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2017. gada decembrī



Gundega Salna Ezers debesīs 

Gundegas Salnas dzejas krājums.



Kaspars Dimiters Ielūgums uz dzīvi

100 dziesmas diskā un šo dziesmu teksti grāmatā



Ēriks Kūlis Nopelnītā vientulība

Apgādā “Jumava” iznākusi liepājnieka Ērika Kūļa grāmata “Nopelnītā 

vientulība”, kas ir veltījums citam liepājniekam — literātam Edvīnam 

Tauriņam.

Liepājas šarms un dzeja — par dzejnieku un neizdzīvotu mīlestību, kas 

katram tomēr ir savējā. Iz dzīves iedvesmojoties, uz patiesiem notikumiem 

balstīts stāsts, atainojot dzejnieka un viņa līdzgaitnieku dzīvi. Notikumos 

ievīti latviešu literāti, kuri staigājuši pa Liepājas ielām.

Varbūt vientulība kādreiz mēdz būt nopelnīta, bet no tās nav jāvairās — tā 

nebūt nav noslēgta. Dzejnieks izdzīvo patiesa dzejnieka dzīvi. Lai sižets būtu 

intriģējošāks, autors stāstījumā atļāvies iekļaut kriminālsižetu, kurā, protams, 

piedalās tikai literārais varonis Vālodze.



Vilipsons Ārprātija piedzīvojumi

Grāmatas anotācija vēsta: "Iespējamais mākslinieka tapšanas stāsts, bet varbūt 

tikai aušība… – tā īsi varētu nodēvēt Aivara Vilipsōna "Ārprātija 

piedzīvojumus", ko literāri apdarinājusi rakstniece Nora Ikstena un līdz ar 

Vilipsōna grafikām, zīmējumiem un citiem mākslas darbiem palaidnīgas un 

aizraujošas grāmatas sējumā iekārtojusi māksliniece Katrīna Vasiļevska.

Pēc dzemdību nama Ārprātiju aizveda uz mājām – Kapseļu un Margrietas ielas 

stūrī. Tiesa, Ārprātija izskats tūlīt pēc piedzimšanas neliecināja, ka reiz viņam 

būs panākumi pie sievietēm. Viņš piedzima piecus kilogramus un 300 gramus 

smags, šķībām acīm, sarkans un gariem, melniem matiem. Ārprātija māte 

uzvaroši viņu turēja pie slimnīcas loga, bet tētis aiz loga pārbijies raudzījās 

viņos dziļā nesapratnē, kā gadījies, ka viņam piedzimis Goiko Mitičs."



Andžils Remess Kara ēna sekoja man

Žurnālists, redaktors, vairāku grāmatu autors Andžils Remess 

grāmatā izstāsta ne vien savas dzimtas un ģimenes dzīvesstāstu, 

sākot no 1941. gada līdz mūsdienām, bet ikkatra latvieša 

pieredzēto, izjusto, tādējādi ļaujot izdzīvot Latvijas likteņstāstu 

vairāk nekā 50 gadu garumā. A. Remess lasītāju izvadā pa 

Liepājas ieliņām, portretē dažādu laiku spilgtākās Liepājas un 

arī Latvijas personības – laikmeta zīmes – Egonu Līvu, Olafu 

Gūtmani, bohēmas pārņemto “Vāgūzi” ar izcilo fotogrāfu Uldi 

Briedi priekšgalā un daudzus citus. Traģiskas epizodes mijas ar 

humora un ironijas pilniem notikumiem un vērtējumu.



Klinkerte, Lilita Maija. 

Margarita Stāraste. Post scriptum

"Grāmata ir par mākslinieci un manu māti Margaritu Stārasti. 

Tajā esmu apkopojusi unikālus materiālus, kas Margaritas 

Stārastes biogrāfiju parāda no cita skatupunkta. Līdz ar to šie 

materiāli vienlaikus ir arī savdabīga padomju laika liecība. 

Rakstot šo grāmatu, domās esmu pārstaigājusi arī savu dzīvi, 

atminējusies senus notikumus un centusies izprast savu – meitas 

– vietu manas mātes dzīvē," saka Lilita Maija Klinkerte.



Latvijas leģendas 7.sējums

“Un apraujas krauja kā elpa, un iedzeļ tas apvārsnis, no kura nedzīst, un 

tālums guldz tevī ar spēku, no kura brūk kalni un deniņos asinis dun.” 

Leģenda ir stāsts par neparastu notikumu, vietu vai personību. Mūsu vēsture, 

mūsu zeme, mūsu cilvēki — tūkstošiem mazu leģendu vienā... Jebkuru no 

tām pavada skaņas, kas savijoties pārvēršas par mūziku...Mūzika apgaro visu 

pasauli, dod dvēselei spārnus, atdzīvina un iepriecina visu dzīvo... To var 

nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu. Daugavpils ir neparasta. 

Daudz ūdeņu, daudz valodu, daudz kultūru, daudz ticību un daudz unikālu 

personību. Grupa “Elpa”, kuras šūpulis kārts 20. gadsimta 80. gados, 

uzdrīkstējās nenobīties, pierakstīt savas sirdsbalss teikto un kļūt par leģendu. 

Tagad grupa ir atguvusi otro elpu. Progresīva roka grupa ar savu mūzikas 

filozofiju, savu vietu. Ne tikai Latgales, bet visas Latvijas leģenda



Vēsma Lēvalde Hamleta vārdi

Liepājas Universitāte laidusi klajā Vēsmas Lēvaldes pētījumu 

par leģendāro latviešu režisoru Oļģertu Kroderu "Hamleta 

vārdi". Monogrāfijas apakšvirsraksts ir "Klasika un teksts 

Oļģerta Krodera interpretācijā". 



Dzidra Kuzmane Iz Ķenča gara gaišuma…

Šajā grāmatā vienkopus apkopoti spilgtākie Ķenča izteicieni, 

atziņas, prātojumi par visiem dzīves gadījumiem un līkločiem. 

Grāmata sadalīta nodaļās par mūža gājumu, muļķību un 

godīgumu, mīlestību un krietnumu par valdīšanu, un 

neiztrūkstoši slavinājumi Piebalgai.



Inguna Ula Cepīte Ulsiks

Grāmata ir precīzs mūslaiku radījums — gan memuāri, gan 

literatūras fakts. Tā urda allažīgo jautājumu kontrapunkta 

situācijā — kas notika un notiks, kad Ulsiks pārtaps gluži citā 

radībā, izdzīvojot savu likteni, un kas paliks dzīvei kā 

nemirstīgā bērnības daļa. Šajā grāmatā es ļāvos kā uvertīrā —

apsolījumā, taču ar visu nākotnes neizbēgamo tamtamu 

paredzējumu apvārsnī.

Gundega Repše, rakstniece



Kārlis Krēsliņš 

No lauku puikas līdz ģenerālim 

Iznākusi Kārļa Krēsliņa otrā grāmata "No lauku puikas līdz 

ģenerālim". Tajā ietverts Latvijas pirmais neatkarības laiks 

(1918—1940) un Latvijas neatkarības zaudēšana (1940——

1991). Grāmatā ir izmantots arhīvu materiāls, un tas ir stāsts par 

vienkārša zemnieka ģimenes likteni pirmās Latvijas brīvvalsts 

laikā, izsūtījumu un izdzīvošanu Sibīrijā, kā arī par lauku puikas 

izaugsmi līdz ģenerālim. 



Anna Toda 

Laimīgi mūži mūžos AFTER 4

PASAULSLAVENĀS BESTSELLERU SĒRIJAS AFTER NOSLĒGUMA 

GRĀMATA!

Tesas un Hārdina dzīve vienmēr ir bijusi satricinājumu pilna, taču katrs 

pārbaudījums saikni starp viņiem ir padarījis tikai stiprāku. Gaismā atkal nāk 

tumši pagātnes noslēpumi, kas šķietami bezjūtīgo Hārdinu ievaino līdz sirds 

dziļumiem, un arī Tesa piedzīvo traģēdiju. Meitene atskārš, ka viņi kļūst arvien 

līdzīgāki viens otram, un beidzot tiešām saprot Hārdina dziļo skumju un 

cietsirdības iemeslus. 

Vai viņi tiks pāri jaunajiem pārbaudījumiem, vai Tesa izglābs Hārdinu un... pati 

sevi?



Sofija Hanna Aizvērtais šķirsts

Brīnišķīga atkalredzēšanās ar slaveno Erkilu Puaro! Smalkā savrupmāja, 

romāna varoņi un laikam atbilstošās sarunas mums atsauc atmiņā Agatas 

Kristi rokrakstu, bet par biedējoši neparedzamajiem sižeta pavērsieniem 

gods un slava Sofijai Hannai! /Sanda Times/

“Aizvērtais šķirsts” ir meistarīgi uzrakstīts romāns, kas cienījamo Agatu 

Kristi darītu lepnu! /Good Housekeeping/

Klasisks literārs darbs Agatas Kristi stilā prasīgiem lasītājiem!

/Washington Post/

Pavisam jauns un pārsteidzoši aizraujošs romāns par Erkilu Puaro, 

patiešām – ko vēl vairāk varētu vēlēties?! /Saga Magazine/



Džeina Korija Asinsmāsas

Alisona ir vecākā un gudrākā māsa. Netīras sirdsapziņas un vainas izjūtas 

nogurdināta, viņa patveras darbā, strādājot par mākslas pasniedzēju cietumā. 

Sieviete labprāt aizmirstu dienu, kurā visa viņas pasaule sagriezās kājām 

gaisā.

Kitija – jaunākā un skaistākā māsa – labprāt atcerētos dienu, kurā viņas 

mērķi un ideāli sabirza putekļos... Viņa sapņoja par spožu mākslinieces 

karjeru, bet nu tas vairs nekad nenotiks. Kitijai būtu daudz kas sakāms, tikai 

viņa nespēj to nevienam atklāt.

Tā bija abu māsu pēdējā kopīgi pavadītā diena, un tagad viņas līdz mūža 

galam saistīs nāvējošs noslēpums. Ir vēl kāds, kas alkst atriebes un pacietīgi 

gaida atmaksas brīdi...

Satricinošs, satraucošs, nospriegots sižets, labi veidoti raksturi un nodaļas ar 

beigām, kas paliek karājamies virs bezdibeņa.



Ēriks Aksls Sunds Kraukļu meitene

Kādā Stokholmas parkā tiek atrasts zēna līķis. Visu viņa ķermeni klāj 

spīdzināšanas un sitienu rētas. Pēc tam tiek atrasti vēl divi upuri, un nevienam 

vairs nav šaubu, ka noziegumus izdarījis kāds īpaši nelīdzsvarots slepkava.

Sarežģītā izmeklēšana tiek uzticēta vecākajai detektīvei Šanetei Kīlbergai, kurai 

papildus jācīnās arī ar neieinteresētu prokuroru un policijas birokrātismu. Lai 

labāk izprastu noziedznieka psiholoģiju, Kīlberga vēršas pēc palīdzības pie 

psihoterapeites Sofijas Seterlundas, un nomācošās lietas radītās spriedzes iespaidā 

viņas satuvinās. Šķetinot slepkavības pavedienus, abas sievietes pamazām sāk 

nojaust, cik derdzīgs ļaunums izraisījis šos noziegumus... Ļaunums, kas patiesībā 

ir daudz tuvāk, nekā viņas domā...



Lisa Hiltone Maestra

“Pa dienu Džūdita Rešlija strādā par asistenti prestižā mākslas izsoļu 

namā. Vakaros viņa pavedina un izklaidē kungus kādā Londonas šampanieša 

bārā. Lai dzīvē tiktu uz augšu, Džūdita ir cītīgi mācījusies un zina, kā pareizi 

izturēties un ģērbties, kā runāt smalkā sabiedrībā. Viņa grib būt laba meitene.

Tomēr visi sapņi par labāku dzīvi sadrūp vienā acumirklī, kad Džūdita atklāj 

negodīgu krāpšanu pašā mākslas pasaules sirdī, par ko tiek atlaista no darba.

Un tad Džūdita iedomājas par savu seno draugu, ko bija atstājusi novārtā.

Draugu, kas palīdzēja viņai izturēt pāridarījumus un iegūt mākslas maģistra 

diplomu. Draugu, kādu nepienāktos zināt labajām meitenēm, – niknumu.

Tagad, lai dabūtu, ko vēlas, viņa ir gatava uz visu...



Dāvids Lāgerkrancs

Meitene, kas meklēja savu ēnu

Meitene ar pūķa tetovējumu ir neapturama!

Līsbeta Salandere izcieš divu mēnešu cietumsodu un cenšas neiesaistīties 

iekšējos konfliktos starp ieslodzītajām. Tomēr, kad Līsbeta iestājas par kādu 

cietumnieci, konflikts ar Benito, neoficiālo cietuma līderi, kļūst neizbēgams.

Līsbetu cietumā apciemo Palmgrēns. Vecais vīrs ir satraukts par dokumentiem, 

kuri nejauši nonākuši viņa rokās un kuri atklāj līdz šim nezināmus faktus par 

Līsbetas bērnību. Līsbeta lūdz palīdzību Mīkaelam Blumkvistam.

Un, pat atrodoties cietumā, kuru lielākoties vada Benito un viņas banda, nevis 

cietuma priekšnieks, Līsbeta uzsāk savu izmeklēšanu un vienlaikus cenšas 

izprast savas bērnības atmiņas par kādu sievieti ar lielu dzimumzīmi uz kakla, 

dzimumzīmi, kas izskatās, it kā to būtu iededzinājusi pūķa izpūstā liesma...



Maija Sepa Migrēna. Izlaušanās

Neparasts stāsts par sievieti, kuras dzīvi ievērojami sarežģī

migrēna – slimība, ko nevar redzēt un izprast pat tuvākie. Sāpju

piesātinātā ikdiena, darba kolēģu maigie norādījumi par darba

kavējumiem un šķietami nemanāmā cenšanās apiet pa karjeras

kāpnēm, kā arī tuvāko ģimenes locekļu iecietīgā, saudzējošā,

tomēr nedaudz aizbildnieciskā attieksme padara galvenās 

varones

dzīvi grūti panesamu.



Deivids Morels Nakts valdnieks

1830. gadā tika izveidots kas pārsteidzošs – pirmā dzelzceļa līnija, kas stiepās 

no Liverpūles līdz Mančestrai. Tās būvniecība bija tik dārga, ka daudzi 

finansisti uzskatīja to par izgāšanos. Tomēr dzelzceļš neatgriezeniski ietekmēja 

angļu sabiedrību. Laiks ceļā samazinājās no vienas dienas līdz nepilnai stundai. 

Ļaudis reiba no jauniegūtās brīvības. Taču dzelzceļš nesa arī jauna veida nāvi. 

Londonu satricināja nežēlīga slepkavība vilcienā – kāds kungs tika nogalināts 

cieši noslēgtā pirmās klases kupejā...

Kā atklāja slepkavību smalkās mākslas pārzinātājs de Kvinsijs, vēl bija 

paredzami daudzi jauni nāves gadījumi. Ilgi nebija jāgaida... Tomasam 

de Kvinsijam nu jāuzvar nāves bailes kā Viktorijas laikmeta sabiedrības sirdī, tā 

arī paša samocītajā dvēselē.



Gortners, K.V. 

Lukrēcija Bordža. Vatikāna princese

Augusi ietekmīga Romas kardināla ģimenē, Lukrēcija piepeši 

kļūst par ārkārtīgi ietekmīgu figūru - Vatikāna princesi. Kad 

Lukrēcijas tēvs kāpj pāvesta tronī, viņas dzīve mainās. 

Lukrēcija tiek ierauta intrigu, kaislību, nodevības un grēku 

virpulī, kas pat vairāku gadsimtu gaitā nav zaudējis sabiedrības 

interesi. Bordžu dzimtas vēsture rakstīta ar indi un asinīm. Pēc 

otrā vīra slepkavības Lukrēcija aprecējās ar Ferrāras hercoga 

dēlu Alfonso d'Esti...



Klēra Sendija Ne gluži ideāla ģimene

Fērnai Kārlailai nav laika turēt rokas klēpī. Par laimi, viņa mīl savu 

lielo, nepavisam ildeālo ģimeni, jo tieši viņa ir tā, kas mazgā veļu, 

atbluso suni un piedevām vēl vada pati savu biznesu. Sātīga maltīte 

allaž ir spējusi vienot Kārlailus, tomēr viena gada laikā atrodas ne 

mazums jautājumu, kas sašķeļ ģimeni.

Un te... Draudīgi mākoņi savelkas pār saulaino pagalmu.



Silla un Rolfs Berljindi Šūpuļdziesma

Kādu nakti bezpajumtniece Mjūriela Stokholmas centrā sastop raudošu meiteni. Viņas 

vārds ir Folāmi, un viņa ir ieradusies no Nigērijas, līdzīgi kā daudzi citi bēgļu bērni. 

Mjūriela nolemj meitenei palīdzēt, taču pēc nepatīkama incidenta viņām nākas lūgt 

Toma Stiltona palīdzību. Kāds zēns ar pārgrieztu rīkli tiek atrasts aprakts Smolandē. 

Kriminālkomisāres Metes Ulsēteres vadītā grupa, kurai ir pievienojusies arī Olīvija, 

steidzami dodas turp. Netālu no līķa ir pamanīts duncis, un uzraksts uz tā norāda, ka 

zēns varētu būt kļuvis par kādas kriminālas rumāņu organizācijas upuri. Stiltons piedāvā 

savu palīdzību slepkavības izmeklēšanā un kopā ar Olīviju tiek nosūtīts uz Bukaresti, lai 

kaut ko vairāk uzzinātu gan par nogalināto zēnu, gan par viņa slepkavu. Sākot ievākt 

informāciju un uztaustot zināmas kopsakarības, viņi nāk uz pēdām šokējošam un nāvi 

nesošam biznesam, līdz apdraudēta tiek arī viņu pašu dzīvība... Silla un Rolfs Berjlindi 

ir slaveni zviedru detektīvseriālu scenāristi un četru kriminālromānu par Tomu Stiltonu 

un Olīviju Renningu autori. Pēc šīs sērijas darbu motīviem Zviedrijā ir uzņemts arī 

televīzijas seriāls.



Šarlote Lūkasa Tavs ideālais gads

Kas ir tavas dzīves jēga?

Ja Džonatans kādreiz ir zinājis atbildi, tad jau sen ir to aizmirsis.

Kas ir tavas dzīves jēga?

Hannai gan tā ir skaidri zināma: saskatīt labo. Pilnībā izbaudīt 

laiku šeit un tagad. Piemēram, basām kājām skraidīt pa puķu 

pļavu.

Taču dažreiz liktenis liek tev apšaubīt visu, kam tici...

Aizraujoši skaists romāns par vīrieti, sievieti un patiesi 

svarīgajiem dzīves jautājumiem.

Šarlote Lūkasa šajā mīlestības romānā mums atgādina: sapņo, 

kamēr vari!



Kārena Vaita Vēja čuksti stikla lauskās

Kādas ģimenes rūpīgi glabāti noslēpumi pilnībā maina dzīvi 

sievietei, kura tos uzzina citu pēc cita – satriecošus un baisus...

Pēc Meritas Heivordas vīra Kela nāves ir pagājuši divi gadi, un 

piepeši viņa saņem negaidītu vēsti par to, ka ir mantojusi Kela 

ģimenes māju Bofortā Dienvidkarolīnas štatā, kur dienas 

nošķirtībā bija vadījusi Kela vecmāmiņa.

Merita dodas uz Bofortu, kur viņu sagaida nams, par kuru viņai 

iepriekš nekas nebija zināms un satraucoši vīra agrākās dzīves 

noslēpumi. Jau drīz vēl svešajā mājā Merita ir spiesta atklāt 

Heivordu ģimenes sarežģītos pagātnes vijumus un ieskatīties 

acīs pati savām bailēm...



Batists Boljē Tūkstots un viena nakts ātrās 

palīdzības nodaļā

1000 un 1 stāsts vienas nedēļas garumā, kas pierakstīti vai 

uzklausīti kādā nelielas pilsētas slimnīcā. Šie stāsti izklaidē, liek 

aizdomāties vai just līdzi – atkarībā no personiskās pieredzes vai 

humora izjūtas, vai konkrētā brīža noskaņojuma.

Grāmatā tiekamies gan ar pieredzējušiem profesionāliem 

ārstiem, gan jauniņajiem interniem, gan visdažādākā vecuma 

pacientiem un viņu tuviniekiem. Katram ir savs stāsts un sava 

dzīve.



Ņikita Petrovs

Bendes. Viņi pildīja Staļina pavēles

Dr. hist. Ilze Jermacāne: "Padomju sistēma bija balstīta uz 

bailēm un vardarbību. Kāpēc bija cilvēki, kuri cieta no 

represijām? Kāpēc bija cilvēki, kuri bija gatavi tās veikt? 

Visiem noziegumiem bija ne tikai upuri ar konkrētu vārdu un 

uzvārdu, bet tos arī kāds izplānoja un veica. Lasītājiem pirmo 

reizi latviešu valodā tiek piedāvāta vēsturnieka Ņikitas Petrova 

2011. gadā izdotā un 2017. gadā papildinātā grāmata par tiem 

cilvēkiem, kuri bija Staļina doto pavēļu tiešie izpildītāji –

BENDES. Tie ir 25 pētījumi par to, kā “mazais padomju 

cilvēks” staļinisma apstākļos pārvēršas par bendi un bezierunu 

paklausībā pilda savu uzdevumu, līdz saņem sodu pēc Josifa 

Staļina nāves 1953. gadā."



Valērijs Siņeļņikovs un A. Ivaško

Seno zināšanu glabātāji

.

Seno zināšanu krātuves noslēpums, kas ļoti nepieciešams 

šodienas cilvēka savas būtības izpratnei. Šī grāmata paredzēta 

visiem, kurus interesē cilvēces Senču pieredzes izpēte, sākot no 

vissenākajiem laikiem.



Alvis Marcinkēvičs
Ukrainas krīze: Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens

Vēsturnieka Alvja Marcinkēviča grāmata “Ukrainas krīze: 

Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens” ir aktuāls pētījums par 

Ukrainas krīzi, kas aizsākās jau 20. gs. 80. gadu nogalē un 

joprojām nav beigusies. Pētījumā izmantotas publikācijas 

Ukrainas, Krievijas un Rietumvalstu presē, analizētas notikumu 

dalībnieku un aculiecinieku intervijas un atmiņas, Ukrainas 

varas iestāžu veikto izmeklēšanu materiāli, kā arī jaunākie 

akadēmiskie pētījumi.



Daniels G. Eimens

Uzmanības deficīta sindroms

Grāmatas autors Daniels G. Eimens pirmais identificējis 

vairākus uzmanības deficīta sindroma tipus un katram no tiem 

izstrādājis detalizētu diagnosticēšanas un ārstēšanas 

programmu. Viņš tajā ietvēris katram tipam atbilstošu 

medikamentozu ārstēšanu, pielāgotu ēdienkarti, uztura 

bagātinātājus, dzīvesveida izmaiņas, vingrojumu programmu, 

neirofīdbeka metodi.

Konkrēti padomi vecākiem, skolotājiem, dzīvesbiedriem un 

citiem ļaus atpazīt savos līdzcilvēkos uzmanības deficīta 

sindroma simptomus un palīdzēt viņiem kontrolēt uzvedību un 

šo sindromu novērst. Grāmata skaidri un saprotami norāda ceļu 

uz mierīgu un veiksmīgu dzīvi.



101 iemesls iedzert glāzi vīna un citi nieki

VĪNA BAUDĪTĀJI, PRIECĀJIETIES!

Vai nepieciešams pamatojums, kāpēc iedzert vīnu? Mieru, tikai 

mieru – lūk, vesels 101 smalki izsvērts un zinātniski pamatots 

iemesls visiem gadījumiem.

Garšas buķeti papildina fakti par vīnu un pirmklasīga – var pat 

teikt premier cru – ar vīniem saistītu joku, teicienu un atziņu 

kolekcija.


