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Krilova, Gunita
DRIFTĀ TIKAI LĒDIJAS 

Ideāli dzīvo mūsu iztēlē. Un instagrama bildēs. Ideālais dzīvoklis, darbs, 
svars, lūpu krāsas tonis un kleitas modelis. Ideālais partneris un bērns, 
ģimene. Mūsu domas par sevi. Kur meklēt šos ideālus, un ko darīt, ja liekas, 
ka tev nav iedalīti īstie dzīves komponenti, ka citur ir labāk? Kā pieņemt to, 
kas tev jau ir, un saprast, vai kaut kas nav jāmaina? Kāpēc drifts? Mēs paši 
sevi ieliekam šajā drifteru lomā. Šodiena to prasa – mums ir jāspēj izbraukt 
slaidā sānslīdē caur dažādiem ikdienišķiem dzīves šķēršļiem. Vai romāna 
varones - trīs uzticamas draudzenes, kam pāri trīsdesmit, to spēs?

ROMĀNS

Troja, Eleonora
SAVU KOMĒTU NEDZIRD

Viņas ir trīs. Bella, Stella un Karlīna – jaunas, mūsdienīgas rīdzinieces. Katra 
ar savu rūpīgi kopto tēlu, ko redz kolēģi un apkārtējie, katra ar savu sāpi, par 
kuru zina tikai viņa viena un vēl abas tuvākās draudzenes. Protams – vīrieši, 
protams – bērni, protams – likstas darbā, protams – nav ko vilkt mugurā. 
Taču zem un aiz tā visa katra meklē savu, tikai savu ceļu dzīvē, savu veidu, 
kā justies laimīga – par spīti tam, ko domā citi. Un nav svarīgi, vai tev ir 
divdesmit astoņi gadi un šiks dzīvoklis jaunajā projektā, vai teju četrdesmit 
un plastikas ķirurga vizītkarte makā – viņas visas vēlas būt laimīgas. Un 
kāpēc gan lai tā nebūtu? Viņas taču zina, ka dzīve ir aizraujoša un prot uz to 
paraudzīties ar humoru.

ROMĀNS



Ģurko, Lāslo 
DOKTORA FAUSTA LAIMĪGAIS GĀJIENS PA ELLI

Romānā autors stāstītāja pilnvaras nodevis gluži neitrālas personas - 
Mefistofeļa - rokās. Mefistofelis Fausta lomai izraudzījies visgodīgāko 
idejisko komunistu Ģerģu Sabadošu un objektīvi pārstāsta viņa mūža 
gājumu un līdz ar to arī valsts likteni attiecīgajā laikposmā. Jaunais Ģerģs, 
aizrāvies ar ideju, partijas sistēmā kāpj augstāk un augstāk. Taču tajos laikos 
tik daudzi nonāk aizdomu ēnā, un arī Ģerģam jāpārcieš smagie apvainojumi 
un sūrais cietumnieka liktenis. Viss griežas virpulī, nāk arī reabilitācija, 
romāna galvenais varonis atkal visus spēkus veltī darbam, savai pārliecībai, 
kas nav zudusi. Ir arī romantiska mīlestība. Daudz jūsmas veltīts Balatona 
ezeram, kas Ģerģa dzīvei iet līdzi kopš bērna gadiem līdz pat mūža pēdējam 
brīdim. Sarežģītais 1956. gads nes Sabadošu ģimenei zaudējumu.

ROMĀNS

Gaile, Inga
SKAISTĀS 

Pirmais Ingas Gailes romāns "Stikli" (2016) iznāca apgāda "Dienas Grāmata" 
vēsturisko romānu sērijā "Mēs. Latvija. XX gadsimts". Jaunāko darbu 
"Skaistās" var uztvert arī kā savdabīgu "Stiklu" turpinājumu, jo tajā darbojas 
visas pirmā romāna galvenās personas. Romāns ir traģisks, skarbs, 
vēsturiskos notikumos balstīts darbs, kura notikumi sākas koncentrācijas 
nometnē 1941. gadā. Otrā pasaules kara vardarbīgās pēdas aizved līdz 
mūsdienām, atklājot traģisko un piedzīvoto notikumu ietekmi vairākās 
paaudzēs un liekot aizdomāties arī par skaistuma nozīmi.

ROMĀNS

Avotiņa, Daina
CEĻĀ 

Jūra aiz kāpas daždien rāmi šalca, kādu teiku stāstīdama, bet citudien, nikni 
draudot, auroja, krastā sasēdušajiem akmens večiem ar bangu dūri pa pieri 
zveldama, ķeburaino kāpu priežu un spuraino kadiķēnu zaļos matus bez 
žēlas pluinīdama, dzelmē ieliktos zvejas tīklus kā tīmekļus driskās 
saplosīdama. Tā jau tam jābūt, Zalkšuciems sprieda. Tomēr mierīgā 
piejūras ciema dzīvē pienāk dienas, kad neviens vairs nevar teikt - tā tam 
jābūt. Ierauti kara un varas maiņu virpulī, ļaudis cīnās par ciema un savu 
ģimeņu izdzīvošanu. Arī romāna galvenā varoņa Jāņa Silajoda dzīves ceļš 
nebūt neizvēršas gluds. Viņš agri iepazīst zaudējuma sāpes, un, ne savas 
gribas vadīts, daļu dzīves spiests pavadīt tālu no dzimtā ciema, tomēr nekad 
nezaudē saikni ar mājām un sapni reiz tur atgriezties.

ROMĀNS



Rauds, Reins
REKONSTRUKCIJA

Enns Padriks jau piecus gadus ir zinājis, ka reiz viņam vajadzēs noskaidrot 
meitas Annijas nāves patiesos cēloņus. Tagad pienācis brīdis, kad to vairs 
nevar atlikt. Lai iegūtu skaidrību, viņam jāizbraukā liela daļa Igaunijas un 
jādodas pat uz Franciju. Sarunās ar cilvēkiem, kas Anniju pazinuši, atklājas 
daudz sarežģītāka aina, nekā Enns būtu varējis iedomāties... Meklējumu 
fonu veido gan stāstījums par viņa ģimenes dzīvi padomju laikā un 
pēcpadomju gados, gan cilvēcisku vājību un reliģisku maldu drāmas.

ROMĀNS

Krekle, Maija
KLUSUMS IZMISĪGS 

"Klusums izmisīgs" ir romāna "Dzīvības spītīgie asni" turpinājums. Rīga, 20. 
gs. septiņdesmitie gadi. Mežmaļu meita Liesma ir jau studente, viņas 
nākotne šķiet paredzama – zinātniskais darbs, vēlāk ģimene, bērni… Tomēr 
nekas no tā nepiepildīsies. Liesma piedzīvo savu sapņu un ideālu 
sabrukumu – viņa nokļūst VDK uzmanības lokā un uzzina, ka viņas īstais 
tēvs nemaz nav tas cilvēks, kurš meiteni audzinājis un no sirds mīlējis, bet 
māte izmisīgi glabā meitas dzimšanas noslēpumu, negribēdama izjaukt 
laimīgās ģimenes saskaņu. Liesma vairs nespēj uzticēties pat vistuvākajiem 
cilvēkiem... Viņa šajā pasaulē sajūtas lieka.

ROMĀNS

Vaita, Kārena
LIDOJUMA TRAJEKTORIJA 

Džordžija ir izcila senlietu pazinēja. Reiz pie Džordžijas ierodas kāds 
svešinieks ar izsmalcinātu porcelāna tasīti. Tasīte ir piederējusi viņa 
vecmāmiņai, un tā ir rotāta ar neparastu rakstu - bitēm, kas gluži kā maģiskā 
dejā iemūžinātas lidojuma laikā. Džordžija saprot, ka šo rakstu jau ir 
redzējusi. Savā bērnībā. Laikā, kad viņa vēl bija pavisam cits cilvēks. 
Lai noskaidrotu vērtīgā atraduma izcelsmi, Džordžija dodas pie savas 
ģimenes, no kuras viņa aizbēga uz neatgriešanos...

ROMĀNS



Zīle, Monika
SVEŠU TĒVU GRĒKI 

Romāna galvenā varone Veneranda ir tipiska mūsdienu sieviete – labi 
situēta un tik pašpietiekama, lai, strauji izirstot laulībai, notikušajā saskatītu 
vien mudinājumu izkāpt no ikdienas vienmuļības pēļa. Tiesa, viņai nav pat 
nācis prātā ziedoties audžumātes misijai līdz mirklim, kad notikumu vērpe 
piedāvā divas izejas – ļaut deviņgadīgajam Justam nokļūt bērnu namā vai 
ņemt zēnu savā aizgādnībā. Šis puisēns patiesībā nav bārenis, un kuru katru 
brīdi var uzrasties mīklaini pazudušais tēvs. Tikmēr viņas dzīvoklī kāds 
ienesis marihuānas stādus, un Justa aukle ievērojusi aizdomīgu padzīvojušu 
vīrieti, kas uzrodas pie skolas, kad zēnam tur beidzas stundas.

ROMĀNS

Bērziņš, Māris
AIZLIEGTAIS PIANĪNS 

Romānā galvenā darbības vide ir bērnudārzs, taču rakstnieka vēlīgi 
dzēlīgais skats tver arī Cibānu ģimenes - deputātes Lindas un mākslinieka 
Induļa - ikdienu, Saeimas aizkulišu spēles, ielūkojas departamentu, policijas 
un citu iestāžu birokrātijas gaiteņos.

ROMĀNS

Mihalkova, Jeļena
RŪGTO MANDEĻU PĪRĀGS

Fotogrāfijā - liela, draudzīga ģimene. Simpātiski pieaugušie, piemīlīgi bērni. 
Varens sirms vīrs raugās valdonīgi un skarbi. Viņu vidū ir slepkava un 
upuris.
Bezrūpīgā vasara viesmīlīgajā lauku mājā, kuras saimniece Raisa ir gardu 
ēdienu gatavošanas burve, pēkšņi pārtop trillerī. Tuvākie radinieki kļūst par 
nesamierināmiem ienaidniekiem, bet mazbērnu vēlme iepatiksties 
varenajam vectēvam Prohoram - par izdzīvošanas sacīkstēm. 
Ģimenes pīrāgs ir neglābjami sabojāts un rūgts.
Vai slepkava spēs atbrīvoties no baisā zīmoga?
Vai atradīsies pazudušās dārglietas?
Vai atklāsies tik rūpīgi slēptais ģimenes noslēpums?
Privātdetektīvi Makars Iļjušins un Sergejs Babkins ķeras pie piecpadsmit 
gadus senās lietas atšķetināšanas.

DETEKTĪVROMĀNS



Repše, Gundega
RETINĀTS GAISS 

Daudz pārdomu un asociāciju rada jau grāmatas nosaukums vien – retināts 
gaiss raksturīgs kalnu augstumiem. Kā uz grāmatas vāka norādījusi autore - 
tas vienlaikus "apdraud dzīvību un norūda sirdi". Sava veida kalnā kāpēja 
motīvs caurvij ik lappusi šajā prozas ciklā, kas šķiet rakstīts it kā no putna 
lidojuma, taču bez mazākās augstprātības vai varas pozīcijas. Autorei ir 
izdevies noturēt mīlestības pilnu, iejūtīgu skatienu uz saviem varoņiem un 
nesaudzību, tēlojot pasauli, kuru mēs paši esam sev uzbūvējuši.

PROZA

Zīle, Kotrīna
SAMAINĪTAIS 

Kādā februāra dienā neilgi pirms Meteņiem, kad Viļņas mākslas skolas 
pēdējā kursa audzēkņi gatavo karnevāla maskas, pilsētu pārņem pat 
ziemas apstākļiem neparasts sals un puteņi, un sešpadsmitgadīgie Gabija 
un Geds tiek ierauti savādu notikumu virpulī. Ar šiem ļoti atšķirīgajiem 
jauniešiem sāk notikt neizprotamas lietas un tikko modušās jūtas cenšas 
nomākt gluži neticami spēki. Mūsdienu pasaulē atdzīvojas mitoloģiskas 
būtnes...

MISTISKS ROMĀNS

Tenča-Goldmane, Veronika
VĒJOS IZKAISĪTIE 

Grāmata "Vējos izkaisītie" ir latgalietes Veronikas Tenča-Goldmanes patiess, 
dokumentāli māksliniecisks stāsts par patriotismu, par Kazupes mežsarga 
dzimtas likteni no senākiem laikiem līdz atmodas sākumam. Kā arī par dzīvi 
Ulmaņlaikos, divās okupācijās un iesaistīšanos pretošanās kustībā, kļūstot 
par nacionālo partizānu "Maltas lūši" sakarnieci. Grāmata ir dziļas 
mīlestības apliecinājums Latgalei un Latvijai.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA



Bells, Deivids
ĪSĀ TIKŠANĀS 

Džošua Fīldss katru nedēļu dodas komandējumos – viņa dzīve ir kļuvusi par 
ielidošanas un izlidošanas, viesnīcu un lidostu virkni. Kārtējā pauzē starp 
diviem lidojumiem viņš iepazīstas ar Morganu, skaistu svešinieci, ar kuru 
viņam tūlīt pat izveidojas savstarpēja saprašanās. Kad pienāk laiks doties 
katram uz savu lidmašīnu, Morgana kaislīgi noskūpsta Džošua, ar nožēlu 
pavēstīdama, ka viņi vairs nekad viens otru neredzēs.

PSIHOLOĢISKĀS SPRIEDZES PROZA

Ābolniece, Ligita
NO ĀBECES LĪDZ ATESTĀTAM 

“Grāmatā varu piedāvāt vienīgi savas atmiņas par laika posmu, kad 
mācījos… Lai būtu raitāk lasīt, neesmu žēlojusi humoristiskus atgadījumus 
un kuriozus kā garšvielas pie ēdiena… Grāmata katru lasītāju, kurš ir dzīvojis 
padomju sistēmā, rosinās uz savām pārdomām. Tiem, kas pasaulē nākuši 
vēlāk, tā būs dzīvā vēsture.” Ligita Ābolniece.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA

Sigurdardotira, Irsa
PARĀDS 

Šis ir psiholoģiskās spriedzes piestrāvots kriminālromāns par sociālo tīklu 
ēnas pusi. Par notikušo noziegumu policija uzzina tāpat kā visi citi - 
Snapchat. Videoierakstā redzams, kā upuris lūdz piedošanu. Kad mirusī 
meitene tiek atrasta, viņai līdzās ir lapa ar skaitli 2. Izmeklēšanā iesaistās 
detektīvs Huldars, kurš pieaicina arī bērnu psiholoģi Freiju, lai viņa 
piedalītos nogalinātās pusaudzes draugu iztaujāšanā. Diezgan drīz atklājas, 
ka Stella nemaz nebija tāds eņģelis, kā viņu raksturo tuvākie. Pazūd vēl 
viens pusaudzis...

PSIHOLOĢISKĀS SPRIEDZES PROZA



Zandis, Miks
LIVONIJAS SLAZDĀ 

Šis aizraujošais stāsts par līvu un kuršu karagājienu uz Rīgu 1210. gadā cieši 
savij Livonijas varoņu - vienkāršu līvu un bīskapa Alberta un Zobenbrāļu 
ordeņa mestra Folkvīna vadīto vāciešu likteņus. Romāns ir izdaiļots ar 
leģendām, mītiem, krāšņiem rituāliem un paražām, kā arī varoņu spēcīgo 
kaislību aprakstiem, un tas uzbur neaizmirstamu skatu uz vienu no 
spilgtākajiem Rīgas vēstures periodiem.

VĒSTURISKĀ PROZA

Verfels, Francis
MUSA DAGA ČETRDESMIT DIENAS 

"Musa Daga četrdesmit dienas" ir slavenākais Verfela darbs - vēsturisks 
romāns, kam grūti atrast līdzinieku 20. gadsimta literatūrā. Tas stāsta par 
Musa Daga kalna apkaimes armēņu pretošanos turkiem 1915. gada 
armēņu genocīda laikā. Šī Pirmā pasaules kara epizode ir atspoguļota 
precīzi un literāri meistarīgi, ļaujot izprast vispārcilvēciskās, pārlaicīgās 
traģēdijas raksturu un mērogu. Tieši tāpēc romāns sniedz emocionālu 
pārdzīvojumu un vielu pārdomām arī tiem, kam nav personiskas saiknes ar 
aprakstīto vietu, laiku un notikumiem.

VĒSTURISKĀ PROZA

Steiga, Miermīlis
NOSLĒPUMAINĀS DĀMAS VIZĪTE 

Jauns, intriģējošs stāsts par izveicīgā detektīva Edvīna Granta un viņa mīļās 
citplanētas sievietes Kleopatras veiksmīgo un bīstamo cīņu pret bandītiem 
un neģēlīgiem pelēkzaļiem punduriem, kuri lolo mūsu civilizāciju iznīcināt...

FANTASTISKĀ PROZA



Maiklīdess, Alekss
KLUSĒJOŠĀ PACIENTE 

Alīša raksta dienasgrāmatu, lai apliecinātu vīram, ka viņai viss ir kārtībā. 
Viņa nekādi nevēlētos Gabrielu satraukt vai sāpināt. Tad kādu vakaru 
atskan vairāki šāvieni. Gabriels ir nogalināts, un policija uzskata, ka vainīga 
ir Alīša. Viņa atsakās bilst kaut vārdu. Psihoterapeits Teo ir pārliecināts, ka 
spēs palīdzēt Alīšai, lai gan vairākiem citiem speciālistiem iepriekš tas nav 
izdevies. Lasot kolēģu pierakstus, Teo atklāj, ka sievietes klusēšanai ir daudz 
nopietnāks iemesls, nekā pirmajā brīdī šķitis. Vai Teo būs gatavs uzklausīt 
patiesību, ja Alīša beidzot sāks runāt?

DETEKTĪVS

Fjells, Jāns Ēriks
ĒNU ISTABA 

Bernands Mielkoss, sīks likumpārkāpējs, ved slepenu kravu no Lietuvas uz 
Norvēģiju. Viņš ir pārliecināts, ka ir iesaistījies narkotiku kontrabandā, 
tomēr, kad viņa kontaktpersona norunātajā vietā neierodas, Bernands 
atklāj, ka lieta ir daudz ļaunāka. Nākamajā rītā tiek atrasts brutāli nogalināts 
cienījams Sarpsborgas skolotājs, un drīz vien Bernands nonāk 
neapskaužamā situācijā. Slēpjoties svešā valstī netālu no slepkavības 
izmeklēšanas, būdams savu darba devēju apdraudēts, viņš ir biedējošas 
izvēles priekšā... Antonam Brekem raksturīgā humora izjūta nav zudusi, 
tomēr tā neko daudz nelīdz, kad viņš tiek norīkots izmeklēt Sarpsborgas 
slepkavību. Apsēsts ar vēlmi atmaskot vīrieti, kurš precēs viņa bijušo sievu, 
Antons Breke nekādi nepalīdz slepkavības izmeklēšanā. Vai varbūt tomēr 
palīdz?

DETEKTĪVS



DAKTERI UN ŠAMAŅ

Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un 
tautas dziedniecību.

NETRADICIONĀLĀ MEDICĪNA

Kuģis, Uģis
PĀRIS

Uģis Kuģis - mazliet izaicinošs, nedaudz pretrunīgs, bet noteikti ļoti 
intriģējošs vēdisko mācību pārzinātājs - piedāvā grāmatu, kas ļauj citādi 
paskatīties uz mums ierastajām sievietes un vīrieša lomām.  Vai ir kāds 
absolūti pareizais viedoklis par attiecībām? Droši vien ne, bet Uģa teiktajā 
ieklausās gan sievietes, gan vīrieši. Viņš sevi jau parādījis kā gudru un 
aizraujošu vēdiskās filozofijas ideju nesēju lekcijās klātienē, un protams, arī 
sociālajā tīklā ''Facebook'' , kur viņa idejas rod lielu atsaucību. Un nu klāt arī 
Uģa pirmā grāmata, kurā apkopotas svarīgākās vēdiskās zināšanas par to, 
kā diviem cilvēkiem dzīvot un augt kopā, atrodot ceļu uz augstāko garīgo 
izpratni.

PSIHOLOĢIJA

Priedoliņa, Agrita
PĀRDOMU TAKAS : DZEJA

DZEJA

Aberkrombijs, Džo
PATS ASMENS

Neparedzams, aizraujošs, tumša humora un neaizmirstamu tēlu pilns - 
"Pats asmens" ir patiesi mūsdienīgs fantāzijas romāns. Tiek atklātas 
slepkavnieciskas sazvērestības, kārtojami veci rēķini, un robeža starp varoni 
un ļaundari ir tik smalka, ka uz tās var sagriezties.

FANTASTIKA



Dubkēvičs, Lotārs
ORGANIZĀCIJAS KULTŪRA, KLIMATS UN 
RADOŠUMS

Grāmatā apkopota teorija un praktiski izmantojams materiāls, kas rosina 
veidot radošumam labvēlīgu klimatu ikvienā organizatoriskajā struktūrā. 
Autors atklāj, kas ir organizācijas kultūra, kādi ir tās tipi, kā zinātniski izprast, 
kas ir radošums un inovācijas, ar ko atšķiras organizācijas kultūra un 
organizācijas klimats, kāda ir organizācijas vadības loma klimata veidošanā. 
Grāmatas praktiskajā daļā autors piedāvā materiālu, kas var noderēt katras 
organizācijas izpētei, lai konstatētu, vai tajā pastāv radošumu veicinošs 
klimats.

ORGANIZĀCIJU KULTŪRA

Šperliņš, Jānis
SENĀS SUITU KĀZAS UN ĶEKATAS 

Mūsu tautas tieksme uz patstāvību sevišķi izpaužas tradīcijās: godībās, 
paražās, tautasdziesmās. Grāmata dod ieskatu seno Suitu kāzu svinēšanas 
paražās. Seno suitu kāzu apraksts sastādīts pēc seno parašu zinātājas un 
dziesminieces Zvirbuļu mātes (Marija Šperliņa) stāstījuma.

FOLKLORA, TRADĪCIJAS

Kursīte, Janīna
DAINU KODEKSS 

Šajā grāmatā apvienota plaša apcere par dainu poētiku ar dainu simbolu 
skaidrojumu.

FOLKLORA

Čestermens, Endrū
TULKOŠANAS MĒMI 

E. Čestermens grāmatā aplūko tulkošanas mēmu attīstību, tulkošanas 
stratēģijas, tulkošanu kā teoriju, tulkošanas kompetences veidošanos un 
tulkošanas ētiku. Darbs sākas ar teoriju un beidzas ar praktisko daļu. 
Pirmās trīs grāmatas nodaļas pēta, kā rodas tulkošanas normas, bet 
nākamajās trijās tiek apspriesta to dažādā ietekme uz tulkošanas praksi. 
Pēdējā nodaļā uzmanība pievērsta ētikas principiem, uz kuriem balstītas jau 
minētās tulkošanas normas.

VALODNIECĪBA



Strautiņš, Pēteris
LATVIJĀ DZĪVOT IR INTERESANTI : 
PRAKTISKI PADOMI DZIMTENES MĪLĒŠANĀ

"Šī ir grāmata visiem, kas domā par iespēju dzīvi Latvijā un pasaulē darīt 
labāku, vēlas labāk saprast mūsu zemes neseno vēsturi, kā arī uzzināt to, 
kas dzīvi šeit dara interesantu. Tā ir mirkļa iespaidu un plašu vispārinājumu, 
rūpīgu pārdomu un vārdu spēļu krājums. Arī vaļsirdīgs pārskats par 
patiesības meklējumu veiksmēm un neveiksmēm," ievadā saka autors. 
Grāmatā atlasīti un apkopoti raksti, ko autors 25 gados publicējis 
laikrakstos, žurnālos un portālos. Tie sagrupēti pa tēmām, daļai no tiem 
sniegti īsi komentāri no 2019. gada skatpunkta.

DOKUMENTĀLĀ PUBLICISTIKA

Geikina, Silvija
PĒDĒJIE ROMANTIĶI 

Dailes teātra 3. aktieru studija, kas no 1959. līdz 1962. gadam darbojās 
vecajā Dailes teātra ēkā Lāčplēša ielā 25, vēlākajos gados nereti tika dēvēta 
par leģendāru. Kad studija atzīmēja savu pirmo desmitgadi, teātra 
zinātniece Lilija Dzene tās audzēkņus nosauca par pēdējiem romantiķiem 
skatuves mākslā. Par leģendāru Dailes teātra 3. studiju var saukt tāpēc, ka 
tā bija pēdējā, kas mācījās teātra dibinātāja un ilggadīgā mākslinieciskā 
vadītāja Eduarda Smiļģa vadībā. Tieši pirms sešdesmit gadiem topošie 
aktieri sapulcējās Dailes teātrī, lai uzsāktu mācības pie izcilajiem pedagogi-
em. Tagad viņi sapulcējušies grāmatā, lai atcerētos un pieminētu.

TEĀTRIS

Kuzina, Anna
RŪDOLFA BLAUMAŅA VALODAS VĀRDNĪCA 

Vārdnīcā apkopoti rakstnieka literārajos darbos lietotie vārdi, personvārdi 
un vietvārdi, doti vārdu nozīmes skaidrojumi un piemēri. Grāmata aicina 
ienākt viņa vārdu pasaulē, aizrauj un ļauj salīdzināt savas zināšanas ar 
autora rakstīto. Tā ir kā tilts, kas mūs, 21. gadsimta cilvēkus, savieno ar 
Rūdolfa Blaumaņa laiku, ļaujot labāk izprast, kā pirms daudziem gadiem 
cilvēki domāja un uztvēra pasauli.

LATVIEŠU LITERATŪRA



ZUM, ZUM, DZEJNIEK! AIVARS NEIBARTS 

Grāmatā Neibarta draugu un laikabiedru atmiņas, no kurām krietna daļa 
iepriekš nav publicētas (daudzi atmiņu autori jau aizsaulē). Vēl arī jaunāko 
paaudžu autoru pieredzējumi, saskaroties ar tobrīd jau par mītisku tēlu 
tapušo Neibartu. Krājumā lasāmi daži nelieli iepriekš nepublicēti Aivara 
Neibarta teksti un viena no nedaudzajām intervijām ar viņu, kurā tobrīd 
piecdesmitgadīgais dzejnieks atklājas kā ļoti kolorīta personība. Grāmata ir 
veltījums dzejniekam 80. jubilejā.

LATVIEŠU LITERĀTI

CĪŅA PAR BRĪVĪBU: LATVIJAS NEATKARĪBAS 
KARŠ (1918-1920) LATVIJAS VALSTS VĒSTURES 
ARHĪVA DOKUMENTOS. 2.DAĻA 

Izdevumā publicēti un komentēti 200 dokumenti no Latvijas Valsts vēstures 
arhīva krājuma, kas ļauj vispusīgi iepazīties ar militārajiem un politiskajiem 
notikumiem Latvijā Neatkarības kara laikā un izsekot valsts tapšanai. 
Grāmata ir īpaši nozīmīga, jo pirmo reizi vienkopus publicēts tik plašs 
Neatkarības karam veltīto avotu klāsts, ieviešot tos ne tikai zinātniskajā 
apritē, bet arī padarot pieejamus sabiedrībai. Grāmatā iekļauts apskatāmā 
laika politiskās un militārās situācijas raksturojums, kā arī notikumu 
hronika. Tas ir turpinājums 2019. gada pavasarī izdotajai grāmatai, kurā 
aplūkots Neatkarības kara sākuma posms no 1918. gada 18. novembra līdz 
1919. gada 16. aprīlim.

VĒSTURE

KURŠU ĶONIŅI CAURI PAAUDZĒM 

Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja tuvāk iepazīt kuršu ķoniņus. Caur gariem 
pārbaudījumu gadsimtiem septiņu ciemu apvienībā ietilpstošie ķoniņi 
prata saglabāt savu brīvību. Agris Dzenis aplūko seno kuršu sabiedrību tās 
attīstībā un mijiedarbē ar Livonijas ordeni, vēlāk Kurzemes un Zemgales 
hercogistē, Krievijas impērijā, neatkarīgajā Latvijā, padomju okupācijas 
apstākļos. Janīna Kursīte uzrakstījusi par ķoniņu īpašajām tradīcijām, viņu 
ciemu un uzvārdu izcelsmi, svētvietām, īpašajām atšķirības zīmēm un 
lietām. Liene Peniķe, ķoniņu pēctece, stāsta par dzimtas vēsturi. Grāmatu 
ievada ķoniņu garīgā mantojuma lietu uzturētājas Initas Peniķes ceļavārdi.

VĒSTURE



LATVIEŠU UZVĀRDI ARHĪVU MATERIĀLOS. 
1. DAĻA UN 2.DAĻA

2017. gadā nāca klajā grāmata par Latgales uzvārdiem, bet otrais grāmatas 
sējums (2 daļās) aptver Kurzemi, Zemgali un Sēliju jeb vēsturisko Kurzemes 
hercogisti, iekļaujot ziņas vismaz par 692 tūkstošiem iedzīvotāju. Sējumā ir 
gandrīz 9500 uzvārdu šķirkļu (un apmēram 20000 uzvārdu pieraksta 
variantu). Latviešu uzvārdu kopums veido savdabīgu, neatkārtojamu 
sistēmu, kas raksturota gan valodniecības, gan ģeogrāfiskās un vēsturiskās 
izplatības aspektā. Daudzi pēc uzvārda varēs lokalizēt iespējamo vēsturisko 
dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda cilmes skaidrojumu vai tā reģistrējuma 
laiku vēsturiskajos avotos. Grāmatā ir apkopoti daudzveidīgi materiāli, 
tāpēc tā ir noderīga kā kultūrvēstures pētniekiem, tā arī plašam lasītāju 
lokam, ikvienam, kuram ir interese pētīt savas dzimtas, pagasta un pilsētas 
vēsturi.

KULTŪRVĒSTURE

Krastiņš, Edmunds
KUĢNIECĪBA LATVIJĀ 

Grāmatā autors pievērsies tieši tirdzniecības kuģniecības vēsturei Latvijā, 
neiedziļinoties tādās ar kuģošanu saistītās jomās kā zvejniecība un kara 
flote. Īpaša uzmanība pievērsta kuģniecības darbības ekonomiskajiem 
aspektiem. Grāmatā aprakstīta latviešu kuģniecības rašanās XIX gadsimtā 
un tās attīstība dažādos laika periodos, kā arī detalizēti izklāstītas "Latvijas 
kuģniecības" privatizācijas peripetijas un uzņēmuma attīstība pēc pārejas 
ārvalstu īpašnieku kontrolē.

VĒSTURE

Melluma, Aija
SLUTIŠĶI. SĀDŽA PIE DAUGAVAS 

Aija Melluma grāmatā ir centusies apkopot informāciju par Slutišķu sādžas 
un tās kultūrainavas veidošanos laika gaitā, balstoties uz zinātniskās izpētes 
materiāliem (arhīvu lietas, zinātnieku publikācijas vairākās paaudzēs, 
informācija senākos preses izdevumos u.c.). Vienlaikus pievērsta uzmanība 
kopainai par notikumiem vēstures gaitā Latgalē kopumā, to 
cēloņsakarībām un ietekmi uz Slutišķu sādžas veidošanos.

KULTŪRVĒSTURE



Mašnovskis, Vitolds
MUIŽAS LATVIJĀ. 2.DAĻA 

Kultūras pieminekļu pētnieks V. Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu 
kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas izdošanai ir 
izveidots vairāk nekā 300 tūkstošu liels fotoattēlu un dokumentu arhīvs. 
Otrais enciklopēdijas sējums aptver 93 muižas alfabētiskā secībā no I līdz K. 
Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, 
tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko 
kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un 
parka raksturojums.

VĒSTURE

Straubergs, Jānis
RĪGAS VĒSTURE XII-XX GADSIMTS 

Kultūrvēsturnieka un latviešu grāmatniecības vēstures pētnieka Jāņa 
Strauberga grāmatas "Rīgas vēsture" jaunizdevums. Grāmata ir sagatavota 
pēc 1937.gada izdevuma.  Jāņa Strauberga "Rīgas vēsture" ir līdz 
mūsdienām nepārspēts, Rīgas vēsturi no 12. līdz 20. gadsimtam apkopojošs 
darbs, kurā īpaši jāizceļ faktu bagātība un saistošais veids, kādā darbs 
izklāstīts, tādējādi padarot to ļoti pieejamu ikvienam lasītājam.1928. gadā 
J. Straubergs uzsāka darbu Rīgas pilsētas arhīvos, kuru izpēte kļuva par viņa 
mūža darbu un veicināja "Rīgas vēstures", kā arī vairāku citu darbu par Rīgu, 
tapšanu.  Jaunā izdevuma, kas iznāk izdevniecībā "Latvijas Mediji", 
zinātniskais redaktors, priekšvārda un komentāru autors, ir vēsturnieks un 
arheologs, Dr. hist. Andris Šnē. Ievadu izdevumam uzrakstījis Dr. habil. art. 
Ojārs Spārītis. Izdevuma dizainu veidojusi māksliniece Aija Andžāne, tas 
papildināts ar muzeju arhīvos atrodamajiem ilustratīvajiem materiāliem.

VĒSTURE

Riekstiņš, Jānis
BĀREŅU ATGRIEŠANĀS : 
1941.GADĀ AIZVESTO BĒRNU PĀRVEŠANA 
NO SIBĪRIJAS UZ DZIMTENI (1946-1947) 

Pēc Latvijā palikušo izsūtīto bērnu radinieku lūguma LPSR Izglītības 
ministrija 1946. un 1947. gadā organizēja latviešu bērnu bāreņu un 
pusbāreņu reevakuāciju no specnometinājuma vietām Sibīrijā. Uz Latviju 
izdevās atvest vairāk nekā 1300 bērnu. Viņi tika nodoti audzināšanā 
radinieku ģimenēs vai bērnu namos. Latvijas Valsts arhīva dokumenti 
sniedz vērtīgu informāciju par latviešu bāreņu atgriešanos no Sibīrijas. 
Publicētie dokumenti papildina ziņas, kuras lasītāji var iegūt, iepazīstot 
žurnāla "Latvijas Arhīvi" pielikumus - 1941. gadā represēto sarakstus.

VĒSTURE



Guļevska, Lia
ROMANS LĀCIS. SIRDS CILVĒKS 

Pusaudža gados viņš gribēja kļūt par jūrnieku, puikas ideāls bija brālēns 
kuģa kapteinis – liela auguma, stiprs, redzējis visu pasauli un labi pelna. 
Dzīvē iegrozījās pavisam citādi – jūrskolā viņš netika un kompānijas pēc 
iestājās Medicīnas skolā. Pašlaik Rīgas Stradiņa universitātes profesors 
Romans Lācis ir līderis sirds ķirurģijā, un tas ir viņa sirdsdarbs.

BIOGRĀFIJAS

Skī, Ralfs
IMPRESIONISMS 

Plašs, informatīvs skatījums uz impresionismu, kas ietver gan tā 
starptautisko dimensiju, gan izcelsmes avotus un ietekmi mākslā. Bagātīgi 
lietojot krāsas, impresionisti straujiem otas triepieniem strādāja brīvā dabā, 
cenšoties savās gleznās notvert gaismas un emociju gaistošās sajūtas. Ralfs 
Skī mums parāda, kā impresionisti izmainīja attieksmi pret ikdienišķā 
attēlojumu mākslā, un izseko virziena pēdām no tā pirmsākumiem Francijā 
līdz attīstībai Amerikā un Austrālijā.

MĀKSLAS PAMATI

Česīrs, Lī
PAGRIEZIENA PUNKTI MĀKSLĀ 

Grāmatā aprakstīti piecdesmit izšķiroši brīži mākslas vēsturē laika posmā 
no renesanses līdz mūsdienām - daži ir visiem zināmi, par citiem gandrīz 
neviens neko nav dzirdējis. Dzīvīgajos, daudzkrāsainajos stāstos precīzi 
atainotas konkrētā mirkļa izjūtas - kā reaģēja Mikelandželo Dāvida vai 
Marsela Dišāna Strūklakas pirmie skatītāji; kā nejaušas tikšanās 
pamudināja māksliniekus radīt jaunus aizraujošus izpausmes veidus, 
piemēram, impresionismu vai popārtu; kuras izstādes izraisīja publisku 
sensāciju.

MĀKSLAS PAMATI

Fridžeri, Flāvija
SIEVIETES MĀKSLINIECES 

Flāvija Fridžeri sniedz ieskatu vairāk nekā piecdesmit izcilu mākslinieču 
dzīvē un daiļradē, kas darbojušās no 16. gadsimta līdz mūsdienām 
izmantojot dažādas tehnikas un medijus un skarot visdažādākās tēmas. 
Kaut gan sievietes gadsimtiem ilgi bijušas mākslas darbu personāži, kā 
mākslinieces viņas agrāk darbojušās daudz retāk nekā vīrieši, un viņu 
devums mākslā nav ticis pienācīgi novērtēts.

MĀKSLAS PAMATI



Eglītis, Valdis
FILMAS VIZUĀLĀ STILA NOSLĒPUMI 

Valdis Eglītis ir viens no izcilākajiem Latvijas filmu operatoriem – uzņēmis 8 
spēlfilmas, starp tām arī tādus operatora mākslas meistardarbus “Tikšanās 
uz Piena ceļa” (1985), “Svītas cilvēks”(1987), “Dzīvīte” (1989), un “Būris” 
(1993), kā arī vairāk kā 30 dokumentālās filmas un ap 100 kinohroniku 
sižetu. Autors ir pazīstams arī kā fotogrāfs, prozists un gleznotājs. Kopš 
1993. gada Profesors honoris causa Valdis Eglītis ir pasniedzējs Latvijas 
Kultūras akadēmijā, attīstot topošo filmu nozares profesionāļu spēju redzēt 
pasauli un mācot to atklāt citiem. 2003. gadā izdota viņa sarakstītā mācību 
grāmata “… gribu uzņemt filmu!”.

KINEMATOGRĀFIJA

Čikste, Brigita. Šteins, Uldis
DEJAS INŽENIERIS 

Uģis Kuģis - mazliet izaicinošs, nedaudz pretrunīgs, bet noteikti ļoti 
intriģējošs vēdisko mācību pārzinātājs - piedāvā grāmatu, kas ļauj citādi 
paskatīties uz mums ierastajām sievietes un vīrieša lomām.  Vai ir kāds 
absolūti pareizais viedoklis par attiecībām? Droši vien ne, bet Uģa teiktajā 
ieklausās gan sievietes, gan vīrieši. Viņš sevi jau parādījis kā gudru un 
aizraujošu vēdiskās filozofijas ideju nesēju lekcijās klātienē, un protams, arī 
sociālajā tīklā ''Facebook'' , kur viņa idejas rod lielu atsaucību. Un nu klāt arī 
Uģa pirmā grāmata, kurā apkopotas svarīgākās vēdiskās zināšanas par to, 
kā diviem cilvēkiem dzīvot un augt kopā, atrodot ceļu uz augstāko garīgo 
izpratni.

BIOGRĀFIJA

Obama, Mišela
IZAUGT

Mišela Obama ir viena no ievērojamākajām mūsdienu sievietēm. Būdama 
ASV pirmā lēdija afroamerikāniete, viņa veicināja Baltā nama popularitāti 
visu amerikāņu vidū. Mišela aktīvi iestājās par sieviešu tiesībām un aicināja 
sabiedrību pievērsties veselīgākam un sportiskākam dzīvesveidam. 
Grāmatā Mišela atklāj, kāda pieredze un notikumi ir veidojuši un slīpējuši 
viņas personību. Tas ir sirsnīgs stāsts par bērnību Čikāgas Dienvidu pusē, 
jurisprudences studijām un sekmīgu karjeru, mīlestību pret Baraku, bērnu 
audzināšanu, kā arī par dzīvi Baltajā namā.

AUTOBIOGRĀFIJA



GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ
Михалкова, Елена
САМАЯ ХИТРАЯ РЫБА 

Что делать, если рядом с вами поселился убийца? Не следите за ним. 
Не злите его. Не ссорьтесь. Но главное - не давайте ему понять, что вы 
что-то знаете. Что делать, если вы нарушили одно из правил? БЕГИТЕ.

DETEKTĪVS

Устинова, Татьяна
СЕРЬГА АРТЕМИДЫ 

Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же 
будущая актриса, у нее сложные отношения с матерью и окружающим 
миром. У нее есть мать, из которой, по мнению дочери, ничего не 
вышло. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, статная красавица, 
почему-то ненавидящая Настиного покойного отца - гениального 
писателя! Но почему?.. За что?.. Что за тайны у матери с бабушкой? В 
одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в театральный 
происходит ужасное - погибает молодая актриса, звезда сериалов. 
Настя с приятелем Даней становятся практически свидетелями 
убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность 
угрожает всей семье, состоящей исключительно из женщин!.. 
Налаженная и привычная жизнь может разрушиться, развалиться на 
части, которые не соберешь... Все три героини проходят испытания - 
каждая свои! - раскрывают тайны, и по-новому обретают друг друга. На 
помощь им приходят мужчины - каждой свой! - и непонятно, как они 
жили друг без друга так долго.

DETEKTĪVS

Колычев, Владимир
К МОРЮ ЗА БАНДИТСКИЙ СЧЕТ 

Jauns, intriģējošs stāsts par izveicīgā detektīva Edvīna Granta un viņa mīļās 
citplanētas sievietes Kleopatras veiksmīgo un bīstamo cīņu pret bandītiem 
un neģēlīgiem pelēkzaļiem punduriem, kuri lolo mūsu civilizāciju iznīcināt...

DETEKTĪVS



Полякова, Татьяна
ГОЛОС, ЗОВУЩИЙ В НОЧИ 

Вот и сбылась моя мечта – мы с Владаном Маричем вместе 24 часа в 
сутки – и на работе и дома! Он сыщик, а я его боевая подруга и 
помощница. И теперь я все чаще и чаще задумываюсь, что район с 
говорящим названием Яма – не лучшее место для семьи и наших 
будущих детей. Словно в подтверждение моих мыслей, к нам 
обращается заместитель главы Фонда "Жизнь без наркотиков". Три 
месяца назад убили основателя Фонда Ольгу Васину. По горячим 
следам преступление так и не раскрыли. Что неудивительно: слишком 
серьезным людям Ольга перешла дорогу. Вопреки уговорам друзей не 
играть с огнем, Владан берется за это дело. Оказывается, у всего, даже 
самого благого начинания, есть и своя темная сторона. Не все так 
чисто и благородно в Фонде – темная сторона взяла верх над светлой…

DETEKTĪVS

Леонов, Николай. Макеев, Алексей
ПОДАРОК НАСЛЕДНОГО ПРИНЦА

Полковник МВД Гуров расследует дело об аварии автомобильного 
контейнера на одной из кавказских дорог. Машина перевозила архив 
сочинского суда, поэтому первая версия следствия попытка 
злоумышленников уничтожить важные документы. Однако, при 
тщательном осмотре выяснилось, что архив не пострадал. Что же 
тогда на самом деле произошло на горном серпантине? Гуров теряется 
в догадках, пока не встречает человека, который сообщает сыщику, 
что эта авария часть хитроумного плана, задуманного ради 
грандиозного хищения международного масштаба...

DETEKTĪVS

Алюшина, Татьяна
БУДЬТЕ МОЕЙ СЕМЬЕЙ 

Артем состоявшийся в жизни мужчина, сильный и мужественный, а 
семьи до сих пор нет. Он все чаще задумывается о сыне, но ни одна 
женщина не кажется ему подходящей на роль жены. Однажды Артем 
встречает Арину, красивую молодую маму, умную и независимую. К 
тому же та занимается интересным делом шоколадным бизнесом, и 
сердце его тает. Он готов усыновить чужого ребенка и делает 
предложение, только есть одно важное "но", которое Арина никак не 
может принять.

ROMĀNS



Мединский, Владимир
СТЕНА 

Исторический приключенческий роман Владимира Мединского 
описывает один из самых драматичных эпизодов Смутного времени – 
героическую оборону Смоленска 1609–1611 гг. от польских войск 
Сигизмунда III. На фоне этого эпического события, описанного с 
поражающим воображение размахом, разворачивается не менее 
эпический сюжет: его ниточки сквозь череду заговоров и 
предательств ведут к интригам поистине глобального масштаба, в 
которых задействованы государства, тайные могущественные секты и 
даже сам папа римский…Эпичность и захватывающий стиль 
повествования без преувеличения позволяют сравнить роман 
Владимира Мединского с лучшими произведениями А. Дюма и Д. 
Брауна.

VĒSTURISKĀ PROZA

Бушков, Александр
ОСТРОВ КОШМАРОВ. Ч.2. ПАРУСА И ПУШКИ 

Логика англичан в XVI- XVII веках была незатейлива: если нет своего, 
нужно отнять чужое. Так при королеве Елизавете пиратство (т.е. 
морской грабеж, убийства и насилие) было возведено в ранг 
доблестного служения отечеству и всячески поощрялось. Англичане 
поставили пиратское ремесло буквально на конвейер, превратив его в 
отрасль государственной индустрии, которую активно спонсировали и 
богатые купцы, и знатные лорды. И сама королева Елизавета, кстати. В 
1562 пират Джон Хоукинс привез в Англию более тысячи чернокожих 
рабов. За успехи в новом для Англии бизнесе Елизавета присвоила ему 
звание адмирала. Кроме того, она официально разрешили ему 
включить в свой фамильный герб изображение негра в цепях.

VĒSTURISKĀ PROZA



Спицын, Евгений
ОСЕНЬ ПАТРИАРХА 

Новая работа Евгения Спицына "Осень Патриарха. Советская держава 
в 1945-1953 годах", посвящённая истории Советской державы 
последних лет жизни вождя, даёт возможность по-новому взглянуть на 
многие события тех лет и более детально ознакомиться со спорными 
страницами величественной истории страны-победительницы, 
которой все эти годы руководил человек "неисчерпаемого мужества и 
силы воли", отличавшийся "хладнокровной мудростью и полным 
отсутствием иллюзий".Несмотря на противоречивость личности 
Иосифа Сталина и многообразие мнений, автор нашёл единственно 
верный способ оценить происходившее, - отбросив всевозможные 
домыслы, байки и лживые факты, увидеть в череде событий великие 
дела и поступки человека, которого по праву называли вождём всех 
времён и народов.Мы узнаем о его заслугах, мудрых решениях и 
просчётах, об удивительном даре предвидения, о его планах 
реального противодействия идеям глобализма, о первых попытках 
создания иного экономического пространства и справедливого 
мироустройства в условиях "атомной дипломатии" и холодной войны 
двух сверхдержав - СССР и США.Как восстанавливался Советский Союз, 
что делать с поверженной Германией, можно ли построить 
коммунизм в условиях нового противостояния с коллективным 
Западом, что такое советское экономическое чудо, в чём состоял 
сталинский план по созданию недолларового рынка? Именно при 
Сталине стала мощно развиваться кибернетика, атомная физика, он 
спас советскую лингвистику, определил экономические законы 
социализма. Он указал на то, что? грозит "нам деградацией" и "даже 
смертью".Об истории болезни вождя и его последних днях перед 
встречей с вечностью расскажут многие исторические документы и 
свидетельства, представленные на страницах этой книги.

VĒSTURE


