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Briedis, Leons. 
SKUĶE 
Realitātē, kurā dzīvojam, nekas nav pazudis. Tajā eksistē tas stabilais 
pamats, kura dēļ vērts dzīvot, un tā ir mīlestība. “Vienīgais brīnums, ko 
šajā dzīvē vērts piedzīvot, mīlestība…” - tāda ir romāna galvenā atziņa. 
No laika paradoksālā ritējuma pazemes labirinta mezglojumos cilvēks spēj 
iznākt mīlošs un labestīgs, jo ir ticējis, ka “dzīve ir pavēle, kas jāizpilda”. 
SKUĶE sniedz bibliskas atklāsmes apjautu, ka dzīves pilnasinīgums ir 
tepat un blakus, tajā konkrētajā esamībā, kurā mēs dzīvojam. Arī ciezdami, 
maldīdamies un kļūdīdamies. /Viesturs Vecgrāvis/

Liepiņa, Ilga.  
ŪDENSVĪRS AR RESNO BIZI 
Vai, verot vaļā preses izdevumus vai interneta portālus, aci mēdz neviļus 
piesaistīt astroloģiskā prognoze dienai, nedēļai vai gadam? “Ūdensvīrs ar 
resno bizi” pasmaida par un rotaļājas ar stereotipiem, jo ikviens jebkuras 
zīmes pārstāvis ir neatkārtojams Visums ar savām zvaigznēm, planētām, 
supernovām un melnajiem caurumiem. Neparasti izstāstīta dzimtas sāga, 
kas aptver piecas paaudzes.



Judina, Dace.  
VĒSTULE
Šī ir autores jaunās triloģijas “Inde vīna kausā” pirmā grāmata.Rita Kadiķe, 
aģentūras RiKa īpašniece, glīta, talantīga, neatkarīga četrdesmitgadniece, 
nonākusi kļūmīgā situācijā - civilvīrs Uldis viņu ievilcis mahinatora Georga 
Kroķa tīklos, izaugsmes vārdā pierunājot apvienoties, kas izrādās reiderisms. 
Rita vēršas pēc palīdzības pie Buldoga – skarbākā Rīgas jurista Marka 
Boldina. Dita Stropa, trīsdesmitgadniece, divu bērnu māte, asās mēles dēļ 
tiek atlaista no darba un gandrīz pakļūst zem auto, taču liktenis piespēlē 
balvu – divus gadiem neredzētus draugus no pagātnes. Tur, pie apvāršņa, 
visi sīkie dzīves pavedieni satek kopā...

Brūtgāns, Jānis.  
MANA SĒLIJA
Grāmatas autors Dr. vet. Jānis Brūtgāns dzimis Sēlijā un dzimtā novada 
vēsturi, kultūru, dižos novadniekus Veltu Tomu un Jāni Jaunsudrabiņu 
godājis visu mūžu. Autors, stāstot savas bērnības atmiņas, uzzīmē bagātīgu 
un autentisku Sēlijas dzīves ainu aizv. gs. 30. – 60. gados.

Troalika, Iveta. 
TŪLĪT PALIKS LABĀK
Par pirmās mīlestības lomu cilvēka dzīvē, par pusaudža vecuma dumpīgumu 
un trauslumu, par to, ka pēc kritieniem ir iespēja atkal piecelties… – tie 
ir temati, kam savā pirmajā romānā “Tūlīt paliks labāk” pievēršas Iveta 
Troalika. Romāna notikumi risinās ap 2000. gadu, “millenium pārmaiņu 
laikā. Tā galvenā varone ir 17 gadus vecā Laura, kura tikko pārcēlusies uz 
kādu prestižu Rīgas skolu, kur viņu sagaida visdažādākās pieredzes un 
izaicinājumi. Romāna autore pati bija pusaudze gadu tūkstošu mijā, un viņa 
to uzskata par ļoti interesantu un sarežģītu laiku, kas veidoja to paaudzi, kas 
šobrīd ir mūsu sabiedrības aktīvākais kodols.

Tālers, Guntis. 
GARĀS NAKTS MĒNESS
Nīgri parādu piedzinēji, ne sevišķi veiksmīgi darba meklējumi, slepens 
izsekotājs un pat kolumbiešu mafija – tie ir šķēršļi, ar kuriem sastopas 
Lana un Mundis, cenšoties sakārtot savas pa greiziem ceļiem aizskrējušās 
dzīves. Vai abiem pietiks paļāvības vienam uz otru un tīras veiksmes, lai tas, 
kas aizsācies kā divu ne sevišķi veiksmīgu trīsdesmitgadnieku draudzība, 
pārtaptu mīlestībā?

Panteļējevs, Andrejs.
INTĪMI…PAR GRĀMATĀM
Pa šīs zemes takām vēl staigā paaudze, kam lasīt grāmatas bija tikpat 
dabiski kā elpot. Un daļai gribējās ne tikai izlasīt, bet savas pārdomas 
par grāmatā iegūto un izjusto pašiem uzlikt uz papīra. Rezultātā grāmatu 
lasīšana radījusi cilvēku grupu ar kopīgām interesēm - grāmatu lasīšanu 
un vērtēšanu. Viens no tiem ir politiķis, Atmodas laika aktīvists, deputāts 
Andrejs Panteļējevs, kura atziņas, pārdomas par izlasīto, turklāt izteiktas 
savdabīgā, interesantā stilā, ir iekļautas šajā grāmatā.



DIENASGRĀMATAS

Skrastiņš, Imants.  
MANI DIENAS KRIKUMI : 
DIENASGRĀMATA 2003-2006. 
Laikā no 2003. līdz 2012. gadam tautā mīlētais aktieris, dziedātājs un radio 
balss Imants Skrastiņš savu ikdienu un pārdomas fiksēja dienasgrāmatās. 
Šajā grāmatā atradīsit viņa rakstītos un viņa sievas Ritas Trences sakopotos 
dienasgrāmatas ierakstus, kas aptver četrus Imanta Skrastiņa dzīves gadus 
— laika posmu no 2003. līdz 2006. gadam.

Paļčevska, Jeļena.  
IT MĪLESTĪBA
Studente Marija ir labsirdīga, gudra, strādīga, bet pārāk naiva meitene. 
Viņas galvenā problēma ir nespēja pateikt nē. Palīdzot saviem kursa 
biedriem un savam draugam, viņa, var teikt, mācās vienlaikus institūta 
divās fakultātēs. Risinot citu problēmas, meitene aizmirst pati par savām 
vēlmēm. Un kādudien Marijas dzīve sabrūk: viņa uzzina sava drauga 
patiesos nodomus. Meitenes pašnovērtējums vēl vairāk krīt, kad viņu atlaiž 
no vairākiem darbiem, jo meitene, pēc emocionālā pārdzīvojuma, ir kļuvusi 
pārāk nevērīga. Visbeidzot, viņa atrod apkopējas darbu IT kompānijā un arī... 
savu noslēpumu. Kamēr noslēpums pieder tikai grāmatas varonei, Marija 
visiem ir neredzama. Bet kādu dienu visi uzzina par viņas noslēpumu...

Devero, Džūda.  
NEIESPĒJAMAIS SOLĪJUMS
Līemam O’Konoram šajā dzīvē ir tikai viens mērķis – savu mīļoto sievieti 
savest kopā ar citu vīrieti. Reiz, pats to neapzinoties, viņš mainīja likteni, kad 
iemīlējās skaistajā Korā Makleodā. Viņu mīlasstāsts bija kaislīgs un beidzās 
traģiski.Tomēr Līems saņem iespēju glābt Koru un ir gatavs uz visu, lai to 
izdarītu. Pat ja tas nozīmē atdot viņu garlaicīgajam Finlijam Volšam. Taču 
nekas nenotiek saskaņā ar plānu…Šis ir romantisks, humora, mīlestības un 
gaišuma caurstrāvots stāsts, kas mudina noticēt, ka laikam nav varas pār 
īstām jūtām.

Perija, Tasmīna.  
VIESĪBAS UZ JAHTAS
Pētnieciskās žurnālistikas pārstāvei Larai Stounai rodas iespēja savu 
karjeru pavērst jaunā virzienā, jo senākā draudzene Sandrīne viņu uzaicina 
pievienoties “Kolektīvam”. Tas ir pētnieciskās žurnālistikas tīkls, ko dibinājis 
aktīvs mediju magnāts un pārliecināts taisnības cīnītājs Eduardo Ortega. 
Diemžēl apstākļi izvēršas traģiski, Sandrīne tiek atrasta mirusi, un Lara 
uzskata, ka draudzenes nāve ir saistīta ar viņas pēdējo darbu – rakstu par 
Džonatonu Maieru, noslēpumainu finansistu, kurš plaši pazīstams ar to, ka 
rīko krāšņas viesības uz savas Montekarlo jahtas “Pandora” klāja. Kādus 
noslēpumus glabā Maiera “Pandora”? Kas tie bija par darījumiem, kuru dēļ 
kāds bija gatavs nogalināt? Vai Larai izdosies noskaidrot patiesību, pirms 
viņa pati kādam kļūs par traucēkli?

ĀRZEMJU PROZA



Vaita, Kārena.  
ZIEMASSVĒTKI TREDSTRĪTĀ 
Šogad Melānijai vajadzētu sagaidīt Ziemassvētkus ar īpašu prieku – viņa 
ir apprecējusies ar savu ideālo vīrieti, sagaidījusi burvīgus dvīņus un 
ievākusies sapņu mājā. Tomēr šo idilli aptumšo kāds pagātnes nelabvēlis... 
Taču Melānija negrasās padoties – viņa liks lietā visus spēkus, lai nosargātu 
savas ģimenes laimi.

(Tredstrītas sērijas 6. grāmata)

Bakmanis, Frēdriks. 
NERVOZIE ĻAUTIŅI
Aizkustinošs, apburošs stāsts par nekad nenotikušu noziegumu, potenciālu 
bankas aplaupītāju, kas pazūd bez pēdām, un astoņiem bezgala nervoziem 
svešiniekiem, kuriem izrādās daudz vairāk kopīga, nekā varētu iztēloties. 
Atvērto durvju dienas iespējamiem dzīvokļa pircējiem parasti neapdraud 
dzīvību, taču, kad šādā apskatē negaidot iebrāžas neveiksmīgs bankas 
aplaupītājs, sākas neparedzēta un neparasta ķīlnieku krīze. Katram tajā 
iesaistītajam ir gana daudz iemeslu būt nervozam, un neviens nav tāds, 
kāds cenšas būt. Ikvienam – arī šķietamajam ļaundarim – ļoti nepieciešama 
palīdzība. Kamēr policija un preses pārstāvji aplenkuši dzīvokli ar ķīlniekiem, 
tajā nejauši satikušies ļaudis pakāpeniski kļūst par sabiedrotajiem un 
pašiem par pārsteigumu pavada kopā tiešām neaizmirstamu pēcpusdienu, 
kas izmaina viņu turpmāko dzīvi. “Nervozie ļautiņi” ir atjautīgs, humora un 
līdzcietības pilns stāsts, kura veikli savērptais sižets vēsta par draudzības, 
piedošanas un cerības vareno spēku, kas mūs glābj pat vistrauksmainākajās 
situācijās.

Nurebeka, Elizabete.  
OTRA PUSE: 
PSIHOLOĢISKĀS SPRIEDZES ROMĀNS
Viņa bija Saulstariņš. Nu kļuvusi par monstru. Lai izdzīvotu, viņai jānotic tam, 
ko citi stāsta. Lindai bija viss. Bērnībā viņa uzstājās kopā ar pasaulslaveno 
māti, vēlāk apprecējās ar sabiedrībā pazīstamu mākslinieku, taču līdz 
ar mātes slimību plaisas radās arī laulībā. Un nu Linda ir notiesāta par 
slepkavību. Tam, ka viņa nav vainīga, netic itin neviens. Pat pašas māsa. 
Vienīgais veids, kā izdzīvot, ir samierināties. Taču kādu dienu viss sagriežas 
kājām gaisā, un Linda vēlas noskaidrot, kas īsti notika... Nurebekas 
psiholoģiskās spriedzes romāns ievelk lasītāju jau no pirmajām lapaspusēm, 
liekot uzdot jautājumus līdz pat pārsteidzošajam finālam.

Ērnestama, Marija.  
VIENS NO MUMS 
“Man ir pasūtījums. Es gribu, lai jūs nogalināt manu vīru...” Zaudējusi darbu, 
Marī kopā ar draugiem Annu un Fredriku izveido uzņēmumu “Kleopatras 
ķemme”. Viņu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem. Sākumā viss rit gludi, līdz kādu 
dienu pie viņiem ierodas kundze ar negaidītu lūgumu. Drīz vien draugi 
saprot, cik maz zina viens par otru... “Viens no mums” ir aizraujošs un 
negaidītiem pavērsieniem pilns psiholoģiskās spriedzes romāns par robežu 
starp labo un ļauno, taisnīgumu, atriebi un samierināšanos.



Abots, Džefs. 
SLAZDS
Henrijs Norts ir kiberdrošības eksperts no Ņūorleānas. Ādams Žangs ir 
ietekmīgs uzņēmējs, kas pelna miljonus. Šie vīrieši viens otru nepazīst un 
nekad nav tikušies. Bet abi tiek nogalināti kopā – vietā, kur viņiem nemaz 
nevajadzēja atrasties. Kad Henrija sievai Kirstenai anonīms zvanītājs paziņo 
par vīra nāvi, viņa steigšus dodas uz Ostinu. Vai Henrijs bija iesaistīts kādā 
netīrā darījumā? Ādama sieva Flora nojauta, ka vīrs kaut ko slēpj. Iespējams, 
dēku. Viņa bija nolēmusi piedot Ādamam, bet galu galā kļūst par aizdomās 
turamo. Abas atraitnes apvieno spēkus, lai noskaidrotu patiesību. Viņām 
nāksies ielūkoties savas laulības tumšākajos nostūros.

Burels, Endrū. 
48 STUNDAS LĪDZ SLEPKAVĪBAI
Par bruņotu laupīšanu notiesāts uz divdesmit gadiem cietumā, Ītans cer, ka 
reiz kļūs par kārtīgu sabiedrības locekli. Bet liktenim ir citi plāni. Kad Ītanam 
tiek piešķirtas 48 stundas, lai varētu piedalīties māsas bērēs, Ītans uzzina, 
ka viņa pasludināta par mirušu tikai tāpēc, ka atrasts pietiekami daudz 
asiņu, nevis līķis. Ītans secina, ka visi māsas nāves apstākļi nav izmeklēti, 
un nolemj izmantot šīs divas dienas, lai visu noskaidrotu. Turklāt – lai atklātu 
patiesību par māsas bojāeju, Ītanam atkal būs jākļūst par noziedznieku, bet 
viņš bija zvērējis, ka tas nekad vairs nenotiks...

PROZA ANGĻU VALODĀ

Taylor, Lulu. 
A WINTER MEMORY
Ģimenes drāma un māja, kas pilna ar noslēpumiem. Helēna ir kopā ar 
Hamišu. Viņu apbūra ne tikai Hamišs, bet arī Ballintairu ģimene un viņu 
skaistā māja. Slēpjoties no skandāla saistībā ar Hamiša darbu, Helēnai ar 
ģimeni ir jāpārceļas uz Ballintairu namu. Atklājas, ka vecākā brāļa Čārlija 
sieva ir pazudusi. Ballintairu namā ir bijusi mīlestība, nodevība, naids, kas 
saistītas ar pagātni, bet ietekmē arī nākotni. Šis nams ietekmē visus, kuri to 
ir saukuši par mājām.

DZEJA

Bākule – Veira, Elīna. 
TAS ODS MEKLĒ MANI KOPŠ 1981.GADA
Dzejoļos jūtams šķietami attālināts, brīžiem pat atsvešināts sevis un 
apkārtējās pasaules vērojums, taču krājuma gaitā top skaidrs, ka dzejas 
toni veido izteikti individuāla, savrupa valodas izjūta, nevis emocionāla 
noslēgtība. Elīna lieto unikālus kodus, lai ieskicētu unikālu, pārsteidzošu 
dzīves uztveri. Tam līdzās krājumu caurvij arī poētiskais humors ar absurda 
elementiem un liriskas konstrukcijas, kas rada krāšņas kombinācijas no 
teju nesavienojamiem tēliem un parādībām. Rezultāts – mulsinoša, dzīva, 
pārsteidzoša un aizraujoša, avangardiski spilgta grāmata.



NOZARU LITERATŪRA

Zālītis, Jānis. 
KAM PUĶE ZIED…
Jāņa Zālīša monogrāfija KAM PUĶE ZIED... - par latviešu dzejnieku Jāni 
Ziemeļnieku (1897–1930). Jānis Zālītis ir “literatūrvēsturnieks no Dieva”. 
Viņš zina apbrīnojami daudz, rok dziļi un pārredz plašas, mazapgūtas 
pētnieciskas teritorijas. Monogrāfija par Jāni Ziemeļnieku pārliecinoši 
izgaismo vēl vienu autora talantu – spēju savus pētnieciskos atklājumus 
popularizēt nesamāksloti, intriģējoši un asprātīgi. Gan Ziemeļnieka laika 
– pērnā gadsimta 20. gadu – literārajā dzīvē, gan tās aizkulisēs pētnieks 
orientējas perfekti, un viņa apjomīgais darbs līdzinās saistošā formā 
sarakstītai literatūrvēsturiskai enciklopēdijai, kurā vieta dāsni atvēlēta visam 
un visiem, kam vien bijusi jelkāda nozīme latviešu “mīlas un sāpju dzejnieka” 
īsajā, traģiskas nolemtības apzīmogotajā ceļā uz mūžību. /Gundega 
Grīnuma/

Ozoliņa, Lidija. 
MIKUS SKRUZĪTIS – NEPIEDODAMI 
AIZMIRSTAIS
Mikus Skruzītis (biežāk zināms kā Skruzīšu Mikus) (1861–1905) dzimis Sēlijā, 
Neretas pagasta “Stanānos”. Bijis latviešu etnogrāfs un folkloras pētnieks, 
viens no pirmajiem latviešu tautastērpu pētniekiem, kā arī Latviešu literārās 
biedrības loceklis.

Brūvere, Ilona. 
LEIMAŅU DZIMTAS STĀSTS
“Leimaņu dzimtas stāsts” ir personisks piecu Leimaņu dzimtas pārstāvju 
– Baibas Indriksones, Aivara, Guntas, Gusta un Elzas Leimaņu – stāsts par 
viņu pašu, kā arī vīra, tēva un vectēva, ievērojamā kinorežisora Aleksandra 
Leimaņa dzīvi un darbu. Dzimta, kuras pārstāvji radījuši skatītājiem 
nozīmīgas un iemīļotas filmas, teātra un baleta izrādes un lomas, atklāti 
dalās domās par darbu, laiku, kurā dzīvojuši, un savstarpējām attiecībām. 
Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām no izrādēm, kinofilmām un arī 
dzimtas arhīva.

Hausmanis, Viktors.  
ANŠLAVA EGLĪŠA AMERIKĀ RAKSTĪTĀS 
LUGAS UN TO LIKTEŅI
Grāmata paplašina zināšanas par Anšlava Eglīša lugu tapšanas vēsturi 
trimdā, to skatuves gaitām Amerikā un Austrālijā, sniedz ieskatu nepētītā 
arhīva materiālā, kas, pateicoties režisoram Kārlim Gulbergam, no Austrālijas 
nonācis grāmatas autora rokās. Grāmatā atklājas galvenokārt režisoru 
Osvalda Uršteina, Laimoņa Siliņa un Kārļa Gulberga radošā saikne ar 
daudzpusīgo daudzveidi Anšalvu Eglīti.

Hanovs, Deniss. 
SARKANĀ SAMTA STĀSTI: EIROPAS 
KULTŪRAS VĒSTURE OPERĀ
Autors izvēlējies 15 operas, par kurām tiek stāstīts saistībā ar plašu 
kultūras, mākslas, mūzikas, literatūras, sociāli politiskās u.tml. vēstures 
fonu. Viņa pieeja ir ļoti laikmetīga, holistiska, viņam labi padodas atklāt 
katras aplūkotās operas horizontālos un vertikālos kontekstus, proti, 
parādīt konkrētā darba saistību ar tā laika norisēm citās laikmetīgajās 
sabiedrības dzīves jomās, kā arī atsegt ideju attīstību laika gaitā, atbalsis no 
iepriekšējiem laikiem un ideju tiekšanos nākotnē.



Pērse, Laine. 
PIRMSPĒDĒJAIS KONTINENTS
 Kopš 2015. gada abi ceļotāji – Laine un Arturs – turpina iegriezt šo pasauli, 
pārvēršot sapņus īstos stāstos un atklājot pasaules dvēseli, kas siltas 
enerģijas stīgām izvij taku ikvienam meklētājam. Piecu gadu pārbaudījumu, 
pārsteigumu un atklāsmju izraibinātās tūres noslēpumi tiek atklāti četrās 
ceļojumu stāstu grāmatās sērijā “Ar stopiem apkārt pasaulei” un divās 
“Iegriez pasauli!” sērijas grāmatās. Iegriezies neparastajos stāstos un izjūti 
šo pasaules prieku! Kļūsti par trešo ceļotāju!

KAMOLĀ TINĒJS : 
VĒSTULES IMANTAM
Piemiņas grāmata Imantam Skrastiņam. Atmiņās, kas tapušas kā vēstules 
Imantam, dalās viņam tuvie un pazīstamie cilvēki: Rita Trence, Velta 
Skurstene, Jānis Paukštello, Lia Guļevska, Raimonds Pauls un daudzi citi. 
Grāmatā arī fotogrāfijas un Imanta Skrastiņa paveiktā uzskaitījums Latvijas 
Radioteātrī, kā teātra aktierim, televīzijas iestudējumos un raidījumos, kino.

Freinberga, Silvija. 
TIJA
Pēc autores Silvijas Freinbergas teiktā šis ir pusdokumentāls stāstījumu 
par vienu no pirmajām, patlaban maz zināmām latviešu māksliniecēm – 
Otīliju Leščinsku, kas savulaik piedalījusies arī 1905. gada revolūcijā un 
bijusi viena no modernisma mākslas aizsācējām latviešu glezniecībā. 
Otīlijas Leščinskas dzīves gaita iekļaujas latviešu sabiedriskās dzīves visai 
sarežģītos gados (1884–1923), kas atspoguļojas arī tekstā, turklāt to pavada 
traģiska mīlestība mūža garumā (1905. gada kaujinieks Kristaps Salniņš) un 
neizskaidrojama nāve Somijas upē. Stāstījumā sastopamas arī citas sava 
laika redzamas personības, izmantotas vēstules un laikabiedru atmiņas.

Strods, Kaspars. 
PAGĀTNES NOSPIEDUMI
Izdevums vēsta par ebreju kopienas dzīvi un viņu likteņiem mazpilsētā, kas 
atrodas uz Latgales un Vidzemes robežas.

Grāmatā iekļauts plašs avotu un literatūras klāsts, starp kuriem nozīmīgākais 
– intervijas ar Varakļānu un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem.

Volkova, Anna.  
STIKLA STRENČI : GLASS STRENČI : 
[FOTOGRĀMATA]
Fotogrāmata “Stikla Strenči” ir stāsts par Strenčiem laika posmā starp 
diviem pasaules kariem, kas sastādīts no unikāla laikmeta dokumenta 
- labi saglabātām stikla fotoplatēm, kuras šobrīd atrodas Latvijas 
Fotogrāfijas muzeja arhīvā. Vienlaikus palikdama vēstures dokuments, 
grāmata demonstrē laikmetīgu skatījumu uz arhīva fotogrāfiju. Ģimenes 
svinības, pilsētas svētki, brīvprātīgo vienību salidojumi, plūdi Gaujā, Saules 
aptumsums, plostnieki, celtnieki, psihiatriskā slimnīca, skola... Grāmata 
ir stāsts par to, kā šie cilvēki būtu varējuši dzīvot, nevis par to, kā viņi 
dzīvoja. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, pēcvārds tulkots no krievu 
valodas.



Ķerus, Viesturs.  
LATVIJAS LIGZDOJOŠO PUTNU ATLANTI 
1980-2017 : PUTNU SKAITS, IZPLATĪBA UN TO 
PĀRMAIŅAS
Publikācija, kuras 512 lappusēs apkopota informācija par visām vairāk nekā 
220 Latvijā ligzdojošo putnu sugām un to skaita un izplatības pārmaiņām, 
uzskatāma par pēdējās desmitgadēs apjomīgāko un informatīvi bagātāko 
izdevumu par putniem Latvijā.

Grāmatas autori ir Viesturs Ķerus, Andris Dekants, Ainārs Auniņš un Ieva 
Mārdega, taču tajā apkopotā informācija balstīta uz vairāku simtu Latvijas 
Ornitoloģijas biedrības biedru un citu putnu pazinēju ievākto informāciju 
daudzu gadu garumā. Katrai putnu sugai veltīto grāmatas atvērumu ilustrē 
arī paša putna un tā tipiskas ligzdošanas dzīvotnes fotogrāfijas, kuras 
grāmatai dāvinājuši vairāk nekā 40 fotogrāfu.

Čērčs, Dausons. 
NO PRĀTA LĪDZ MATĒRIJAI : ZINĀTNE PAR 
PRĀTA SPĒJU RADĪT MATERIĀLO REALITĀTI
Č. Dausona grāmatā aplūkoti pētījumi, kas soli pa solim parāda, kā tieši 
prāts veido materiālo formu. To pašu atklāj daudzi stāsti, ko vēstījuši cilvēki, 
kuri pieredzējuši dažādus gadījumus, kad prāts pārtop matērijā. Šī grāmata 
ikvienam lasītājam kļūs par ceļvedi, kas atklās, cik viņš var kļūt spēcīgs, ja 
saskaņoti organizēs savas domas un jūtas. Autors ir gādājis, lai šis darbs 
būtu ne tikai uztverams ar prātu, bet arī lietojams katram savā dzīvē, 
padarot to jaukāku.

PRAKTISKAIS LEAN
Termins LEAN netiek precīzi tulkots, bet ar to saprot uzņēmuma spēju 
paveikt vairāk, tērējot mazāk resursu un piepūles. Grāmatas mērķis ir 
iepazīstināt lasītāju ar Lean metožu lietojuma iespējām praksē. Izdevuma 
struktūra veidota, lai lasītājam būtu viegli izprast gan katras Lean metodes 
teorētisko pusi, gan arī iepazīt Latvijas uzņēmumu pieredzi, ieviešot dažādas 
Lean metodes un paņēmienus. 

Grāmatu sarakstījis autoru kolektīvs. Tās zinātniskie redaktori Sandis Babris 
un Henrijs Kaļķis. Tā ir apstiprināta Latvijas Ergonomikas biedrībā.

Saskinds, Daniels. 
PASAULE BEZ DARBA
Jaunas tehnoloģijas vienmēr izraisījušas bailes, ka strādājošos cilvēkus 
aizstās mašīnas. Gadsimtiem ilgi šīs bažas izrādījušās nepamatotas, un 
daudzu ekonomistu ieskatā tā tas ir arī šodien. Taču D. Saskinds mums 
demonstrē, ka šoreiz situācija ir citāda. Mākslīgā intelekta straujā attīstība 
patiešām rada draudus gandrīz visās nodarbinātības jomās. Mašīnas 
spēj izpildīt daudzus uzdevumus, kas vēl nesen tām nebija pa spēkam – 
diagnosticēt slimības, sastādīt juridiskus dokumentus, veidot jaunāko ziņu 
pārskatus un pat komponēt mūziku. Mūsdienās tehnoloģiskā bezdarba 
draudi kļūst par realitāti.



ESegliņš, Valdis. 
ZĀMUELS HĀNEMANIS UN ANTONS 
MESMERS: SOLIS PIRMS MŪSDIENU 
MEDICĪNAS

Monogrāfija veltīta divu izcilu ārstu veikumam, kuru darbi būtiski ietekmējuši 
mūsdienu medicīnas veidošanos 19. gadsimtā. Tas ir dziedniecības mākslas 
organons un dzīvnieku magnētisms – kā par to rakstīja Zāmuels Hānemanis 
un Antons Mesmers. Apskatītie darbi ir visai atšķirīgi, tomēr tos vieno autoru 
spējas savu pētījumu un pārdomu rezultātus formulēt pārdomātu paragrāfu 
izteiksmē. Daudzas Z. Hānemaņa un A. Mesmera tēzes mūsdienās ir 
pašsaprotamas, bet tādas tās nebija pirms diviem gadsimtiem un bija asu 
zinātnisko strīdu priekšmets

Kraģis, Indars. 
ORATORA MEISTARĪBA: PUBLISKĀS RUNAS 
TEORIJA UN PRAKSE
Grāmatā apkopotas lietderīgas atziņas, kas noderēs pilnveidojoties un 
kļūstot par aizvien kompetentāku publisko runātāju. Paustā informācija 
pārbaudīta gan praksē, gan zinātniski un balstīta uz izcilāko publisko 
runātāju pieredzi. Apgūstot šajā grāmatā mācītās tehnikas, spēsiet veidot 
rezultatīvas un veiksmīgas publiskās attiecības.

LATVIJAS KINOMĀKSLA: JAUNIE LAIKI, 
1990-2020
Monogrāfija apkopo svarīgākos faktus un atziņas par trīsdesmit gadu 
posmu, kas pagājis pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas, latviešu 
kinomākslā (vēsturiskā perspektīvā), vienlaicīgi diskutējot svarīgākos 
teorētiskos jautājumus (teorētiskā perspektīva), ieskicējot stila un 
paņēmienu jautājumus (teorētiskā perspektīva), piedāvājot pārskatu par 
spēlfilmām, dokumentālajiem un animācijas darbiem atsevišķi (žanriskā 
perspektīva), kā arī iezīmējot svarīgākās perspektīvas un pat mēģinot 
piešķirt skatu no “iekšpuses” (personiskā perspektīva). /Dr.philol. Ilva Skulte/

Pakalns, Dailonis. 
FITOTERAPIJA
Grāmatā izklāstīti jaunākie zinātniskie un praktiskie jautājumi par 
ārstniecības augu drogām, to izmantošanu fitoterapijā, uztura bagātinātājos, 
uzturā, aromterapijā, higiēnā, kosmētikā. Grāmata paredzēta visu 
specialitāšu ārstu, farmaceitu un pārējo medicīnas personu ikdienas 
darbam, kā arī lasītājiem, kas radoši interesējas par ārstniecības augiem un 
fitopreparātiem.



GADAGRĀMATAS

DZĪVESZIŅAS 
GADAGRĀMATA 2022
Praktiski padomi, astroloģiskās rekomendācijas katrai dienai un vienkārši 
interesanta lasāmviela.

LATVIJAS AVĪZES 
MAKŠĶERNIEKA GADAGRĀMATA 2022
Pieredzes stāsti, padomi makšķerniekiem, labākās copes dienas jaunajā 
Makšķernieku gadagrāmatā.


