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Birzniece Mirdza (23.IX 1926. Aizputes pag. Dzērvēs) – skolotāja, novadpētniece, 
publiciste. 

Mācījusies Aizputes 6-klasīgajā pamatskolā, Aizputes Valsts ģimnāzijā (vēlāk 
– vidusskolā), ko absolvējusi 1946. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas 
fakultāti ar filologa un vidusskolas skolotāja kvalifikāciju (1954). 

1947–1952 skoltāja Aizputes pilsētas pamatskolā, 1952–2002 latviešu valodas 
un literatūras skolotāja Aizputes vidusskolā. Vidusskolā mācījusi arī pašas izstrādātus 
fakultatīvos kursus – novada literatūru un folkloru. Aktīvi darbojusies kā metodiķe, 
veidojusi un vadījusi vairākus TV mācību raidījumus un izveidojusi mācību diafilmas 
par latviešu rakstniekiem un dzejniekiem un diapozitīvu sēriju “Kad mājas un akmeņi 
runā”.  

Kopš 60. gadiem M. B. nodarbojas ar literāro novadpētniecību, vēlāk 
pievērsusies novadpētniecībai visdažādākajās jomās. Vadījusi literārās 
novadpētniecības kursus pa Liepājas rajonu, ekskursijas pa literātu un kultūras 
darbinieku darba un dzīves vietām. M. B. iesaistījusies Aizputes ielu svētkos, 
iepazīstinot interesentus ar to vēsturi. 

M. B. vākusi folkloras materiālus – teikas, nostāstus, ziņģes, sakāmvārdus u. c., 
kuri nodoti Folkloras krātuvei. Savāktos apvidvārdus M. B. nodevusi Latviešu valodas 
institūtam. 
80. gados bijusi LPSR Augstākās Padomes un Liepājas rajona deputāte. 
Publicējusi rakstus par literatūru, pedagoģiju un novadpētniecību Liepājas rajona 
laikrakstā “Ļeņina Ceļš” (“Kursas Laiks”) un “Aizputes Avīzē” (“Aizputes Novada 
Avīze”). Kopš 2000 strādā “Aizputes Novada Avīzē” par korektori. 

M. B. grāmatas: “Dažu tehnisko līdzekļu izmantošana literatūras mācīšanā” 
(1983), ceļvedis pa pilsētu un tās apkārtni “Aizpute” (1996), kultūrvēsturisks pētījums 
par Aizputes iedzīvotājiem, ievērojamiem objektiem, ainavu “Aizpute” (2003) 
“Lejaskurzeme literatūrā” (2007), “Aizputes vidusskola faktos un atmiņās 1921–2011” 
(2011), biogrāfiskā vārdnīca “Ar Aizputi un novadu saistītie” (2015). Biogrāfiskajā 
vārdnīcā ir gandrīz 700 šķirkļu par cilvēkiem, kas saistīti ar Aizputi un Aizputes novadu 
no 16. līdz 21. gadsimtam; tā pieejama arī elektroniskā versijā. 



Izdoti arī M. B. sarakstītie komentāri un metodiskie norādījumi mācību diafilmām, kā 
arī M. B. savāktie un sastādītie “Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti” (2006). 
Līdzautore vairākām metodikas un novadpētniecības grāmatām: “Metodiski norādījumi 
literatūras mācīšanai 11. klasē” (1986), rakstu krājumam “Literārās novadpētniecības 
darbs skolā” (1986), “Literatūras mācīšanas metodika” (1991). Viena no tekstu autorēm 
V. Actiņa fotoizstādes grāmatai “Aizpute 750” (1998). 

Starpnozaru mākslas grupa “Serde” ir izdevusi tradīciju burtnīcu 
“Novadpētniecība. Mirdza Birzniece” (2016). 

Apbalvojumi: LPSR Nopelniem bagātā skolotāja (1975), PSRS Izglītības darba 
teicamniece (1977), Fr. Brīvzemnieka prēmija (1988), A. Kronvalda prēmija (1996), 
starptautiskā L. Bērziņa prēmija (1994, 1996, 2012 speciālā balva), Lielā folkloras 
Gada balva (2006), Atzinības Krusta Lielā sevišķās pakāpes Goda zīme (2005). 

Lit.: Ar Aizputi un novadu saistītie. Biogrāfiskā vārdnīca. http://vardnica.aizpute.lv/13-personas-
b/11422-birzniece-mirdza; Pūce, Anda. Dots devējam atdodas. Kurzemes Vārds. 2005. gada 7. maijs. 
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Deģis Arvīds Dinijs (dzimis 1972) – rakstnieks, dzejnieks, žurnālists. 

Studējis žurnālistiku Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, kultūras 
institūciju vadību un reklāmas menedžmentu Latvijas Kultūras koledžā (2002–2005), 
izglītības darba vadītāja un latviešu valodas un literatūras pamatskolas skolotāja 
specialitātē RPIVA. Dzīvo Rīgā. 

Piedalījies prozas un dzejas meistardarbnīcās, kā arī dramaturgu 
meistardarbnīcās. 

Dzejoļu krājumi: “Debesu žonglieris” (2005), “Siržu bokss” (2007), “Tango 
reibums” (2010), “Dzeja, kas paceļ” (2014). 

Romāni “Nesodāmais avantūrists” (2009), “Mellsila pirāti” (2011), “Marijas 
ielas koķetes” (2012), “Kristaps Morbergs. No baskāja par multimiljonāru” (2014), 
“Vīru dūša” (1. daļa, 2014). 

Bērnu piedzīvojumu pasaku grāmata “Supergovs fantāziņi” (2016) sarakstīta 
kopā ar dzīvesbiedri Elīzu Deģi. 

Kritiķis G. Berelis erotiskās dzejas krājumu “Siržu bokss” vērtē kā tādu, kas 
“labi iekļaujas amatieriskās dzejas kontekstā, aizpildīdams tajā dažu tukšu robu”, jo 
īpaši tematikas, ironijas un nerātno dainu apspēles ziņā. 

A. D. par savu literāro darbību saka: “Tiecos uz profesionāla rakstnieka status 
– uz pilnu slodzi literatūrā. [..] Romāna rakstīšanā sakausēju dzimtas sāgas, vēsturiskus, 
reālus notikumus, faktus ar neparastiem varoņiem, dēkām un pārdabiskiem elementiem, 
to pārlejot ar gardu humora mērci. Esmu gatavs radoši sasaukties un sacensties ar 
latviešu romānistiem - Vili Lāci, Pāvilu Rozīti, Rutku Tēvu un Aleksandru Grīnu. Vai 
tas būs izdevies, par to lai spriež biogrāfi un literatūrzinātnieki.” Rakstniecību A. D. 



uzskata par savu īsto aicinājumu: “Rakstniecība ir manas dzīves sūtība, sodība un 
krusts, kas jānes līdz sirmam vecumam, kamēr nesarakstīšu Kopotos rakstus.” 

A. D. aktīvi popularizē savu daiļradi un piesaista auditorijas uzmanību ar 
provokatīviem apgalvojumiem. A. D. arī pats ir iesaistījies izdevējdarbībā, tostarp 
nodibinot specializēto erotiskās lieratūras izdevniecību “Passion Book”. 

 

Lit.: Berelis, Guntis. Arvīds Dinijs Deģis “Siržu bokss”. Karogs, Nr. 9, 2007; Bulava, Kintija. Deģis: 
“Vīriešiem jādod džungļu brīvība”. www.sieviesuklubs.lv http://dinijs.id.lv/ 

S. Ignatjeva, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Publicitātes foto 

Grīnvalde Ausma (dz. Tiltiņa, 1930. 5.XII Rīgā) – literatūrzinātniece. 

Beigusi Liepājas 1. vidusskolu. 1954 absolvējusi Latvijas Valsts pedagoģisko 
institūtu latviešu valodas un literatūras vidusskolas skolotāja specialitātē. Studējusi 
neklātienē aspirantūrā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā 
(1973–1977) un 1978 ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu (pec nostrifikācijas 
1992 – habilitētā filoloģijas doktore). 

1954–1963 strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Liepājas 6. 
vidusskolā, 1964–1979 par Liepājas Pedagoģiskā institūta vecāko pasniedzēju Latviešu 
valodas un literatūras katedrā, 1979–2000 par Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 
docenti. Docējusi aizrobežu literatūras vēstures un literatūras teorijas kursus, sastādījusi 
kursu programmas un metodiskos noradījumus. 

Pētījusi dzejas teorijas jautājumus un jaunākās dzejas poētiku; viena no 
labākajiem speciālistiem Latvijā šajā jomā. 

Mācību līdzekļu autore: “Asociācijas un dzeja” (1982), “Dzejas analīze” 
(1984), “O. Vācieša dzejoļu krājuma “Si minors” liriskais varonis” (1988), “Dzejas 
tēmu un krājumu analīze. J. Petera likteņdzeja, O. Vācieša “Si minors” skolā” (1992) 
u. c.  

A. G. sarakstījusi divas monogrāfijas: “Laiks un dzeja. Jaunās paaudzes latviešu 
dzeja 80. gados” (2000) un “Franču romantisma literatūra 19. gadsimtā” (2002). 

Publicējusi rakstus “Kritikas gadagrāmatā”, “Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 
Vēstīs”, dažādos zinātnisko rakstu krājumos. 

Lit.: Kubuliņa A. Monogrāfijas fokusā – viena paaudze. Karogs, nr. 1, 2001 

S. Ignatjeva, 2017 

 



 

No personīgā arhīva 

Madara Gruntmane (dzimusi 1981. 14. IX Liepājā) – kultūras darbiniece, producente, 
dzejniece. 
  Mācījusies Liepājas 1.vidusskolā (1989 -1997) un 2002.g. – Emiļa Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskolā (1997- 2002), ir pianiste. 2006 absolvējusi Baltijas 
Starptautisko Akadēmiju, iegūstot profesionālo bakalaura grādu Kultūras projektu 
vadības specialitātē.  

Kopš 1999 strādājusi dažādās kultūras iestādēs Liepājā un Rīgā, veikusi gan 
administratīvus pienākumus, gan organizējusi dažāda līmeņa kultūras pasākumus. 
Bijusi Liepājas tautas teātra un Liepājas Sporta un kultūras pils administratore (199-
2003); Lido Atpūtas centra Kultūras un bērnu pasākumu organizatore (2003-2004). Ar 
panākumiem darbojusies Rīgas domē, pildot Rīgas domes Kultūras pārvaldes 
sekretāres un biroja administratores pienākumus (2005-2006), gan Rīgas domes 
Kultūras departamenta Kultūras un stratēģijas pārvaldes nodaļas projektu vadītājas 
(2006-2011) pienākumus. Bijusi menedžere vairākām muzikālām apvienībām – čellu 
trio „Melo M” (2006-2012) un grupas „Satelites LV” (2008-2010). 2010 nodibinājusi 
un vada savu uzņēmumu – SIA „I DID IT”, kas veido dažādus plaša mēroga kultūras 
pasākumus Latvijā, piedalās starptautiskos projektos. 

M.G. ir daudzu Latvijā labi pamanītu projektu autore, guvusi arī plašu 
starptautisku pieredzi. Zināmākie un sabiedrības un profesionāļu augstu novērtētie 
projekti – „Mi-Mi” gaismas festivāls „Staro Rīga 2014, 2015, 2016” un Mūsdienu 
kultūras forums „Baltā nakts 2014, 2015, 2016”. Bijusi producente dažāda ranga valsts 
svētku pasākumiem, gadskārtējiem Rīgas svētkiem, kā arī dažādu kultūras un izglītības 
iestāžu un kultūras darbinieku jubilejas pasākumu ideju autore un producente (2016 – 
Latvijas Universitātes 97. gadu jubilejas pasākuma producente; Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienas koncertu „Dzimtenes melodijas” un lielkoncerta 
„Mūsu balsis brīvībai” 4. maijā pie Brīvības pieminekļa producente; komponista 



Romualda Jermaka 85. jubilejas koncerta “Saule kokles skandināja” Sv. Pētera baznīcā 
u.c. pasākumu producente ). 

Vairākkārt piedalījusies starptautiskos projektos ārzemēs. Vairākkārt 
piedalījusies starptautiskajos Gaismas festivālos – 2013 Gaismas instalācijas 
„Emogrāfs” producente gaismas festivālos „Lumina” (Kaškaiša, Portugāle), 
„Svetlobna Gverila” (Novomesta, Slovēnija), Tallinas gaismas biennālē (Tallina, 
Igaunija); Lionas gaismas festivālā (2014); „Lux Helsinki” (2015 Helsinkos); „Nattjus” 
(2016 Zviedrijā); „i Light Marina Bay” (2016 Singapūrā).  

M.G. jau kopš pamatskolas īpaši saistījusi literatūra un radošā rakstīšana, bijuši 
pirmie literārās jaunrades mēģinājumi (pati gan saka, ka jau kopš bērnudārza). Ilgs ir 
radošās nobriešanas process, kas vainagojas pamanītu un profesionāļu novērtētu 
ienākšanu literārajā procesā. Pirmo reizi atklātībai savus dzejoļus nodevusi tikai 2014. 
2015 pirmās nopietnās dzejas publikācijas literārajā izdevumā „Latvju teksti” un 
portālā „Satori.lv”; publicējusies arī laikrakstā „Kurzemes Vārds” 2016. 2015 
izdevniecībā „Neputns” iznāk debijas dzejas krājums „Narkozes”, kas nominēts 
Literatūras Gada balvai – kategorijā „Spilgtākā debija 2015”. Par krājumu iegūta 
lasītāju simpātiju balvu. 2015-2017 notikuši arī vairāki autorvakari kultūras telpās 
„Hāgenskalna komūna”, „Sukubs”, „Aleponija”, Rīgas Centrālajā bibliotēkā un citviet. 
M.G. dzeja tulkota angļu valodā. 

Kopš dzejas krājuma iznākšanas aktīvi piedalās dažādos literāros pasākumos 
Latvijā (Dzejas dienu lasījumos Rīgā un Liepājā; un ārzemēs ( Starptautiskā grafikas 
festivāla „Printmaking IN” dzejas meistarklasē un rakstniecības meistarklasē „Creative 
Summer” 2016; Literature Across Frontiers atdzejas darbnīcā un Aberystwyth 
universitātē Velsā 2017; dalība London Book fair un Lasījumi RICH MIX kultūras 
centrā Londonā 2017). 

M.G. dzejā iezīmējas jauna un atšķirīga sieviešu radītās dzejas tendence – 
poētiski skopiem līdzekļiem, zināmā poētiskā vienkāršībā un lakonismā skaudri un 
sāpīgi tieši runāt par dziļi intīmiem jautājumiem, kas skar sievietes miesu un dvēseli 
vienlaikus. Sievietes balss M.G. dzejā skan drosmīgi un sadzirdami. M. G. dzeja un 
krājuma koncepcija atgādina privātas dienasgrāmatas ierakstus, kuros fiksēti autorei 
būtiski un sāpīgi dzīves notikumi vai analītiskas ievirzes pārdomas, dažkārt drosmīga 
atkailināšanās sabiedrības priekšā gan skarto tēmu, gan izmantoto poētisko paņēmienu 
ziņā. Sievietes miesas un līdztekus dvēseles atkailinājums līdz seksuālās dzīves norišu 
naturālistiskai atveidei. Liriskais es svārstās starp dažādajām jābūtībām, iespējām un 
izvēlēm, padarot dzejas poētisko laiktelpu par trausli vibrējošu eksistenciālu šaubu 
caurvītu pamatu turpmākajai dzīvei. 

 

Lit.: Spektore, S. Neslēpties aiz liekvārdības maskas. No: Ir, 2015, Nr.49, 10.-16.XII, 34.-35. lpp. 

Anda Kuduma, 2017 
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Mirdza Gūža (dzimusi Šmite Medzes pag. Pēpjos 1932. 20.VI.; lit. pseid. Daiga 
Dzilna) – skolotāja, muzeja darbiniece, dzejniece. 

M.G. ir jaunākais bērns Miķeļa un Marijas Šmitu sešu bērnu ģimenē. Bērnība 
vadīta „Skābaržu” mājās. 
        1941-1948 mācās Tāšu pamatskolā, 1949-1952 mācās Liepājas pedagoģiskajā 
skolā par 1.- 4. kl. Skolotāju. 1955-1959 studē Liepājas Pedagoģiskā institūta Latviešu 
valodas un literatūras fakultātē. Visas mācību iestādes beigusi ar izcilību. 1952 sāk 
darbu Dzērves 7-gad. skolā, māca latviešu un krievu valodu, fizkultūru, ir ārpusklases 
darba organizatore. No 1954 strādā Aizputes komjaunatnes komitejā, bet no 1955 
Vaiņodes vidusskolā. 1959 pēc augstskolas beigšanas strādā par skolotāju Tāšu 7-gad. 
skolā un par Tāšu ciema bibliotēkas vadītāju. No 1960 ir ārpusklases darba organizatore 
Grobiņas vidusskolā, pēc tam bibliotekāre un latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
M.G. ir aktīva un izdomas bagāta dažādu kultūras pasākumu organizētāja un vadītāja. 
Skolā organizējusi literārās tiesas, disputus, konferences, Dzejas dienas, vadījusi 
ekskursijas pa rakstnieku dzīves un darbavietām, rīkojusi tikšanos ar literātiem. No 
1964 sadarbība ar Liepājas raj. laikrakstu „Ļeņina Ceļš” („Kursas Laiks”), kur ilgus 
gadus veic skolēnu – jauno literātu audzināšanu. Saņēmusi daudzus apbalvojumus par 
aktīvu un veiksmīgu pedagoģisko darbu.  

No 1997 aktīvi piedalījusies Z. Mauriņas piemiņas istabas veidošanas darbā. Šo 
darbu turpina pēc aiziešanas pensijā, izbeidzot aktīvās darba gaitas Grobiņas 
vidusskolā. 

Dzejas un prozas publikācijas kopš 1951. Īsproza – tēlojumus un atmiņu skices 
par savas dzimtas cilvēkiem un viņu likteņiem, par savām bērnības dienām pirmskara 
Latvijā un Otrā pasaules kara gados. Top atmiņu grāmata „Skābaržkoku pavēnī”, kas 
veltīta Šmitu un Gūžu dzimtas likteņstāstiem epizodiski 100 gadu garumā. Dzeju 
publicē ar pseidonīmu Daiga Dzilna. Aktīvi darbojas LLRMK „Helikons”. Publicējusi 
atmiņu vēstījumus par nozīmīgiem Latvijas literatūras un kultūras darbiniekiem, kā 
Z.Mauriņu, K.Raudivi u.c. Dzeja pārsvarā publicēta žurnālā „Helikons”. Publicējusies 
arī vairākos Liepājas un rajona literātu kopkrājumos – daudzvalodu dzejas krājumā 



„Baltija vējš” (2010), kristīgajos almanahos „Dievs, gribu skanēt” (2008), „Kāp 
mīlestības kalnā” (2010), „Kristus gaismas mirdzumā” (2011). Iznācis oriģināldzejoļu 
krājums „Likteņvēju šūpolēs” (2010).  

D.DZ. dzejai raksturīga tradicionāla poētika, kas pamatā balstīta folklorai 
raksturīgajā tēlainībā, dzejas intonācija liriski sentimentāla. Dzejas vārsmas tradicionāli 
atskaņotas, dažkārt brīvā panta forma un ritma lauzumi. Dzejā atklājas plašās literatūras 
un kultūrvēstures zināšanas. Daudz veltījumu dzejoļu sev tuviem cilvēkiem – vecākiem 
(dzej. „Maniem vecākiem Miķelim un Marijai Šmitiem”, „Manai māmulītei Marijai 
Šmitei” u.c.) un vecvecākiem, brāļiem un māsām, dzīvesbiedram Žanim, novada 
literātiem, piem. A.Caunem (dzej. „Mans dialogs ar Albertu Cauni”). Dzejā ieskanas 
kristietības motīvi. Interesantākajos dzejoļos uzšķiļas pa ironiskai un satīriskai notij, 
kas izgaismo cilvēciskās pretrunas un laikmeta negācijas (piem., dzej. „Temīda”), 
dažkārt pat pašironiskas intonācijas (dzej. „Steiga”).  

Lit.: Dzeja „lielajam runcim”. „Kurzemes Vārds”, 29.09. 2011. 29.; Birzniece, M. Ar Aizputi un novadu 
saistītie. Biogrāfiskā vārdnīca. vardnica.aizpute.lv/18-personas-g/231-guza-mirdza 

 

Anda Kuduma, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Foto: Toms Grīnbergs 

 

Kalnačs Benedikts (dzimis 1965. 25. II Rīgā) – literatūrzinātnieks. 

Dzimis dzejnieka Andra Vējāna un Veltas Kalnačas ģimenē.  
1983 beidzis Rīgas 49. vidusskolu. 1988 absolvējis Latvijas Valsts 

Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu. Aizstāvējis 
filoloģijas doktora disertāciju 1993, bet 1999 ieguvis habilitētā filoloģijas zinātņu 
doktora grādu (“Tradīcijas un novatorisms Mārtiņa Zīverta drāmas struktūrā”). 

Strādājis par žurnāla “Karogs” atbildīgo sekretāru (1993–1994), vieslektoru 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijā (1993–1998), Latvijas Universitātes Filoloģijas 
fakultātē (2000), Latvijas Kultūras akadēmijā (2011); bijis Liepājas Pedagoģijas 
akadēmijas docents (1998–2001) un asociētais profesors (2001–2004), kopš 2004 
profesors tagadējā Liepājas Universitātē. 

Kopš 1988 B. K. veic pētniecisko un administratīvo darbu Latvijas 
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā: jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks (1988–1993), direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1943–1999; 2011–
2016), direktors (1999–2011), Literatūras nodaļas vadītājs un vadošais pētnieks (kopš 
2011). 

Kopš 1999 Rakstnieku savienības biedrs. 
B. K. vadījis dažādus ERAF, ESF, Latvijas Zinātnes padomes un valsts 

pētījumu programmas “Letonika” pētniecības projektus un līdzdarbojies tajos. Dažādu 
zinātnisku un akadēmisku organizāciju biedrs, tostarp Latvijas Zinātnes padomes 
eksperts teātra zinātnes apakšnozarē, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis kopš 
2005, Eiropas Salīdzināmās literatūras asociācijas valdes loceklis no 2017. Rakstnieku 
savienības biedrs kopš 1999. Darbojies dažādās ekspertu komisijās, arī kā Valsts 
Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares eksperts 2002–2004 un Baltijas Asamblejas 
Balvas literatūrā, mākslā un zinātnē Latvijas Nacionālajā žūrijas komitejā 2005–2009. 



B. K. darbojas arī dažādu starptautisku zinātnisko konferenču organizācijas komitejās 
un zinātnisko rakstu krājumu redkolēģijās. Bijis eksperts un žūrijas loceklis amatieru 
un profesionālo teātru iestudējumu skatēs. 

B. K. ir deviņu monogrāfiju autors un līdzautors: “Jūlijs Pētersons – vērotājs 
laikmetu maiņās” (1996), “Tradīcijas un novatorisms Mārtiņa Zīverta drāmas 
struktūrā” (1998), “Ibsena zīmē” (2000), “Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse” 
(ar V. Hausmani, 2004), “Latviešu drāma. 20. gadsimta otrā puse” (ar V. Hausmani, 
2006), “Latviešu drāmas vēstures etīdes” (2008), “Baltijas postkoloniālā drāma” 
(2011), “20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options” 
(2016), “Fin-de-siécle literārā kultūra Latvijā” (ar P. Daiju, E. Eglāju-Kristsoni, K. 
Vērdiņu, 2017). 

Kā sastādītājs un/vai zinātniskais redaktors piedalījies desmit zinātnisku 
izdevumu veidošanā gan Latvijā, gan ārzemēs. Kopš 2007 publicējis vairāk nekā 70 
zinātnisku rakstu. Trīs monogrāfisku mācību līdzekļu autors: “Modernās drāmas 
aizsākumi” (2001), “Modernisma drāma Vācijā” (2002), “Vīnes modernisms” (2005). 

Saņēmis dažādas stipendijas pētnieciskajam darbam no Valsts Kultūrkapitāla 
fonda un Vācu akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD), Fulbraita stipendiāts 
Vašingtona Universitātē Sietlā 2012. 

Apbalvojumi: Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Pateicības raksts par 
2016. gada sasniegumiem teorētiskajā zinātnē (2017), Baltijas Zinātņu akadēmiju 
medaļa par ilggadēju un sekmīgu Baltijas jūras valstu literāro kontaktu izpēti (2015), 
Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē par monogrāfiju “Tradīcijas un novatorisms 
Mārtiņa Zīverta drāmas struktūrā” (2000) u. c.; vairākkārt ieguvis Liepājas pilsētas 
Gada balvu zinātnē (2012, 2016). 

Precējies, ir meita. 

Lit.: Leščinska, M. Literatūrzinātnieks Benedikts Kalnačs. Par postkoloniālismu, literatūru un 
mēģinājumiem sevi ideoloģiski definēt. https://lvportals.lv/viedokli/285281 
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Publicitātes foto 

Ildze Kronta (īstajā vārdā Ildze Krontāle; dzimusi 1940. 8.X. - mirusi 2017. 5. I) – 
literatūrzinātniece. 

Dzimusi Rīgā. Tēvs – mācītājs Roberts Krontāls, māte – skolotāja Austra 
Krontāle. 1944 kā bēgļi nonākuši Aizputē, kur tēvu norīko kalpot Sv. Jāņa baznīcā. 
Māte strādā pamatskolā.  

Tēvu apcietina 1946 dievkalpojuma laikā, tiesāts 1947 un aizsūtīts uz 
Noriļsku.1953 viņš tiek pārvietots uz Ozerlagas nometni, tur arī miris, apglabāts 
Krasnojarskas cietuma apbedījuma vietā. Māti uz Sibīriju, Omskas apgabalu, izsūta 
1949. Ildzi no izsūtīšanas paglābj mammas māte Ieva Kaprano, aizvedot meiteni no 
skolas. I.K. mācījusies Aizputes 7.gadīgajā, Kazdangas 7.gadīgajā skolā. Skolas un 
dzīves vietas mainījusi vairākkārt, lai jauktu pēdas varas iestādēm. 1956 pēc mātes 
atgriešanās no izsūtījuma kopā ar mammu un vecomammu pārceļas uz Saldu. 1959 
beidz Saldus vidusskolu. Mamma strādā Brocēnos par veikala vadītāju. 

Pēc vidusskolas beigšanas I.K. iestājas Latvijas Universitātes Vēstures un 
filoloģijas fakultātē bibliogrāfiju. 1964 absolvē LU. Studiju laikā pa īstam tiek iemīlēta 
literatūra, baudīta daudzveidīga un plašā Rīgas kultūras un mākslas dzīve. Gan studējot, 
gan aktīvi darbojoties literatūrkritikas jomā, vienmēr centusies distancēties no padomju 
laika nejēdzībām, ideoloģiskām saistībām. Vienmēr bijusi neatkarīga un brīva savās 
domās un rīcībā.  

Visa darba dzīve bija saistīta ar grāmatām. Strādājusi Grāmatu palātā, Latvijas 
Valsts bibliotēkā, izdevniecībā Liesma un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bibliogrāfijas institūts Bibliogrāfijas institūtā. 1987 uzņemta Rakstnieku savienībā. 

Dzīves laikā publicēti vairāk kā 150 publicistiski raksti par iznākušajām 
grāmatām, recenzijas, literatūrkritiskas apceres par prozas attīstības procesiem un 
atsevišķu rakstnieku (A. Bela, R. Ezeras, V. Lāma, Z. Skujiņa u.c.) daiļradi, dažādos 
periodiskajos izdevumos un rakstu krājumos. 1966 pirmā publikācija – recenzija „Eju 



pasauli atklāt” – par V. Belševicas dzejoļu krājumu „Jūra deg”, laikr. Padomju 
Jaunatne. I.K. veidojusi komentārus Ojāra Vācieša Kopoto Rakstu 9. un 10. sēj. (2001 
– 03), sastādījusi piemiņas grāmatu par Ojāru Vācieti „Visums, sirds un tāpat (1993, arī 
ievada autore). Veidojusi J.Jaunsudrabiņa stāstu izlasi „Tā pasaule paiet” (1977) un 
Zigmunda Skujiņa „Izlasi” (2 sēj., 1986). Daļa literatūrkritisko rakstu apkopoti 
grāmatās – „Gadi. Darbi. Personība” (1986), „Darbi. Personības. Viedokļi” (2003), 
„Laiks, ko neizvēlamies” (2012). Pēdējā grāmata ir sava veida dzīves un radošā darba 
kopsavilkums.  

Lit.: Ekmanis, Rolfs. Nopietna literatūrzinātniska grāmata. Jaunā Gaita. 2005, Nr. 240 
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Foto: Zaiga Šteina 

Edgars Lāms (pasē Lāma; dzimis Liepājā 1958. 21. II) – literatūrzinātnieks. 

 Dzimis strādnieku ģimenē. Māte Ausma Lāma – sanitāre Liepājas 2. 
poliklīnikā. Tēvs Jānis Lāma – strādnieks Liepājas Sarkanajā metalurgā. 

1965-1976 mācījies Liepājas 5. vidusskolā. 1976-1980 studējis V.Lāča Liepājas 
Valsts Pedagoģiskajā institūtā Latviešu valodas un literatūras fakultātē, latviešu valodas 
un literatūras skolotāja specialitātē. 1987-1991 studējis LZA A.Upīša valodas un 
literatūras institūta neklātienes aspirantūrā latviešu literatūras specialitātē. 1993 
aizstāvēta doktora disertācija „Jāņa Akuratera proza” un iegūts filoloģijas doktora 
zinātniskais grāds.  

Vidusskolas un studiju laikā interesējies par žurnālistiku, nodarbojies ar 
jaunradi. Liepājas laikrakstā „Komunists” (tagad „Kurzemes Vārds”) publicēti dažāda 
satura informatīvi raksti un teātra recenzijas, arī daži tēlojumi. 
1980-1985 bijis latviešu valodas un literatūras, kā arī fiziskās kultūras skolotājs 
Liepājas rajona Bārtas 8-gadīgajā skolā. No 1982 uzsāk darbu Liepājas Pedagoģiskajā 
institūtā kā pasniedzējs Latviešu valodas un literatūras katedrā – (asistents) amatu 
savienošanas kārtībā (1982-1985); lektors (1985-1993); docents (1993-1998); 
asociētais profesors (1999-2003); profesors (2003-2017).   1998-2007 ir Literatūras 
katedras vadītājs. No 2007 Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta 
vadošais pētnieks un direktors (2007-2018). 

Bijis starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs un 
loceklis, vairāku zinātnisko rakstu krājumu redkolēģiju vadītājs un un loceklis. LiepU 
Satversmes sapulces loceklis (2009- 2017); LiepU Senāta loceklis (2009- 2017); LiepU 
Zinātnes padomes loceklis (2009- 2017); LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu 
fakultātes Domes loceklis (2009- 2017). 

No 2017 Latvijas Rakstnieku savienības biedrs. 



Docējis dažādus literatūras teorijas un literatūras vēstures studiju kursus 
bakalaura un maģistra studiju programmās. 1993- 2014 veidojis un vadījis maģistra 
studiju programmu “Latviešu filoloģija”.  

Piedalījies vairākos nozīmīgos LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektos 
kā programmu dalībnieks un vadītājs. 2006-2009 piedalījies Valsts pētījumu 
programmas „Letonika” projektā „Valoda un vide”; 2010-2013 – vadījis VPP 
„Nacionālā identitāte” 6. programmas “Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” LiepU 
apakšprojektu  „Kurzemes kultūras identitāte”; 2014-2017 – VPP Letonika 4. projekta 
„Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” LiepU apakšprojektu.  
 2009-2017 bijis Dzejas dienu semināru „Autors. Teksts. Lasītājs” organizētājs, 
vadītājs un dalībnieks. 2006- 2012 sastādījis Olafa Gūtmaņa Rakstu 5 sējumus, veidojis 
tiem zinātniskus komentārus. 
 E.L. piedalījies ap 50 starptautiskās un reģionālā mēroga zinātniskajās 
konferencēs, kongresos un forumos. Publicēti vairāk kā 60 zinātniski un vairāk kā 40 
populārzinātniski raksti dažādos starptautiskos un vietēja mēroga zinātniskos un 
populārzinātniskos rakstu krājumos, recenzijas par jaunajām grāmatām un 
problēmraksti dažādos valsts mēroga un vietējos preses izdevumos. Galvenās 
pētnieciskās intereses saistās ar žanru teorijas, īpaši prozas, attīstības 
problēmjautājumiem, romantisma literatūras virziena teorētiskajām nostādnēm, 20. gs. 
1.puses latviešu literatūras vēstures posmu, tā raksturīgajām tendencēm, spilgtākajām 
personībām un daiļdarbiem, kā arī mūsdienu populārās literatūras aktuālajiem 
procesiem. Plašāki pētījumi veltīti Raiņa, Fr. Bārdas, K. Skalbes, J. Akuratera, A. Čaka, 
J. Helda u. c. daiļradēm. E.L. aktīvi iesaistījies reģionālās kultūras un literatūras 
pētniecībā. Vairāki nozīmīgi pētījumi veltīti Kurzemes rakstnieku radošajai darbībai. 
Kolektīvajās monogrāfijās „Kurzemes rakstnieku silueti” (1.-4.), „Literārā Kurzeme” 
publicēti pētījumi par O. Gūtmani, M. Čaklo, A. Cauni, T. Vaidaru, Ē. Hānbergu u.c. 
2003 grāmatā publicēts monogrāfisks pētījums par J.Akurateru „Mūžīgais 
romantisms”. 2018 iznākusi monogrāfija „Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki”. 

Apbalvots ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu (2014), 
vairākkārt ar Liepājas Domes un Liepājas Universitātes Atzinības rakstiem. Ir arī 
Liepājas pilsētas Domes Gada balvas zinātnē ieguvējs (2016). 
Gan dzīvē, gan radošajā darbībā E.L. pauž ticību nacionālās valsts idejai, ar lepnumu 
apliecina Latvijas mīlestību un savu piederību dzimtajai Kurzemei, iestājas par 
tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu, izceļas ar ekoloģisku domāšanu.  

E.L. aktīvi interesējas par kultūras procesiem, īpaši literatūru, teātri un mūziku, 
arī sabiedriski politiskās dzīves norisēm. 20. gs. 80. g. beigās un 90. g. sākumā  aktīvi 
darbojies Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļā un tās valdē. Interesē sports, 
nodarbojies ar vieglatlētiku (skriešanas disciplīnām), dedzīgs sporta līdzjutējs. Viens 
no vaļaspriekiem – dārzniecības darbi. 

Precējies. Dzīvesbiedre Baiba – skolotāja. Ģimenē divi dēli – Indulis un Līvis 
– un meita Madara. 

Lit.: „Mūžīgais romantisms. Jānis Akuraters”. A.Mincenhofa intervija ar grāmatas autoru Edgaru Lāmu. 
Helikons, 2003, sept. (5), 30.-31.lpp. 
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Borisa Koļesņikova foto 

Rudīte LOSĀNE (dzim. Rutkaste; dzimusi Kuldīgā 1958. 2. X) –sieviešu cietuma 
kapelāne, dzejniece. 

Dzimusi kalpotājas un galdnieka ģimenē, ir brālis, precējusies, ģimenē meita un 
dēls. 

1976 beigusi Aizputes vidusskolu, 1980 absolvējusi Latvijas Valsts 
konservatorijas Kultūrizglītības darbinieku nodaļu. 1998-2000 mācījusies Latvijas ev. 
lut. Kristīgajā akadēmijā, no 2001 studē LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūrā, no 
2003 – LU Teoloģijas fakultātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju 
programmā. 

R.L ir biedrības Latviešu Luterāņu Sieviešu Teoloģu Apvienības priekšsēdētāja. 
Sabiedriskās organizācijas „Prison Fellowship International” Latvijas nodaļas valdes 
locekle. Atbalsta sieviešu ordināciju. Kalpojusi vairākās draudzēs, evaņģēliste LELB 
Vangažu draudzē, lasa publiskas lekcijas par teoloģiskām tēmām dažādās auditorijās. 
Publicē teoloģiskas apceres interneta vietnēs www.sieviesuordinacija.lv un 
www.svetdienasrits.lv.  

1980-1995 strādā kultūrizglītības darbu Rīgā un Kuldīgā. 1995-1998 
nodarbojas ar uzņēmējdarbību Kuldīgā. 1997-2000 Kuldīgas dzejnieku kluba vadītāja.  

No 2002 Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne. Izveidojusi resocializācijas jeb 
kristīgās izglītības un audzināšanas programmu „Mirjama”, kas pieteikusi sevi kā 
pastāvīgu cietuma resocializācijas darba vienību, guvusi atzinību Latvijas Valsts 
mērogā, kā arī guvusi starptautiska interese. Programmas „Mirjama” pētniecība ir R.L. 
promocijas darba tēma. 2010 par kalpošanas darbu sieviešu cietumā saņēmusi Triju 
Zvaigžņu ordeni. 

Brīvajā laikā interesējas par kinoloģiju, patīk ceļot ar auto, klausās klasisko 
mūziku, ar īpašu interesi lasa Latvijas pirmās brīvvalsts laika literatūru. 



Pirmā publikācija – dzejoļi „Mūsu diptihs” Kuldīgas raj. laikrakstā „Kurzemnieks” 
1996.27.07. Izdoti vairāki dzejoļu krājumi – „Dieva asara” (kopkrājumā ar A.Krones – 
Lauriņas „Sirds klusējamais”, 1998), „Uguns smaržas” (2000), „Dvēseli tecinu zelta 
traukā” (2004), „Sāļais medus” (2010). Abas pēdējās grāmatas veidotas sadarbībā ar 
mākslinieci Martu Jurjāni. Daudzi dzejoļi komponēti. 

R.L. dzejā savienojas kristīgais un latviskais pasaules uzskats. Dzeju caurstrāvo 
reliģiskie motīvi, atklājoties liriskā dzejas cilvēka – sievietes – Dieva atklāsmes ceļam. 
Dzejā mērķtiecīgi iezīmējas miesiskā cilvēka pārtapšanas process un garīguma 
meklējumi, tiek piedzīvota Dieva žēlastība un Mīlestība, kuras gaisma piepilda 
daudzcietušā zemes cilvēka dzīvi. Dzejas dramatisko intonāciju veido vēlme sievietes 
kaislīgo un iekšēji pretrunīgo dabu pakļaut pilnīgai saplūsmei ar visaugstāko un arvien 
dziļāka dievišķā atklāsme un izpratne, kas liek atteikties no miesiskā cilvēka dzīves 
ierastajiem priekšstatiem un paradumiem. R.L. dzejā atklājas cerība bez salkaniem 
solījumiem un tukšiem vārdiem, apsolījums nest citiem cerību, kas nāk no mūžīgā 
Dieva. 

Lit.: Kalniņa I. Latviešu dzeja 1998. gadā. Jaunākā latviešu literatūra. 1998. R., 1999, 53.-54. Lpp Ezera, 
D.. Dievs un laiks dziedina visas brūces. Intervija ar R.Losāni. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai (Māja), 
23.12.2008; Markovskis, D. „Sāļais medus!“ Mazās lietās ir liels spēks, ja tās kalpo lielam mērķim”. 
Laikraksts Latvietis Nr. 121, 2010. 2. 12. 
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 Imants Ozols (dzimis Aizputē 1960. 27.VI) – gleznotājs, pedagogs, dzejnieks, 
biškopis un mednieks. 

Dzimis Cīravā dzīvojošu kolhoznieku ģimenē. Precējies, dzīvesbiedre Vika 
Vasiļevska – skolotāja, meita Ieva. 

Līdz 1975 mācījies Dzēves 8-gad. skolā, apguvis zīmēt prasmi un piedalījies 
skolas rīkotajās izstādēs (jau tad draugu iesaukts par mākslinieku). 1978 beidzis 
Aizputes vidusskolu. 1978-1981 dienējis Padomju armijā Melnās jūras kara flotē Krimā 
(Sevastopolē). Dienesta laikā piedalījies muzeja iekārtošanā. 1985 absolvējis Liepājas 
Lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvo noformēšanas nodaļu. 1990 beidzis Latvijas 
Mākslas akadēmiju kā interjera speciālists. 

Strādājis par Aizputes pilsētas galveno mākslinieku, darbojies reklāmas jomā. 
Daudz uzmanības veltījis Aizputes pilsētas parka Misiņkalns izkopšanai, dažādu koku 
sugu stādīšanai. Bijis skolotājs Liepājas raj. Amatniecības skolā Aizputē, mācījis 
zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, mākslas vēsturi. Strādājis Lažas 
internātpalīgskolā, vadījis nodarbības Aizputes Mākslas skolā. Atkārtoti ievēlēts par 
Aizputes pilsētas, pēc 2009 – novada domes deputātu. I.O. ir 1991. gada barikāžu dienu 
dalībnieks. Latvijas Biškopības biedrības (LBB) biedrs. 

Sabiedrisks, ar labu humoru. Bieži vadījis dažādus sarīkojumus (18.Novembrī, 
Dzejas dienās, koru festivālos, Ziemassvētkos un Lieldienās u.c.).  

Dabas mīlestība atklājas interesē par dendroloģiju. Atgūtajās tēva mājās Cīravas 
„Gustos” iekārtots dendroloģisks dārzs. I.O. ir Cīravas mednieku kluba „Avots” 
dalībnieks. Patīk arī makšķerēt. Viena no pēdējo gadu aizraušanām, kas atklājas arī 
gleznās, ir biškopība („.. dravniecība ir dziļi estētiska un ētiska nodarbe” (I.O.). 2012 
uzvarējis valsts mēroga konkursā Gada biškopis.  



I.O. visvairāk glezno eļļas tehnikā. Tuvākie žanri – klusā daba, ziedi, ainava, arī portreti 
un akti, mitoloģiska satura darbi. Gleznām raksturīgas izteiksmīgas un sulīgas krāsas. 
Veidojis arī grāmatu ilustrācijas A. Rancānes grāmatai „Ja tas vispār iespējams” ( 
2008). I.O. atzīst: „Man tuvs mazliet reāls atainojums ar ekspresīvi dinamisku 
modernisma piesitienu.” 

Izstādēs piedalās kopš 1993. Tās bijušas Cīravā, Aizputē, Liepājā, Kuldīgā, 
Talsos, Ventspilī u.c., kā arī ārzemēs (Šveicē, Norvēģijā). Vairāki darbi 
privātkolekcijās (ev. lut. draudzes un baptistu draudzes dievnamos u.c.). Pirmā 
personālizstāde Liepājas Rožu laukuma galerijā (1996). 

Raksta dzeju, kas publicēta Lejaskurzemes dzejnieku kopkrājumos „Vētras 
strīpa” (2001), „Krizdoļu ķocis” (2004), piedalījies Kurzemes Dzejas dienās, sarīkojis 
vairākus autorvakarus. Daiļrades – gan glezniecības, gan literārās jaunrades – ierosmes 
avoti meklējami dabā un uzkrātajos iespaidos. „Esmu nācis no laukiem un lauku vide 
un daba man devusi daudz tēlainu impulsu. Man patīk spēle ar vārdu, ritms. Noskaņa 
un emocijas. Laikam manī ir kaut kas no tēlnieka, kurš no akmens atskalda tēlu. Tieši 
tas mani saista dzejā.” (I.O.) 

I.O. dzejai raksturīgs poētisks lakonisms, kas balstīts izteiksmīgi tvertos redzes 
priekšstatos, spilgtos krāsu akcentos un pārejās. Dzejas ritmu impulsē dzejas frāzes 
lakonisms, ekspresīvs dinamiskums, ko rada īsas, aprautas dzejas frāzes (dzej. 
„Pastelis”, „Ar savu stāstu” u.c.). Dzeja ieskanas arī ironiski satīriskas un pašironiskas 
notis par dzīves norisēm un cilvēka dabas pretrunīgumu (dzej. „Vienkāršība”, „Talants, 
radītājs” u.c.).  

„Esmu mākslinieks. Gleznoju eļļas tehnikā. Bet, kad paņemu papīru un zīmuli, 
lai uzrakstītu kādu domu dzejā, secinu, ka arī tā ir glezna. Ar ideju, kompozīciju, stilu 
un kolorītu.” (I.O.) 

Lit.: Jaunzems, P. Bites un mākslinieks sader kā cimds ar roku. Kurzemes Vārds, 06.05.2008 
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Foto: www.tla.lv 

Roze Guna (dzimusi 1965. 17.II Limbažos) – rakstniece, žurnāliste. 
Beigusi Rīgas 31. vidusskolu, kur mācījusies literatūras novirziena klasē. 
Mācījusies par masu pasākumu un svētku režisori. 
Dzīvo Tukumā. Strādājusi dažādos preses izdevumos, tostarp bijusi žurnāla 

“Sarunas” galvenā redaktore, reklāmas un sabiedrisko attiecību jomā, televīzijā. Raksta 
žurnāliem un laikrakstiem (Lilit, Una, Citādā Pasaule, Neatkarīgās Tukuma Ziņas, 
Latvijas Avīze u. c.). Izveidojusi un vadījusi bērnu skatuves mākslas studiju “Pirmais 
Dublis”. Svētku un pasākumu režisore un organizētāja. Tukuma Literātu apvienības 
(TLA) vadītāja kopš 2011. TLA nodarbojas arī ar Kurzemes Dzejas dienu, Tukuma 
prozas lasījumu, pasākuma “Sirds uz perona” rīkošanu. 

Literārā konsultante grāmatai “Mūsu saulesstīga” (2016). Dramatizējuma 
autore Dailes teātra izrādei “Ronja – laupītāja meita”. 

2015 beigusi RS dramaturģijas kursus. 
RS biedre kopš 2016. 
Izdotas divas grāmatas – stāstu krājums “Zemenes ar pienu” (“Jumava”, 2004) 

un romans “101. kilometrs: padomju kauna zona” (“Dienas Grāmata”, 2015). Prozu 
publicējusi arī periodikā (Domuzīme). 
Krājuma “Zemenes ar pienu” galvenā tēma ir cilvēku savstarpējās attiecības, intimitāte. 

“101. kilometrs” ir dokumentāls romāns, kura sarakstīšanai G. R. izmantojusi 
sarunas ar aculieciniekiem, atmiņu stāstus un citus vēstures materiālus. Romānā atainoti 
daudzi to cilvēku likteņstāsti, kuri PSRS laikā dzīvoja t. s. 101. kilometrā – vietā, kur 
ar tiesas lēmumu “par parazītisku dzīvesveidu” tika ļauts apmesties padomju iekārtai 
nevēlamajiem cilvēkiem. Romānu papildina attiecīgā laikmeta fotogrāfijas. 

Lit.: Dibovska, Jūlija. Viens no spilgtākajiem. Guna Roze “101. kilometrs”. Ubi Sunt, 30.12.2015. 
http://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/37605/; Liepiņa, Ilga. Guna Roze: “Žurnālists ir kā psihoterapeits”. 
Neatkarīgās Tukuma Ziņas, 15.02.2015. www.tla.lv 



S. Ignatjeva, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Publicitātes foto 

Visvaldis Vecvagars ( dzimis 1949. 17. II Nīcā) – žurnālists, vēsturnieks, dzejnieks. 

Dzimis zemnieku ģimenē. 1966 beidzis Nīcas vidusskolu. Studējis Latvijas 
Valsts Universitātē vēsturi un žurnālistiku.  

1969-1991 strādājis Liepājas Vēstures un mākslas muzejā. V.V. ir labs mākslas 
pazinējs. Vēlākajos gados V.V. kopā ar dzīvesbiedri Ņinu savu radošo garu un izdomu 
ieliek tūrisma attīstībā savā privātmājā Nīcas pagasta Bernātu „Sīpolos”. Laika gaitā 
„Sīpoli” pārtapuši visā Latvijā pazīstamā viesu namā, kas pastāvīgi attīstās, to raksturo 
saimnieku viesmīlība, krāšņi iekopts dārzs, neparasta vairāk kā 600 dzirnakmeņu 
kolekcija, par katru no tiem V.V. ir savs stāsts, kas uztur sentēvu tradīcijās balstītu 
latvietību. Māja ne reizi vien ieguvusi krāšņākā dārza, sakoptākās sētas un ekotūrisma 
atzinības balvas. 2016 „Sīpolos” neformāli iekārtota arī izstāžu zāle, kas atvērta 
ciemiņiem un visiem interesentiem. Pēc V.V. skicēm īpaši izgatavoti arī oriģināli 
podesti koka skulptūru eksponēšanai. Regulāri tiek rīkotas mākslinieku novadnieku 
gleznu un skulptūru izstādes. 
  Nīcenieks un muzejnieks ir atslēgas vārdi, kas visprecīzāk raksturo profesionālo 
un radošo V.V. darbību. Dzimtā puse ir galvenais radošās darbības ierosmes avots. V. 
V. neatlaidīgi apliecina „savu sapni par tīru dabu un tagad tik deficītās romantikas 
apdvestām cilvēku attiecībām” (V.Kraučis).  

 “[..] no katras dienas vai nakts, rīta vai rieta man paliek pa kripatiņai, ko uzticēt 
papīram. Kaut kas būtisks. Man vienam piederošs. Es slavēju un pielūdzu šos savtības 
mirkļus. Paiet laiks, un šī individuālā patiesība jau skan savādāk nekā savā pirmreizējā 
pierakstā. Ir izlobījušies daži vārdi dzejolim, bet ne jau katrā ziņā sākumam. Tie var būt 
gan virsrakstā, gan vidū vai beigās. Un gadās, ka mirkļa pierakstā ir tikai doma, kas 
jāapaudzē, jāuzziedina. Vai jāapcērp...” (V.Vecvagars) 

Pirmā publikācija – dzejolis „Rainis” Liepājas laikrakstā „Komunists” 1966. 26. 
XI. Kopš 1967 regulāri publicējies Liepājas rajona laikrakstā „Ļeņina ceļš” (pirmie 



dzejoļi „No tā čiekura...” (1967. 7. XI) un „Ilgas” (1968. 30. V.). Laikraksta „Ļeņina 
ceļš” literārajā lappusē „Daiļrade” 70.-80.gados V.V. dzejoļi tiek publicēti regulāri. 
Vairākkārt laikrakstā publicēti V.V. dzejoļi bērniem (piem., „Rieksti”, „Palīgi”, „Zilais 
debesu teliņš”, „Par priecīgo neko”, „Ceturtais”, „Lietus bruņinieki”, „Slimnieki”, 
„Dzejolītis par putnu spalvām”, „Bite”, „Pūpēdis” u.c.). 

Liepājas Vēstures un mākslas muzejā pieminekļu aizsardzības inspektora amatā 
vadītais laiks, ekspedīcijas un biežie komandējumi Liepājas rajonā devuši impulsus 
dzejas tēliem, kuros pēc tam tiešāk vai netiešāk sajūtama Apriķu un Cīravas, Bārtas, 
Rucavas, Kalvenes, Nīcas kolorīts un īpašā gaisotne. (dzej. „Ekspromts”, „Nakts”, 
„Dzintara gaidīšana decembrī”, „Rudens gredzens” u.c.). Vairākkārt devies līdzi 
dzejniekam O.Gūtmanim Sibīrijas ceļojumos. 

Plašāka V.V. dzejoļu kopa publicēta jauno dzejnieku kopkrājumā „Acis” 
(1971). 1978 iznācis V.V. oriģinālkrājums „Spīdēsim šonakt”. Dzejoļu kopa „Vasaras 
vakara riteņbraucējs” ir publicēta kopkrājumā „Četri” (1986). V.V. dzejas noskaņa un 
tēlainība izaug no reālās dzīves notikumiem un emocijām („Dzīvoju un [..] krāju 
mirkļus. Ne katrreiz tie ir patīkami un glaimojoši man pašam. Taču dzejā melot – tas 
manā uztverē ir nelietīgi. Tas smacē!” (V.Vecvagars). V.V. dominē brīvais pants, 
mirkļa noskaņas, savstarpējo attiecību tēlojumā filozofisks vispārinājums. V.V. piemīt 
„gaišs un silts, rāms un nereti arī idillisks pamattonis, kam nav svešs arī traģisks 
piesitiens. Tas viss vieglas pasakainības, neuzspīlētā teiksmainības atmosfērā. Reizēm 
pat liekas, ka Vecvagara ziemeļnieciskā daba, ar nokaitēto pasauli tiekoties, veido tādu 
kā vieglu dūmaku. Tā neko neaizsedz, bet ir.” (M.Čaklais) „Labākajos dzejoļos 
atkārtojumi rada savdabīgu suģestiju, dzejoļi skan kā buramvārdi, kā dīvaina teiksma.” 
(I. Kiršentāle) 

 

Lit.: Dzejnieks Visvaldis Vecvagars. No:  Sprincis, P.  Nīca laikmetu griežos,  2008;  Lēvalde, V. Bernātu 
Minhauzena ekoloģiskā muiža vilina tūristus. Laikraksts „Dienas Bizness”, 13.12.2007.; V. Krauča 
intervija ar V. Vecvagaru. Laikraksts „Ļeņina Ceļā”1986. gada 20. dec. 3. lpp. 
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Foto: no Tukuma bibliotēkas arhīva 

 

Vīgante Venta (īst. v. Venta Bērziņa, dzim. Brūvere, dzimusi Jelgavā 1913. 9.X – 
mirusi 1994. 22.III Rīgā, apbedīta Raiņa kapos) – pedagoģe, dramaturģe. 

Dzimusi strādnieku ģimenē. 1932 beigusi Jelgavas klasisko ģimnāziju, 1935 – 
Jelgavas skolotāju institūtu. 1946-1948 neklātienē studējusi LVU Filoloģijas fakultātē 
Latviešu val. un literatūras nodaļā, studijas nav pabeigusi. 1035-1944 strādājusi par 
skolotāju Ezeres, Asītes, Vaiņodes pamatskolās. No 1944 strādājusi par skolotāju un 
mācību pārzini, vēlāk direktori (1948 –1952) Dzērves 7-gad. skolā. 1953-1961 bijusi 
Irlavas vidusskolas direktore, 1961-1989 – skolotāja Pļavniekkalna 8-gad. skolā, Rīgas 
14.vakara vidusskolā, 9.vakara (maiņu) vidusskolā. V.V. apveltīta ar enerģisku, 
temperamentīgu raksturu, lieliskām runas dotībām, kas atklājās dažādās publiskās 
uzstāšanās reizēs. 1956 piešķirts LPSR Nopelniem bagātās skolotājas goda nosaukums. 
No 1962 Rakstnieku savienības biedre.  

Pirmā sarakstītā luga „Kad ūdeņi palo” publicēta almanahā „Jauno vārds” 
(1959). Zināmākā V.V. luga, kas pašas autores žanriski nodēvēta par pedagoģisku 
sonāti trīs cēlienos un veltīta skolas dzīvei un audzināšanas problēmām, ir „Palmas zaļo 
vienmēr” (teātrī 1959, grāmatā 1960). Lugā izskanējusī dziesma „Silavas valsis” ar 
V.V. ir vārdiem un Ivara Vīgnera komponēto mūziku iegūst lielāku popularitāti par 
pašu lugu.Teātrī izrādītas arī lugas „Kad rūsa plaiksnā” (1961), „Diena sākās kā parasti” 
(1962), „Pēter, kur tavi dēli?” (1965), „Parastais 1 x 1” (1972). 1973 izdots lugu 
krājums „Cilvēks sākas ar atbildību”.  

V.V. lugu pamattēma saistīta ar pedagoģisku un morālētisku jautājumu 
risinājumu jauniešu dzīvē, tikumības un morālās atbildības jūtu audzināšana cilvēkā 
bieži vien pieteikta pedagoģiskās diskusijas formā. Dažkārt jūtama pārāk izteikta 
didaktikas klātbūtne. Lai arī jauniešu raksturi lugās atklājas dzīvos un raiti veidotos 
dialogos, konflikta raksturs dažkārt visai mākslots, vāji veidots. 



 Rakstījusi libretus operetēm – A.Žilinska „Dzintarkrasta puiši” (teātrī 1964) un 
„Tikai rozes” (teātrī 1977), J.Kaijaka „Trešais tēva dēls” (teātrī 1976). 

Lit.: Vienas lugas autore... Neatkarīgā Cīņa, 1994, 30.III.; Ar Aizputi un novadu saistītie. Biogrāfiskā 
vārdnīca. http://vardnica.aizpute.lv/13-personas-b/11422 
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