
 

Vai tev ir ģimenes loceklis, draugs vai 

paziņa, ar kuru kontakts ir pārtrūcis? 

Varbūt jūs tiekaties, taču jūti, ka agrākā 

atklātība un emocionālā saikne ir zudusi? 

Dāņu psihoterapeites Ilses Sandas 

grāmata piedāvā dažādas stratēģijas, ar 

kuru palīdzību attiecības atjaunot, uzlabot 

vai arī pārtraukt. Viņa sniedz konkrētus 

piemērus un praktiskus ierosinājumus, ko 

likt lietā dažādās situācijās. Grāmatā 

ietverts arī tests, kas palīdz saprast, cik 

gatavs esi spert soli pretī otram cilvēkam. 

  

 

Grāmata ir dokumentāls stāsts par to, kā 
rakstnieks Modris Pelsis cīnījās ar savu 
ligu, un kādi ārstniecības augi un sēnes 
palīdzēja to pieveikt. Slimības vēsture it kā 
norisinās lasītāja acu priekšā, un to 
papildina emocionālas pārdomas par vēža 
dabu un cilvēka attiecībām ar sevi un 
sabiedrību, kad viņš atrodas uz robežas 
starp dzīvi un nāvi. Grāmata uzrakstīta, lai 
sniegtu cerību, kad šķiet pienākusi 
melnākā diena mūžā - diagnoze "vēzis". 
Uzvara pār to ir ceļš, nebeidzama kauja, 
kas piespiež mācīties, uzņemties atbildību 
un izmainīt savu ikdienu. 

  

 

 Ieva Reinholde ir pieredzējusi un mīlēta 
bērnu ārste. Rīgas Medicīnas institūts un 
nopietna pievēršanās pediatrijai, 
pasniedzējas amats Rīgas 3. medicīnas 
skolā līdz pat mācību iestādes likvidācijai, 
darbošanās pionieru nometnēs, goda 
raksts par Černobiļas bērnu aprūpēšanu un 
pirmā ārsta privātprakse pēcpadomju 
Latvijā, darbs Amerikā – tā ir tikai daļa no 
leģendārās ārstes bagātīgā un piesātinātā 
dzīves gājuma. Mediķa liktenis padomju 
laikos un neatkarīgajā Latvijā – sapņi un 
vilšanās, bet pāri visam: bezgalīga vēlme 
glābt dzīvības un palīdzēt, neskatoties uz 
likteņa šķēršļiem. 

  



 

Baltijas jūras telpa bija un ir savstarpēju 
auglīgu apmaiņas attiecību zona. Šeit kopā 
dzīvoja ģermāņi, slāvi, balti un somi, 
intensīvā saimnieciskā un sabiedriskā 
saskarsmē formējās organizācijas, 
piemēram, Hanza, to darbības un interešu 
loks sniedzās tālu ārpus lokālā – vienas 
kopienas, apgabala vai teritorijas robežām. 
Pārnacionālas kultūras, piemēram, 
nīderlandiešu, 16.–17.gadsimtā ietekmēja 
daudzas toreizējās valstis. Mūsdienās 
Baltijas jūras reģions ir Eiropas Savienības 
ļoti dinamiskas attīstības zona. Šī grāmata 
ir inovatīvā pieejā balstīts vēsturisks 
pētījums par Baltijas jūras reģiona 
pagātnes un tagadnes pamatjautājumiem. 

  

 

Muzikālā teātra aktieris, režisors, vokālais 

pedagogs un pedagoģijas zinātņu doktors 

Edgars Kramiņš ir sagatavojis patīkamu 

pārsteigumu teātra mīļiem jaunajā teātra 

sezonā – jaunu teātra mākslai veltītu 

grāmatu. Tā ir monogrāfija “Sarunas bez 

robežām”, kas veltīta aktierim, režisoram, 

dramaturgam, teātra vēsturniekam, 

stāstniekam un pedagogam Kārlim 

Pamšem un atsedz vecmeistara unikālo 

devumu Latvijas teātra mākslā. 

  

 

 Šajā grāmatā izklāstītās idejas radīs 

Jūsos cieņu pret bērnu un viesīs ticību 

viņa spējām. Ir grāmatas, kuras 

gribas pārlasīt daudzkārt, atklājot 

arvien jaunus horizontus. "Bērns 

ģimenē" ir viena no tām. 

  

  



 

 Autori parāda, ka, izprotot, kā cilvēki 
domā, varam izveidot tādus izvēles 
apstākļus, kas ļauj izvēlēties to, kas ir 
vislabākais pašiem, ģimenēm un 
sabiedrībai. R.Tālers un K.Sanstīns ar 
kolorītiem piemēriem no 
vissvarīgākajiem dzīves aspektiem 
ilustrē, kā izveidot pārdomātu izvēles 
arhitektūru, kas var pastumt mūs 
vislabvēlīgākajā virzienā, 
neierobežojot izvēles brīvību. 
"Mudinājums" piedāvā unikālu 
skatījumu gan atsevišķiem cilvēkiem, 
gan valdībām - ne no kreisās, ne no 
labās puses - uz daudzām aktuālām 
problēmām.. 

  

 

Leģendārais žurnālists, ilggadējais 
Latvijas Televīzijas raidījuma 
“Panorāma” galvenais redaktors, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis 
Dimants nopietni un nenopietni stāsta 
par dzīvi, par vēsturi, par sevi un savu 
lomu šajā dzīves karuselī... 

  

 

Jaunākajā darbā, Ņujorkas 
Universitātes izglītības profesors 
Kortlendā, Rakstura izglītības centra 
vadītājs, balstoties uz savu pieredzi 
bērnu un mazbērnu audzināšanā, 
vēlas mainīt bērnu dzīvi, palīdzot 
izveidot labu raksturu, iemācīt cienīt 
citus cilvēkus, just cieņu pret indivīdu 
tiesībām, pakļauties likumiem, 
rūpēties par kopējo labumu. 
Grāmata uzrunā gan laicīgu, gan ticīgu 
ļaužu grupas visā pasaulē, izklāstot 
tematu par to, kā ģimenēs, skolās un 
kopienās ieaudzināt bērniem labu 
raksturu. 

  



 

Šī grāmata sniedz noderīgu, uz 
pierādījumiem balstītu informāciju par 
Ājurvēdas darbības principiem, uztura 
un dzīvesveida ietekmi uz veselību, 
izpratni par ķermeņa uzbūvi un miesas 
kaitēm, kā arī atklāj efektīvas 
izdziedināšanās metodes. 
Autors lieliski parāda, ka Ājurvēda var 
kļūt par ceļvedi, lai dzīvotu veselīgi un 
pilnvērtīgi. 

  

 

Grāmatas varones krāšņās ilustrācijās 
attēlojušas piecdesmit mākslinieces no 
visas pasaules – daļa jau iemīļota no 
pirmās grāmatas lappusēm, taču 
iepazīsim arī jaunus vārdus. 
Tā ir pilnīgi jauna stāstu kolekcija, 
kurā apkopoti vēstījumi par 
drosmīgām, talantīgām sievietēm – no 
Nofretetes līdz Bejonsei, no Rozalindas 
Franklinas līdz Dž.K.Roulingai. 
Karalienes un sabiedriskas aktīvistes, 
balerīnas un juristes, pirātes un 
datorzinātnieces, astronautes un 
izgudrotājas – krasi pretstati un 
iedvesmojoši paraugi, kā izmantot 
dzīves sniegtās iespējas. 

  

 

Mazāk pētīts ir neredzamais karš, ko 
īstenoja Latvijas nacionālie partizāni, 
un vēl mazāk apzināta tā cīņa, ko 
veica atsevišķi cilvēki un grupas laikā 
no 1959. līdz 1986.gadam – starp 
nacionālkomunistu krišanu nežēlastībā 
un Dziesmoto revolūciju. 
Šis izdevums ir veltīts tieši šim laikam 
un cilvēkiem, kas ziedoja savu dzīvību 
un dzīvi brīvas Latvijas idejai ārpus 
lielām kustībām un masu 
pasākumiem. 



 

Jānis Poruks (1871–1911) ir latviešu 
literatūras romantiskā atzara 
pamatlicējs, viens no pirmajiem 
latviešu intelektuāļiem, kas guvis 
izglītību Rietumeiropā. Viņš latviešu 
literatūrā pirmo reizi ieveda 
intelektuālo varoni, kurš lielu nozīmi 
velta dzīves jēgas meklējumiem. 
Poruks ir arī pirmais latviešu 
rakstnieks, kurš prozā izmantojis 
aizgūtus sižetus, tēlus no mitoloģijas 
un kristīgajām leģendām. Viņa prozā 
savijas klusās lauku sētas tēlojums ar 
modernās dzīves atklāsmi. Šajā 
krājumā iekļauti Jāņa Poruka stāsti, 
noveles, fantāzijas, tēlojumi un 
līdzības. 

  

 

Līnai Krastai ir divdesmit seši gadi, ir 
draugs un labs darbs reklāmas 
aģentūrā. Dzīve šķiet rimta, pat 
nedaudz vienmuļa. Taču kāds 
negaidīts telefona zvans maina itin 
visu. Līnai jāatgriežas Vidzemes lauku 
mājās, kurās pavadīta bērnība, un 
jāmēģina atminēt baiss noslēpums, 
kura saknes slēpjas tālu pagātnē... 

  

 

Ramonas Indriksones stāsti turpina īso 
stāstu tradīciju, kuru šobrīd pārstāv 
tādas autores kā Jana Egle un Dace 
Vīgante. Viņas stāstiem raksturīgi 
psiholoģiski precīzi un niansēti 
portreti, bieži vien ar līdzjūtību 
pievēršoties “dzīves pabērniem”. Bieži 
vien autorei izdodas stāsta kulmināciju 
izvērst šķietami ikdienišķā vērojumā, 
kas prasa no lasītāja sirdsgudrību, lai 
izprastu notiekošo. 
 



 

Tas, kas slēpjas vai pastāv aiz 
ikdienišķās dzīves mazievērotiem 
notikumiem, ir Lienītes Mednes-Spāres 
stāstu krājuma vēstījuma galvenā 
nemitīgi rotējošā ass. Emocionāli 
nospriegotos cilvēcisko atklāsmju 
mirkļos drūp varoņu cerības, sašķīst 
iluzoru un mānīgu viltus sapņu 
butaforijas, un cilvēks atklājas visā 
savā vēlmju un tieksmju niecīgumā. 
Krājumā tēloto situāciju psiholoģisko 
konkrētību raksturo koncentrēts, 
raupji reālistisks vēstījums ar precīzu 
laikmeta vides zīmējumu. 

  

 

Kopmītņu deviņdesmit septītajā istabā 
dzīvo topošie bioloģi Dzintars, Kārlis 
un Valters. Dzintars labprāt patveras 
virtuālajā realitātē, bet nereti atver arī 
Ojāra Vācieša dzejoļu krājumu un 
vienā meldiņā , strinkšķinādams savu 
ģitāru, izdzied visu grāmatu. Kārlis ar 
savu ģeniālo atmiņu iemanto gaišreģa 
slavu, ko prot izmantot savā labā. 
Pedantiskais un kārtīgais Valters kojās 
dzīvo vien inerces pēc, jo tiek 
aizvadīts maģistrantūras pēdējais 
gads. Viņu istabiņas mieru nemitīgi 
traucē Lejnieks un vēl kāda kaitinoša 
būtne - Sandra, kas iedomājusies, ka 
ir Valtera meitene. Un tad istabiņā 
iemitinās filologs Ervīns. Tā vien šķiet, 
ka lekcijas viņus var pagaidīt! 

  

 

"Bez citām baudām, brīvdienas mēdz 
piedāvāt arī grūti definējamas sajūtas, 
kas rodas, raugoties uz neticami 
skaisti iedegušiem un pieticīgi 
ģērbtiem dienvidu pludmaļu 
"iedzimtajiem". Tie varētu būt 
apkalpotāji bāros, niršanas instruktori 
vai personas, kas vienkārši dirn pie 
bāru letēm. Viņu dzīve šķiet bezgalīgs 
atvaļinājums, kuram nepiestāv 
ģimeniskas rūpes. Ingrīdas stāstu 
skices bez liekas kautrēšanās ieved 
mūs šo varoņu guļamistabās. Stāsti ir 
īsi, tajos ir krietna deva rezignācijas 
un ironijas, kas padara grāmatu par 
labu lasāmvielu.  



 

Devītā maija svinību laikā Rīgā notiek 
slepkavība - acīmredzami izaicinoša 
politiska provokācija. Noziegums 
uzšķērž divās dažādās valodās 
runājošo Latvijas iedzīvotāju 
pussadzijušās rētas. Iesākumā 
šķietami vienkāršā izmeklēšanā tiek 
ierauti aizvien jauni cilvēki - veci un 
jauni, latvieši un krievi, no lauku 
pensionāra līdz pat Saeimas 
deputātam - neizrunātā vēsture 
atspēlējas šodienai. 

  

 

"Vienkāršs, bet tanī pat laikā 
aizraujošs vēstījums par Plaužu, 
Dzeņu-Romuļu dzimtām, kas savijās 
vēsturisko notikumu vērpetē, aizvedot 
mūs cilvēku attiecību neparastā 
risinājumā, bet kā moto caurvijas 
“dzintara karaļa” — Georga Romuļa 
prasme atklāt dzintara apslēpto 
dvēseli un nav neviena latvieša, kam 
mājās nebūtu dzintara rota." (Luāna 
Loinerte) 

  

 

“Pieres vieta – man tas ir prāta 
stāvoklis, ko cilvēks saskarsmē ar 
pārējo pasauli nemitīgi izmaina. 
Garīgās metamorfozes notiek nemitīgi. 
Tomēr varbūt tieši tāpēc, ka nemitīga 
prāta kontrole nav iespējama, cilvēks 
spēj piedzīvot un pārdzīvot visus 
dzīves kāpumus un kritumus.” 
Sandra Vensko 

  



 

Izlasē apkopotas iepriekš grāmatās 
nepublicētas rakstnieka, dzejnieka, 
tulkotāja un atdzejotāja Dzintara 
Soduma "Kapātas esejas", dažādu 
gadu raksti par dzīves un literāro 
pieredzi, literatūru, valodu un Latviju, 
arī ieskats sarakstē ar Jāni Krēsliņu 
senioru, kā arī T.S. Eliota un Vergilija 
atdzejojumi ar Dzintara Soduma un 
redaktoru komentāriem. Krājuma 
nobeigumā literatūrpētnieces Kristas 
Annas Belševicas skatījums uz 
Dzintara Soduma daiļradi un izlases 
sastādītājas Noras Ikstenas eseja par 
Dzintaru Sodumu. 

  

 

Jauna Guntara Rača dzejoļu grāmata 
"Mīlestība ir", kurai klāt dāvanā nāk 
CD ar 15 populārām dziesmām 
jaunās, akustiskās versijās. 
Dzejoļi par jautājumiem, kurus uzdod 
dzīve, un par atbildēm, kuras var 
sniegt tikai mīlestība. 

  

 

Šis ir otrais romāns "Nakts sarkanajā" 
triloģijā. Jau iepriekš sastaptie tēli 
turpinās iepazīties ar Mājvietu - 
Latvijas vampīru galveno mītni. 
Viņiem pievienosies jauni tēli, ar 
kuriem kopā stāties pretim 
pazīstamiem un jauniem 
izaicinājumiem un pārbaudīt, cik 
ciešas ir viņu jaunizveidotās saites. 
Tiks pieņemti gan drosmīgi, gan 
pārsteidzīgi lēmumi, un nāksies atzīt, 
ka mūžvecā patiesība - nenovērtēsi, 
kamēr nezaudēsi! - ir sāpīgi patiesa kā 
dzīvo, tā mirušo vidū. 

  



 

Pie kriminālinspektora Barbaroti 
durvīm uzrodas vēstule, kurā tiek 
detalizēti aprakstīta slepkavība, kas 
notiks viņu pašu klusajā pilsētā. Kad 
policijai izdodas atrast vēstulē minēto 
cilvēku, tas jau ir miris. 
Pienāk otra vēstule, pēc tam trešā un 
ceturtā, un sākas ātrumsacīkstes, lai 
apturētu noziedznieku, pirms tas 
paspēj izpildīt vēstulēs solīto. Tiek 
atrasta anonīma dienasgrāmata, kurā 
ir aprakstīts kāds pirms pieciem 
gadiem Francijā noticis incidents. Un 
Barbaroti nav nepieciešams ilgs laiks, 
lai saprastu, ka dienasgrāmatā minētie 
cilvēki ir tie paši, kuru dzīvība šobrīd ir 
briesmās. 

  

 

Hanija, tumsas radīta būtne, ir dzimusi 
ar uzdevumu kaitēt pasaulei. Kopš 
paša pirmā dzīves mirkļa viņa pilnībā 
apzinājās realitāti, taču nepazina 
mīlestību, draudzību, prieku. Mātes 
līdzcietība nosargāja viņas dzīvību, bet 
stāsti par Gaismas Bruņinieku baroja 
viņas garu. Hanija, skarba, dzēlīga, 
sarkastiska un vientuļa, pamazām 
pieredz, kā viņā dzimst mīlestība, 
draudzība un līdzcietība. Reizē ar šīm 
jūtām dzimst arī brīvā griba. Hanija ir 
izdarījusi izvēli. Tagad pēdējā 
sadursmē ar Tumšo Kungu viņai 
vajadzēs cīnīties, liekot lietā tikai 
cilvēciskus ieročus: drosmi, gudrību un 
mīlestību. 

  

 

"Es atzīstos" ir gara mīlestības vēstule, 
ko raksta kāds, kurš gadu gadiem bijis 
spiests dzīvot vientulībā starp senām 
grāmatām un neizsūdzētiem 
noslēpumiem, kāds, kurš ir mīlējis 
neizmērojami un bez nosacījumiem, 
kāds, kurš jūtas vainīgs tuva cilvēka 
vardarbīgajā nāvē, kāds, kurš nespēj 
saprast ļaunumu, kas caurstrāvo visu 
Rietumu vēsturi. Žaume Kabrē (Jaume 
Cabré) ir viens no izcilākajiem, 
visvairāk tulkotajiem un pasaulē 
lielāko atzinību guvušajiem katalāņu 
rakstniekiem, savukārt "Es atzīstos" 
tiek ierindots mūsu gadsimta spožāko 
romānu vidū. 

  



 

Staļina laika Ļeņingrada, 1930.gads. 
Lielā terora mašīna jau ir ieeļļota, 
notiek “tīrīšanas” – varai aizdomīgus 
cilvēkus atrod gan Ermitāžā, gan 
milicijā. Taču līdzās Staļina lielajam 
ļaunumam notiek arī parasto pilsoņu 
noziegumi – īpatnējas, īpaši iestudētas 
slepkavības, kas aizņem arī 
izmeklētāja Zaiceva prātu. Kas lielajā 
valstī spiež pilsoņus slepkavot – 
greizsirdība, zaglība vai pārdabiski 
spēki? Tikmēr romantiskā un skaistā 
pilsēta apaug ar komunālo dzīvokļu 
smakām, bet terors tikai maļ un maļ... 

  

 

Romāna galvenais varonis Aleksandars 
uzaug nelielā Bosnijas pilsētiņā 
Višegradā. Viņš ir dažādu spēju burvis, 
makšķerējošs nepabeigtibas 
sērijmākslinieks un upes vārdotājs, 
taču viņa lielākais talants ir stāstu 
izgudrošana. Viņam ne prātā nenāk 
turēties pie skolas sacerējumu tēmām, 
jo pārāk trakulīgi ir ražas svētki pie 
viņa vecvecākiem, pārāk aizraujoša ir 
piekrāpto vīru ārdīšanās un pārāk 
neticami – upes Drinas noslēpumi. 
Kad, graudams un plosīdams, pāri 
Višegradai brāžas karš, Aleksandara 
ģimene ir spiesta doties bēgļu gaitās.  

  

 

 Ir 1954. gada ziema, un deviņgadīgā 
Mira, par spīti vecāku aizliegumam, 
dodas uz upi vizināties uz ledus 
gabaliem. Viņa iekrīt ūdenī, tāpēc 
nepaklausība nāk gaismā un par to 
viņu soda, ģimenes svinībās neiedodot 
kēksiņu. Bērnības nerātnība Miras 
dzīvē kļūst par būtisku pavērsiena 
punktu. Seko traģēdija, kas viņu uz 
ilgiem gadiem piesaista nerunīgajai un 
depresijas māktajai tantei Hanai. 
Pamazām atklājas Miras ģimenes 
likteņi – vēsture, kas viņas dzīves 
straumē turpmāk peld gluži kā ledus 
gabals. Neatbildēts paliek vien 
jautājums, vai likteņa ledus gabals 
tomēr reiz izkusīs... 

  



 

 

Kad Lorija pieturā ierauga kādu 
pievilcīgu svešinieku, viņa pat 
nenojauš, cik liktenīgs ir šis brīdis. Abi 
sastopas tikai uz acumirkli, bet ar to 
pietiek, lai iemīlētos. Jaunā sieviete 
turpina domāt par svešinieku un 
iztēloties, kā būtu, ja būtu. Līdz kādā 
dienā liktenis ļauj abiem sastapties 
vēlreiz...  

 

 

 

 

  

 

Viena cilvēka nāve var būt nelaimes 
gadījums. Divu cilvēku nāve izskatās 
pēc slepkavības. Savās mājās atrasts 
nogalināts Konrads Koners. Turpat 
blakus atrodas viņa sieva Īvija, kura ir 
abu pirmā bērna gaidībās. Viņai rokās 
ir ierocis. Detektīve Dīdī Vorena uzreiz 
atpazīst šo sievieti – abas kādreiz ir 
tikušās, kad Īvija it kā nejauši bija 
nošāvusi savu tēvu. Dīdī netic 
nejaušībām. Tomēr šī lieta nav tik 
vienkārša, kā sākumā šķitis.  

  

 

Satiekot Eliju, jebkurš nospriestu, ka 
viņa ir laimīga sieviete. Pievilcīga, 
situēta, mīlošas ģimenes ieskauta... 
Itin neviens nenojauš, ka aiz spožās 
fasādes slēpjas sagrauta dvēsele. 
Elijas laulība ir uz sabrukuma robežas 
– vīra kārtējā dēka liek sabirst gabalos 
viņas ideālās sievas tēlam. Tomēr vēl 
sāpīgāks ir kāds pagātnes notikums, 
kuru Elija nespēj aizmirst. Notikums, 
kurš sagrāva viņas dzīvi un pēc kura 
viņa turpināja eksistēt vien kā pašas 
ēna. 
Kad Elijas mājās notiek nelaimes 
gadījums, pagātnes atmiņas ietriecas 
gluži kā duncis krūtīs. Viņa saprot – 
nekas vēl nav beidzies. Šim rēbusam 
jātiek atrisinātam, pat ja tas maksās 
dzīvību... 

  



 

Keita uzzina, ka viņas māte ir 
noslepkavota pati savās mājās. Šajā brīdī 
vairāk nekā jebkad Keitai ir vajadzīgs 
atbalsts. Viņa uzaicina savu labāko 
draudzeni Blēru uz bērēm. Taču tajā pašā 
vakarā Keitu pārņem šausmas – viņa 
saņem īsziņu ar tekstu: "Kad es būšu ticis 
ar Tevi galā, Tu vēlēsies, kaut šodien pati 
būtu apglabāta." Spriedze aug un kļūst 
teju neizturama. Kāds liek Keitai domāt, 
ka viņa pamazām zaudē veselo saprātu, 
un to sāk ievērot arī viņas tuvinieki. 
Slepkava var būt ikviens – draugs, 
kaimiņš, mīļotais. Lai kurš tas arī būtu, ir 
skaidrs, ka nākamais upuris būs Keita... 

  

 

Dvēseles mākslinieks ; Pravietiskie 
portreti ; Doktora Heidegera 
eksperiments ; Kāzu zvani ; Triju 
kalnu ieplaka ; Rapačīni meita ; 
Sniega pārslas ; Sniegone ; Spalvgalis 
; Drauna kokgriezums. 

  

  

  

 


