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2000. gada 21. februārī nodibināta 
sabiedriskā organizācija (tagad — 
biedrība) «Aleksandra Pelēča lasī-
tava». Tas ir Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavaliera, Talsos dzīvojošā literāta 
Aleksandra Pelēča (1920—1995) 
80. jubilejas gads. Lasītava izdod re-
tas e-grāmatas, veicina nacionālas no-
zīmes kultūras mantojuma un A. Pe-
lēča literārā mantojuma apzināšanu 
un saglabāšanu, sniedz sabiedrībai 
informācijas pakalpojumus, palīdz 
īstenot interesantas idejas, piedalās 
mutvārdu vēstures apkopošanā un 
novadpētniecībā, iesaistās dažādās 
sadarbības programmās. «A. Pelēča 
lasītava» ir 1999. gadā atbalstītā pro-
jekta «Skrīnis» radošās grupas dar-
bības turpinājums. Organizācijas di-
bināšanas ideja pieder mēnešraksta 
«Skrīnis» veidotājiem Mārim Arbi-
dānam un Zigurdam Kalmanim. Ta-
gad Lasītavas telpas ir Talsos, Lielajā 
ielā 37. 2004. gada 7. februārī mūsu 
laikrakstā publicēts literātes, Talsu 
bērnu bibliotēkas darbinieces Maijas 
Laukmanes raksts «Dzīvot pašam ar 
savu laiku». Tas ir stāsts par tolaik 
Dižstendes bibliotēkas un sabiedris-
kās organizācijas «Aleksandra Pelē-
ča lasītava» vadītāju Māri Arbidānu 
(1957—2007). Par savām attiecībām 
ar grāmatu izdošanu Māris tajā tei-
cis: «Vienkārši kaut kas urdīja, ka 
vajag to darīt. Tehniskās iespējas bija 
nulle, bet viss notika: griezu, līmēju, 
locīju papīru, maketēju… Grāmatu 
izdošana ir līdzīga režisora darbam. 
Labs režisors taču arī slīpē, slīpē un 
slīpē, līdz darbs veidojas par labu iz-
rādi. Patiesībā vienu otru lietu savā 
dzīvē esmu padarījis ar uzdrīkstēša-
nos un atļaušanos mesties iekšā tukšā 
vietā, veidot kaut ko, kas, kā reizēm 
arī pašam licies, ir gluži neiespējams. 
Es dzīvoju ar grāmatām. Man tās ir 
svarīgas. Līdzko tās nav ap mani, jū-
tos nestabilāks, nedrošāks. Dzīvoju 
pats savā Laikā un daru kaut ko nevis 
pēc pulksteņa tikšķiem, bet tad, kad 
to vajag, kad gribu un ir pienācis īs-
tais brīdis.»

Darbu Lasītavā Māris raksturo-
ja — «galda izdevējdarbība», kas 
joprojām tāda ir, pirmā un tagad, ie-
spējams, vairs ne vienīgā Latvijā. Tal-
su pilsētas dome 2002. gadā Lasītavu 
apbalvoja ar dzejnieka Aleksandra 
Pelēča vārdā nosaukto prēmiju. Lasī-
tava 2003. gadā saņēma Latviešu pre-
ses biedrības (ASV) atzinības diplo-
mu par mākslinieciski augstvērtīgiem 

Miks Kalmanis tēvam palīdz sakārtot Lasītavas mājaslapu 
internetā un videoierakstu lietas, lai senāk uzfilmētie materiāli 
būtu saglabāti, izmantojot mūsdienu tehniskās iespējas.

Nesen Lasītava ar Maijas Laukmanes palīdzību ir pārkārtota, lai tā tiešām atbilstu Aleksandra Pelēča ga-
ram — tai noskaņai, kas piemita viņam un dzīves videi ap viņu. Lasītavā sagatavotās lielākās grāmatas tirāža 
ir 1000 eksemplāru — tā ir «Talsu namu stāsti». Tirāžas apjomu nosaka izdevuma pasūtītāja vēlme. Biedrības 
statūtos ierakstīts, ka visa uzkrātā mantība, ja Lasītava slēgs savu darbību, pāries Talsu novada muzeja rīcībā.

Lasītavā gadu gaitā sakrāta bagātīga bibliotēka. Tajā glabājas 
arī daļa no Pelēča bibliotēkas, ir daudzveidīgs latviešu trimdas 
autoru darbu krājums… Vērtīgas grāmatas kaut kā cita pēc citas 
atrod ceļu uz šejieni.

Galvenokārt Lasītava sadarbojas ar divām tipogrāfijām — Rī-
gas «Drukātavu» un Kauņas «Spinduli».

izdevumiem. Biedrībai 
nav algotu darbinieku. 
Tās darbību organizē 
novadpētnieks Zigurds 
Kalmanis. Viņu vien-
mēr interesējusi vēstu-
re, sevišķi senvēsture, 
tāpēc Lasītavā iederas 
arī senlietu krājums.  
Z. Kalmanis stāsta: 
«Visas tās vēstures 
liecības laikam pašas 
mani sameklē. Visla-
bākais ir tas, ka pie 
manis nāk interesanti 
cilvēki. Un interesan-
tiem cilvēkiem vienmēr 
ir arī interesantas lie-
tas — viņi jau citādāk 
nemaz nespēj dzīvot, 
tā tas vienkārši notiek. 
Šie satiktie cilvēki ir 
mana lielākā bagātība. Viņi ierodas 
negaidīti. Kaut vai Juris Jankovičs… 
Atbrauc pie manis ar veco volksvā-
genu sirms kungs un nāk, uz štociņa 
atspiežoties, un prasa, kur te tāda Pe-
lēča lasītava. Viņam drīz būs 90 gadu, 
dzīvo Rīgā, un viņa mazmeita ir 
operdīva Marina Rebeka. Mūsu sa-
darbības stāsts sākas ar viņa Sibīrijas 
laika dienasgrāmatu. To rakstījis trīs 
gadus. Kad izsūtījumā par neatļautu 
rakstīšanu sākti šaut nost cilvēki, viņa 
mamma dienasgrāmatu noslēpusi 
(Jura tēvs bija Liepājas Apgabaltie-
sas galvenais krimināllietu tiesnesis 
pirmās brīvās Latvijas laikā). Šie pie-
raksti atceļoja līdz Lasītavai, un pir-
majā grāmatā, «Skorpiona slazdā», 
vēstījums sākas no Jeņisejas grīvas, 
kur izsūtītos izmeta upes krastā. Pēc 
dvēseles stāvokļa būdams mūziķis, 
Juris Jankovičs iestājās Krasnojar-
skas tehniskajā universitātē, ieguva 

augstāko izglītību… Dienasgrāmatu 
tekstu viņš jau bija patstāvīgi digita-
lizējis, nevajadzēja burtot rokrakstu 
laika pabojātās burtnīcās vai pie-
rakstu lapiņās. Vienu no trim atmiņu 
grāmatām uztaisījām krievu valodā, 
tā ir aizsūtīta uz Krasnojarsku — vi-
siem viņa draugiem un citiem turie-
nes iedzīvotājiem, lai viņi apjēgtu 
vēsturisko patiesību. Darbs iztulkots 
arī angliski. Ar Juri Jankoviču esam 
iedraudzējušies, bieži sazināmies in-
ternetā. Arī pārējie, ar kuriem izvei-
dojusies sadarbība, te uzrodas līdzīgi. 
Laikam māku cilvēkos, sevišķi vecāka 
gadagājuma, klausīties, ne tikai runāt 
savu. Tas ir daudz no svara manā dzī-
vē. Arī tā ir bijis, ka ļoti interesants 
cilvēks atnesis sākotnēji it kā bezcerī-
gu materiālu, cerot, ka mācēšu uztai-
sīt labu grāmatu. Nesteidzoties, soli 
pa solim nonākam pie laba rezultāta. 
Viens no pirmajiem grūtajiem un sa-

režģītajiem darbiem bija Pastendes 
muižas vēsture, ko Žanis Miķelšteins 
man iedeva divos plēves maisiņos — 
ar roku, sliktas redzes dēļ izmantojot 
palielināmo stiklu, uzrakstītu tekstu. 
Ir tādi cilvēciņi, kuri atnāk runāties 
par savu manuskriptu, bet redzu, ka 
daudz tajā pārrakstīts no citiem auto-
riem, jo tie vārdi likušies svarīgi. Arī 
tad neatsaku, bet izrunājam šo prob-
lēmu un vienojamies, kāds šis teksts 
publikācijā varētu būt. Kādai kundzei 
tā tapa desmit plānas grāmatiņas. Ko 
tur — tā vēlējās viņas sirds, un es pa-
līdzēju šim cilvēkam būt laimīgam. 
Tīca Dzintarkalna grāmata «Noti-
kumi un ainas no Talsu un apkārtnes 
dzīves» iznāca it kā nejaušības pēc. 
Pateicoties draudzībai ar literatūr-
zinātnieku, novadnieku Ilgoni Bēr-
sonu, kurš zināja, kur glabājas Talsu 
muzeja dibinātāja unikālās piezīmes, 
un 2005. gadā tām palīdzēja nonākt 

Lasītavas rīcībā. Esmu prasīgs redak-
tors un korektors, bet kļūdas vislabāk 
ieraugu citiem, savos tekstos acis tām 
aizslīd pāri. Katram tekstam pirms 
izdošanas grāmatā vajadzētu pusga-
du nostāvēties, tikai tad tas vēlreiz 
būtu jāpārlasa un drīkstētu nosūtīt 
drukāšanai. 

Es ļoti daudz ko no Māra iemā-
cījos. Apbrīnoju viņa neatlaidību, lai 
izdarītu iesākto līdz galam, neņemot 
vērā apkārt notiekošo. Tas man se-
višķi noder reizēs, kad te vienlaikus 
apgrozās vairāki kolekcionāri un no-
vadpētnieki.» 

Zigurds uzskata, ka savu pētniecī-
bas un izdevēja darbu dara īstajā lai-
kā, nevis, brīžiem bezcerīgi cenšoties 
paspēt vēsturē aizejošo noķert aiz 
astes. Viņam ir veicies, ka dara to, 
kas ļoti interesē un patīk. Šeit dar-
bojoties, nekad nav garlaicīgi, tikai 
prieks un… izmisīgs laika trūkums.


