
Latviešu dzejnieki



Smiltenes novada 

literāti pirmo reizi 

satikušies vienā 

kopkrājumā. 

Satikušies dažāda 

gadagājuma dzejnieki 

ar atšķirīgiem 

talantiem un 

dzīvesgājumu dažāda 

laika literārās 

darbības periodos. 



Guntara Rača 

dzejas un dziesmu 

vārdu izlase.

Guntara Ošenieka 

dizains.

Īsie dzejolīši un 

dziesmas noder 

dažādiem dzīves 

gadījumiem.



M.Svīķe ir 

Smiltenes novada 

dzejniece, daudzu 

Latvijā populāru 

dziesmu autore.

Grāmatā ir 70 

dzejoļi, kas 

papildināti ar 

Raimonda Briča 

ilustrācijām.



Ir labi nekad 

neaizmirst, ka saule ir, 

– lai arī dažbrīd aiz 

mākoņiem, bet ir. 

Saules pieskārienu 

varam radīt paši un 

uzdāvināt arī citiem ar 

mīlestības vārdiem. Jo 

katrs pats ir noteicējs 

par to, vai padoties 

skumjām vai tās 



Dzejas krājums 

koncentrējas uz 

izjūtām, kas pavada 

cilvēku, atvadoties no 

jaunības un tās 

ilūzijām par 

neierobežotām 

nākotnes iespējām, 

piedzīvojot atskārsmi 

par dzīves ierobežotību 

un trauslumu. 



Autora izcili 

tēlainā, sulīgā 

autordzeja ir 

papildināta ar 

tulkojumiem no viņa 

"valodas ainavai" 

būtiskiem avotiem. 

Grāmatā lasāmas arī 

Tuvas šamaņu rituālo 

tekstu poētiskās pērles 

— šamaņsaukas.



Ziedoni laikam var 

lasīt daudz un nekad 

viņš nebūs par daudz. 

Kaut kas viņa burtos 

ir. Ir grūti noraksturot 

šajā krājumā ietvertos 

dzejoļus - ja daļa 

liekas tik uzrunājoša 

un tik tuva, tad pretī ir 

kāda daļa 

nesaprotamo un 

svešo.



Čakam patīk 

neparastas vietas, 

lietas un īpatnas 

profesijas cilvēki, un 

dzejā viņš tos 

paspilgtina un cildina. 

Dzejnieks redz to, ko 

mēs citi pat nespējam 

pamanīt. Čaks arī 

smejas, bet 

neievaino. Grāmatā 

ikviens var rast idejas 



Dzejoļu krājums ir 

jauna cilvēka sava 

dzīves ceļa 

meklējumu tēlojums 

visos laikos. To 

veido problēmas, ar 

kurām sastopas 

katra topoša 

personība. Tās ir 

pretrunas starp 

sapņiem, ideāliem un 

dzīves realitāti.



Gadalaiki “Kamola 
tinējā” rit no pavasara 
līdz ziemai. Ceļā caur 
ziemu dzejnieces izlasē 
nav nekāda pesimisma. 
Grāmatas pašā pēdējā 
daļā notiek 
brīnumlietas. Tur zem 
sniega no rozes 
pumpura dīgst ozols, 
tur Talsu ezera taures 
skaņas, no dziļuma 
nākdamas, saplēš ledu.



Ā. Elksnes dzeja nav 

tikai idilliska 

skaistuma 

apjūsmotāja, tajā allaž 

ir saspringtības 

dzirkstis, meklējot 

atbildes uz 

jautājumiem, ko diktē 

laikmets un cilvēks. 

Metamorfozes. 

Kļūstam garīgi bagāti 

tikai mūžīgās 



Māras Zālītes 

dzejas izlase ir divās 

valodās: latviešu un 

franču - tas ir vairāku 

gadu kopīga darba 

rezultāts. (Tulkojumus 

franču valodā veikušas 

tulkotājas Astra 

Skābane un Roze-Marija 

Fransuā.)

Divvalodu krājums ir 

vienlaicīgi 



Ojāra Vācieša 

putnu un cilvēku 

zemē, skumju un 

cerību debesīs var 

aizņemties spēku 

lidojumam. Starta 

enerģiju. Un tad –

pacelties spārnos, jo 

spārni taču ir 

katram.



“Zelta klimpas”: 

pavisam jaunas latvju 

dainas, skaitāmpanti 

un mēles mežģi, kā

arī sauja prastāku 

dzejoļu un viena oda.



Šajā dzejā netrūkst 

ne pesimisma, ne 

optimisma, ne 

sentimentālitātes, ne 

brutālitātes. Ir 

vārsmas, kas lasītāju 

pārņem savā varā ar 

dzeju, nevis tikai ar 

ideju; tajās ir kaut kas 

no lielo romiešu 

vēriena, mākslas un 

vieduma.



Pat dzejoļos, kuros 

dzejniece iegrimst sevī 

un uz pasauli skatās it 

kā no malas, 

atsvešinājums var būt 

tikai šķietamība, un 

mums jābūt gataviem 

īstai, tiešai sarunai, 

kuras mēle ir pati dzīve.



“Ugunsnedrošs 

pulss”- grāmata, kas 

tapusi lēnām vairāku 

gadu garumā, rūpīgi 

atliekot malā ikvienu 

dzejoli, kam piemīt 

kāda īpaša dzirksts, 

bet kas nespēja 

iekļauties iepriekšējos 

dzejas krājumos.



Izlasē ir iekļauti 

pēdējā desmitgadē 

tapušie latviešu 

dzejnieku darbi – gan 

trīsdesmitgadnieku lirika 

(K. Vērdiņš, I. Gaile u.c.), 

gan populāru un lasītāju 

mīlētu autoru dzejoļi (I. 

Ziedonis, U. Bērziņš u. 

c.); vārdu sakot, 

pārstāvētas visas 

dzejnieku paaudzes, 

tātad arī dažādi dzejas 

virzieni.


