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Langa, Liāna

VELĒNU KLEITA
DZEJA
"Velēnu kleita" lasāmi gan tādi dzejoļi, kas rakstīti tradicionālu pantmēru
formā, gan arī tādi, kuros tiek attīstīti jauni satura un formas meklējumi.
Risinātas poēzijai raksturīgās mūžīgās tēmas – dzīves un nāves attiecības,
ikdienišķās realitātes tvērumus paceļot metafiziskā līmenī. Dzejolī "Saruna"
lasītājiem piedāvāta dzejprozas žanrā reti sastopama forma – saruna par
eksistenciālām tēmām, atspoguļota kā divu sarunu biedru saziņa ar īsziņām.
Savukārt "peršās Lielajam Nekam" galvenokārt izcelta cilvēka un dabas
saskarsmes nozīmība, tās sniegtā pieredze un spēks piedzīvot atklāsmes par
visa pastāvošā vienotību smalkā, visuresošā kosmiskā tīklojumā, meklējot
cilvēka vietu tajā. Dzejoļu krājums veidots trīs daļās, noslēgumā veltījumi
laikabiedriem.

Zeļģis, Krišjānis

SKAISTUMA KLĀTBŪTNE
DZEJA
“Skaistuma klātbūtne” ir Krišjāņa Zeļģa trešais dzejoļu krājums.
Tā mākslinieks - Paulis Liepa. “Krišjāņa Zeļģa dzeja pēdējos gados kļuvusi vēl
precīzāka un ietilpīgāka. Gan laikabiedru vērojumi, gan pasaules apceļošana
ļāvusi tapt dzejoļiem, kas aiz ārēja miera un formas lakonisma slēpj
pretrunīgas emocijas un mīklainas situācijas, kuras var pārvērsties
neprognozējamā iznākumā,” tā krājuma redaktors Kārlis Vērdiņš.Desmit
gadu laikā kopš pirmā krājuma iznākšanas Zeļģis kļuvis par vērā ņemamu
balsi Latvijas dzejā, un viņa balss arvien pārliecinošāk skan arī ārpus
Latvijas.

Bukovskis, Čārlzs

KODIENS

DZEJAS IZLASE
Amerikāņu dzejnieka un rakstnieka Čārlza Bukovska (Charles Bukowski)
dzejas izlasi sastādījis un atdzejojis Jānis Elsbergs. Tā ir pirmā latviski izdotā
Bukovska dzejas grāmata, kā arī pirmā grāmata jaunā "Neputna" atdzejas
sērijā, kuru plānots turpināt ar dažādu valstu modernistu un laikmetīgās
dzejas autoru darbiem. Čārlza Bukovska (1920–1994) darbu fonā ir ASV
četrdesmito – astoņdesmito gadu dzīve, īpaši sabiedrības zemāko slāņu
dzīve, bet pamattēmas: cilvēka eksistenciālā kondīcija šajā fonā, gribēta un
negribēta vardarbība pret sevi un citiem, depresija, atkarības (visupirms
alkoholisms), paša bieži noliegta un apironizēta, tomēr taustīšanās pēc
skaistuma un jūtu tīrības. Kaut ilgus gadus bijis viens no redzamākajiem t. s.
kontrkultūras pārstāvjiem, tikai pēc nāves viņš beidzot nonāk globāli
pamanāmas izdevniecības – HarperCollins – paspārnē, un vēl pēc tam tiek
iekļauts kādā interneta portālā, kas saucas vienkārši un skaidri: Academy of
American Poets.

Feldmanis, Helmuts

PA BALTU CEĻU
DZEJA
"Katrs rīts ir jauna dāvana,
Jauns sapnis,
Jauna vilšanās.
Katrs rīts mani gaida
Ar jaunu sirdspukstu krūtīs.
Un es eju
Kā lietus lāse sitos loga rūtīs."

Vilsons, Ēriks

ME & MO
ROMĀNS
Romānu izlasīju vienā elpas vilcienā. Tas aizrāva, ierāva, parāva... Radīja
manī veselu emociju gūzmu. Apbrīnu, ka tā var uzrakstīt – asprātīgi, jūtīgi,
dažviet ciniski, tieši, redzoši, bravūrīgi, klusināti. Un neizpratni, brīžiem pat
dusmas par to, kā tiek aprakstīts viss, kas saistās ar teātri. Bet tajā nav nekā
sadomāta, pagrābta no zila gaisa, viss tā arī ir… Pagāja laiks, un viss manī
skalojās un pakāpeniski nomierinājās. Un pāri palika – romāns par
zaudētajām ilūzijām. Par cilvēku, kuram bija jāatrod cits pamats, jāatrod
citas vērtības, jāatrod attaisnojums.

Kvans, Kevins

TRAKI BAGĀTIE AZIĀTI
ROMĀNS
Kad ņujorkiete Reičela Ču piekrīt pavadīt vasaru Singapūrā kopā ar savu
draugu Nikolasu Jangu, viņa iztēlojas pieticīgu ģimenes namu un patīkamu
laiku kopā ar vīrieti, kuru cer apprecēt. Taču Niks nav atklājis draudzenei
dažus būtiski svarīgus apstākļus. Pirmkārt, to, ka viņa bērnības māja līdzinās
pilij, otrkārt, to, ka uzaugot viņš biežāk ir pārvietojies ar privātajām
lidmašīnām nekā automašīnām, un, treškārt, to, ka viņš ir iekārotākais
vecpuisis Singapūrā...
Drīz vien Reičelas iecerētais, jaukais atvaļinājums pārtop nopietnā šķēršļu
joslā, ko rada mantotas bagātības, jauniegūta nauda, ziņkārīgi radinieki un
sabiedrības karjeristu intrigas...
Kevins Kvans (Kevin Kwan) ir dzimis un audzis Singapūrā, un tagad dzīvo
Manhetenā Ņujorkā. “Traki bagātie aziāti” ir viņa pirmais romāns, kas īsā
laikā kļuva par starptautisku bestselleru un pēc tā motīviem ir uzņemta arī
kinofilma.

Kvinna, Keita

ĻAUNUMA PUĶES
ROMĀNS
Keita Kvinna ir New York Times un USA Today vēsturiskā žanra bestselleru
autore, kuras darbi izdoti neskaitāmos eksemplāros visā pasaulē. Viņas
jaunākajā grāmatā Ļaunuma puķes abi pasaules kari ir fons, lai aizraujošā
spriedzes stāstā mēs uzzinātu par spiedžu organizāciju, kas reāli pastāvējusi
Francijā, un cilvēcisku izvēli, kad jāizraugās turpmākais ceļš. Romāna gaitā
atspoguļojas arī mūžsenā patiesība par to, ka biedriskums, draudzība un
mīlestība ir svarīgākās vērtības jebkuros apstākļos un var uzplaukt pavisam
negaidīti.
Spēcīgs, intriģējošs stāsts, kurā attēlota liela uzdrīkstēšanās. Ļaunuma puķes
piesaistīs lasītājus jau no pašas pirmās lappuses un aizvedīs viņus
neaizmirstamā ceļojumā.

Pārksa, Adele

LIELAIS LAIMESTS
ROMĀNS
Jau piecpadsmit gadus Leksija un Džeiks kopā ar saviem draugiem,
Pīrsoniem un Hītkotiem, ik nedēļu iegādājas vienu loterijas biļeti. Tā ir sirsnīga
tradīcija: īpaši izvēlēti skaitļi, dažas mārciņas no katras ģimenes un iemesls
jautrībai pie vakariņu galda, kad ikviens var dalīties pārdrošākajos sapņos
par to, ko iesāktu ar laimestu.

Kalna, Ziedīte

DINA

ROMĀNS
Mākslas akadēmija pabeigta. Mīlestības saulainos toņos pielieta vasara. Te
pēkšņi virs galvām lido padomju helikopteri. Tālākais jau notiek it kā pats par
sevi. Arī pie Iecavas, sadevušies rokās, tāpat kā visā Baltijā, cilvēki veido
dzīvo ķēdi – Baltijas ceļu. Brīvība! To katrs tajā brīdī izjūt savādāk.
Mākslinieks Silvestrs brīvību sajūt iedvesmas meklējumos – gleznot brīvu
zemi uz audekla. Mīlestībā. Silvestra mērķis – vectēva māja. Ilgas – savas
zemes atgūšana, sapnis – gleznot Latviju.
Tik daudz drosmes, cerību un sapņu! Un jaunība!
Sieviete – iedvesmas seja. Silvestra mīļotā Dina. Vienīgā, gaidītā, ilgotā.
Ārkārtīgi skaistā un iekārojamā. Liktenīgā! Varbūt dzīves kaislību pārņemtā,
gudrā profesore no Kalifornijas? Vai dzīves vētrās norūdītā grēciniece?
Sieviete ar jūras zāļu smaržas acīm, uz mūžu iemīlētā.
Nekas nestāv uz vietas: ne laiks, ne cilvēks. Viss mainās dinamiskā gaisotnē.
Paaudzes nomaina viena otru, dzīves bagāžu atdodot nākamajām.
Mīlestība – tā ir mūžīga.

Adlers-Olsens, Jusi

BEZ ROBEŽĀM
ROMĀNS
Sava ierastā rīta snaudiena laikā policijas pārvaldes pagrabā Q nodaļas
vadītājs Karls Merks saņem zvanu no kāda Bornholmas kolēģa: “Piedodiet,
ka jūs iztraucēju, bet varbūt jums ir mazliet laika mani uzklausīt?”. Sapratis, ka
viņam grib uzspiest jaunu lietu, Karls izturas noraidoši, un sarunbiedrs otrā
galā klusi noliek klausuli. Jau pēc dažām stundām iestājas pilnīgi
neparedzamas sekas, un Karla spītīgā asistente Roze ir niknāka nekā parasti.
Karlam Merkam neatliek nekas cits kā uzņemties 17 gadus vecu un ārkārtīgi
traģisku lietu par jaunu, dzīvespriecīgu sievieti, kura pazuda no tautas
augstskolas un tika atrasta mirusi.
Pavisam prozaiskais Karls tagad ir saskāries ar sarežģītu un mistisku
izmeklēšanu, kamēr ar dzelzs gribu apveltīts prasmīgs manipulators ar visiem
iespējamiem līdzekļiem sargā sevi un savējos, neļaujot nevienam stāties sev
ceļā.
Izmeklēšanas laikā Roze, Karls, Asads un jaunpienācējs Gordons piedzīvo
visdažādākos pārbaudījumus alternatīvā dzīvesveida vidē, un visu četrinieku
apdraud veci noslēpumi.
Jusi Adlers-Olsens ir dāņu rakstnieks, kura radītie detektīvromāni par Q
nodaļu tiek tulkoti un izdoti 42 valstīs un pārdoti daudzos miljonos
eksemplāru. Rakstnieks saņēmis arī vairākas literārās balvas, to skaitā būtu
jāpiemin "Zelta Lauru zars", Haralda Mogensena balva, "Glass Key" balva,
"The Barry Award" un nominācija "Gada romāns Japānā".
“Bez robežām” ir sestā grāmata sērijā par Q nodaļu un Karla Merka
izmeklētajām lietām.

Ledvidžs, Maikls

NEKAD NEAPSTĀJIES
ROMĀNS
Bahamu salās avarē privāta reaktīvā lidmašīna, kurā atrodas vairāki miljoni
dolāru un ārkārtīgi vērtīgi dimanti. Šīs avārijas vienīgais aculiecinieks ir
niršanas instruktors Maikls Genons. Domājot, ka notikusi izrēķināšanās ar
narkotiku karteli, Genons paņem bagātības sev. Viņš tikai ir aizmirsis uzdot
vienu svarīgu jautājumu.
Kas ir seši mirušie vīrieši lidmašīnā?
Drīz vien Genons tiek iesaistīts asiņainā pakaļdzīšanās spēlē – viņu vēlas
atrast pasaules ietekmīgākie un bīstamākie cilvēki, kuri darbojas FIB aizsegā.
Lai izglābtos, Genonam nākas atminēties savu pagātni. Reiz viņš pats ir bijis
ļoti bīstams – nu pienācis brīdis atkal tādam kļūt.

Ruiss Safons, Karloss

EŅĢEĻA SPĒLE
ROMĀNS
Gotiskajā, noslēpumainajā Barselonā, pilsētā, ko veido tumšas ieliņas un
ostas piestātnes, seni vecpilsētas nami un smalkas villas ar vējainiem
dārziem, jaunais Davids Martins lolo slepenu sapni – kļūt par rakstnieku. Kad
liktenis negaidīti piedāvā iespēju publicēt stāstu, šķiet, ka beidzot viņam
uzsmaidījusi veiksme. Davids rada aizraujošu romānu sēriju, kas vairo jaunā
autora slavu un palīdz izpelnīties kāda noslēpumaina izdevēja atzinību.
Svešinieks piedāvā Davidam iesaistīties ambiciozā iecerē: sarakstīt grāmatu,
kas spētu valdīt pār visu laiku lasītājiem un radītu jaunu reliģiju.
Pieņemot priekšlikumu, jārēķinās ar to, ka tam varētu būt neparedzamas
sekas. Tā arī notiek – spriedze nemitīgi pieaug, notikumi seko cits citam
biedējoši un negaidīti, un Davids kļūst par liecinieku tam, kā vienā veselumā
saplūst īstenība, pārdrošākie un skaistākie sapņi un baismākie murgi,
taustāmus apveidus iemanto ikvienas, pat visdziļāk slēptās bailes, bet
pazīstamā un drošā pasaule zaudē satvaru un izšķīst... Karloss Ruiss Safons ir
viens no pasaulē mīlētākajiem un lasītākajiem autoriem. Literāro karjeru sāka
1993.gadā ar darbu Miglas princis (Premio Edebé), tam sekoja Pusnakts pils
un Septembra gaismas (pēcāk apkopotas sējumā Miglas triloģija), kā arī
Marina. 2001.gadā Karloss Ruiss Safons publicē pirmo romānu
pieaugušajiem lasītājiem – Vēja ēna, kas uzreiz kļūst par starptautisku
literāru fenomenu. Ar romānu Eņģeļa spēle (2008) autors atgriežas Aizmirsto
grāmatu kapsētas pasaulē. Viņa darbi ir tulkoti vairāk nekā četrdesmit
valodās, saņēmuši neskaitāmas prēmijas, un tiem ir miljoniem lasītāju visos
kontinentos.

Jansone, Ilze

VĪRU LIETAS
ROMĀNS
Ja man būtu jānosauc viena latviešu grāmata, kurā trāpīgi raksturoti
modernās inteliģences pārdzīvojumi, es tūlīt pat iedomātos par “Vīru lietām”.
Tas ir dziļi personisks, nesaudzīgs un nepiedienīgs grupas portrets, kura
galvenie varoņi – izmisuši un apmaldījušies domātāji – tā vien izstaro
mūsdienās labi pazīstamo lielpilsētas vientulību. Taču sadzīviskās ainas ir
tikai neliela daļa no Ilzes Jansones radītās pasaules. Zem vienmuļajām
ikdienas rūpēm slēpjas daudz dziļāki teoloģiski un filozofiski slāņi, kuru
interpretācija vienmēr paliek lasītāja ziņā. Bet, ja runājam līdzībās (un šai
grāmatai tas piestāv daudz labāk), Ilze Jansone ir viena no tām retajām
latviešu rakstniecēm, kas godprātīgi cenšas saskatīt Visuma uzbūvi zāles
stiebrā.
Svens Kuzmins

Ahava, Selja

LIETAS, KAS KRĪT NO DEBESĪM
ROMĀNS
Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā somu rakstnieces Seljas Ahavas
vēstījumu par notikumiem, kas izmaina dzīvesstāstus "Lietas, kas krīt no
debesīm". Šī grāmata ir saņēmusi Eiropas Savienības Literatūras balvu. No
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. Romāna četros vēstījumos
dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra stāsta par negaidītiem un
pārsteidzošiem notikumiem un to, kā tie mainījuši iesaistītos un apkārtējo
vidi. Caur grāmatas varoņiem autore iedziļinās notikumu negaidītajā un
neizskaidrojamajā būtībā, radot romānu, kurā ikdienišķais savijas ar absurdo,
skaistais ar nežēlīgo un pilnīgi neiespējamas pasakas ar patiesām, taču
absolūti neizprotamām lietās, kas notiek tikpat negaidīti kā lietus no
skaidrām debesīm. Cauri visam Ahava it kā brīnās par to, cik pacietīga un
izturīga var būt mīlestība, cik skaudras ir zaudējuma sāpes un vai laiks tiešām
dziedina. Grāmata, kas liek domāt, just līdzi, pasvītrot un izrakstīt izlasīto un
pēc laika ņemt vēlreiz rokā, lai pārlasītu.

Atvuda, Mārgareta

LIECINIECES
ROMĀNS

Mūsu kopējais laiks tūlīt sāksies, manu lasītāj. Iespējams, tu uzlūkosi šīs
manas lapas kā trauslu dārgumu lādi, kas jāatver ārkārtīgi piesardzīgi.
Iespējams, tu tās saplēsīsi vai sadedzināsi: ar vārdiem tā notiek bieži.”
Tev rokās ir bīstams ierocis, pielādēts ar triju Gileādas sieviešu noslēpumiem.
Viņas
riskē
ar
dzīvību
tevis
dēļ.
Mūsu
visu
dēļ.
Pirms tu ieej viņu pasaulē, bruņojies ar šīm domām: zināšanas ir spēks un
vēsture neatkārtojas, toties rīmējas.
Mārgareta Atvuda ir autore vairāk nekā 50 daiļliteratūras darbiem –
romāniem, dzejai un literatūrkritikas esejām – un ir saņēmusi daudzas
literārās balvas, to vidū Bukera balvu, Artura Č. Klārka balvu, Franca Kafkas
balvu, Vācu Grāmattirgotāju savienības Miera balvu, kā arī ASV PEN kluba
balvu par mūža ieguldījumu.
1985. gadā sarakstītais romāns
“Kalpones stāsts”, kas jau tiek uzskatīts par mūsdienu literatūras klasiku,
atgriezās bestselleru sarakstos tajā laikā, kad par ASV prezidentu tika
ievēlēts D. Tramps un Kalpones kļuva par simbolu cīņai par sieviešu līdztiesību. “Liecinieces” ir turpinājums romānā “Kalpones stāsts” atainotajiem
notikumiem.

Eņģelis, Guntis

KONCERTS VECTĒVA PAGALMĀ
ROMĀNS
Debitants lielajā prozā, humorīgi ironiskā manierē uzrakstītā romāna
“Koncerts vectēva pagalmā” autors Guntis Eņģelis reiz kautrīgi atzinās, ka ir
dzimis Rīgā, bet sirds – Kurzemē, ka pēc būtības esot labdabīgs ciniķis, spēlē
kārtis un novusu (būtiska detaļa!) un iedvesmu rod, pļaujot zāli vai kurinot
ugunskuru. Esot ideālists, jo iemācījies norakt jaunas idejas – vienmēr tajās
varot atrast sliktās puses, taču ir pilnīgi pārliecināts, ka veiksmi var
ieprogrammēt. Tāpēc esot jāriskē, piedaloties jaunos izaicinājumos, lai
“nepalaistu garām laimes lāča pieskārienu.”

Seleckis, Vilis

DISIDENTS
PROZA
Grāmatas DISIDENTS galvenais varonis Ints Cālītis šī vārda būtību skaidro
šādi:
“Kādreiz es kategoriski protestēju pret to, ka mani sauc par disidentu. Šis
vārds cēlies no angļu valodas un sākotnēji nozīmēja – atkritējs no ticības, no
baznīcas. Es nekad nebiju piederējis komunisma baznīcai, tāpēc nevarēju būt
tās atkritējs – disidents šī vārda sākotnējā nozīmē. (..) Taču sešdesmito gadu
beigās un septiņdesmitajos gados (..) par disidentiem sāka saukt visus
padomju režīma politiskos pretiniekus. Ja šo jēdzienu saprot šādā nozīmē,
tad man nav nekādu iebildumu būt disidentam. (..)
Es nekad neesmu cīnījies tikai pret kaut ko – pret komunismu, čeku, partiju. Es
vienmēr esmu cīnījies par – par Latvijas neatkarību, brīvību, tiesībām brīvi
runāt un rakstīt, pieslieties kādai reliģijai un tā tālāk. Vienmēr esmu zinājis, ko
gribu sasniegt, kādi ir mani mērķi. To vidū pirmais un galvenais bija brīva un
demokrātiska Latvijas valsts.”
Viņš, tāpat kā grāmatas autors vēsturnieks, pedagogs, žurnālists un rakstnieks Vilis Seleckis, ir Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāts. Abi
1990. gada 4. maijā balsojuši par Latvijas neatkarību. Inta Cālīša cīņa par to
sākusies daudz agrāk. Ne velti padomju režīms viņu trīsreiz sēdināja cietumā,
pakļāva necilvēcīgiem apstākļiem, taču neuzveica.
Grāmatā bieži skan Inta Cālīša balss – viņa paša stāstījums par pieredzēto
un piedzīvoto, tāpat arī viņa dzīvesbiedres Ināras Serdānes vēstījums, ko
nozīmēja būt disidenta sievai.

Ozola, Māra

ES VAIRS NEBĒGU PA SAPŅIEM
PROZA
"Visām tām, kuras cieš un velk dzīvi kā nastu.
Visiem tiem, kuri ir tuvu un baidās vai neprot palīdzēt.
Visiem, kuri dzīves duļķainākajos ūdeņos ir trāpījušies dziļumā un izmisīgi
pūlas uzpeldēt.
Visiem tiem, kuri ir paguruši un meklē, kā aizbēgt no dzīves un problēmām.
Visiem tie, kuriem maz pieredzes un vajadzīgs padoms vai piemērs.
Tas ir gabaliņš no manas dzīves. Es izturēju, un jūs arī izturēsiet. Izdomājiet,
kādu gribat veidot savu likteni, cīnieties, dariet, un jūs to piepildīsiet.
Ja es varēju, tad jūs arī varat. Tāpēc jau rakstīju - lai palīdzētu.
Tas bija mans pienākums." (Māra Ozola ex Vilemsone)

Kankimeki, Mia

SIEVIETES, PAR KURĀM DOMĀJU NAKTĪS
PROZA
Mia Kankimeki (1971, Helsinki) ir filozofijas maģistre, kura uzdrīkstējās pamest
labi apmaksātu darbu, lai dotos sevis un pasaules izpētes ceļojumā.
Tā rezultātā tapa viņas pirmā grāmata – savdabīgā stilā rakstīts vēstījums
par 10. gadsimtā dzīvojušo japāņu dzejnieci Sei Šonagonu. Darbs ieguva
goda nosaukumu “Gada ceļojuma apraksts” un HelMet rakstniecības balvu.
Līdzīgi pirmajai grāmatai, arī “Sievietes, par kurām domāju naktīs” ir
aizraujošs beletristikas, zinātniskās literatūras un ceļojumu dienasgrāmatas
apvienojums, ko caurvij personiskas pārdomas.

Stinkuls, Alfrēds

MATI SARKANĀ VĒJĀ
ESEJAS
Grāmata ir atklāta un personīga liecība par Padomju laikmeta Latviju, kurā
citādākais un neatkarīgais tika visādi apspiests un nīcināts.
Grāmatā aprakstītas epizodes ar daudziem mūsdienās zināmiem mūziķiem,
dzejniekiem, māksliniekiem, kā Andris Grīnbergs, Ieva Akuratere, Valdis
Muktupāvels, Pits Andersons un citi. Šī jauniešu kustība, kura iedvesmojās no
Rietumos valdošām mūzikas strāvām, uzvedības un ģērbšanās stila,
vienlaicīgi bija nevardarbīga pretošanās valdošajam padomju režīmam, ar
kuras pārstāvjiem regulāri sanāca konfliktsituācijas. Grāmata ir spilgta
laikmeta liecība un reizē personīgs skatījums, kas ievietojams sociālās un
kultūras atmiņas darbu sarakstā. Autora atmiņās ir daudz spilgtu stāstu,
kuros parādās gan kultūras darbinieki, gan arī politiskie disidenti, tai skaitā
Gunārs Astra.

Gulbis, Harijs

RAKSTI
LUGAS

Rakstu 1. sējumā iekļautas lugas “Vecīši” (1958), “Viena ugunīga kļava” (1966),
“Aijā žūžū, bērns kā lācis” (1966), “Medību pils” (1967), “Mans mīļais, mans
dārgais” (1968), “Silta, jauka ausainīte” (1972), savukārt luga “Mans cilvēks”
(1960), kuras iestudējumu aizliedza drīz pēc pirmizrādes, piedzīvo
pirmpublicējumu tieši Rakstu 1. sējumā. Grāmatā lasāmi līdz šim nepublicēti
Harija Gulbja dzejoļi un pārdomas par cenzūru, kā arī Arņa Šablovska
veidotā saruna ar dramaturgu “par Tumi, teātri un Latviju šodien”. Rakstu
sastādītāja Ieva Kalniņa raksturo Harija Gulbja lugas, norādot to saikni ar
šodienu, sējuma komentāros izsvērti jautājumi, kuri bija svarīgi rakstnieka
laikabiedriem lugu iestudēšanas laikā.

Pohodņeva, Maija

KAĶU VĀRDOTĀJA
STĀSTI
Maija Pohodņeva un Modris Pelsis kopā strādā jau gandrīz 20 gadus. Šajā
laikā sarakstīta trilleru sērija “Nedzeniet pēdas snaiperim”, “Tumsas inversija”,
“Naida simetrija” un “Prāgas pastkartes”. 2019. gadā tapa dokumentāla
grāmata “Aliansē pret vēzi”.
Autoru jaunais kopdarbs “Kaķu vārdotāja” ir grāmata priekam un
optimismam. Tā vēsta par sievieti vecumā pēc četrdesmit, kura saprot:
dzīvesprieks un ticība mīlestībai jāatgūst jebkuriem līdzekļiem! Un to, kā
izrādās, var paveikt – ja ņem talkā kaķi, makšķeri un vīrieti.

Lāce, Ilze

BALOŽI UZ ŽOZETES JUMTA
STĀSTI
“Šis ir smalku noskaņu stāstu krājums. Tas uzrakstīts nesteidzīgā, brīnišķīgā
valodā ar neuzkrītošu ironiju un atturīgām skumjām par aizejošo laiku, kurā
pamazām izgaist viss, sākot ar bērnības atmiņām un beidzot ar kādreiz kvēlu
mīlestību, no kuras paliek pāri vien e-pastā nosūtīts teikums. Nepiepildītas
ilgas, izbalējuši sapņi, pamestas ambīcijas un fonā neizbēgama novecošana,
ko pavada rūgta samierināšanās ar dzīvi, kāda nu tā katram ir, – reizēm
skumja, reizēm nejēdzīga vai traģiska un tomēr, neskatoties ne uz ko, arī
skaista.”

Rība, Aija

VEIKSMĪGA BIZNESA PSIHOLOĢIJA
UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA
Šīs grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar biznesa psiholoģiju un percepciju jeb
uztveri, skaidri un kodolīgi sniedzot attiecīgās tēmas pamata teorijas un
praktiskus piemērus. Šī grāmata ne tikai skaidri parāda, ka percepcija jeb
uztvere ir attiecināma uz pilnīgi visu šai dzīvē, bet arī izskaidro, ko tad mums
ar to darīt biznesā, politikā, karjerā, audzināšanā un privātajā dzīvē. Mums
visapkārt ir ļoti daudz spējīgu cilvēku, tomēr darba pieredze un zināšanas ir
to īpašību kopums, ko meklē ikviens. Tāpēc ir ļoti svarīgi papildināt savu
darba pieredzi ar teorētiskajām zināšanām, jo uzņēmejdarbība balstās un
teoriju un pētniecību, bet profesionāļiem, lai būtu veiskmīgi, ir jāapgūst gan
teorija, gan prakse. Un tieši tas ir šīs grāmatas mērķis- sniegt gan teorētiskas,
gan praktiskas zināšanas.

Kelmere, Laila

IEVADS GRĀMATVEDĪBĀ
UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA
Šī grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu
zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos.
Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites
pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem.
Materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības
uzskaites pamatprincipos.
Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, var gūt
praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un
peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem)
sagatavošanā, kā arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites
nepieciešamību un pielietojamību.

Klotiņš, Arnolds

DIVATĀ AR TAUTASDZIESMU
MŪZIKA
Muzikologs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr.Art.
Arnolds Klotiņš šajā populārzinātniskajā darbā stāsta par latviešu
komponistu attiecībām ar tautas garamantām, sevišķi par tautas melodiju
un to muzikālo un estētisko īpašību pārtveri un pārveidi akadēmiskajā
mūzikā. Šādu tautas mūzikas profesionālu apdaru vai citādi ietekmētu
kompozīciju kopš celmlauža Jāņa Cimzes aranžējumiem līdz 20. gadsimta
beigām ir latviešu skaņu mākslā liels, stila un satura ziņā bagātīgs krājums.
Izdevums sniedz orientierus mūsdienu latviešu mūzikas dzīves un jaunrades
komplicētajā, bet analītiskās domas vēl nepietiekami apkoptajā ainavā,
vēstot par folkloras izmantojuma attīstību un mūsdienu situāciju latviešu
komponistu skaņdarbos.

Goldinga, Melānija

MAZIE MĪLULĪŠI
PSIHOLOĢISKS TRILLERIS
Melānija Goldinga vienmēr ir vēlējusies kļūt par rakstnieci. Viņa ar izcilību ir
beigusi radošās rakstniecības kursu Bath Spa Universitātē un uzvarējusi
vairākos nacionāla mēroga īso stāstu konkursos.
“Mazie mīlulīši” ir Melānijas Goldingas debijas romāns. Autore tā ideju ir
aizguvusi no seniem tautas nostāstiem un pasakām par samainītiem
bērniem, un pēc tā motīviem tiek uzņemta arī kinofilma.

Kokins, Aigars

KRĀSU ZEMES
MĀKSLA
Autors Aigars Kokins ir dabisko minerālpigmentu un eļļas krāsas ražošanas
izpētes pilotprojekta zinātniskais vadītājs un izpildītājs (2016–2019), mākslas
krāsas “Rust Earth Colours” zīmola autors, doktora grāda pretendents LU
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, mākslas zinātņu maģistrs (LMA).
Autora pētniecības intereses aptver mākslas un kultūras procesus un to
pārmaiņas laikā, simbolu nozīmi kultūru procesos, dabisku minerālu krāsas
un to tehnoloģiskās izveides iespējas.
Autors grāmatā pievēršas krāsu simbolisma aizsākumam akmens laikmetā,
ļaujot lasītājam ne tikai apskatīt un savstarpēji salīdzināt senākos zināmos
zīmējumus un grafikas uz alu sienām un artefaktiem, bet arī uzzināt par
dažādām simbolu nozīmes un satura korelācijām un interpretācijām. Simboli
dzimst no sākotnējā haosa, kurā dzīvību rod arī rituāli, kulti un reliģijas, kas
ļauj cilvēkiem iegūt garīgo līdzsvaru kā indivīda, tā kopienas līmenī.
A. Kokina izglītība, pētnieciskais darbs un domāšanas veids (arī austrumu
reliģiju zināšanas un daudzu gadu praktizēšana budismā) ļauj autoram
krāsas un pigmentus redzēt pavisam neierastā rakursā.

Roga, Kaspars

TRĪS

ŠAUSMU STĀSTI
Autors Kaspars Roga līdztekus savām ikdienas gaitām ir pievērsies arī
rakstīšanai. Šī ir 43 gadus jaunā, četru bērnu tēva no Aizputes debija
literatūras pasaulē. Grāmatā apkopoti trīs aizraujoši mistikas un spriedzes
pilni stāsti, kas pārsteigs šausmu un trilleru cienītājus, Stīvena Kinga un Dīna
Kunca daiļrades fanus. Mīlestība un naids, vardarbība un sekss, dzīves jēgas
meklējumi, neizbēgamā nāve un skaitļi. Jo, kā teicis Pitagors: “Skaitlis ir visu
lietu būtība.” Izlasi un sapratīsi!

Jēruma, Inga

SIEVIETE, KURA MAINA LIKTEŅUS
CILVĒKI
Ingas Jērumas grāmata vēsta par Rudīti Losāni – Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas ārpus Latvijas mācītāju, kura kalpo Cīravas draudzē un ir
kapelāne Iļģuciema cietumā.
Pievērsties grāmatas rakstīšanai I. Jērumu iedvesmoja R. Losānes gandrīz 20
sieviešu cietumā nostrādātie gadi un izveidotā programma “Mirjama”, kas
palīdz notiesātajām iegūt izglītību un atgriezties normālā dzīvē.

Zilgalvis, Jānis

LAIKS CEĻOT
TŪRISMA MARŠRUTI
Šis izdevums ir domāts plašam lasītāju lokam, tiem, kuriem ir īpašs prieks
baudīt skaistu un sakoptu vidi Latvijas muižās, pastorātos un parkos un kurus
iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un klasicisma rezidences,
kā arī jaunāku laiku būvmākslas liecības.

Biseniece, Anita

PAR POKAIŅIEM, AKMEŅIEM UN MUMS PAŠIEM
FOLKLORA
Stāsts par Pokaiņiem, akmeņiem un mums pašiem!

Akmentiņš, Roberts

RAKSTNIEKA AUGUSTA SAULIEŠA PASAULES
UZSKATA PAMATPROBLĒMU AKTUALITĀTE
RELIĢIJA
Šī grāmata ir sava laika dokuments, kas skaidri norāda, ka intelektuālā ķēde
ar ārpasauli ir pārrauta un tiek piemērota pirmskara teoloģiskā domāšana,
kas, neskatoties uz tās trūkumiem, bija avots un pamats latviešu teoloģiskās
domas uzturēšanai okupētajā Latvijā.

CEĻOJUMI MISTĒRIJU PASAULĒ
ĢEOGRĀFIJA
"… un tad, kad tev šķiet, ka esi nonācis strupceļā, ka tavas iespējas ir
izsmeltas un tu sajūties bezgala vientuļš un bezpalīdzīgs, iesaistās Kāds, kuru
stūrī iedzīt nevar. Kāds, kurš zina katru tavu sirdspukstu, katru tavu domu un
katru situāciju. Viņš vienmēr nāk palīgā īstajā brīdī. Senos rakstos ir teikts:
“Neviens nav palicis kaunā, kurš paļaujas uz Viņu.” Savā dzīvē un ceļojumos
esmu to piedzīvojis vairākkārt…" (Ainārs Kadišs)

Bankovskis, Pēteris

PALIMPSESTS
VĒSTURE
"Palimpsests” ir Latvijā pirmais plašākais ieskats lokālās kolekcionēšanas
vēsturē, specifikā, kontekstos, darbā akcentēti vairāki būtiski
kolekcionēšanas aspekti, uzzinām par atsevišķām savulaik izcilākajām
kolekcijām, par to saturu un likteni.
Kolekcijas rodas un izzūd, kolekcionāri tāpat. Tomēr kolekcionēšana ir
neatņemama sociālās dzīves parādība, jo īpaši eiropeisko kultūrnorišu lokā.
Pateicoties šai parādībai, tapuši daudzi jo daudzi pasaules muzeji, kā
izcilākie, tā mazāk pazīstamie. Kolekcionārismam kā cilvēka iedabai
piemītošam fenomenam pēdējā gadsimta laikā veltīts krietns skaits
monogrāfiju un zinātnisku rakstu. Uz jautājumu, kāpēc cilvēki kolekcionē,
mēģina atbildēt vēsturnieki,

Kovacs, Čārlzs

SENĀ GRIEĶIJA
VĒSTURE
Šajā Čārlza Kovaca grāmatā lasiet leģendas par mītiskiem varoņiem un
vēstures personībām, kas dzīvojušas Rietumu civilizācijas pirmsākumā.
Dzīvais stāstījums, kas sākas ar bezbailīgajiem Herākla, Tēseja un Odiseja
varoņdarbu aprakstiem un turpinās līdz Atēnu Zelta laikmeta un Aleksadra
Lielā iekarojumu tēlojumiem, atspoguļo ceļojumu no antīkās pasaules
noslēpumiem līdz modernās medicīnas, zinātnes un filozofijas dzimšanai.

Stranga, Aivars

LATVIJAS UN PADOMJU KRIEVIJAS MIERA LĪGUMS
VĒSTURE
1920.gada 11.augustā noslēgtais miera līgums tiek vērtēts kā viens no
nozīmīgākajiem līgumiem gan jaunās Latvijas valsts pirmajos gados, gan
Latvijas vēsturē kopumā – arī pēc simt gadiem.
Tas ir līgums, kurā “(..) Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību,
patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no
visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas
tautu un zemi (..)”.

Hemēns-Antila, Jāko

MARE NOSTRUM
KULTŪRVĒSTURE
Šī grāmata pēta Tuvo Austrumu dažādo kultūru iespaidu uz Eiropu. Ietekme
īpaši izpaudās divos vēstures posmos. Senās Grieķijas kultūra attīstījās Tuvo
Austrumu seno kultūru ietekmes sfērā, un tā bija saņēmējas lomā līdz
klasiskajiem laikiem un daļēji arī vēlāk – hellēnisma laikā. Otrs svarīgs
ietekmes posms bija viduslaiki. No X gadsimta līdz XIV gadsimta sākumam
eiropiešu kultūra uzņēma arābu ietekmi gandrīz visās kultūras jomās.
Viedokļu un faktu pārpilnības laikā īpaši vērtīga kļūst konteksta izpratne –
“Mare nostrum” autors dalās savās akadēmiskajās zināšanās,
populārzinātniskā veidā sniedzot ieskatu Eiropas kultūras un zinātnes
vēstures pirmsākumos. No atsevišķiem, līdz šim zināmiem un savstarpēji
šķietami nesaistītiem faktiem veidojas kopaina, nostiprinot atziņu, ka
dažādos vēstures posmos vērojamā Eiropas un arābu kultūrvides
mijiedarbība pārsteidzošā veidā joprojām izpaužas mūsu ikdienas dzīvē.
/Ingrīda Peldekse/

Hemēns-Antila, Jāko

ISLĀMA ROKASGRĀMATA
KULTŪRVĒSTURE
“Islāma rokasgrāmata” iedalīta trīs daļās, kurās islāms tiek skatīts no mazliet
atšķirīga skatpunkta. Pirmajā daļā ir īss pārskats par islāma vēsturi. “Šīs
daļas mērķis ir nevis uzskaitīt gadskaitļus un valdnieku dzimtas, bet gan
uztaustīt galvenos vadmotīvus, kas palīdz skaidrot islāmu un situāciju
Tuvajos Austrumos arī šodien. Tieši tāpēc šajā daļā īpašu uzmanību esmu
pievērsis islāma un varas attiecībām, kā arī jautājumam par reliģisko
autoritāti. Šajā grāmatas daļā esmu arī izcēlis tēmas, kas, manuprāt, ietekmē
islāma pasaules šībrīža izpratni par sevi un attiecības ar rietumvalstīm,”
raksta autors.

Putniņa, Mārīte

SAKRĀLĀS ARHITEKTŪRAS UN MĀKSLAS
MANTOJUMS VĒSTURISKAJOS SALDUS UN
TUKUMA RAJONOS
KULTŪRVĒSTURE
Grāmata par vēsturisko Saldus un Tukuma rajonu dievnamiem ir desmitais
sējums kultūras mantojumam veltītajā sērijā “Mākslas pieminekļi Latvijā”.
Aplūkotajā teritorijā mūsdienās ietilpst Tukuma, Kandavas, Jaunpils, Engures,
Saldus un Brocēnu novads.
Atbilstoši konfesionālajai piederībai tās ir 31 luterāņu baznīca un tikai divas
katoļu un divas pareizticīgo baznīcas. Par katru celtni sniegtas izsmeļošas
vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot
informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu
aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un
saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī zudušajām sakrālajām
celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama dokumentālā
un vizuālā informācija. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna
shēma, vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas.

