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  Imants Zembergs Likteņa nolemtie  

"Savā grāmatā "Likteņa nolemtie" esmu centies parādīt lauku cilvēku dzīvi 

pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, latviešu zemnieku tiekšanos pēc savas 

zemītes, savas mājas. Vēlējos parādīt mūsu tautas centību un darba tikumu. 

Kaut tika smagi strādāts, neaizmirsa arī atpūsties un papriecāties. Darbam cauri 

vijas divu jauniešu mīlestība. Lasot varēsiet iepazīties ar Alūksnes 

ievērojamākajām vietām. Pabūsiet arī Lubānā un uzzināsiet par Lubānas 

mežsaimniecības skolas audzēkņu dzīvi." (Autors) 



Armands Puče Kurtizānes apakšveļa 

     
Venēcija ir kā mūzika, kā mūza, kā mākslas darbs, kā iedvesma, kā pavedēja! Vai 

zināt, ko parasti noklusē, runājot par šo ārējo skaistumu un bagātību? Korupciju, 

šantāžu, ziņotājus, melus, liekulību… Nekas nav beidzies līdz pat mūsu dienām, 

pielāgojoties vēstures gaitai. Vai vēl precīzāk - pielāgojot to… 

Kāds nams šajā pilsētā cauri laikiem nes līdzi stāstus par lāstiem un nolemtību, 

kas piemeklē tā īpašniekus. Pašnāvība, izputēšana, slepkavība, narkotiku orģijas, 

finanšu afēras… Arī kāds ietekmīgs Latvijas advokāts vēlas dzīvot Lielā kanāla 

malā. Viņš labi papildina savu priekšgājēju atstātos nospiedumus, iepinoties 

izlūkdienestu un seksuālās orientācijas intrigā… 



Dagnija Dreika Svešās dzīves 

Romāns ir par prokuroru, kurš tādā mērā ieracies citu dzīvēs, ka 

palaidis garām savējo. Viņa laulība pajukusi, no mīlestības palikušas 

tikai atmiņas, viņš nav pamanījis brīdi, kad sieva bīstami saslimusi, bet 

kaimiņu dzīvoklī sākušās dīvainas norises. Notikumu gaitā viņš ieguvis 

lietisko pierādījumu - kaķi, kas turpmāk paliks pie viņa kā talismans. 

 Šis tēls un viņa jaunākā kolēģe Lūcija patiesībā lasītājiem ir jau 

pazīstami no grāmatas "Krimināletīdes" (1997), laika gaitā uzkrājuši 

pieredzi un rūdījušies. Romānā netrūkst aizraujošu notikumu un sižeta 

pagriezienu. 



Latviešu rotas. Saktas 

Latviešu tautas tērpa ansamblī nozīmīgu vietu ieņem rotas, 

kuru formas un rotājumu veidi izveidojušies daudzu gadsimtu 

gaitā. Vienas no skaistākajām ir krūšu rotas – daudzveidīgās 

saktas, kuras nēsāja gan sievietes, gan vīrieši. ―Katra senlieta 

apvieno divus aspektus – redzamo un neredzamo. Redzamā 

daļa ir funkcionālā nozīme un priekšmeta dekorējums, kamēr 

neredzamā aspekta nozīme guļ paslēpta formas un ornamenta 

jēgā, kuras saknes sniedzas mitoloģiskajos priekšstatos un 

maģijā.‖ /Jānis Apals, vēsturnieks un arheologs, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda doktors/ 



Manfrēds Šneps – Šneppe  Latviešu strēlnieki 

       

 

 
Pirms simts gadiem pasaules aina bija līdzīga tai, kādu to 

redzam šodien. Nākotne ir tik pat nenoteikta. Mēģināsim 

atcerēties tos senos laikus. Notikumu centrā ir viens svarīgs 

pasaules vēstures fakts- latviešu strēlnieku fenomens. Kā viņi 

Rīgā 1917.gada maijā veica proletariāta revolūciju (veica 

mierīgi, bez Auroras zalvēm, un vēl pirms Lielās Oktobra 

revolūcijas, kas notika 1917.gada oktobrī Petrogradā). Pats 

galvenais, kā viņi aizstāvēja- varbūt pat saglāba Lielo Oktobra 

revolūciju. Kā viņi- vesela Latvijas jauniešu paaudze- ziedoja 

sevi. Ziedoja pasaules revolūcijas vārdā, cerot, ka sapnis par 

taisnīgu pasauli īstenosies, un.. kā viņi aizgāja nebūtība. / 

Literārā redaktore Evija Babrovska/ 



 

Aivars Freimanis Katls 

Kinorežisors Aivars Freimanis (1936) galvenokārt zināms ar savām 

leģendārajām filmām "Dzīvīte", "Puika" un "Ābols upē", kas iekļauta arī 

Latvijas Kultūras kanonā. Savukārt kā rakstnieks A. Freimanis līdz šim 

bijis pazīstams ar savām asprātīgajām un valodā dzirkstošajām īsprozas 

grāmatām. Romāns "Katls" ir autora debija lielajā epikas žanrā. 

Aivara Freimaņa romāns drosmīgi dokumentējis stindzinoši traģiskus un 

arīdzan operetiski groteskus pagājušā gadsimta paradoksus, juku un maldu 

gadu ainas un raksturus, palaikam Latvijas vēstures cildenajiem mītiem 

beigās pieliekot krietnu jautājuma zīmi. 



Barbara Teilora Bredforda   

Kavendonas sievietes 2. grāmata 
Pasaule ir mainījusies, un nekas vairs nebūs kā agrāk... 

1926. gada jūlijs. Kādā nedēļas nogalē Ingemu ģimene ir sapulcējusies Kavendonas 

namā un kopā ar viņiem ir arī Svonni. Abas ģimenes jau gadu desmitiem ir nesaraujami 

saistītas ne tikai ar uzticības zvērestu vien... Ingemu vīrieši vienmēr ir apbrīnojuši un 

mīlējuši skaistās un apķērīgās Svonnu sievietes, un nu Čārlzs Ingems, sestais Moubrijas 

grāfs, ved pie altāra savu mūža mīlestību Šarloti Svonnu. 

Majestātiskais un krāšņais nams ir bijis dzimtas īpašumā jau gadsimtiem ilgi, bet tagad 

nepieciešami lieli ieguldījumi, lai to atjaunotu, un visu vēl vairāk apgrūtina nestabilā 

finanšu situācija, kura aptvērusi gandrīz visu pasauli. Abu ģimeņu jaunākās paaudzes 

sievietes izaugušas ne vien žilbinoši skaistas, bet arī cīnītājas – kā viņas tiek dēvētas 

ģimenē, un viņas būs tās, kas apvienos spēkus un pūles, lai glābtu dzimtas namu. 



Kims Leine Mūžības fjorda pravieši 

Godalgots romāns – vēsturiska sāga – par notikumiem Dānijas 

Karalistē 18. gadsimta beigās. Kima Leines aizraujošais 

stāstījums mūs izvadā pa Kopenhāgenas ielām un Grenlandes 

plašumiem, sniedzot iespēju piedalīties jūras braucienos un vaļu 

medībās, kā arī iepazīt dažādas kultūras, izbaudīt mīlas kaisli un 

līdzdzīvot apspiestas tautas cīņai par brīvību. 



F. S. Ficdžeralds Nenobriedusī laulība   

Šajā grāmatā apkopotajos viena laikposma darbos vēl jūtams 

jaunības svaigums, kad F.Skots Ficdžeralds nebija paguvis 

zaudēt veselību, neierobežoto pašpārliecību un ticību, ka viss ir 

iespējams. Tie vēstī par saprašanos un attiecībām, 

mēģinājumiem dibināt tās - izdevušās vai ne. Un par mīlestību, 

protams. Reizēm ir grūti saprast, vai runa ir par literārajiem 

tēliem vai par pašu autoru un viņa sievu, tik pazīstami vaibsti 

iezīmējas šajās sejās. Tieši tāpēc nosaukums izraudzīts tāds, kā 

tas ir. 



Keisija Vesta  P.S. Tu man patīc 

Šis satriecošais mīlas stāsts pārsteigs ar neatvairāmu humoru, 

sirsnīgumu un dzirksti un vienmēr tad, kad vismazāk to gaidīsiet. 

Lilijas sapņotājas gars garlaicīgās ķīmijas stundas padara divtik 

neinteresantas. Taču tad notiek brīnums – sākums tam ir ar zīmuli 

uz sola ķīmijas kabinetā uzrakstīta Lilijas mīļākās dziesmas 

rinda. Šo dziesmu zina tikai nedaudzi, jo tā nav populāra. Nākamajā 

dienā kāds ir uzrakstījis nākamo dziesmas rindiņu un ziņu viņai! 

Drīz vien Lilija ar anonīmo domubiedru sāk apmainīties vēstulēm 

– viņi dalās noslēpumos, iesaka viens otram grupas un sāk 

uzticēties. Lilija jūt, ka viņas sirds jau pieder nezināmajam 

rakstītājam, lai gan prāts vēl pretojas... Kas viņš ir? Lilija 

cenšas atklāt noslēpumu un atklāj, ka sirdslietas ne vienmēr ir saprotamas… 



Lārss Keplers Paganīni līgums 

― 

Vasaras naktī policija uz jahtas, kas pamesta dreifē Stokholmas 

arhipelāgā, atrod mirušu jaunu sievieti. Sāļais ūdens plaušās liecina, 

ka viņa ir noslīkusi, tikmēr viņas drēbes ir pilnīgi sausas. Nākamajā 

dienā kāds augsta ranga ierēdnis tiek atrasts pakāries savā pilnīgi 

tukšajā dzīvoklī. Ja tā bija pašnāvība, uz kā viņš pakāpās? Kamēr Jona 

Linna šķetina savstarpēji it kā nesaistītos notikumus, lasītājs soli pa 

solim, brīžiem virtuozos lēcienos, ierauga arvien plašāku panorāmu. 

Romāna notikumi tā izskaņā iepeldēs arī Rīgas jūras līcī. 

Tiem, kuriem patīk Nesbē, nešaubīgi patiks arī Keplers. 



Ketrina Eljota  Par pagājušo nakti 

Pēc tam, kad Mollija ir pieļāvusi lielāko kļūdu mūžā, viņas skaistajai dzīvei Londonā tiek 

pielikts trekns punkts. Mollijas vīrs Deivids visu dzīvi ir sapņojis par savu saimniecību, un 

ģimene pārceļas uz dziļiem laukiem. Vīrs un bērni ir sajūsmā, toties Mollija jūtas kā 

nokļuvusi katastrofu pasaulē... 

Tikmēr pēkšņi nomirst nekad nesatiktais vīra tēvocis. Tieši viņa atstātais mantojums varētu 

kļūt par Mollijas brīvbiļeti uz Londonu... 

Pēc kādas pikantas epizodes pavisam nejauši Mollija nonāk ciema ļaužu valodās, un tagad 

viņai patiešām jātiek projām no laukiem. Ja vien viss būtu tik vienkārši... 

  

  



Džo Aberkombijs  Puse kara 

TIKAI PUSI NO KARA IZCĪNA AR IEROČIEM. VĀRDI IR 

STIPRĀKI PAR BRUŅĀM. 

Kad Kara māte izpleš savus dzelzs spārnus, tumsa pārņem 

Sašķeltās jūras krastus. Daži ir dzimuši, lai cīnītos un kristu 

kaujā, citi labprāt paliktu gaismas pusē. Princesei Skarai tiek 

atņemts viss, kas viņai dārgs, palikuši tikai vārdi. Lai atgūtu to, 

kas viņai pienākas, jāaizmirst viss cilvēcīgais, tikai ne 

apņēmība... 

Triloģijai Sašķeltā jūra nav ne piemērota, ne nepiemērota 

lasītāja. Šie fantāzijas romāni domāti visu paaudžu un laiku 

lasītājiem, ja vien viņi ir emocionāli gatavi tam, ka sāpēs sirds. 

Pretēji grāmatu nosaukumiem Aberkrombijs nesamierinās tikai 

ar pusi no iespējamā. 



Kamilla Lekberga Guldītie eņģeļi 

Apgāds ―Jumava‖ izdod populārās zviedru rakstnieces Kamillas Lekbergas 

detektīvromānu sērijas astoto grāmatu, kas ietver intriģējošus noslēpumus un grūti 

atklājamus noziegumus, kas jāatrisina katram lasītājam pašam! Pirms vairāk nekā 

trīsdesmit gadiem Vales salā bez pēdām pazūd skolas direktors un viņa ģimene. 

Vienīgā lieciniece, viengadīgā Eba, jau pieaugusi pārceļas uz veco namu kopā ar 

vīru Tubīasu, lai atgūtos pēc traģiska zaudējuma un veidotu jaunu dzīvi. Kad abi 

gandrīz zaudē dzīvību tīši sarīkotā ugunsgrēkā, Tānumas policija atsāk izmeklēt 

veco lietu, pieņemot, ka kāds mēģina maskēt pagātnes noslēpumu. Komandai ar 

Patriku un Gestu priekšgalā nākas nopūlēties ar informācijas un pierādījumu 

trūkumu, kamēr katra jauna ziņu druska rada arvien jaunus jautājumus. Mīklai 

šķetinoties, ne tikai noskaidrojas, kādi bija tālā notikuma apstākļi, bet nāk gaismā 

arī fakti, kas liecina, ka Vales salas iemītnieki nav vienīgie, kam draud briesmas... 



Elizabete Čedvika  Rudens tronis 

    
Šis ir stāsts par drosmīgu, garā stipru  un ļoti sievišķīgu karalieni, kurai nebija svešas 

cilvēciskas ciešanas, kvēla mīlestība, mātes maigums un atriebes kvēle. 

1176. gads Anglija. Karalis Henrijs II ir ieslodzījis savu sievu Akvitānijas Eleonoru, bet 

viņa neļaujas iebiedēšanai.  Eleonora atsakās pakļauties pat pēc tam, kad viņai tiek 

atņemta iespēja tikties ar bērniem un pirmdzimtības tiesības. Eleonora sakopo drosmi un 

gara spēku, lai ziemā šķērsotu Alpus un atvestu Ričardam līgavu, bet citkārt ceļo pāri 

visai viduslaiku Eiropai, lai izpirktu iemīļoto dēlu no gūsta. Viņa izrādīs savu 

nelokāmību, lai samierinātu kareivīgos dēlus un meitām atrastu piemērotu vietu 

ietekmīgākajos galmos. 

Īstu brīvību Eleonora iegūst tikai pēc Henrija nāves. Viņa kļūst par Anglijas karalieni 

atraitni. 

Diemžēl bīstami saasinās Henrija ierosinātā dēlu sāncensība un cīņa par varu un zemi...   

Cīņā par troni ir labi visi līdzekļi, jo visi ir figūras šaha spēlē. Svarīgākais ir tas, kas esi 

tu - spēlētājs vai bandinieks. 



Viljams P. Jangs Būda 

Šī grāmata maina. Tā dziedina sirdi un māca izaudzēt dzīvības koku savas sirds 

dārzā. Gaidiet un ceriet uz apvērsumu – mīlestības un labestības apvērsumu. Tas 

nebūs apvērsums, kas kaut ko gāztu, bet, ja tomēr gāzīs, tad tas notiks veidos, 

kādus mēs iepriekš nekad nespētu iedomāties. Tie būs mierīgi, ikdienišķi spēki, 

spēja mirt, kalpot, mīlēt un smieties, just un paust vienkāršu maigumu un 

neredzamu labestību, jo, ja kaut kam ir nozīme, tad visam ir nozīme.  

 



Alise Manro  Dārgā dzīve 

Katrs stāsts šajā spožajā krājumā vēstī par dzīves dziļāko būtību 

un par stāstu varoņu slepenajiem sapņiem. Šeit atainoti 

pārmaiņu mirkļi, nejaušas tikšanās, likteņa pavērsieni, kas 

noved pie jauna domāšanas vai esamības veida. Spilgts un 

neizdzēšams vēstījums par to, cik bīstama un savāda var būt 

gluži parasta dzīve. 

Grāmatu vainago žilbinošs fināls – četri stāsti, kuros Alise 

Manro runā ļoti personiski: ―Tās ir pirmās un pēdējās lietas, kas 

man jāpasaka par savu dzīvi.‖ 



Sofija Hanna Monogrammu slepkavības 

Erkila Puaro mierīgās vakariņas kādā Londonas kafijas namā pārtrauc jauna 

sieviete, pavēstīdama viņam, ka drīz tikšot noslepkavota. Sieviete ir 

pārbiedēta, tomēr lūdz Puaro nemeklēt un nesodīt viņas slepkavu. ―Kad es 

būšu mirusi, beidzot būs panākta taisnība,‖ viņa apgalvo. 

Vēlāk tās pašas dienas vakarā Puaro uzzina, ka elegantajā Bloksema viesnīcā 

ir nogalināti trīs viesi un katram mutē ielikta aproču poga ar monogrammu. 

Vai tam varētu būt saistība ar izbiedēto sievieti? Kamēr Puaro cenšas salikt 

kopā dīvainos bilžu mīklas gabaliņus, slepkava sagatavo citu viesnīcas istabu 

ceturtajam upurim... 



Tahirs Šahs Kalifa nams: Gads Kasablankā 

Ieskaties acīs džinam, un tu ieraudzīsi pats savas dvēseles dzīles... 

Kad rakstnieks Tahirs Šahs un viņa ģimene nolemj piepildīt savu sapni un 

atjaunot kādu senu namu Marokas pilsētā Kasablankā, viņi drīz vien 

saprot, ka ieguvuši īpašumā kaut ko daudz vairāk, nekā bija vēlējušies. 

Līdz ar Kalifa namu jeb Dar Khalifa no tā iepriekšējās īpašnieces viņi 

mantojuši ne tikai trīs sargus, bet arī visnotaļ aktīvus džinus. Šie 

neredzamie, bieži vien draiskulīgie un dažbrīd arī neganti noskaņotie gari 

iemitinās pamestos marokāņu namos... 

Aizraujošs, jautrs un lieliski uzrakstīts ceļojuma romāns par gadu ilgu 

piedzīvojumu Marokas karalistē, kur līdzās sadzīvo mūsdienas un 

viduslaiki un raisās stāsts kā maģisks un daudzšķautņains dārgakmens... 



Timotijs Snaiders  Par tirāniju 

Timotijs Snaiders, viens no pazīstamākajiem mūsdienu vēsturniekiem, šoreiz dod 

padomus nākotnei — tiem, kas par spīti tehnoloģiju un populisma izaicinājumiem 

arī nākotnē vēlas dzīvot brīvā un demokrātiskā sabiedrībā. Tomēr šīs grāmatas 

uzdevums nav kādu satraukt — drīzāk nomierināt, lai parādītu, ka problēmas un 

izaicinājumi ir pārvarami, ja spēsim mācīties no vēstures. Analoģijas starp 20. 

gadsimta politiskajām kataklizmām un mūsdienu problēmām kādam var šķist 

pārspīlētas. Tomēr daudzviet, arī Latvijā, pagājušā gadsimta pieredze joprojām nav 

pilnībā apjēgta — un tas padara mūs uzņēmīgus pret vēstures atkārtošanos. Ivars 

Ījabs Politologs, LU Asoc. Prof. 

 



              Džeralīna Tomasa  

 Brīvs no krāmiem. Mājas detokss 
  

Noderīgi padomi, kā uz visiem laikiem tikt vaļā no nekārtības, atbrīvoties no 

liekām mantām, un ietaupīt naudu - ja tev ir liela māja ar atsevišķu istabu 

veļas mazgāšanai, viesistabu, katram savu guļamistabu, ēdamistabu, 

meditācijas istabu utt... 

Ikviens vēlas, lai mājās valdītu kārtība, tikai – ar ko sākt? Šajā aizraujošajā 

grāmatā stāstīts, kā interesanti, radoši un vienkārši izmantot autores sniegtos 

padomus, ātri pārvarēt šķēršļus un novērst kļūdas, lai īstenotu mērķi ―Brīvs 

no krāmiem!‖ Turklāt te atklāti arī komerciāli noslēpumi, ko savā darbībā 

izmanto profesionāli uzkopšanas konsultanti visā pasaulē. 

Džeralīna Tomasa (Geralin Thomas) ir profesionāla uzkopšanas konsultante 

no ASV, kura specializējas mājokļu sakārtošanā. A&E Hoarders sešu sezonu 

laikā viņa ir ieviesusi kārtību ar mantām vispieblīvētākajās un nekārtīgākajās 

mājās Amerikā un guvusi milzu panākumus. 



Austrālija 

Ceļvedis palīdzēs jums pilnvērtīgi izmantot ceļojuma laiku. 

Nodaļa „Austrālijas iepazīšana‖ sniedz priekšstatu par valsts 

ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru. 17 nodaļās, kurās aplūkoti dažādi 

valsts reģioni, arī Sidneja, rodama informācija par 

nozīmīgākajiem apskates objektiem, ievietoti to attēli, kartes un 

ilustrācijas, kā arī sniegtas vispārīgas ziņas par vietējas nozīmes 

skatu vietām. Nodaļā „Ieteikumi tūristiem‖ atradīsiet labāko 

restorānu, viesnīcu, iepirkšanās un izklaides vietu aprakstus. 

„Praktiskajā ceļvedī‖ sniegti padomi, kas noderēs, ceļojot pa 

Austrāliju. Praktiskas uzziņas atradīsiet arī Sidnejai, Melburnai 

un Brisbenai veltītajās grāmatas daļās. 



Maroka 
 

Maroka ar daudzveidīgajiem dabas apstākļiem, multikulturālo vidi un bagāto vēsturi ir tūristiem 

ļoti interesanta valsts. Šis ceļvedis iepazīstina ar sešām nozīmīgākajām Marokas pilsētām – 

Rabātu, Kasablanku, Tanžeru, Marrākešu, Miknēsu un Fēsu – un kolorītajiem valsts reģioniem – 

Atlasa kalnu apgabaliem, Atlantijas okeāna un Vidusjūras piekrasti, Rīfa kalnu un 

tuksnešainajiem apvidiem.  

 Dabas mīļotājus un aktīvās atpūtas cienītājus valdzinās gan Atlantijas okeāna piekraste ar 

skaistām un mežonīgām pludmalēm, gan Atlasa kalnu apgabali ar plašiem ciedru mežiem, dziļām 

ielejām un ainaviskiem ūdenskritumiem, gan tuksnešainie apvidi valsts dienvidos. 

Ceļvedī uzzināsiet arī daudz interesantu faktu par Marokas iedzīvotājiem, vēsturi, kultūru, 

saimniecību un tradīcijām. Lai kurp jūs dotos, nobaudiet kādu no marokāņu tradicionālajiem 

ēdieniem un apmeklējiet Marokas tirgu jeb sūku! 

Ceļvedī sniegti arī praktiski padomi dažādām ikdienas situācijām, ieteikumi apmešanās vietas un 

restorānu izvēlei. Tekstu papildina krāšņi fotoattēli, ilustrācijas un kartes. 



Roma 

Mūžīgā pilsēta Roma visos laikos saistījusi ceļotāju interesi. Rosīgā un modernā 

metropole ar gadsimtiem senajiem kultūras pieminekļiem, burvīgajām strūklakām un 

obeliskiem, greznajiem dievnamiem un tempļiem, bagātīgajiem muzejiem un mākslas 

galerijām būtībā ir milzīgs 3000 gadus sens muzejs. Pilsētas vēsturi ilustrē gan senās 

impērijas tempļu apdrupušās kolonnas, gan viduslaiku ieliņas ar renesanses pilīm un 

barokālām strūklakām, kuru šaltis atvēsina skaistos pilsētas laukumus. 

Šajā ceļvedī Roma ir iedalīta 16 apskates rajonos. Tūristiem piedāvāti vairāki ekskursiju 

maršruti, kuri sniedz ieskatu visās Romas populārākajās vietās, kā arī pastaigas un dienas 

braucieni ārpus pilsētas. Katram pilsētas rajonam ir veltīta atsevišķa nodaļa, kas 

iepazīstina ar tā vēsturi un savdabīgo raksturu. 

Ceļvedī sniegti daudzi noderīgi padomi, tostarp informācija par viesnīcām, restorāniem 

un kafejnīcām, sporta aktivitātēm un izklaides vietām, kā arī par sadzīviskām situācijām, 

un tas palīdzēs ikvienam pilnvērtīgi izmantot ceļojuma laiku Romā.  



Venēcija 

Šis ceļvedis ar saviem lietpratīgajiem ieteikumiem un praktiskās 

informācijas bagātību palīdzēs jums saplānot aizraujošu 

ceļojumu pa Itālijas ziemeļu reģionu Veneto, it īpaši – pa 

romantisko, it kā laikā sastingušo Venēciju, kā arī pilnvērtīgi un 

patīkami izmantot tam atvēlēto laiku. Nodaļa ―Venēcijas un 

Veneto iepazīšana‖ sniedz priekšstatu par reģiona ģeogrāfisko 

savdabību, vēsturi, svētkiem un kultūru, kā arī īsi raksturo tā 

lepnumu – mākslu, arhitektūru, karnevālu un ūdeņus.  



Ceļvedis origami pasaulē 

Aizraujošas rotaļlietas, telpu dekori, saldumu trauciņi, 

Ziemassvētku rotājumi – tas viss ir izveidojams no papīra. 

Neticat? Tad ienāciet origami pasaulē! Te prieku atradīs ikviens, 

kurš vēlas izvingrināt rokas un uzmundrināt prātu. 

 

Nepieciešamie materiāli un darbarīki, kā arī svarīgākie locījumi 

detalizēti aprakstīti grāmatas ievaddaļā.  

 

Vairāk nekā 50 origami modeļu darināšana attēlota krāsainos 

zīmējumos un izskaidrota viegli saprotamās instrukcijās.  



Mūsdienīgi rokdarbi 

Grāmatas ―Mūsdienīgi rokdarbi‖ autores – Neringa, Loreta un 

Natālija – pašas ir izmēģinājušas visdažādākās rokdarbu 

tehnikas un grāmatā piedāvā detalizētas darbu izgatavošanas 

instrukcijas.  

Neringa ir sagatavojusi nodaļu par skrapbukingu un māca šūt 

lācīšus. Kopā ar Natāliju, rokdarbu kursu vadītāju, Neringa 

grāmatā māca, kā apgleznot tekstilijas, zīdu, stiklu, keramiku un 

kā atjaunot dažādas lietas dekupāžas tehnikā. 

Natālija izveidojusi izsmeļošu nodaļu par papjēmašē. Savukārt 

Loreta darinājusi filcētos darbiņus un pērlīšu rotaslietas. Viņa 

visbiežāk strādā ar modelēšanas plastiku, kā arī šuj kopā 

auduma gabaliņus, no tiem veidojot gultas pārklājus, galdautus, 

glezniņas, drāniņas karsto trauku satveršanai un citus darbiņus. 



Viss par cepurēm un šallēm 

Grāmatā ievietoti adīto un tamborēto cepurīšu un šaļļu raksti un 

to tehniskie zīmējumi; aprakstīta šo izstrādājumu darināšanas 

gaita, doti vispārīgi ieteikumi dažādu adīšanas paņēmienu 

izmantošanā. Tekstu papildina krāsu fotogrāfijas. 



Viss par cimdiem 

Grāmatā ievietoti adīto cimdu raksti un to tehniskie zīmējumi; 

aprakstīta šo izstrādājumu darināšanas gaita, doti vispārīgi 

ieteikumi dažādu adīšanas paņēmienu izmantošanā. Pielikumā 

daudz dūraiņu rakstu paraugu. Tekstu papildina krāsu 

fotogrāfijas. 


