
Emmas Hīlijas (1985) lieliskais debijas 
romāns ļauj mums piedalīties sena 
nozieguma atklāšanā un iepazīt vienu no 
neaizmirstamākajiem personāžiem pēdējo 
gadu britu literatūrā. Moda jūs gan 
sasmīdinās, gan saraudinās, un pavisam 
noteikti iespiedīsies atmiņā uz ilgāku 
laiku. 
Pēdējā laikā 82 gadus vecā Moda kļuvusi 
aizmāršīga, un visu, kas jāatceras, viņa 
cenšas pierakstīt. “Elizabete ir pazudusi” 
– tā vēsta zīmīte, ko viņa atkal un atkal 
atrod kabatā. Moda ir apņēmusies 
noskaidrot, kur palikusi viņas draudzene 
Elizabete un vai tam ir kāds sakars ar 
viņas māsas Sūkijas pazušanu sen, sen, 
uzreiz pēc uzreiz pēc Otrā pasaules kara. 

 

Kad pirms vairākiem gadiem valdzinošais 
Fins – pievilcīgs, azartisks alpīnists un 
sieviešu mīlulis – pievērsa uzmanību tieši 
Florai, viņa nespēja tam noticēt. Abu 
mīlestība izvērsās kaislīga, elpu aizraujoša. 
Flora domāja, ka ir atradusi vīrieti, ar kuru 
pavadīt kopā visu mūžu. 
Tomēr kādudien Fins pazuda bez vēsts... 
Pēc šī trieciena Flora pa gabaliņam vien 
atkal lika kopā savu dzīvi, līdz beidzot katrs 
sirdspuksts vairs nesagādāja sāpes. Negaidot 
emociju viesuļvētra uzjunda visas apslāpētās 
jūtas un satricina Floras pasauli. Ir atgriezies 
Fins, un Florai jāsaprot, ko iesākt… Viņas 
sirds vairs nav brīva. Rāmas gaismas 
caurausts, šis darbs gluži kā atvasaras saule 
sasildīs lasītāju sirdi. Boida meistarīgi 
savijusi intrigu, kuras atrisinājums patīkami 
pārsteigs.  

 



Romāns par cilvēku pārvarētajiem 
šķēršļiem viņu dzīves laikā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rakstnieks Arnolds Auziņš grāmatā “K ā 
pliks pa nātrēm” dalās ar spilgtākajiem, 
humorīgākajiem notikumiem no savas 
dzīves un ir pateicīgs liktenim, ka ir bijusi 
laime satikties un iepazīties ar daudziem 
interesantiem cilvēkiem, ievērojamām 
personībām. Viņš visu mūžu ir rakstījis 
dienasgrāmatu, jo tā kā reiz palīdz atsaukt 
atmiņā notikumus pirms vairāk nekā 
pusgadsimta. 

 

 

 

 



 Meklētājs jau kopš agras bērnības 
baidās no trokšņa – viņš nespēj paciest 
pat putnu vai bērnu klaigas aiz loga. Un 
tās sievietes... Ja vien viņas nerunātu tik 
daudz un tik skaļi... Kad izmeklēšanas 
grupa no Rīgas ierodas attālajā novada 
centrā Pulkažos, atklājas, ka tur 
pazudušas vairākas sievietes. Ir veseli 
pieci aizdomās turamie, un visi – ciemā 
labi pazīstami un godājami vīri. Kurš no 
viņiem ir maniaks, kas meklē klusumu? 
 
Grāmata par ļaunumu un tā iemesliem, 
par to, cik svarīgs ir katrs mūsu solis, 
vārds, rīcība. Autore ir ne tikai centusies 
iedziļināties noziegumu aprakstā, bet arī 
meklējusi tā saknes, piedāvājot atminēt 
mīklu – kurš tad ir vainīgais? Lasītājam 
būs interesanti iejusties detektīva lomā! 

 

 

 

 

Laine Eglīte nesen uzsākusi darbu 
izdevniecībā un jau kopš pirmās dienas viņa 
jūt priekšnieka simpātijas. Abu strapā 
uzvirmo kaislība, jūtas un mīlestība. Taču 
pavisam drīz laime sev līdzi atnes dažādus 
sarežģījumus, vilšanās un pārsteigumus, 
atklājot skaudrus un traģiskus likteņus, 
kurus apvieno kāds tumšs noslēpums un 
draud iznīcināt jauno mīlasstāstu. Kas īsti 
notika liktenīgajā dienā pirms 30 gadiem, 
kad nomaļā ciemā tiek nogalināta jaunā 
māmiņa Dace? 

 

 



 

Pēc traģisko notikumu pārpilnās gadu 
mijas un mājinieku pilnsapulces Anna 
Elizabete Berga-Kaķīte un pārējie 
pūčmājnieki nolemj nekādā gadījumā 
neiesaistīties nevienā politikai 
pietuvinātā lietā, bet darboties tikai 
svētku pasākumu organizēšanas jomā. 
Savukārt ģenerāļa Kārļa Basa 
privātdetektīvu aģentūra turpmāk 
izmeklēs tikai un vienīgi ģimenes un 
komerclietas. Pulkvežleitnantam Mikam 
Kaķītim, kurš vēl arvien nespēj aprast ar 
jaunlaulāta vīra statusu un pienākumiem, 
viņa tiešais priekšnieks ģenerālis Guntis 
Boze piešķir sešas nedēļas atvaļinājuma 
un kategoriski pavēl nerādīties Rīgas 
tuvumā, bet kopā ar Annu Elizabeti un 
tikko apprecinātajiem Kārli un Ievu 
Saulīšiem doties tālākā ceļojumā. 

 

 

Mazs, bet skaists un vērtīgs literārs darbs 
gan divu izcilu mākslinieku piemiņai, gan 
apliecinājums literatūras, mūzikas un 
mākslas simbiozes neizsmeļamajām 
iespējām, savā ziņā arī mēģinājums radīt 
mākslinieciski kvalitatīvu iespēju katras 
vienas kultūras nozares cienītājiem gūt 
ieskatu un uzzināt par pārējo esamību. 
“Ingas Žoludes stāsts “1904” ir poētiski 
precīzs un mākslinieciskā ziņā suģestējošs 
darbs, atklājot Emīla Dārziņa personību 
izteikti padziļināti, viņa intīmo un 
dvēselisko seju un gara pasauli parādot 
lietišķā un emocionālā sava laika kontekstā.” 
ViestursVecgrāvis 



Olga ieprecējusies labi situētā ģimenē, bet cieš 
no vīra Viktora vecāku tiranizēšanas. Viņa ļoti 
pārdzīvo, ka Viktoram uzradusies mīļākā. Viņš 
ierosina šķirties, taču Olga nav ar mieru... 
Romānā “Sieviete neprot zaudēt” varoņus 
“neraksturo” pats autors, bet visi notikumi tiek 
skatīti no personāžu puses. Izjūtu gamma ir 
plaša — kaisle un mīlestība, nodevība un 
greizsirdība, naids un atriebība, spēja mainīties 
un piedošanas māksla. Visvairāk tieši pēdējās 
īpašības dēļ romānu ir vērts lasīt. 

 

 

 

 

 

 

“Zemnīcas bērni” pirmo reizi klajā nāca 
2010.gadā, un tā saņēma Ventspils pilsētas un 
Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju 
mājas balvu “Sudraba tintnīca”. Grāmata tika 
nominēta arī Latvijas Literatūras gada balvai, un 
tā klausāma audio formātā. Šis ir grāmatas trešais 
izdevums, kurā autore skaudri izstāsta savas 
dzimtas pārdzīvoto Sibīrijā. Dzimtas stāsts autori 
iedvesmojis uzklausīt citu izsūtīto dzīves un 
bērnības pieredzes, kas apkopotas stāstu krājumā 
“M ājās pārnāca basa”. 

 

 

 

 

 



Alekss Caune ir pašapzinīgs, viltīgs un 
mērķtiecīgs jauns vīrietis, kurš jau pusaudža 
gados ir dzelžaini apņēmies kļūt bagāts. Šī 
mērķa sasniegšanai viņš lieki netirda savu 
sirdsapziņu, un visi iespējamie līdzekļi 
viņam šķiet gana labi. Un Aleksa sapnim 
rodas izredzes piepildīties, kad viņš darba 
uzdevumā nonāk Dienvidkorejā, Seulā.No tā 
laika jauneklim vairs nav ne prātā darbs – 
viņš ir gatavs riskēt ar savu karjeru, kas 
rādās visai spoža, un pat ar dzīvību, ja vien 
kārotais kļūst par īstenību. Lai realizētu savu 
pārdrošo plānu, Alekss dodas uz 
Rietumāfriku. Un tas notiek 1988. gadā, kad 
Alekss vēl ir PSRS īpašo dienestu aģents. 
Otrajā daļā romāna sižets atsākas 2016. 
gadā. Alekss ir veiksmīgi apprecējies, taču 
pārim nav bērnu. Sieva Māra sevī nes kādu 
neizprotamu noslēpumu, kas izpaužas 
mokošā sapnī un traucē viņai pilnībā 
izbaudīt gana komfortablos sadzīves 
apstākļus.  

 

Flora Hansena pelna iztiku, strādājot par 
mediju starp dzīvajiem un mirušajiem. 
Tomēr, kad vairāku simtu kilometru attālajā 
ciematā tiek brutāli nogalināta jauna meitene, 
Flora sāk redzēt īstas vīzijas. Taču tās gatavs 
uzklausīt tikai izmeklētājs Jona Linna.Kaut 
arī slepkava aiz sevis atstājis neapgāžamus 
pierādījumus, asiņainas pēdas un āmuru, 
tomēr vienīgi Floras vīzijas apstiprina Jonas 
izvirzīto teoriju, ka slepkavība izdarīta ar 
akmeni. 
Izmeklētājs atsakās no vienkāršām atbildēm 
un šķetina notikumus gan tālākā, gan 
nesenākā pagātnē. Arī paša Jonas Linnas 
dzīve pirms dažiem gadiem sagriezusies 
kājām gaisā 



 

Tie ir stāsti par padomju represijās cietušajiem 
un pārbaudījumiem, ko viņi piedzīvoja 
nometnēs: badā, aukstumā un pazemojumos 
cilvēkā spēja saglabāties vien zemākie instinkti. 
Te valda ne tikai priekšniecība un uzraugi, bet 
arī “kriminālie”, kuri sev pakļauj pēc 
"politiskā" 58. panta apsūdzētos, inteliģentus un 
darba rūķus. Šajā ellē katra “Kolimas stāstu” 
personāža diena ir kā pēdējā, un tās mūžīgais 
fons ir nepielūdzamās un bargās Ziemeļu dabas 
skaistums. stāstiem".  

 

.  
 

Viņš ir vislabākais policists pilsētā. 
Kad narkotiku kravas pārtveršanas operācijā sākas 
asinspirts, Makbets un viņa specvienības vīri ir tie, 
kuriem jāglābj situācija. 
Viņš ir izbijis narkomāns ar drūmu pagātni. 
Par panākumiem viņš tiek atalgots.  
Vara. Nauda. Cieņa. Tas viss ir sasniedzams. 
Taču tādi kā viņš netiek līdz varas virsotnēm. 
Halucināciju un paranojas dzīts, Makbets ķeras pie 
lietas. Viņš ir pārliecināts, ka nesaņems to, kas 
pienākas pēc tiesas un taisnības... 
Ja vien viņš tā vārdā nesāks slepkavot. 

 

 



 

 
  

Mollija Somervila ir bērnu grāmatu rakstniece,  
kura mīl savu darbu no visas sirds. Diemžēl 
privātajā dzīvē viņai tik spoži neiet. Dienā, kad 
Kevins Takers viņu teju nogalināja, Mollija 
Somervila zvērēja uz visiem laikiem atteikties 
no nelaimīgas mīlestības. Chicago Stars futbola 
zvaigzne Kevins Takers ir puisis, kurā Mollija 
varētu iemīlēties, bet viņš nespēj atcerēties pat 
viņas vārdu... 

Kādudien viņi tiek burtiski iesviesti viens otra 
dzīvē. Mollija un Kevins cīnās ar savām jūtām 
un viens ar otru, apgūstot vienu no dzīves 
svarīgākajām mācībstundām. 

 

 

 

Sanktpēterburgā ierodas māsas – Melnkalnes 
princeses – Milica un Stana, mežonīgi skaistas, 
melnām acīm, apveltītas mistiskām spējām un 
pārņemtas ar melno maģiju. Taču viņām 
jāpierāda sevi, lai kļūtu par carienes 
Aleksandras uzticības personām un 
sabiedrotajām. Kādu dienu Milica iepazīstina 
cara ģimeni ar Rasputinu, klaidoni no Sibīrijas 
stepēm, Krievijas dvēseli un tautas balsi... 
Gaisā virmo revolūcijas noskaņas, pa 
Sanktpēterburgas ielām klīst badacietēji, 
neapmierināti ļaudis, bet cara galms rīko 
izšķērdīgas balles, kurās blāvi zilos cigarešu 
dūmos sveicinās un vodkas mēriņos spurdz 
prinči, grāfi, baroni, diplomāti, valdības vīri, 
čalo galma dāmas dimantu un pērļu vizmā. Kā 
nerimstoši sabiedrības pavadoņi ir tenkas un 
slāpes pēc varas un statusa. 



Greiema Bigelova ģimeni jebkurš sauktu par 
ideālu: veiksmīgs ķirurgs ar skaistu sievu, 
diviem burvīgiem bērniem un privātmāju 
pilsētas turīgākajā rajonā. It neviens nenojauš, 
cik šokējoša ir patiesība, kas slēpjas aiz 
spožās fasādes. To zina tikai Bigelovu bērni – 
Zeins un Brita –, kas ik dienu savu vecāku 
acīs redz nevis mīlestību, bet gan naidu... 
Naidu, kas reiz pārvēršas sitienos.  

Pēc vairākiem gadiem, kad Zeins un viņa 
māsa jau ir pieauguši, abi cenšas vadīt 
laimīgu dzīvi. Tomēr atmiņas par sāpīgo 
pieredzi nekur nav pazudušas un rodas 
jautājums, vai ir iespējams aizbēgt no savas 
pagātnes. Turklāt kāds viņiem abiem alkst 
atriebties...  
 

 

 

 

 

Problēmu nav, ir tikai izaicinājumi, – tā savukārt 
apgalvo Tilte Feino. Izaicinājumi, ar kuriem 
jātiek galā viņai un viņas brāļiem Pēteram un 
Hansam, kad piepeši pazūd viņu vecāki, ir 
grandiozi. Zinot, ka vecāki jau agrāk ir bijuši 
iestāžu redzeslokā par krāpšanos ar piesolītiem 
brīnumiem, viņi neko labu neparedz. 

Citi, iespējams, izjustu atvieglojumu, tikuši vaļā 
no saviem noziedzīgajiem senčiem. Bet ne šie 
trīs. Bēgdami no policijas, duelēdamies ar laiku, 
apgrozīdamies dižciltīgās, kriminālās un 
reliģiskās aprindās, Tilte, Pēters un Hanss 
ietiepīgi cenšas izdibināt, kas noticis ar 
vecākiem. 

 

 



Vēlu naktī Mikaels tiek atrasts ejam pa sliežu ceļu 
uz dzelzceļa tilta ārpus Stokholmas. Viņa džinsi ir 
stīvi no sažuvušām asinīm, no apakšdelma plūst 
karstas asinis, līst lejup gar plaukstu un pil no 
pirkstu galiem. Mikaels un viņa māsa pazuduši 
pirms trīspadsmit gadiem un pasludināti par 
mirušiem. Sarunā ar policiju viņš atklāj, ka 
aizbēdzis no kāda Smilšuvīra un viņa māsa 
joprojām esot dzīva. Līdz šim Jona Linna bija 
uzskatījis, ka Mikaels kļuvis par upuri bēdīgi 
slavenajam sērijveida slepkavam Jurekam 
Valteram, kura rūpīgi izplānotajā noziegumu 
shēmā savulaik iejaucās Jona Linna un kurš uz 
mūžu ieslodzīts stingra režīma psihiatriskajā 
slimnīcā. Lai atrisinātu senos notikumus un 
atrastu Mikaela māsu, kā arī lai noskaidrotu, kādu 
lomu noziegumā spēlē Jureks Valters, lieta tiek 
atvērta no jauna. Briesmas ir nenovēršamas, un 
kādam nepieciešams nokļūt sērijveida slepkavam 
zem ādas un viņa prātā, turklāt ļoti steidzami, 
pirms nav par vēlu. Psihiatriskajā klīnikā slepeni 
tiek iesūtīta Jonas sabiedrotā — Sāga Bauere... 

 

 

Elisona dzīvo dzīvi, par kādu allaž ir 
sapņojusi. Sievietes laimes kodols ir viņas 
brīnišķīgā ģimene: gādīgais, mīlošais vīrs 
Džefs un abu dievinātā meita Ketrīna – 
talantīga, skaista, gudra... Elisona ik mirkli 
velta Ketrīnai: sieviete vēlas, lai meitai 
izdotos piepildīt visu, par ko viņa sapņo. Lai 
meitai – daļiņai no Elisonas – izdotos kļūt 
par lielisku cilvēku. Kāda svešinieka zvans 
pie durvīm satricina Elisonas idillisko 
pasauli līdz pašiem pamatiem. Sievietei 
nākas pārvērtēt savu ģimenes dzīvi, vēl 
vairāk, viņai nākas pārvērtēt pašai sevi. Kā 
māti. Kā sievieti. Kā cilvēku. 

Sirdi plosoša ģimenes drāma, kurā 
psiholoģiski niansēti skatītas visas cilvēcisko 
attiecību šķautnes. 

 

 



Džindžera trīsdesmitajā dzimšanas dienā jūtas 
kā neveiksminiece – nomāc nepatikšanas 
darbā, ķilda ar draudzenēm un pašas 
vientulība. Vai tiešām tāda būs visa viņas 
dzīve? 

Sema pēc gadiem ilgām cerībām beidzot ir 
stāvoklī. Kad četrdesmitajā dzimšanas dienā 
viņai sākas dzemdības, sieviete krīt panikā: 
vai viņa vispār ir gatava būt māte? 

Kalija ar vērienīgām svinībām atzīmē savu 
piecdesmit gadu jubileju. Policista klauvējiens 
pie durvīm apgriež viņas pasauli kājām 
gaisā... 

Katra Ketijas Kellijas grāmata ir notikums – 
šī rakstniece ar cilvēcisku siltumu, psihologa 
vērību un dzirkstošu humoru apraksta savas 
varones tik izjusti, ka ikviena lasītāja tajās 
atpazīs arī sevi. 
 

 

Vēsturiskais un liriskais romāns aizved 
lasītāju uz 19.gadsimta Angliju. Godātā sera 
Sačmora meita Katrīna ir iemīlējusies 
dārznieka dēlā Pērsijā. Tas vecākiem nav 
pieņemams, tāpēc meitene tiek nosūtīta uz 
Snoushilas muižu par untumainās lēdijas 
Martas Derabontas kompanjoni. Katrīna 
piedalās augstākās sabiedrības dzīvē, tomēr 
izdevīga precinieka atrašana nav viņas prātā. 
Ar vērīgumu apveltītā meitene drīz vien 
atskārš, ka Derabontu ģimene glabā kādu 
noslēpumu. Kas ir skaistā sieviete gleznā? 
Kur pazudis zēns, kas senāk dzīvojis 
Snoushilas muižā? Katrīnas dabiskums un 
ziņkāre apslāpē sociālos ierobežojumus, un 
viņa nolemj noslēpumu atklāt. Pagātnes 
notikumu meklējumi aizved Katrīnu pie īstās 

mīlestības.. 



 
Sena skotu leģenda vēsta: īstajā brīdī izejot cauri 
Kreignedena kromleham, var nonākt pagātnē vai 
nākotnē. 1945. gadā atvaļināta medicīnas māsa Klēra 
Rendela pazūd bez vēsts. Kad Klēra pēc vairākiem 
gadiem atgriežas, viņa ir apjukusi, dīvaini ģērbusies 
un... stāvoklī. Ir pagājuši divdesmit gadi, un mazajā 
Skotijas ciematiņā atkal ierodas svešiniece. Šoreiz 
Klēra ir kopā ar meitu Briannu, izteiksmīgu 
sarkanmati. Visus šos gadus Klēra ir glabājusi 
noslēpumu, bet nu ir pienācis laiks to atklāt. Viņas 
apciemo jauno vēsturnieku Rodžeru Veikfīldu, nesen 
aizsaulē aizgājušā mācītāja audžudēlu, meklējot ziņas 
par senu kauju un īpaši – par cilvēkiem, kas to 
pārdzīvojuši. Ir jānoskaidro patiesība par 
noslēpumaino kromlehu un to, kas notika ar Džeimsu 
Freizeru... toreiz pirms divdesmit vai varbūt divsimt 
divdesmit gadiem. Vai Briannai būs lemts sastapt 
savu tēvu vai vismaz uzzināt par viņa eksistenci? 

  

 

 

Sena skotu leģenda vēsta: īstajā brīdī izejot cauri 
Kreignedana kromleham, var nonākt pagātnē vai 
nākotnē. Aizceļot uz pagātni pavisam nejauši ir 
izdevies arī Klērai Rendelai, un viņa ir viena no 
retajām, kas pēc ceļojuma pagātnē atgriezusies 
atpakaļ savā laikā. Turklāt Klēra ir stāvoklī... 

Divdesmit gadus vēlāk Klēra ar meitu Briannu ir 
ieradušās pie jaunā mācītāja Rodžera Veikfīlda, 
lai noskaidrotu, kas pirms teju divsimt gadiem 
notika ar Briannas tēvu. Kamēr jaunieši pamazām 
iepazīstas, Klēra gremdējas atmiņās par laiku, kad 
viņas dzīve bija mežonīgas, pilnasinīgas 
mīlestības pārpilna, laiku, kad vissvarīgākais 
pasaulē bija Džeimijs Freizers, Sarkanais Freizers, 
Briannas īstais tēvs. Kopā ar Džeimiju Klēra 
piedalās cīņās, apceļo Franciju – Parīzi, 
Aržantānu, Fontenblo... – un Skotijas kalnienes, 
sastop karaļus un sazvērniekus, burvjus un 
kurtizānes un no sirds izbauda katru kopā 

piedzīvoto mirkli. 



"Zelta pavāra” balvas pasniegšanas 
ceremonija ir gada spožākais notikums 
Stokholmas gardēžu dzīvē. Uz pasākumu 
ieradusies arī žurnāliste Solveiga Berga, 
taču smalkā pieņemšana pārvēršas murgā, 
kad viesu burzmā atskan šāviens. 
Vienlaikus Stokholmā atgriezies 
skandalozais fotogrāfs Lennijs Lī. Izcietis 
cietumsodu par pagātnes kļūdām, viņš 
vēlas sākt visu no jauna, iesaistoties 
ēdināšanas biznesā. Viss nav tik vienkārši, 
kā sākumā šķitis. Nejaušība Lennijam 
atkal liek satikt Solveigu...  

 

 

 

 

 

 

 

2012.gadā filosofs, psiholoģijas un 
psihoanalīzes vēstures pētnieks Dr.phil.Igors 
Šuvajevs ar darbu "Psihoanalīzes pēdas 
Latvijā" aizsāka apkopojumu ciklu, kas veltīts 
dzīļu psiholoģijai Latvijā. 
Šī ir otrā grāmata minētajā ciklā, tajā atsegta 
indivuduālpsiholoģijas specifika, tās attīstības 
gaita kopumā un šā virziena atbalsis un 
ietekme mūsu valstī. Starpkaru periodā 
interese par individuālpsiholoģiju Latvijā bija 
liela, vietējo interesentu darbība - aktīva un 
Rīgā samērā bieži viesojās, lekcijas lasīja, 
seminārus vadīja un priekšlasījumus noturēja, 
kā arī konsultēja atzinību guvuši 
individuālpsiholoģijas pārstāvji no Vācijas un 
Austrijas. 



 

 

Marijas Montesori vārdu mūsdienās, šķiet, 
dzirdējis teju ikviens. Un ne velti - Montesori 
ieviestās pedagoģijas metodes savā laikā 
radīja revolūciju visā izglītības sistēmā. 
Daudzas talantīgās pedagoģes idejas - bērna 
iniciatīvas veicināšana, īpaši izstrādātu 
materiālu izmantošana darbā ar bērniem, 
piemērotas mācību vides radīšana, uzsvars uz 
sīkās motorikas attīstīšanu u.c. - nav 
zaudējušas savu aktualitāti arī 21.gadsimtā un 
aizvien tiek izmantotas pirmsskolas izglītībā. 
Šis ir darbs, kurā koncentrētā veidā izklāstīta 
viņas izglītības teorija, kas savukārt balstās 
novērojumos, daudzu gadu garumā ikdienā 
strādājot ar bērniem. 

 

 

Nacionālās enciklopēdijas tapšana ir būtiska 
Latvijas valsts simtgades programmas daļa, 
veidojot paliekošas vērtības – nozīmīgu zināšanu 
resursu latviešu valodā. Sējums “Latvija” iekārtots 
tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu 
par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Izdevuma 
saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par 
valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, 
valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, 
tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, 
komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija 
un baznīca, sports, kā arī pielikumi. 
Nacionālās enciklopēdijas drukātajam sējumam ir 
864 lpp., kurā ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk 
nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu 
reprodukcijas, grafiki, tabulas utt.). Visu šķirkļu 
autori (kopumā vairāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu 
un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā 
gadījumu – zinātnieki. 



 

Indara Kraģa “Radošums un kritiskā 
domāšana” ir palīglīdzeklis skolotājiem, 
skolēniem un citiem interesentiem, lai 
neapmaldītos projektā “Skola 2030” 
paredzētajās jaunajās izglītības pieejās un to 
ieviešanā, uzskatāmi izskaidrojot, kas tās 
tādas “caurviju prasmes”, ko nozīmē 
“jaunrade un iniciatīva” un “problēmu 
risināšana un kritiskā domāšana”.  

Kopš 2016. gada Latvijā tiek īstenots 
projekts “Skola 2030” jeb “Kompetenču 
pieeja mācību saturā” ar mērķi “izstrādāt, 
aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu 
vispārējās izglītības saturu un pieeju 
mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, 
kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 
21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un attieksmes” 
(www.skola2030.lv). 

 

Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta aktuāla 
mūsdienu problēma – pusaudžu 
datoratkarība. Apskatīti datoratkarības 
cēloņi, kuri vispirms meklējami ģimenē un 
datoratkarības sekas: gan fiziskās, gan 
psiholoģiskās. Izstrādāta programma 
preventīvajam darbam ar pusaudžiem, kā arī 
datoratkarības korekcijai, ieteikta nodarbība 
vecāku izglītošanai. Metodiskā 
palīglīdzekļa adresāti ir sociālie pedagogi, 
psihologi, pedagogi, klašu audzinātāji kā arī 
vecāki. 

 

 

 

 



Inga Jēruma atzīst, ka sen jau viņu saistījusi 
ideja uzrakstīt par “teātra bērniem” – tiem, kuri 
no bērna kājas vecāku vai vecvecāku darbavietu 
ir sajutuši galvenokārt ne no skatītāju zāles 
puses. Pati būdama šāds bērns (I. Jērumas māte 
ir Dailes teātra aktrise Velta Krūze), vairāku 
gadu gaitā rakstniece izvēlējās tikties ar 
cilvēkiem, kurus teātra gaisotne nav tik ļoti 
savaldzinājusi, lai sevi ziedotu šai brīnišķīgajai, 
taču arī prasīgajai, pat nežēlīgajai mākslai. 

Tā ir tapusi grāmata “Teātra bērni” – 27 
personību portretējumi, kuros var ielūkoties 
visai drosmīgās atklāsmēs par to, kāda nozīme 
teātrim bijusi bērnībā un joprojām ir vai arī – 
tieši pretēji – vairs nav pieaugušā cilvēka 
patstāvīgajā gaitās. Starp viņiem – Harija 
Liepiņa un Mudītes Šneideres dēls, Dinas 
Kuples meita un Zigurda Neimaņa meitas, 
Ēvalda Valtera un Veras Gribačas dēls, Lūcijas 
Baumanes un Luija Šmita meita un mazmeita, 
Pētera Pētersona meita un mazdēls… 

 

 Tikai tad mums klāsies labāk, kad 
dzīvosim pēc savas baltu tautas 
dzīvesziņas, saņemot dieva padomu un 
palīdzību, ko var saņemt ar dainu 
formulu un sakrālo zīmju  
palīdzību. Visas spēka zīmes sasaista 
priekšmetu un tā lietotāju ar dieva 
spēku, tādēļ vien der jebkura zīme. 
Katra zīme dod spēku, palielina 
biolaukus. Tās ir zīmju  
kopējās īpašības. Katrai zīmei ir sava 
iedarbība. Kāda? Par to lasiet šajā 
grāmatā.  
Sakrālie rituāli j āveic pēc kosmiskiem 
likumiem, tos nevar pats izdomāt, tad 
tie nestrādā. Šī grāmata palīdzēs apgūt 
pamatrituālus un zintnieciskās darbības. 

 

 



Jānis Lūsēns trešais, kā nojaušams, ir Jānis 
Lūsēns trešajā paaudzē – Latvijā labi pazīstams 
komponists, radoša, daudzšķautnaina, ļoti 
vīrišķīga un, protams, arī sarežģīta personība. 
Lai gan sacerējis daudz brīnišķīgas, dvēseliski 
izjustas mūzikas, kas tautā tiek ļoti mīlēta, pats 
saka, ka “komponistu būšanu” nevajagot 
romantizēt, jo tas esot tāds pats darbs kā visi citi. 
Iedvesmu viņš negaida, bet strādā. Grāmata 
tapusi, gaidot jubileju. “Kāds laiciņš ir 
nodzīvots, un sagribējās paskatīties atpakaļ,” 
atzīst komponists. Pagājušā gadsimta 
astoņdesmitajos viņš piedzīvoja galvu reibinošus 
panākumus, kad grupas Zodiac plate Disco 
Alliance, kurā skanēja Jāņa Lūsēna elektroniskā 
mūzika, sasniedza pārdesmit miljonu lielu tirāžu 
visā pasaulē, kas Latvijas Padomju 
Sociālistiskās republikas apstākļos bija 
fenomens. Tad sekoja otrs “Zodiaks”, 
neaizmirstamās Atmodas laiku dziesmas, vairāki 

mūzikli, dziesmu cikli, operas, arī simfonija.  

С детства у Александры Уинслоу была только 
одна настоящая страсть – писать детективы. 
Замечательные, хитро закрученные детективы с 
неожиданными развязками, которые принесли ее 
псевдониму всемирную славу и популярность, а 
саму Алекс сделали очень богатой женщиной. 
Детективы, которые отнимали у нее столько 
времени и душевных сил, что на личную жизнь 
уже просто ничего не оставалось. Но, как 
говорил Алекс старый и мудрый редактор, 
практически заменивший ей, рано осиротевшей, 
отца, – не надо спешить, в нужное время 
нужный мужчина найдет ее сам. И вот однажды 
в Лондоне, на съемках фильма по одному из 
своих романов, писательница встречает 
продюсера Майлза – первого, к кому она по-
настоящему потянулась душой. Майлз появился 
в жизни уставшей от одиночества Алекс в 
нужное время – это несомненно. Но 
действительно ли он – тот самый нужный 
мужчина?  
 
  

 

 



Тысячи лет потомки древнего народа вельсов 
хранят священную реликвию жителей 
Атлантиды. И будут хранить до тех пор, пока не 
наступит время, пока человечество не будет 
готово принять бесценный дар предков. Никто не 
знает, что собой представляет этот артефакт и где 
он спрятан. Многие ученые стали сомневаться в 
его существовании. Многие охотники за 
сокровищами отчаялись его отыскать. Многие – 
но не все. 

В центре странных событий, произошедших в 
Северной столице, оказывается Надежда 
Лебедева – питерская домохозяйка и по 
совместительству большая любительница 
детективных историй. Ей предстоит разобраться, 
как загадочная смерть ее соседа связана с 
артефактом, о котором слагают легенды. 

  

 

 

 

 Краснов считал себя игроком и ловеласом, а Варю - 

праведницей. Совместимы ли подобные натуры в 

любовных отношениях? На этот вопрос ему предстояло 

ответить… 

Вскоре Краснова, известного бизнесмена и мецената, 

находят мертвым в гостинице, он застрелился. Но его 

невеста Варвара не верит в самоубийство жениха. Она 

очень красивая и добрая девушка. Все обожают и 

боготворят ее, мужчины рядом с ней становятся более 

мужественными и сильными. Только вот замуж ее 

никто не берет. А поклонники погибают один за 

другим. 

Варя в отчаянии, и обращается за помощью к Ларисе и 

Ренату. Вдруг эта пара сможет помочь ей. 

В ходе расследования они натыкаются на сплошные 

тайны в биографии девушки. Каким образом связаны с 

этой историей загадочные фотографии столетней 

давности, которые прислал сыщикам неизвестный?.. 

 


