rapa, regīna Jonase no L. Grāmatas, Māra Vulfa 
no Sprīdīša.

Nedaudz par starptautiskajām attiecībām. 
1993. gada septembrī asociācijas pārstāves Inā-

ra Beļinkaja un Daina Joņina bija ielūgtas Zviedrijas 
Grāmattirgotāju asociācijas 100 gadu svinībās Stok-
holmā. Tās notika Pilsētas hallē, kur pasniedz Nobela 
prēmijas, krāšņi un iespaidīgi. Arī iedvesmojoši – gri-
bējās, lai asociācijas vārdam būtu svars un ietekme 
arī Latvijas kultūras aprindās. Kādu laiku kontakti 
ar Skandināvijas kolēģiem bija ļoti cieši un aktīvi, 
piemēram, 1995. gada septembrī Ināra un Daina 
piedalījās Ziemeļvalstu un Baltijas grāmattirgotāju 
ikgadējā konferencē Somijā, Helsinkos. 1996. gadā 
organizējām jau pieminēto semināru Rīgā. 

1996. gadā Ināra Beļinkaja tika uzaicināta pie-
dalīties Starptautiskās grāmattirgotāju asociācijas 
(IBF) Ģenerālajā asamblejā, Vankūverā Kanādā, kā 
pārstāve no post-padomju bloka valstīm, lai pastās-
tītu par vārda brīvību un cenzūru padomju laikā un 
tā brīža pārvērtībām. No tā laika sākām regulāri ap-
meklēt IBF kongresus un asamblejas. 1997. gadā par 
šo pašu tēmu stāstīju Leipcigas grāmatu tirgū, kur 
Baltijas valstis bija izvēlētas par goda viesiem. 

1998. gadā Vācijas Grāmattirgotāju asociācija 
piedāvāja segt Latvijas asociācijas biedra naudas 
maksājumus uz trīs nākošajiem gadiem, vēloties 
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veicināt mūsu iekļaušanos starptautiskajā apritē. 
Sākām saņemt daudz noderīgas informācijas, ikmē-
neša biļetenus par dažādiem grāmatu tirdzniecības 
aspektiem un pieredzi citviet. 2005. gadā mani ievē-
lēja par IBF Padomes locekli, 2006. gadā tiku ievēlē-
ta par organizācijas viceprezidenti – tas automātiski 
nozīmēja, ka pēc trim gadiem kļuvu par tās vadītāju 
un veicu šos pienākumus no 2010. līdz 2013. gadam. 
Biju trešā sieviete organizācijas vēsturē un pirmā 
Austrumeiropas pārstāve. Tagad, situācijai dažādās 

pasaules valstīs mainoties, šī organizācija apvieno-
jusies ar Eiropas Grāmattirgotāju federāciju, kuras 
biedri arī bijām jau kopš deviņdesmitajiem gadiem. 

Latvieši jau no deviņdesmito gadu vidus aktīvi 
darbojušies arī Jauno grāmattirgotāju asociācijā. 
Pēc tam, kad izlūkbraucienos uz ikgadējiem kongre-
siem bija devušies uzņēmumu “Globuss” un “Jānis 
Roze” pārstāvji, jau 1996. gadā uz kongresu Oksfor-
dā sūtījām asociācijas sekretāri Diānu Kurpnieci, 
pēc tam šajos kongresos grāmatnīcu darbinieki 
piedalījušies praktiski katru gadu. 2012. gadā uzņē-
muma “Jānis Roze” darbinieks Edgars Fortiņš kļuva 
par šīs organizācijas viceprezidentu, un 2014. gadā 
gadskārtējais kongress notika Rīgā, tā tēma bija 
Permanent connection – nepārtraukta saikne ar izde-
vējiem un pircējiem. Kopš 2015. gada un līdz 2018. 
gada pavasarim Edgars vēl būs Jauno grāmattirgo-
tāju asociācijas prezidents.

Piedalīšanās starptautiskos gadatirgos, pasāku-
mos un organizācijās ir ļoti svarīga, iedvesmojoša 
un vērtīga. Brīžos, kad rodas kāds apdraudējums 
nozarei no valsts varas puses, varam atsaukties uz 
Eiropas institūcijām, piemēriem, paļauties uz to 
atbalstu. Daudzi noteikti vēl atceras cīņu par PVN 
pazeminātās likmes saglabāšanu grāmatām, kuras 
sekas jūtam vēl šodien. Toreiz saņēmām atbalstu 
gan no Eiropas Grāmattirgotāju federācijas, gan no 
Zviedrijas izdevēju asociācijas. Samazināto likmi at-
guvām, taču vēsmas par tās pārskatīšanu uzvirmo 
ik pa brīdim. Pasaulē un Eiropā pievērš īpašu vērību 
grāmatām, un lielākajā daļā valstu grāmatas ir vai nu 
atbrīvotas no PVN, vai tām tiek piemērota ievēroja-
mi samazināta likme. Latvijai joprojām ir uz ko tiek-
ties, mums ir viens no augstākajiem PVN grāmatām.

25 gadi ir gan daudz, gan maz. Pa šiem gadiem ir 
radikāli mainījusies sadzīves un darba vide, līdz ar to 
arī nepieciešamība pēc kopā būšanas. Internets, so-
ciālie tīkli ir izmainījuši informācijas plūsmas ātrumu 
mūsu ikdienā. Tomēr nepieciešamība pēc sadarbī-
bas un savstarpējas izpratnes nav zudusi, drīzāk gan 
kļuvusi vēl būtiskāka nekā jebkad agrāk. 

Šo amata rotu līdz ar citiem Starptautiskās grāmattirgotāju fede-
rācijas līdzšinējo prezidentu piemiņas “medāļiem” tagad grezno arī 
Ināras vārds



80

aSocIācIJaS vIenaudžI

diāna kurpniece,
Latvijas  Grāmattirgotāju asociācijas izpilddirektore
(1994–2001)

grāmattirgotāji –
uz Brīvo tirgu

Grāmatnīcas ir pilsētu dvēseles. Vēl arvien nevaru 
bez saviļņojuma paiet garām ielu stūriem, kur grā-
matu plauktu vietā tagad ir citas pārdotuves, un ļoti 
priecājos par grāmatnīcām, kas pierādījušas   sevi 
par spīti ekonomiskajiem apdraudējumiem.

Latvijas Grāmattirgotāju asociācija (LGTA), ko 1994.
gadā izveidoja vairāk nekā 20 enerģiskas grāmattir-
gotājas no visas Latvijas, ierāva arī mani pārmaiņu 
mutulī. Grāmatnieki ar dažādām sekmēm iesaistījās 
valsts uzņēmumu privatizācijā, fiksēto grāmatu cenu 
vietā parādījās atlaides,  tika ieviestas grāmatu dāvanu 
kartes, tirdzniecība no letes otras puses pakāpeniski 
tika aizstāta ar pašapkalpošanos, izdevēji kļuva arī par 
grāmattirgotājiem, radot konkurences izaicinājumus.

Ināra Beļinkaja, LGTA ilggadīgā prezidente un 
Jāņa Rozes grāmatnīcas direktore, stiprināja starp-
tautisko sadarbību Eiropā un pasaulē. LGTA uzņem-
šana Eiropas Grāmattirgotāju asociācijā nebūtu 
iespējama bez stingra atbalsta, ko solidāri sniedza 
skandināvu kolēģi. Sadarbībā ar Amerikas Savieno-
to Valstu grāmattirgotāju asociāciju Latvijā tika sa-
rīkots trīs dienu mācību seminārs, kur dalībniekiem 
tika demonstrēta aizokeāna pieredze. 

Domājot par to, kādu palīdzību pārmaiņu laikā 
varam sniegt asociācijas biedriem, sākām ik nedēļu 
apkopot informāciju par izdotajām un pārdošanā 
pieejamajām grāmatām. Ar Sorosa fonda Latvija fi-

Aivars Beldavs, Igors Moisejevs, Ināra Beļinkaja un Diāna Kurpniece. 
1998. gads
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nansēta projekta palīdzību LGTA iegādājās datoru – 
iekārtu, kas nebija pieejama lielākajai daļai tirgotāju, 
un, apkopojot informāciju tieši no grāmatizdevējiem 
vai pastarpināti no Latvijas Grāmatizdevēju asociāci-
jas, vai arī no Izglītības ministrijas, kur bija pieejami 
dati par grāmatām, kas pieteiktas pievienotās vērtī-
bas nodokļa atbrīvojuma saņemšanai, sāka būvēt 
datubāzi. Latvijas grāmatu piedāvājuma datubāze 
vismaz piecu gadu garumā varēja pretendēt uz Books 
in Print kataloga statusu un savos ziedu laikos apko-
poja informāciju par aptuveni 7000 grāmatām – gan 
bibliogrāfisko informāciju, gan arī ziņas par preces 
vērtību un grāmatas attēlu. 

Divus izdevumus piedzīvoja “Latvijas Grāmatu 
piedāvājuma katalogs”, kuru izdeva Latvijas Grāmat-
tirgotāju asociācija 1998. gadā un 1999. gadā. Mūs-
dienu skatījumā datubāze, kas fiksēta publikācijā, ne-
apturami noveco jau nākamajā dienā pēc izdošanas, 
tomēr attiecīgajā laika brīdī tas bija unikāls izdevums.

Latvijas grāmatu piedāvājuma datubāze bija 
pirmais komerciālās informācijas apkopojums par 
publicētajiem izdevumiem, kas bija brīvi pieejams 

tīmekļvietnē www.gramatuinfo.lv. Tikai pēc vai-
rākiem gadiem lielākie grāmattirgotāji izveidoja 
savus e-veikalus un attīstīja tiešsaistes grāmatu 
katalogus.

Viena no svarīgākajām profesionālām LGTA 
darbībām bija iknedēļas grāmatu piedāvājuma 
informācijas apkopošana biļetenā Grāmatu Jau-
numi un  tā izplatīšana abonentiem. To vidū bija 
plašs grāmattirgotāju loks, arī tie, kas nebija asoci-
ācijas biedri, izdevēji un pat ASV Nacionālā kongre-
sa bibliotēka. Grāmatu Jaunumus visvairāk sākotnēji 
saņēma pa pastu vai faksu, e-pasta abonentu bija 
mazāk nekā vienas rokas pirkstu. Tobrīd izdevums 
sniedza pilnīgāko informāciju par Latvijas grāmatu 
piedāvājumu un to provizoriskajām cenām.

Paradoksāli, bet, augot grāmatu cenām, grāmat-
veikali vai grāmatu plaukti te pačabēja, te atkal ra-
dās no jauna citās, neparastās vietās. Tomēr grāmat-
tirgotāji ir sīksti ļaudis, kas neatsakās no sava sapņa 
pievienot garīgām vērtībām ekonomisko jēgu. 

No kreisās: Diāna Kurpniece, Vija Proboka, Ina Golubeva
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silvija tretjakova,   
Latvijas Nacionālās bibliotēkas  
Bērnu literatūras centra vadītāja

lasītājiem vajadzīgas 
grāmatas, Bet grāmatām – 

lasītāji 

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes 
(LBJLP) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centra (BLC) aizsākumi meklējami 1993. 
gadā, kad tikko bija atvērušās robežas un biblio-
tekāri, kā arī citi grāmatnieki, varēja doties plašajā 
pasaulē, iedvesmoties un, pārdomājot redzēto, 
censties pārveidot institūcijas un biedrības Latvijā 
mērķtiecīgai darbībai un nozares attīstībai. LBJLP 
ir Starptautiskās bērnu un jaunatnes grāmatu pa-
domes (IBBY) dalībniece, tā ir vairāk nekā 70 valstu 
nacionālo sekciju apvienība. IBBY misija ir apvienot 
un rosināt profesionālai sadarbībai visu to profesiju 
pārstāvjus, kuri ir starpnieki starp lasītāju un bērnu 
un jaunatnes grāmatu, lai palīdzētu sekmēt labas 
bērnu un jaunatnes literatūras lasīšanu, izdošanu, 
izplatīšanu un pieejamību. LBJLP mājvieta vienmēr 
ir bijusi Bērnu literatūras centrā. 

Esmu pateicīga apstākļu sakritībai un liktenim, 
kas ļāvis man būt interesantu notikumu un pozitīvu 
pārmaiņu dalībniecei. Visvairāk lepojos ar lasīšanas 
veicināšanas programmu “Bērnu un jauniešu žūrija”, 
ko manis vadītā septiņu cilvēku, īstenībā 6,5 cilvēku, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas nodaļa īsteno nu jau 

astoņpadsmit gadus Latvijā un no 2007. gada arī lat-
viešu centros visā pasaulē. 

Gluži no nekā, tomēr ar lielu ticību, ka kaut kur 
tepat blakus mīt bērni, kuri gribētu lasīt labu lite-
ratūru, 2001. gadā mēs iesākām nelielu projektu – 
eksperimentu Rīgā un Rojā. Bērnu žūrijā togad pieda-
lījās 91 bērns. Eksperiments bija izdevies, bibliotēkā 
atgriezās arvien vairāk skeptisko bērnu, kuri bija to 
pametuši, jo jaunu, tīkamu grāmatu tur bija par maz; 
aizrautīgajiem lasītājiem un grāmatu vērtētājiem pie-
vienojās draugi, brāļi un māsas, kuri līdz tam uzskatīja 
bibliotēku par garlaicīgu iestādi un nebija to apmek-
lējuši. Izlases kolekcija, kuras grāmatu vāciņi bija re-
dzami krāsainā plakātā, piesaistīja bērnus arī tādēļ, ka 
bija aptverama – 24 līdz 28 nosaukumi katru gadu, 
turklāt bija jāizlasa tikai savas vecumgrupas 5 līdz 7 
grāmatas un par labākajām jādod savs vērtējums. 

Piecpadsmit gadus Bērnu un jauniešu žūriju at-
balstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, šobrīd “sēklas 
naudu” dod LR Kultūras ministrija, bet lielākoties 
bibliotēkas pašas pērk pēc mūsu ieteikuma aktuā-
las, lasītprieku veicinošas grāmatas, rīko bērniem 
pasākumus un diskusijas par grāmatām. BLC gādā 
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par skaistiem svētkiem noslēgumā un dažādiem vil-
tīgiem paņēmieniem, kā mazos lasītājus noturēt pie 
lasīšanas un pabeigt darbu, aizpildot elektronisko 
anketu. Bibliotekāri, skolotāji un vecāki ir labi palīgi, 
īpaši pēc 2012. gada, kad līdztekus Bērnu un jaunie-
šu žūrijai sāka darboties Vecāku žūrija, kas arī vērtē 
grāmatas un visu programmu.      

Ideja par šādu “organizēto lasīšanu” ir aizgūta no 
Nīderlandes, 1996. gadā Groningenā man bija lieliska 
iespēja piedalīties IBBY kongresā, satikt kolēģus, uzzi-
nāt par šo programmu un vēlāk, pielāgojot to mūsu 
valsts apstākļiem, kopā ar domubiedriem īstenot Lat-
vijā un šobrīd jau arī 55 latviešu centros pasaulē.  Ap 
20 tūkstošiem lasītāju un vērtētāju katru gadu ar in-
teresi lasa un pēc tam gaida pavasari, kad atkal varēs 
sākt lasīt programmas jauno grāmatu kolekciju. 

Bērnu un jauniešu žūrija ir sasniegusi labus rezul-

tātus lasītprieka veicināšanā, lasītprasmes attīstībā 
un sekmējusi pozitīvu ietekmi uz grāmatniecības 
procesiem, jo izdevējiem, šķiet, ir lielāka drosme 
izdot vērtīgas, nekomerciālas ievirzes grāmatas, 
censties publicēt interesantas formas un neparasta 
satura grāmatas. 

Visu pastāvēšanas laiku lasīšanas veicināšanas 
programmu visvairāk atbalstījuši tieši izdevēji. Viņi 
ir diskutējuši un aktīvi piedāvājuši interesantus 
oriģinālliteratūras darbus un tulkojumus. Pavasarī 
iegādājoties grāmatas lasīšanas veicināšanā iesais-
tītajām bibliotēkām, izdevniecības vienmēr ir no-
drošinājuši visizdevīgāko cenu, pielāgojušas ievēro-
jamas atlaides. Tāpat Lielajos lasīšanas svētkos, kas 
noslēdz gadu ilgušo lasīšanas un vērtēšanas posmu, 
ikviens to dalībnieks ir saņēmis dāvanā vērtīgas grā-
matas. Pēdējos gados, kad daudzi iesaistās Vecāku 
žūrijā, Lielajos lasīšanas svētkos nosaucam un ap-
balvojam arī čaklākos lasītājus pieaugušos, kuri pa-
līdz mums veicināt lasītprieku skolās un sabiedrībā, 
arī viņi saņem dāvanā grāmatas. 

Kas dod spēku gadu no gada cīnīties par prog-
rammas finansējumu? Tie ir bērni, kuri ekskursiju 
laikā Gaismas pilī, priekpilni sauc: to esmu jau izla-
sījis, to arī... un tā ir mana mīļākā grāmata. Kad būs 
nākošā kolekcija? Izdevēji, savukārt, interesējas, kā 
klājies viņu grāmatām, un atzīst, ka 15 grāmatas, 
trīs katrā vecumgrupā, kas katru gadu saņem lasī-
tāju visaugstāko novērtējumu, ir lielisks rādītājs, lai 
zinātu, kas lasītājam patiešām patīk. Reiz rakstnieks 
Māris Bērziņš, saņemdams Vecāku žūrijas balvu par 
grāmatu “Svina garša”, man teica, ka mūsu žūriju 
viņš ļoti respektē, jo zina, ka balsotāji patiešām grā-
matu ir izlasījuši. 

Lai saglabātu Bērnu, jauniešu un Vecāku žūrijas 
sasniegtos rezultātus lasītprieka veicināšanā un po-
zitīvo ietekmi uz grāmatniecības procesiem, kā arī 
bibliotēku sadarbību valstī, jāturpina iesāktais darbs. 

Kolekcijas iegādei valsts līdzekļu 1 eiro pievienojas 
vietējais finansējums un atbalstītāju līdzekļi – 2, 5 eiro 
apjomā. Ja nebūtu šī 1 eiro, visticamāk, līdzekļi tiktu 
citiem mērķiem. Mēs piesaistām miljonus grāmat-
niecības nozarei. Lai grāmatām latviešu valodā būtu 
arī ieinteresēts, gudrs lasītājs, finasējumam lasīšanas 
veicināšanai ir jābūt prognozējamam un ilglaicīgam.

Lielākā daļa no Bērnu literatūras centra kolektīva kopā ar ēnām. 
2017. gads

Lielie lasīšanas svētki LNB. 2017. gads
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līga Buševica,  
LR Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas pārstāve

grāmatNiecīBa  –  
dzīvs orgaNisms  ar misiju 

uN uzdevumu 

Grāmatas ir noslēpumaina lieta – pasaule tajās ie-
kļūst caur valodu, lai kļūtu par stāstu, sajūtu un noti-
kumu – brīvu telpu domāšanai un iztēlei.

Šī brīvības garša visticamāk vieno cilvēkus, kas 
gatavi ziedot laiku un savu vienīgo galvu vākos ie-
sietajām savvaļas pasaulēm – grāmatu izdevējus, 
autorus, tulkotājus, dizainerus un lasītājus. 

Šāda brīvības brālība ir iespējama arī Latvijā, patei-
coties tiem, kas raksta, rediģē, tulko, veido dizainu, 

sagatavo izdošanai un, galu galā, šķirsta, lasa un 
vērtē. Vīzija par šo vienību ir tas, kas vienmēr man 
palīdzējis uz Latvijas grāmatniecību lūkoties kā uz 
dzīvu organismu, kurā katram ir sava misija un uzde-
vums. Prieks un gandarījums ir tad, ja šis organisms 
var sekmīgi funkcionēt, attīstīties un augt Latvijas 
vidē un valodā. Svarīgi, lai šī apziņa ļauj sajusties 
reizē brīvam un reizē nozīmīgam tajā, ko vari darīt 
Latvijas labā.
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Šo gadu garumā Latvijas Grāmatizdevēju asociācija 
palīdzējusi veidot, celt un stiprināt Latvijas grāmatu 
māju. Noturējusies laiku maiņās un krīzes situācijās. 
Ikdienas darbā rūpējoties un svētku reizē priecājoties 
par Grāmatu svētkiem, ielām, par Zelta ābeli. Pacietīgi 
nesusi Latvijas grāmatas vārdu pasaulē – Frankfurtē, 
Leipcigā, Boloņā un Londonā. 

liega Piešiņa, 
radiobalss, Grāmatizdevēju draugs 2000

māja Bez grāmatas ir kā 
miesa Bez dvēseles

Cicerons

Pārfrāzējot Ciceronu – rakstnieks ir grāmatas dvē-
sele, bet par tās miesu rūpējas izdevējs. Vienlīdz svarī-
gi ir abi. Tikai auglīgā tandēmā rodas brīnums  –  grā-
mata, kas nonāk lasītāja rokās.

Lai neapsīkst darba griba, jaunas idejas un veselīgs 
spīts  –  radot un izdodot grāmatas mūsu Latvijā! 
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ieva Bečere,
Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore

Mīļie grāmatizdevēji!

Latvijas drukas industrijas vārdā sveicu jubilejā un pa-
teicos par prieku, gandarījumu un lepnumu, ko mums 
šo gadu laikā sagādājis kopīgi veikts darbs, kura rezul-
tātā pie lasītājiem nonākuši grāmatu miljoni.

Būtiskākais, protams, ir autora radītais saturs, to-
mēr grāmata ir arī rokās paņemams priekšmets ar 
noteiktu izskatu, izmēru, svaru un naudas izteiksmē 
izteiktu vērtību, kas vieš pārliecību, ka tās saturs ir 
reāls un tiešām pastāv. Grāmata ieved autora radīta-
jā iztēles pasaulē, bet vienlaikus arī gluži fizioloģiski 
iedarbojas uz visām mūsu maņām. Apdrukātās lap-

puses ne tikai rāda tekstu un attēlus, tās smaržo pēc 
tipogrāfijas krāsas, lakas un līmes un šķirstot čaukst 
rokās. Sējums iegulstas plaukstās raupjš kā grants, 
gluds kā zīds vai maigs un mīksts kā samts. 

Grāmatu lasīšana ir kā ķīmiska reakcija. Pēc jebkuras 
grāmatas izlasīšanas cilvēks vairs nav tāds pats, kā līdz 
tam, jo katra izlasīta grāmata atstāj cilvēkā pēdas. 

Lūdzu, uzticiet mums arī turpmāk jūsu ieceru pār-
vēršanu izcilās grāmatās! Un strādāsim kopā tā, lai 
ķīmiskā reakcija, ko tās izsauks cilvēku prātos, pada-
rītu tos gudrākus un labākus.

svētku sveicieNi kolēģiem 
uN sadarBīBas PartNeriem                                                                                 
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jānis leja, 
izdevniecības Avots direktors,  
LGA kopš 1993, 
LGA valdes priekšsēdētājs (2009 – 2012), valdes loceklis

tik Patīkami...
Pielikt roku uN 
vezumu Pacelt

Rainis

Ir vezuma vilcēji, ir stūmēji, ir uzmundrinātāji un līdzi 
gājēji. Gadās arī pa kādam vīpsnātājam. Pēdējie pa-
rasti nepamana ne grambas ceļā, ne mazos cinīšus, 
kas var apgāzt lielo vezumu, ne stāvos kāpumus, ne 
kritumus.

Bieži vien mēs darbu steigā nepiefiksējam, neno-
vērtējam, pieņemam kā pašu par sevi saprotamu to 
ieguvumu, kas panākts gadu gaitā. Un viens no tiem 
ir tā vārdos neizsakāmā kopības sajūta, kas virmo 
gaisā ikvienā asociācijas organizētajā grāmatizde-
vēju kopā būšanas reizē, ikvienā lielākā vai mazākā 
izstādē vai grāmatu svētkos. Tad pārņem lepnums 
un prieks, apziņa, ka grāmata daudziem jo daudziem 
ir nepieciešama. Šajās tikšanās reizēs ir ne vien svarī-

gi satikt kolēģus, bet arī novērtēt paveikto, priecāties 
par kolēģu atradumiem un veiksmēm, smelties ide-
jas, uzklausīt lasītājus. Un pats jaukākais, ka dažādo iz-
devēju vidū nevalda ne skaudība, ne ironiskais – man 
ir vairāk pircēju, labākas grāmatas, tātad es strādāju 
labāk, pelnu vairāk.

Vislabāk, ja ir gana. Cik nu kuram un ko kuram 
vajag – naudas, varas apziņas, bet jaukāk, ja tā ir 
kopības apziņa, pleca sajūta, saprotot, ka visi darām 
ļoti vajadzīgu darbu, tāpēc, Raiņa vārdiem runājot, –

Nenogrimt mazajos darbos
Un ikdienā nezaudēt zvaigznes...
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renāte Punka, 
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas 
pašreizējā valdes priekšsēdētāja

daudzPuNktes vietā...   

Šajās lappusēs lasāmas atmiņas par dažādiem pos-
miem asociācijas vēsturē. Protams, redkolēģijai būtu 
gribējies no dažiem ilggadējiem biedrības aktīvis-
tiem saņemt izvērstāku izklāstu, taču paldies katram, 
kuram pietika vēlēšanās un atradās laiks īsākam vai 
garākam rakstījumam, liekot lietā iedzimto humora 
izjūtu, ļaujot izpausties savas personības lietišķākai 
vai dzejiskākai šķautnei. Krājuma tapšanas laikā ne 
reizi nācies dzirdēt, ka šis process izrādījies intere-
sants un ļāvis notraukt putekļus no piemirstām, bet 
svarīgām lietām, kas nu piefiksētas vienkopus. Ja šis 
izrādīsies iedīglis kādam plašākam pētījumam – izcili. 
Ja ne – vismaz daļiņa lepnuma un prieka, smieklu un 
asaru par pirmo kopābūšanas ceturdaļgadsimtu ne-
zudīs. Man ticis tas godpilnais uzdevums teikt dažus 
ceļa vārdus turpmākajiem darbiem un nedarbiem. 

Šķiet, Latvijas izdevēju apvienība pašlaik stabi-
li turas labā formā – varam apgalvot, ka tā pārstāv 
lielāko daļu izdevēju, kas nopietni strādā šajā no-
zarē un uzskata grāmatu izdošanu par savu pamat-
nodarbošanos (vai  vienu no tām). Vismaz trīs vai 
četri mūsu biedri tiek iekļauti katrā Grāmatniecības 
padomes sastāvā, kur brīžiem visai sparīgi un tem-

peramentīgi sargā izdevēju intereses. Grāmatniecī-
bas padomes priekšsēdis par grāmatnieku rūpēm, 
bažām un vajadzībām vēsta Nacionālajā kultūras 
padomē un Radošo industriju padomē. Kopīgi sa-
darbojoties, grāmatu mākslas balvai “Zelta ābele” 
iegūts nacionālās nozīmes radošo industriju balvas 
statuss, plecu pie pleca ar bērnu literatūras orga-
nizācijām un autoriem esam aizstāvējuši gan Jāņa 
Baltvilka balvu, gan Bērnu žūrijas dziļo jēgu un pa-
matotās vajadzības. PVN krīzes laikā esam stāvējuši 
pie simboliskā  grāmatu sārta un burtiski sēdējuši uz 
Saeimas un ministriju kabinetu sliekšņa, lai atgūtu 
grāmatām nodokļu labvēlības statusu. Tieši tobrīd 
vēl ciešāka tapa sadarbība ar Baltijas kaimiņiem, tal-
kā brauca zviedru izdevēji, Eiropas grāmattirgotāji 
un nostiprinājās pārliecība, ka Latvijas asociācijai 
jāpievienojas Eiropas Grāmatizdevēju federācijai. 
Kopš 2014. gada šī iecere kļuvusi par faktu. 

Sadarbība ar Eiropas kolēģiem ļauj iegūt nepastar-
pinātu informāciju par dažādām norisēm likumdoša-
nas jomā, iespēju plašākai pasaulei stāstīt par to, kas 
rūp mums, un pretī uzzināt gan pozitīvo pieredzi, gan 
to, kādi draudu mākoņi savilkušies pār kolēģu galvām 
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Gatavojoties Baltijas valstu lielajam uznācienam Londonas grāma-
tu tirgū. Tallina, 2016. gada maijs

Izdevēju seminārā Stokholmā. 2003. gadsRenāte Punka, Zviedrijas Grāmatizdevēju asociācijas prezidents 
Jonass Modigs un Ingrida Vāverniece Stokholmas kolēģu birojā 
2003. gada decembrī ar iepriekšējo prezidentu portretiem fonā. 
Toreiz zviedru asociāciju vēl ne reizi nebija vadījusi sieviete. Iespē-
jams, arī baltiešu piemērs izrādījies diezgan iedvesmojošs...

Pēc brīža šajā krāšņajā Viļņas Universitātes sēžu zālē Latvija kļūs par 
FEP dalībvalsti. 2014. gadsALDUS seminārs Rīgas Grāmatu svētkos. 2016. gads
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citās zemēs. Ar daudz lielāku izpratni varam iesaistī-
ties arī pārrunās par izdevējiem svarīgām izmaiņām 
gan visas Eiropas, gan pašmāju likumos. Gribētos ce-
rēt, ka gan autortiesību modernizācijā, gan elektro-
nisko grāmatu izplatīšanas un pieejamības principu 
apspriešanā – šie sarežģītie un daudzpusīgie jautāju-
mi pašlaik atrodas uz apspriežu galdiem pašu mājās 
un Briselē – izdosies rast gan autoriem, gan izdevē-
jiem, gan sabiedrībai pieņemamu risinājumu. 

Kopš 2016. gada esam iesaistījušies projektā 
ALDUS – salīdzinājumā ar vērienīgajiem Frankfurtes, 
Boloņas un Romas grāmatu tirgiem mēs ar lietuvie-
šu kaimiņiem šajā kopienā esam salīdzinoši nelieli 
partneri, tomēr tas mūs padarījis krietni redzamākus 
lielajā Eiropas grāmatu gadatirgu kartē. Un ļauj arī 
pašu mājās paveikt šo to, kas citādi vēl arvien būtu 
vien ieceres līmenī. Varētu vien vēlēties tikpat lielu 
atbalstu šādu projektu realizācijā, kādu saņem lietu-
viešu kolēģi. Daļa finansējuma katram partnerim jā-
nodrošina vai jāpiesaista pašiem – diemžēl ar biedra 
naudām šim nolūkam nekādi nepietiek, arī specifis-
kajos konkursos ar citām  nozarēm dalāmās summas 
ir samērā nelielas, tāpēc nākas krietni palauzīt galvu, 
kā īstenot visu plānoto. Lai iegūtos līdzekļus liktu lie-
tā iespējami lietderīgāk, labprāt uzklausām biedru 
vēlmes un arī turpmāk priecāsimies par ierosināju-
miem, kādas tēmas izvēlēties izglītojošajiem semi-
nāriem, kādus lektorus aicināt. Un, protams, ikreiz 
ceram uz klausītāju atsaucību un aktivitāti. 

Gandarīti varam būt arī par pašreizējo Latvijas 
grāmatniecības popularizēšanas modeli pasaulē. 
Kopā ar Latvijas Rakstnieku savienību un Ventspils 
Starptautisko rakstnieku un tulkotāju māju izveido-
tā Memoranda padome ļāvusi padarīt daudz caur-
redzamāku un saprotamāku autoru un darbu atla-
ses procesu, tiesa, viedokļu apmaiņa reizēm ir gana 
ugunīga, taču tā notiek, un pa šiem diviem gadiem 
visi esam daudz iemācījušies. Varētu teikt – beidzot 
ielikti pamati sistēmai, ko būtu vajadzējis izveidot 
jau krietnu brīdi agrāk, skaidrāk iezīmējies arī reāli 
nepieciešamais naudas apjoms, lai atbalsts Latvijā 
radīto grāmatu eksportam bezcerīgi neatpaliktu no 
tā, ko piedāvā citas valstis. Grūtākais uzdevums būs 
noturēt sasniegto, nepazaudēt ne veiksmīgās iestrā-
des, ne kopdarbošanās principus. 

Asociācijas valde strādā aktīvi un konstruktīvi – 
astoņos gados, kopš piedalos sēdēs, katrs vairākkārt 
atnesis kādu vērtīgu ideju, pieredzi, ieteikumu. It kā 
jau gads rit tikpat cikliski kā pati grāmatu izdošana – 
no viena grāmatu dizaina konkursa līdz nākamajam, 
no grāmatu svētkiem līdz grāmatu svētkiem. Tomēr 
allaž ar kādu intrigu saistās sēde, kurā Guna Bīriņa ceļ 
priekšā ideju par kārtējās “Zelta ābeles” ceremonijas 
tēmu un iespējamiem vadītājiem, vienmēr jau krietni 
pirms grāmatu svētkiem prātojam, kādai aktualitātei 
pievērsties profesionālajā programmā. Ne visus ietei-
kumus un vēlmes izdodas uzreiz piepildīt – tuvākajos 
plānos noteikti ir asociācijas mājaslapas modernizā-
cija, papildinot to ar jaunām funkcijām. Noteikti jā-
domā par plašāku kampaņu grāmatas un lasīšanas 
reputācijas stiprināšanai – te noderīgas varētu izrā-
dīties kaimiņu un citu Eiropas kolēģu idejas. Tāpat 
gribētos, lai par pastāvīgu ilglaicīgu programmu top 
kultūrvēsturisko projektu konkurss grāmatu izdoša-
nai svešvalodās. 2016. un 2017. gadā tas ļāva tapt 
septiņām skaistām un vērtīgām grāmatām, būtu lie-
liski, ka arī turpmākajos gados mēs varētu to lolot 
un pilnveidot asociācijas paspārnē. 2017. gada no-
galē pēc LGA ierosmes Latvijas Kultūras akadēmijas 
Zinātniskās pētniecības centrā pēc ilgāka pārtrau-
kuma tika sīkāk pētīti tieši lasīšanas paradumi – re-

Pēc FEP kopsapulces delegātu pieņemšanas pie Austrijas preziden-
ta Vīnē 2015. gada maijā. No labās: Renāte Punka, FEP prezidents 
Pierre Duittell, Lietuvas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektore 
Aida Dobkevičūte
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zultāti ir patīkami iedvesmojoši, šķiet, grāmatizde-
vējiem vēl krietnu laiku būs gan pircēji, gan lasītāji.  

Tāpat nākotnes plānos sava vieta ir dažādām iz-
glītības programmām nozares profesionāļiem. Nav 
jau noslēpums, ka pieredzējuši literārie redaktori un 
korektori, tāpat tehniskie un mākslinieciskie redaktori 
un ražošanas speciālisti ir liels deficīts – vecākās pa-
audzes pārstāvji, kuri amata prasmi slīpējuši vēl “pie 
padomju varas”, pamazām dodas pelnītā atpūtā, da-
žās izdevniecībās notiek arī “līdzekļu optimizācija”, 
atsakoties no dažiem būtiskiem “pilnā izdevējdarbī-
bas cikla” elementiem. Cieš grāmatu kvalitāte, neno-
tiek iemaņu pārmantošana, sarūk, piemēram, redak-
toru korpuss. Savulaik literāro redaktoru programma, 
ko cerīgi sāka organizēt LU Humanitāro zinātņu 
fakultāte (tobrīd Mūsdienu valodu fakultāte), saskā-
rās ar problēmu, ka tikai nedaudzi beidzēji turpināja 
iegūtās zināšanas slīpēt nozarē. Arī asociācijas izdev-
niecībām nebija viegli nodrošināt apmācību un prak-
ses vadību, jo trūka laika un cilvēku resursu. Šobrīd 
gatavojamies ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu 
veidot redaktoru un citu izdevniecībās nepieciešamu 
profesiju tālākizglītības programmu un apsveram 
piemērotākos sadarbības partnerus šim nolūkam.

Vērojot, kā pēdējos gados izdevēju vidē ne tikai 
pazūd un likvidējas iepriekš spēcīgas, lasītāju iecienī-
tas izdevniecības, bet arī parādās jauni, cerīgi apgādi, 
gribas ticēt, ka gaidāmā paaudžu nomaiņa gan Lat-

vijas grāmatniecībā, gan asociācijā noritēs veiksmīgi. 
Būtiski ir apzināties, ka nekas nerodas tukšā vietā – ir 
bijušas kļūdas, klupieni, bet arī daudz skaistu, spilgtu 
brīžu, par dažiem atgādinās arī šis krājums. 

Pārņemiet no pieredzējušiem kolēģiem visu, 
ko varat iemācīties, īpaši jau rūpīgo attieksmi pret 
faktiem, valodas smalkumiem, iejutīgu redaktūru, 
uzmanīgu korektūru. Kopiet daudzveidību gan sa-
turā, gan veidolā! Neļaujiet izmirt profesijām, kas ir 
būtiska grāmatniecības sastāvdaļa! Ja taupības no-
lūkos atsakāmies no redaktora un korektora, izvēla-
mies lētāko, nevis zinošāko un talantīgāko tulkotāju 
vai maketētāju, cieš grāmatas lasāmība šī jēdziena 
visdažādākajās nozīmēs. Iespējams, lasītājs pat īsti 
neapzinās, kas tieši liedz izbaudīt grāmatas saturu 
un formu, taču šādi mēs pašrocīgi mazinām vēlmi 
lasīt, atbaidām pircējus un atbalstām viedokli – nav 
jau vērts lasīt, piemēram, tulkojumu, kur mudž no 
kļūdām un neveiklībām, labāk lasīšu oriģinālvalodā 
vai nepiepūlēšos nemaz.

Ik pa laikam nozarē uzbango kārtējais sašutuma 
vilnis par (ne)godīgu konkurenci. Te kāds žurnālists 
sarīko nejauku, provokatīvu uzbrukumu autortiesī-
bām un godīgai izdevējdarbībai, sagrozot faktus un 
mēģinot pierādīt, ka mūsu apjomu ziņā tik nelielajā 
tirgū labu grāmatu iespējams saražot par sviest-
maizi. Te – ak vai, ne pirmo reizi – izveicīga, bet ne-
godprātīga izdevēja kārtējais pārkāpums met ēnu 
uz visu nozari, bet tos, kas pret šādu nelāgu praksi 
iebilst, pat pašus cenšas vainot nomelnošanā. Šādās 
reizēs vienmēr izskan jautājums, vai nebūtu pienācis 
laiks pieņemt kādu ētikas kodeksu  (kādi ir katrā sevi 
cienošā nozarē!), ieviest “melnos” un “baltos” saraks-
tus, galu galā – atgriezties pie izdevēju licencēšanas. 
Bet tā savā ziņā būtu vārda brīvības ierobežošana, 
ko diez vai alkstam piedzīvot tikai tādēļ, ka dažs labs 
to pārpratis un neizmanto, kā pieklātos. 

Novēlu mūsu nozarei gādāt par tik augstu grāmatas 
un izdevēja prestižu, ka šādas problēmas paliktu pa-
gātnē kā nepieļaujamas, bet pircēji un lasītāji kāri pirk-
tu jaunumus par grāmatas patieso cenu. Bet arī mums 
pašiem latiņa jātur augstu, jātur godā valoda, autori, 
lasītāji, viss skaistais, gudrais, emocionāli un intelektu-
āli bagātais, ko varam gūt tikai pašu radītajā – grāmatā.

FEP delegācija apmeklē vēsturisko Blackwell grāmatnīcu Oksfordā.  
2017. gads
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Varētu teikt, ka LGA biedru skaits laika gaitā nedaudz 
svārstījies, tomēr kopumā saglabājies relatīvi stabils. 
Dibināšanas gadā asociācijā bija 28 biedri, bet ko-
pumā šajos 25 darbības gados īsāku vai ilgāku laiku 
biedra vai atbalstītāja statusā ar LGA bijuši saistīti 122 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Adria Books

AGB

Alberts XII 

Annele

Apgāds Priedaines

Arkhipov Production 

Artava

Asja

Atēna

Avīze

Augsburgas institūts 

Austra

Avots

Balta

Burtene

Cīrulis

Dace Priede

Datorzīnību centrs

Daugava

Dienas Grāmata

Doma, Latvijas Mākslas muzeju apvienības izdevniecība 

Egmont Latvija

Elpa-2

Enigma 

Enteos

Eve

Gandrs

Grāmata

Gulbis

Hermess

Iljus 

Izglītības soļi 

Jāņa Rozes apgāds

Jāņa sēta 

Jaunā Daugava

izdevēji. Daži uz laiku apturējuši darbību asociācijā, 
lai vēlāk atkal atgrieztos, – iemesli aiziešanai ir bijuši 
gan neapmierinātība ar konkursa “Zelta ābele” žūrijas 
lēmumiem, gan asociācijas kopējie lēmumi nodokļu 
politikā. Ir izdevniecības, kam mainījies nosaukums, 
ir tādas, kas pārdēvētas vai mainījušas saimniekus 
institūciju sapludināšanas rezultātā – kā Latvijas Aka-

dažI SvarīgI FaktI

lga Biedri

aktīvi darbojas pašlaik grāmatas neizdod
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Adria Books

AGB

Alberts XII 

Annele

Apgāds Priedaines

Arkhipov Production 

Artava

Asja

Atēna

Avīze

Augsburgas institūts 

Austra

Avots

Balta

Burtene

Cīrulis

Dace Priede

Datorzīnību centrs

Daugava

Dienas Grāmata

Doma, Latvijas Mākslas muzeju apvienības izdevniecība 

Egmont Latvija

Elpa-2

Enigma 

Enteos

Eve

Gandrs

Grāmata

Gulbis

Hermess

Iljus 

Izglītības soļi 

Jāņa Rozes apgāds

Jāņa sēta 

Jaunā Daugava

dēmiskā bibliotēka pēc iekļaušanas LU sastāvā. Dažus 
diemžēl nācies arī izslēgt par neētisku rīcību. Diemžēl 
ir arī krietns skaits tādu reiz cerīgu un talantīgu izde-
vēju, kuru veikums nu jau diemžēl apskatāms vairs 
tikai publisko un privāto bibliotēku plauktos. Te no-
teikti jāpiemin Māras Caunes vadītais “Preses nams”, 
augstvērtīgu tulkojumu izdevēji “AGB” un “Atēna”, vēl 

citi. Pārlūkojot sarakstu, jāsecina, ka no sākotnējiem 
dibinātājiem  pašlaik asociācijā pilntiesīga biedra 
statusā darbojas pieci, bet nepārtraukti kopš dibi-
nāšanas – tikai četras izdevniecības: “Avots”, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, “Pētergailis” un “Zinātne”. Prie-
cājamies, ka kopš 2017. gada pēc ilgāka pārtraukuma 
ar mums atkal kopā ir “Zvaigzne ABC”.

dažI SvarīgI FaktI
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumava

Jura Apgāds 

Jurika

Kabata

Karogs

Kontinents

Krauklītis 

Krūklis 

Kur Rodas

Lanateks 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Latvijas Bībeles biedrība 

Latvijas Enciklopēdija

LNB

LU Akadēmiskais apgāds 

Latvju kultūra 

Lauku apgāds 

Lauku Avīze / Latvijas Mediji no 2017

Librum 

Liels un mazs 

Lielvārds 

Liepnieks un Rītups 

LiePu

Liesma

Lietišķās apmācības centrs 

Likteņstāsti 

Literārā brālība 

Mācību grāmata  

Madris 

Mansards 

Mans īpašums 

Memento Latvija 

Multimediju centrs 

Multineo 

Nacionālais Medicīnas apgāds 

Neputns 

N.I.M.S.

Norden AB

Nordik 

Olna

Omnia Mea

Patmos 

Pētergailis

Preses nams 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumava

Jura Apgāds 

Jurika

Kabata

Karogs

Kontinents

Krauklītis 

Krūklis 

Kur Rodas

Lanateks 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Latvijas Bībeles biedrība 

Latvijas Enciklopēdija

LNB

LU Akadēmiskais apgāds 

Latvju kultūra 

Lauku apgāds 

Lauku Avīze / Latvijas Mediji no 2017

Librum 

Liels un mazs 

Lielvārds 

Liepnieks un Rītups 

LiePu

Liesma

Lietišķās apmācības centrs 

Likteņstāsti 

Literārā brālība 

Mācību grāmata  

Madris 

Mansards 

Mans īpašums 

Memento Latvija 

Multimediju centrs 

Multineo 

Nacionālais Medicīnas apgāds 

Neputns 

N.I.M.S.

Norden AB

Nordik 

Olna

Omnia Mea

Patmos 

Pētergailis

Preses nams 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Profesora Roberta Feldmaņa fonds

Prometejs 

Puse 

RaKa

Randa 2

Rasa 

Rasa ABC

Rīgas Paraugtipogrāfija 

Rīgas Stradiņa universitāte

Rija

Rota 

Sana Solaris 

Sapņu spalva 

Sarma S, Ruskas IU

Sētava 

Sibīrijas bērni 

Signe 

Skarabejs 

Sol Vita

Sorosa fonds Latvija

Sprīdītis 

Sporta Pasaule 

Stārķis 

Svētdienas Rīts 

Tapals 

Teātra anekdotes 

The White Book 

Tiesiskās informācijas centrs 

Tiesu namu aģentūra 

Turība

Uguns 

Vaga 

Vaidelote

Valērija Belokoņa izdevniecība 

Valters un Rapa 

Veidlapu izdevniecība 

VESTA-LK 

Vieda 

Vizuālais elements 

Zaigas Jansones izdevniecība 

Zinātne 

Zoldners un partneri 

Zvaigzne ABC 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Profesora Roberta Feldmaņa fonds

Prometejs 

Puse 

RaKa

Randa 2

Rasa 

Rasa ABC

Rīgas Paraugtipogrāfija 

Rīgas Stradiņa universitāte

Rija

Rota 

Sana Solaris 

Sapņu spalva 

Sarma S, Ruskas IU

Sētava 

Sibīrijas bērni 

Signe 

Skarabejs 

Sol Vita

Sorosa fonds Latvija

Sprīdītis 

Sporta Pasaule 

Stārķis 

Svētdienas Rīts 

Tapals 

Teātra anekdotes 

The White Book 

Tiesiskās informācijas centrs 

Tiesu namu aģentūra 

Turība

Uguns 

Vaga 

Vaidelote

Valērija Belokoņa izdevniecība 

Valters un Rapa 

Veidlapu izdevniecība 

VESTA-LK 

Vieda 

Vizuālais elements 

Zaigas Jansones izdevniecība 

Zinātne 

Zoldners un partneri 

Zvaigzne ABC 
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1994  –

1995 –

1996 –

1997  –

1998 Žūrijas speciālbalva
 Ilmāram Blumbergam (P. Pētersons “Lugas”)
1999 –

2000  Labākā ilustrētāja – Anita Paegle
               Labākie mākslinieki – Gita Okonova, 
 Mārtiņš Krūklis – par svaigāko ideju
                (Gundega Repše “Īkstīte”)

2001 Juris Petraškevičs 
 (Spekke. Atmiņu brīži. Sērija “Pieskārieni”)

               Labākā ilustrētāja – signe Ērmane 
 (“Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu”)

2002 Gada māksliniece Dina ābele 
 (“20. gadsimta teātra režija pasaulē un 
 Latvijā”, “Lietus lāse”) 

 Labākā ilustrētāja Gundega Muzikante
 Agnesei Bulei žūrijas atzinība 
 par māksliniecisko jaunradi 

2003 elīzai Vanadziņai balva par augstu 
 grafisko kultūru grāmatu dizainā

 Gitai Okonovai-treicei – balva par 
 gada veikumu grāmatu mākslā

 Ingrīdai Zābere īpaša balva par spožu radošas 
 personības atklāsmi grāmatā “Par Vilni Zāberu”

 Mārim sīmansonam par stilistiski smalku apgāda
 “Atēna” vienota tēla veidošanu

2004 elīza Vanadziņa  (S. Paruļskis “Trīs sekundes 
 debesu, F. S. Ficdžeralds “Lieliskais Getsbijs”, “Katram  
 bija sava Rīga”, K. Išiguro “Kad mēs bijām bāreņi”)

2005 Žūrijas speciālbalva grāmatai
 “Pasakas par bērnu dzīvi” 
 Sastādītāja Inese Zandere

2006  Kristianam Šicam par žanra stilistikas izpratni 
 un pārliecinošu risinājumu 

“zelta āBele”. gada māksliNieki
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2006  Ivetai Zāģerei  par smalkām novitātēm grafiskās   
 kultūras robežu paplašināšanā

 Par sarežģītu un ļoti nepieciešamu teritoriju   
 apgūšanu Gaismas speciālajai 
 internātpamatskolai par grāmatu sēriju 
 “Es ārpus mājas”, “Mana nauda” 

 Par grūti risināma mākslinieciskā tēla 
 poligrāfisko īstenojumu Jelgavas tipogrāfijai   
 par grāmatu Kristiāna Ābele. “Pēteris Krastiņš”

2007 Aleksandrs Busse

 Žūrijas speciālbalvas: 

 Aleksejam Naumovam par augstvērtīgu 
 glezniecības izmantojumu Māra Runguļa 
 grāmatas “Pasaka par Tebras bebru” dizainā  

 Aleksandram Bussem par grāmatas    
 “Ķīniešu dzīves ainas Cjin dinastijas laikā” 
 filigrānu māksliniecisko risinājumu 

 Aigaram Ozoliņam par stila tīrību Mihaila   
 Gasparova grāmatas “Aizraujošā Grieķija” 
 mākslinieciskajā risinājumā

 Lienei Drāzniecei un Ievai Arājai 
 par radošo drosmi Agneses Krivades dzejoļu   
 krājuma “Bērnība” mākslinieciskajā risinājumā

2008  Gita treice

2009 Aleksandrs Busse 
 (“Dao un De kanons”, “Trāhīnietes”,  “Arsenāls”)

2010 Žūrijas speciālbalvas: 

 Guntaram sietiņam par oriģinālilustrācijām 
 Zentas Ērgles grāmatai  “Pār gadiem bērnības zemē” 
 un grafiskās kultūras tīrību un izpratni

 raulam Liepiņam par korektu attieksmi pret   
 mākslinieka oriģināldarbiem un stila tīrību,
 izveidojot katalogu “Harijs Brants. Zīmējums”

2011 reinis Pētersons       2015  Aivars Plotka

2012 Indra sproģe                    2016  Ineta Berkmane

2013 Inese Hofmane        2017  Aleksejs Muraško

2014 Zigmunds Lapsa
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2003 bērnu grāmatu autore un ilustratore 
 Margarita stāraste
2004 –

Balva Par mūža ieguldījumu grāmatNiecīBā

2005 grāmatizdevēja un redaktore Ieva Jansone
2006 –

2007 grāmatizdevējs un rakstnieks  
 Jāzeps Osmanis
2008 –

2009 mākslinieks Viesturs silvestrs Grants

2010 grāmattirgotāja regīna Jonase

2011  redaktore Anitra Pārupe
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2012 grāmatniecības pētnieks un 
 kultūrvēsturnieks Ojārs Zanders

2013 bibliotekāre, LU Akadēmiskās 
 bibliotēkas Misiņa bibliotēkas 
 vadītāja Anna Šmite

2017  grāmatizdevējs Jānis elksnis2014 grāmattirgotāja Ināra Beļinkaja

2015 redaktore 
 Ligita Bībere

2016 bibliotēku un informācijas zinātnes 
 speciālists, Latvijas Nacionālās 
 bibliotēkas direktors 
 Andris Vilks
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2001  Liega Piešiņa

2002  Ligita Meķe, Liega Piešiņa, Jānis rozenieks

2003  Arno Jundze

2004  Jānis rozenieks

2005   kultūras laikraksts “forums”

2006   Pauls Bankovskis

2007   LETA žurnāliste emīlija Kozule

2008  – 

2009   Irēna Lagzdiņa

2010   Ingvilda strautmane

2011  radio NABA literatūras raidījums “Bronhīts”

2012  LU Akadēmiskās bibliotēkas 
 Misiņa bibliotēka

2013  Latvijas radio

2014   Jāņa Rozes “Ziņnesis”

2015   radio Mazā lasītava

2016   radio raidījums bērniem “Burtu Burvis”

2017   žurnāls “Ir”

2018 Latvijas Universitātes literāro tekstu vietne
  UBI sUNt

grāmatizdevēju draugs

Asociācija balvu pasniedz kopš 2001. gada kādam 
no medijiem vai žurnālistam par sekmīgu darbu, 
popularizējot grāmatas un lasīšanu, atspoguļojot 
svarīgākās norises grāmatniecībā iepriekšējā gadā.

“Grāmatizdevēju draugs 2000” pasniegšana. 2001. gads

“Grāmatizdevēju draugs 2001” pasniegšana. 2002. gads

“Grāmatizdevēju draugs 2002” pasniegšana. 2003. gads
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2011  Baiba Pārstrauta (attēlā pa labi), 
 grāmatu nama “Valters un Rapa” ilggadēja  
 pārdevēja, – saņēma Pagodinājuma rakstu  
 par īpaši talantīgu un augsti profesionālu 
 darbu, godam pildot grāmattirgotāja 
 cildeno misiju – būt pircēja ceļvedim 
 bagātīgajā grāmatu pasaulē

“Grāmatizdevēju draugs 2011” pasniegšana radio NABA literatūras raidījumam “Bronhīts”. 2012. gads
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1993 (pirmā valde)

Māris Ozoliņš (prezidents)
Vija Kilbloka (vietniece) 
Anita Mellupe  
Jāzeps Osmanis  
Pēteris Zirnītis

1995
Māris Ozoliņš (prezidents) 
Jānis Juška 
Vija Kilbloka (vietniece)  
Jāzeps Osmanis 
Andris Reiters 
Juris Visockis  

1996– 1998 

Māris Ozoliņš (prezidents)  
Māra Caune  
Jānis Juška 
Vija Kilbloka (vietniece) 
Jāzeps Osmanis
 Viesturs Vecgrāvis 
Juris Visockis  

1999 
Māris Ozoliņš (prezidents)  
Māra Caune 
Jānis Juška 
Vija Kilbloka (vietniece) 
Jāzeps Osmanis 
Ingrida Vāverniece 
Juris Visockis 

2000–2002 

Anita rožkalne 
(prezidente līdz 27. 11. 2002) 
Signe Bāliņa 
Pēteris Jankavs 
Ieva Jansone (vietniece)  
Jānis Juška 
Vija Kilbloka 
Skaidrīte Naumova  
Ingrida Vāverniece 
Juris Visockis  

2002–2003
Ieva Jansone (prezidente no 27. 11. 2002) 
Pēteris Jankavs  
Venta Kocere 
Jānis Leja (vietnieks) 
Anita Mellupe 
Skaidrīte Naumova 
Anna Šmite 
Ingrida Vāverniece   

2004
(kopsapulces lēmums 21. 07. 2004)  

Ieva Jansone (prezidente līdz 02. 02. 2005)  
Venta Kocere 
Jānis Leja (vietnieks) 
Anita Mellupe 
Skaidrīte Naumova 
Dace Pugača 
Anita Rožkalne 
Anna Šmite 
Ingrida Vāverniece

2005 
(kopsapulces lēmums 20. 01. 2005)

Ieva Kolmane 
(priekšsēdētāja 02. 02. 2005–31. 08. 2005)  
Ingrida Vāverniece 
(priekšsēdētāja no 31. 08. 2005) 
Inguna Cepīte 
Anita Goldberga 
Jānis Leja (vietnieks) 
Skaidrīte Naumova 
Laima Slava 
Valdis Tēraudkalns 
Juris Visockis 

2006  
(kopsapulces lemums 15. 06. 2006,  
uzņēmuma reģistra (ur) lēmums 23. 08. 2006) 

Ingrida Vāverniece (priekšsēdētāja) 
Inguna Cepīte 
Anita Goldberga
Ieva Kolmane (vietniece) 
Dace Pugača 
Laima Slava 
Valdis Tēraudkalns

lga valdes

dažI SvarīgI FaktI
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LGA pilnsapulce. 2000. gads
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2007  
(ur 31. 08. 2007)

tenis Nigulis (priekšsēdētājs)
Inguna Cepīte
Jānis Leja (vietnieks) 
Skaidrīte Naumova 
Laila Ose 
Dace Pugača 
Artūrs Šveide (31. 08. 07.–24. 07. 08., 
ar janvāri aiziet no ”Dienas Grāmatas”, 
nozares un valdes – UR 24. 07. 2008)
Valdis Tēraudkalns                                                                
Ingrida Vāverniece 

2008 
(ur lēmums 24. 07. 2008)

tenis Nigulis (priekšsēdētājs) 
Inguna Cepīte  
Olga Jakimoviča  
Jānis Leja (vietnieks) 
Iluta  Moldane-Greiškane 
Skaidrīte Naumova,
Laila Ose 
Dace Pugača 
Dace Sparāne 
Valdis Tēraudkalns 
Ingrida Vāverniece   

2009 
(ur lēmums18. 06. 2009)

tenis Nigulis (priekšsēdētājs) 
Inguna Cepīte
Jānis Leja 
Iluta Moldane-Greiškane  
Skaidrīte Naumova (vietniece) 
Alise Nīgale  
Laila Ose
Dace Pugača 
Dace Sparāne 
Valdis Tēraudkalns
Ingrida Vāverniece   

2010–2012 
(ur lēmums 11. 08. 2010)

Jānis Leja (priekšsēdētājs) 
Inguna Cepīte 
Skaidrīte Naumova 
Dace Pugača 
Renāte Punka (vietniece) 
Ingrīda Segliņa  
Dace Sparāne 
Valdis Tēraudkalns

2012–2014 
renāte Punka (priekšsēdētāja) 
Inguna Cepīte 
Jānis Leja (vietnieks) 
Skaidrīte Naumova  
Dace Pugača
Ingrīda Segliņa 
Dace Sparāne-Freimane
Valdis Tēraudkalns

2014–2017 
(ur lēmums 15. 05. 2014)

renāte Punka (priekšsēdētāja) 
Jānis Leja
Skaidrīte Naumova 
(vietniece) 
Inguna Cepīte 
Dace Pugača 
Ingrīda Segliņa 
Dace Sparāne-Freimane
Valdis Tēraudkalns

2017
renāte Punka (priekšsēdētāja)  
Inguna Cepīte 
Vija Kilbloka
Jānis Leja 
Skaidrīte Naumova 
(vietniece) 
Dace Pugača 
Ingrīda Segliņa 
Dace  Sparāne-Freimane
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Pēc LGA pilnsapulces Latvijas Zinātņu akadēmijas skatu laukumā

BBF Rīgā, 2008. gada februārī. No kreisās: Tenis Nigulis, Kaidi Urmet, Laila Ose, Skaidrīte Naumova, Ingrida Vāverniece, Inguna Cepīte, Aida 
Dobkevičute, Dace Pugača
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Izdevuma iekšlapas iespiestas uz 
Arctic Volume White 130 g/m2 papīra

Izdevuma vāks iespiests uz 
Arctic Volume White 250 g/m2 papīra

Izdevums iespiests Jelgavas tipogrāfijā

ISBN 978-9934-8394-1-2

PAR ATBALSTU ŠĪS GRĀMATAS TAPŠANĀ UN SVINĪBU RĪKOŠANĀ PALDIES

PATEICAMIES PAR SADARBĪBU DAŽĀDOS LAIKA POSMOS CETURTDAĻGADSIMTA GARUMĀ

SIA “ANTALIS”

ZIŅU PORTĀLAM “DELFI”

MAIZNĪCAI KONDITOREJAI
“IĻĢUCIEMS”

VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDAM

LATVIJAS RADIO

RADIO “NABA”

SIA “NAUTIMUS”

T/C “ORIGO”

A/S “PRESES NAMS”

SEB BANKAI


