
 

 

Februāris jau otrajā pusē. Bibliotēka pirms gada atvēra savu 

mājas lapu. Pāri apvārsnim jau jaušams pavasaris. Aizvadījām 

Valentīndienu . Cilvēkam vajag svētkus, svētkus un mīlestību.  

 

Šeherezādes pasakas. 

Es mīlu dodu tev pasakās 

Arvienu skaistāk un skaistākās, 

Arvienu saldāk un saldākās.  

Es visa varavīksnā apkart Tev tīšos.  

 

Es saulē simts krāsās sadalīšos. 

Es vakara vēdeklī vaļā vīšos 

Un uguns mākoņos izpletīšos,  

Kad debesu dārzi zeltaini zied! 

 

No zvaigznes uz zvaigzni lai ceļš mums iet, 

No vētras uz vētru iesim skriet! 

No mūžības uz mūžību  

Es smejot tiltu metīšu! 

 

Lai ārpus mums nebūtu vairs nekas: 

Ne mūža, ne laika, ne pārejas- 

Ne maldu, ne sāpju, ne dzīvības-  

Tik ap mums un virs mums lielais nekas... 

 

Mazs pūtiens un liesmas izdzisa: 

Rīst diedzinš – un dvēsele pārtrūka,  



 

 

Ak, ikdiena! ikdiena! ikdiena!    

                              ( Aspazija. “Izplestie spārni”, 1920.) 

 

 

 

Februāra jubilāri. 

Zigfrīdam Annam Meirovicam -135.  

 

 

Zigfrīds Anna Meierovics bija Latvijas sabiedriskais un politiskais darbinieks. Viņš 
bija pirmais Latvijas Ārlietu ministrs un otrais Latvijas Republikas Ministru 
prezidents.  
 
Dzimis 1887. gada 5. februārī Durbē.  
Miris 1925. gada  22. augustā Tukumā 
Apglabāts meža kapos Rīgā.  
 
Kas Latvijai ir Zigfrīds Anna Meirovics? Kādi ir viņa nopelni, ka mēs šodien 
dzīvojam neatkarīgā valstī?  
 

Ir izdots Jāņa Ūdra biogrāfiskais romāns par Zigfrīdu Annu Meierovicu, kas ir 

grāmata par mīlestību. Uz māti, sievu un bērniem. Uz mīļāko. Bet pāri visam - 

mīlestību uz Latviju. Nemeklējiet šajos vākos vainīgo! Vai gan mīlestība var būt 

vainīga? Dzīva vai mirusi, nepiepildīta vai pierimusi, gūta vai zaudēta... ''Jūs aiziesiet 



 

 

divreiz septiņus gadus par ātru,'' Meierovicam teica gaišreģis Finks. Kāpēc ģeniālais 

diplomāts un valstvīrs gāja bojā tieši 14 gadus pirms Molotova-Ribentropa pakta 

parakstīšanas, tikai 38 gadu vecumā? Vai ar Meierovicu Latvijas vēsture 1934., 1939., 

1940., gadā varēja būt citāda? Šī ir  

grāmata arī par likteni. (Anotācija no grāmatas vāka). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Meklēsim atbildes par Zigfrīdu Annu Meirovicu turpmākajās interneta adresēs.  
 
 
 
https://enciklopedija.lv/skirklis/130366-Zigfr%C4%ABds-Anna-Meierovics   

https://www.youtube.com/watch?v=o5PO9HxLSFk&t=2124s  

https://www.facebook.com/watch/?v=1059714761236495  



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFExXYbK98U  

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/ko-latvijas-laba-izdarija-zigfrids-anna-

meierovics.a431549/  

https://www.europeana.eu/lv/item/92085/4566  

  



 

 

Māra Zālitei 18. februārī  - 70. 

 

 

Dzejniece un dramaturgs, dzimusi 1952. gada 18. februārī Krasnojarskā  

(Krievijā ) represēto ģimenē . 1956. gada atgriezās Latvijā, dzīvo Slampē vecātēva 

mājās . 1967. gadā beidz Slampes astoņgadīgo skolu , bet vidusskollas kursu apgūst 

Murjāņu sporta internatskolā ,ko absolvē 1970. gadā. Mara Zālīte turpina izglītību 

Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras 

nodaļā, kuru pabeidz 1975. gadā. Represēto bernibu un jaunību pēc atgriešanās 

Latvijā  attēlo romānos “Pieci pirksti” un “Paradīzes putni “. Jaunībā aizrāvusies ar 

sportu ‒ spēlējusi basketbolu, trenējusies kamaniņsportā. Pirmajos dzejoļu krājumos 

radījusi pārliecinošu 20. gs. 70. gadu jaunatnes tēlu, bet 1980. gadā žurnālā „Karogs" 

publicētais dzejoļu cikls „Kad svešu spārnu sašķelts gaiss" (1980) tika uzskatīts par 

pretpadomisku un kopš tā laika dzejnieces daiļradi īpaši uzmanīgi uzraudzīja. 80. 

gados pievērsusies dramaturģijai, sarakstījusi libretu Zigmāra Liepiņa rokoperai 

„Lāčplēsis", Jāņa Lūsēna operām bērniem „Putnu opera" (2000) un „Leļļu opera" 

(2008) rokoperām „Kaupēn, mans mīļais!" (2003), „Indriķa hronika" (2000), mūzikls 

„Neglītais pīlēns" (2001), „Sfinksa" (2001) un vēl un vēl. Devums ir tik ražens... Skati 

vairāk šeit: https://letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3727012/  

 

Apmeklēsim tīmekļa vietnes, lai uzzinātu vairāk par Māru Zālīti:  

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/252926/11-gundars-reders-mara-zalite  



 

 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/esmu-un-palieku-dzejniece-marai-zalitei-

jubileja-velta-koncertprogrammu-bet-autore-izdod-dzejolu-

krajumu.a443783/?fbclid=IwAR3mausTqRIHvdiNQ_NSXNOjOTFk9HJHW_UulBl5 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/rakstniece-mara-zalite-valsts-drosiba-

neslepjas-tankos-bet-gan-lojalos-

pilsonos.a443661/?fbclid=IwAR1iRZL_IniDcUJPgNMjKguqImftiGzKwFCQG_1tOvntByeeIPK3m

sn_IxU  

http://www.marazalite.lv/category/dzeja/dzejolu_krajumi/  

https://www.postscriptum.lv/2019/11/29/mara-zalite-paradizes-putni/?fbclid=IwAR1-

xFlZXqRMvmNZQsVI5WTWOrBgqRdYON34eQyE5imWNnLdSdkqaKVDNB4  

 

 

 

Jaunākais Māras Zālītes dzejoļu krājums. “Visas lietas” . 

 

 

 

 

Dzeja no  krājuma “Visas lietas”: 



 

 

Tikai šodien un tikai mazliet.  
 
Visa pasaule šodien ir ciet.  
Tu vari ienākt pie manis mazliet.  
Varbūt tev ieliešu tēju mazliet. 
Tieši šodien es neesmu ciet.  
 
Tieši šodien, kad pasaule ciet,  
Nāc pie manis. Nav citur, kur iet.  
Varbūt es mīlēšu tevi mazliet.  
Tikai šodien un tikai mazliet.  
 
Varbūt es raudāšu šodien mazliet.  
Tikai šodien un tikai mazliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tālāk vēl ievērojamākie Māras Zālītes darbi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viņi jau ir uz perona! Laura jūt svaigu vējiņu, siltu saules gaisu, tas apņem Lauru no 
galvas līdz kājām, paceļ augšup, ai, nudien, joki - gaiss ceļ Lauru gaisā, gaiss ceļ 
Lauru gaisā! Laurai gribas smieties un ļauties, jo tas taču ir Latvijas gaiss, gribas 
ielaisties Latvijas gaisam klēpī. Saļogās ceļgali, noreibst galva, viņa paklūp, nekas, 
viss ir labi, gaiss, vienīgi gaiss - tas nevar noturēt tik smagu Lauru. Gaiss jau 
nevarējas zināt, ka Laura būs tik liela. Viņa jūt, cik Latvijas gaiss ir mīļš pret Lauru, 
cik vējiņš ir labs. Gaiss pazīst Lauru. Vējiņš pazīst Lauru. Tāpat kā zaļā zāle, tāpat kā 
zilā debess, tāpat kā perons. Visi Lauru pazīst! 
Par romānu "Pieci pirksti" autore saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu 2013. 
Māra Garjāņa vāka dizains. 

( Anotācija no grāmatas vāka) 

 



 

 

 

 

Romāns "Pieci pirksti" (2013) ieguvis ne tikai plašu lasītāju, bet arī profesionāļu 
atzinību. Māra Zālīte saņēmusi gan Lielo lasītāju balvu, gan Latvijas literatūras gada 
balvu. Autore bija solījusi turpinājumu. Nu šis brīdis ir pienācis - lasītāji saņem 
romāna "Pieci pirksti" otro grāmatu "Paradīzes putni". Jaunā prozas darba grodā 
dramaturģija un precīzās poētiskās detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo aprakstīto 
laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā realitāte, kurā augt, pieaugt un 
meklēt patiesību. 
"Cērt ledu - uzcērt sudrabu, cērt sudrabu - uzcērt zeltu. Māra Zālīte pēc "Pieciem 
pirkstiem" spoži turpina un atbur Kurzemi vaļā laikos, kad īstie vārdi bija jāpatur sevī. 
Vistu paradīze, pioniera dievagodavārds - tā tikai virskārta. Tur, dziļumos, uz vientuļa 
perona kāda māte gaida savu meitu no Sibīrijas - lēni, viena un ilgi. Apburoši viegli 
pieskārieni pasaulei sapņa gaismā mijas ar atskārsmi par dubļos iemītiem likteņiem." 
(Inga Ābele, rakstniece).  
 

 


