
LIELĀ SKATUVE 

 

28. februāris, piektdiena 

 

11.00 “Latvijas Grāmatu izstādes 2020” svinīgā atklāšana 

12.00 Grāmatas “Rīga no mākslinieka lidojuma” un Ditas Lūriņas izvēlētās 

dzejas izlases "Ar vieglu skrāpējumu ādā" prezentācija 

Ielūdz izdevniecība Aminori 

13.00 Tikšanās ar Latvijas Rakstnieku savienības mēnešraksta „konTEKSTS” 

veidotājiem un autoru Egīlu Venteru. Lapas „Laboratorija” jaunie autori 

uzstāsies ar dzejas performanci, kuru papildinās mūzikas grupa „Zem segas”. 

Ielūdz laikraksts “Konteksts” 

14.00 Tikšanās ar grāmatas “Dakteri un šamaņi” autoriem profesoru Anatoliju 

Danilānu un ceļotāju Pēteri Strubergu. Kā grāmatā, tā tikšanās reizē abi 

kungi iesaistās dialogā par tradicionālo un netradicionālo medicīnu, 

zinātniskajām ārstniecības metodēm un tautas dziedniecību. 

Ielūdz apgāds “Jumava” 

15.00 Rietumu un Austrumu dialogs. Tikšanās ar Latvijas Goda konsuli Hamburgas 

reģionā senatori h.c. Dr. Sabīni Zommerkampu-Homani par topošo grāmatu 

- Rietumnieces redzējumu par Austrumu lepnumu Fudži kalnu, ko autore 

aprakstījusi tankās un iemūžinājusi fotogrāfijās. Ar Goda konsuli sarunājas 

Juris Visockis.  

Ielūdz apgāds “Jumava” 

16.00 Radošā tikšanās ar rakstniekiem, kas pārstāv stendu “Ukrainas grāmata” 

– Andriju Ļubku, Oleksandru Krasovicki un Romānu Zinenko 

Moderators: rakstnieks un žurnālists Oļegs Kudrins. Programmā: grāmatu 

prezentācija un duskusija.  

Ielūdz UA: grāmatas (kultūras centrs “Latvija – Ukraina) 

 

17.00 Iepazīšanās ar Ukrainas izdevējiem, kas pārstāv stendu “Ukrainas 

grāmata”. Apgādu “Folio”, “Ranok”, radošās aģentūras “Green 

Penguin” prezentācijas.  

Moderators rakstnieks un žurnālists Oļegs Kudrins. Programmā arī Ukrainas 

grāmatizdevniecības tirgus tendences un perspektīvas, sadarbība ar ārvalstu 

izdevējiem, pieredzes apmaiņa.  

Ielūdz UA: grāmatas (kultūras centrs “Latvija – Ukraina) 

 

 

 

29. februāris, sestdiena 

 

11.00 Sirds cilvēks Romans Lācis. Saruna par tikko iznākušo grāmatu, grāmatas 

autores, žurnālistes Lias Guļevskas sarunā ar grāmatas galveno varoni 

kardioķirurgu profesoru Romanu Lāci. 

Ielūdz apgāds “Jumava” 

12.00 Daigas Mazvērsītes grāmatas “Melnbaltās dziesmas. Latviešu estrādes 

mūzikas vēsture” atvēršana 



Ielūdz apgāds “Zvaigzne ABC” 

 

13.00 Ievas Ančevskas grāmatas “Latviešu dziedināšanas tradīcija” atvēršana 

Ielūdz apgāds “Zinātne” 

 

14.00 Saruna ar rakstnieci Noru Ikstenu – par un kopā ar sarunu grāmatas 

“Runādamies” varoņiem. 

 

Ielūdz apgāds “Latvijas Mediji” 

 

15.00 Baltijas asamblejas balvas laureāta Aivara Kļavja stāstu krājuma “Bēres 

ar priekšapmaksu” atvēršana  

Ielūdz apgāds “Zvaigzne ABC” 

 

16.00 Leģendārā dabas brīnumu atklājēja stāsts par brīnumainākajām parādībām 

Latvijā. Grāmatas “LATVIJAS DABAS BRĪNUMI” prezentācija. 

Ielūdz apgāds “Latvijas Mediji” 

17.00 Uģis Kuģis - vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules sakatījumā. Tikšanās ar 

vēdiskās filosofijas ideju nesēju Uģi Kuģi par viņa pirmo grāmatu "Pāris". 

Interaktīva diskusija par to, ko nozīmē būt vīrietim, sievietei un viņu 

savstarpējām attiecībām. 

Ielūdz apgāds “Jumava” 

 

1. marts, svētdiena 

 

11.00 Dvēseļu putenis Aleksandra Grīna romānā un Dzintara Dreiberga filmā. Tikšanās ar 

filmas radošo komandu un apgādu Jumava. Stāsti, pieredzējumi, jautājumi. 

Ielūdz apgāds “Jumava” 

12.00 Valda Rūmnieka grāmatas “Zaļais gredzens. Neticami stāsti gandrīz 

pieaugušajiem” atvēršana  

Ielūdz apgāds “Zvaigzne ABC” 

 

13.00   Kā stāstīt bērniem par vēstures notikumiem 

Saruna ar lietuviešu rakstnieci Jurgu Vili un mākslinieci Linu Itagaki, 

grafiskā stāsta „Sibīrijas haiku“ autorēm. 

 

Ielūdz izdevniecība “Liels un mazs” 

 

14.00   Ielūdz Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds 

15.00 Daces Judinas un Artura Nīmaņa romāna “MĒMAIS” atvēršana un diskusija 

par kolektīvo klusēšanu un indivīda atbildību. Sarunā piedalās: grāmatas 

autori, literatūrzinātniece Evija Veide, tiesu klīniskā psiholoģe Ilze Veitnere, 

sociologs Aivis Biķernieks, psihodrāmas speciāliste Gundega Kozlova, 

vēsturnieks Arvo Karelsons, grāmatu blogere Meldra Gailāne, literāte, 

pedagoģe Ruta Skrebele un kinorežisore Brigita Eglīte. 

Romāna fragmentu lasījumi, Artura Nīmaņa muzikālais ietērps un 

videovizualizācijas. 

Ielūdz “Latvijas Mediji”   


