
Ceļojošās izstādes “Mūzika Akurateru dzimtā” grāmatu kopa: 

 

►Akurātere, Ieva.  Manai tautai / Ieva Akurātere, Amanda Aizpuriete, Daiga Mazvērsīte. - Rīga : 

Pētergailis, 2007. - 183 lpp., [32] lpp. iel. ; 25 cm. 

►Akuratere, Laima.  Dažas dziesmas : dzeja / Laima Akuratere ; J.Oša priekšvārds ; māksl. 

G.Terēzija ; red. J.Zālītis. - Rīga : Pils, 1999. - 108, [1] lpp. : il. 

►Akuraters, Jānis.  Dienu atspīdumi : Revolūcijas atmiņu grāmata (1905-1908) / Jānis Akuraters ; 

Ilgoņa Bērsona priekšv. un kom. - [Atkārt.izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 109, [1] lpp. : 

il.,ģīm. 

Saturā: Jāņa Akuratera atceres / I.Bērsons : 3.-5.lpp.; Jānis Akuraters pirms piektā gada / 

I.Bērsons : 5.-6.lpp. 

 

►Akuraters, Jānis.  Draugi un gadi : mazi stāsti / Jānis Akurāters. - Repr. izd. - Eslingena : 

Izd.Jānis Liepiņš, 1947. - 176 lpp.  

Stāstā "Draugi un gadi" izmantotas atmiņas par rakstnieka tēva klātbūtni Pirmajos 

vispārējos Latviešu dziedāšanas svētkos Rīgā, 1873.gadā (informācija iegūta no A.Bērziņas raksta 

"Kad dzīve tā skanēja arī..." laikrakstā "Brīvā Daugava", Nr.4 (2016, 12.janvāris), 4.lpp.) 

Stāsta "Draugi un gadi" varones Anetes tēla veidojumā daudz kas ņemts no rakstnieka 

mātes Dārtas Spuļģes (informācija iegūta no L.Ķuzānes raksta "Dziesma iet cauri paaudzēm" 

laikrakstā "Brīvā Daugava", Nr.74 (2013, 4.jūlijs), 6.lpp.) 

 

►Akurateru dzimtas saieti : [novadpētniecības mape] / Jēkabpils Galvenā bibliotēka. - Jēkabpils : 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, 2020. - 1 mape. - Pieejama Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā. . - Mape 

atrodas komplektā ar UDK 82 (Literatūra). 

 

►Dzejas Avīze / Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs ; atb. red. A.Mellupe. - Rīga : 

Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja apgāds, 1991. - 16 lpp. 

        Nr.1. Veltījums Jāņa Akuratera 115. dzimšanas dienai 

►Mūzika Akurateru dzimtā : [novadpētniecības mape] / Jēkabpils Galvenā bibliotēka. - Jēkabpils 

: Jēkabpils Galvenā bibliotēka, 2020. - 1 mape. - Pieejama Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā. . - 

Mape atrodas komplektā ar UDK 82 (Literatūra). 

►Sēlijas dižgara Jāņa Akurātera daiļrades taka. - Ābeļi : [izdevējs nav zināms], 2018. - 12, [1] 

lpp. : ilustrācijas. 

Saturā: Ābeļu [pagasta] himna ; [Jāņa Akuratera] dzīves vietas ; Jānis Akuraters - 

sabiedrisks darbinieks ; Akurateru dzimtu salidojumi ; Akurateru dzimtas izpētes un godināšanas 

ceļos ; [Ābeļu ģerbonis, 1989, autore Gunta Briede] 

 

►Stērste, Elza. Parīzes noburtie / Elza Stērste, Jānis Akuraters, Edvarts Virza ;. - [Rīga] : Jumava, 

[2014]. - 110, [1] lpp. : il. ; 21 cm.  

Saturā: J.Akuratera dzejoļi, kuriem saistība ar mūziku:  Monmartra tavernā (54.lpp.) ; 

Leierkastnieks  pie Notre-Dame (56.-57.lpp.) 

 


