
 

 

NOZARU LITERATŪRA 

 

Baltiņa, Dace 

Diagnoze vēzis 

Grāmatā apkopotas dažādos laikos tapušas un papildinātas 

autores pārdomas par onkoloģiju kopumā - kā slimība ietekmē 

mūsu ikdienu un kā labāk tikt galā ar bieži mulsinošām un 

biedējošām situācijām. 

 

Dieva kalps Jānis Mendriks MIC - īsts 

cilvēks un priesteris 

‘’Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – īsts cilvēks un priesteris’’ 

ir 143 lappuses bieza  Dieva kalpa dienasgrāmata, kas ir 

papildināta ar dažādām priestera dzīves gājuma fotogrāfijām,  

vēstulēm, vēsturiskām liecībām. J.Mendrika dienasgrāmatas 

oriģinālvaloda ir latgaliešu. 

 

Eglīte, Sandra 

Ziemeļzeme Svālbara 

Bagāts vizuālais materiāls un koncentrēti teksti latviešu un 

angļu valodā iepazīstina ar Svālbaras salu arhipelāga floru, 

faunu, vēsturi un dzīvi mūsdienās, kā to tvērusi autore trīs 

ceļojumu laikā Arktikā. 

 

Ījabs, Ivars 

Atgūtā demokrātija Nr.2 

Lasāmviela ne tikai rūpīgiem iekšpolitikas un ārpolitikas 

procesu novērotājiem, bet arī ikdienas ekspertam politiskajos 

procesos Latvijā un ārpus tās. 

 

 



 

 

 

Kalvāns, Vitālijs 

Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecībā 

Monogrāfija veltīta gleznotāja Vitālija Kalvāna (1909-1965) 

dzīvei un daiļradei. V. Purvīša skolnieks, izcils kolorists, 

gleznotājs visu savu radošo enerģiju un mīlestību veltīja savam 

dzimtajam novadam - Latgalei.  

 

Krizberga, Gaida 

Āfrika + gatavošanās 

Šī ir īpaša grāmata, kurā stāstīts par mūsu dzīvēm saistībā ar 

garīgo pasauli. Visi cilvēki jau atrodas tajā, bet maz interesējas, 

neapzinās. Šo grāmatu es veltu mūsu un nākamajām paaudzēm, 

lai visi varētu dzīvot laimīgi mūžīgi. 

 

Ornišs, Dīns 

Dr. Orniša programma sirds veselībai 

Izmantojot grāmatā sniegtās zināšanas un precīzi izpildot 

programmas prasības, no sirds slimības var pasargāt lielāko 

daļu cilvēku. Dr. Ornišs soli pa solim vada lasītāju cauri savai 

neparastajai programmai, ko valsts mērogā atzinuši pat ASV 

veselības apdrošinātāji. 

 

100+ manas dzimtas personības stāstu 

Latvijas simtgadei 

Talsu Kristīgās vidusskolas dāvana Latvijai simtgadē ir stāsti 

par cilvēkiem, kuru dzīve un izvēles palīdzēja Latviju izsapņot, 

dibināt, noturēt un atjaunot! 

 



 

 

 

Rītups, Arnis 

Sarunas ar filozofiem 

Filozofijā visu izšķir saruna. Ar sarunu filozofija sākas, sarunā 

tā turpinās un ar sarunu beidzas, ja beidzas pati saruna. Teksti, 

kas top, top kā atbilde uz sarunu, kā sarunas turpinājums un 

nākamo sarunu priekšmets. 

 

Sviķis, Zigurds 

Andryva Jūrdža fonda pamarku katalogs ar 

skaidrojumiem 

Kā norāda izdevuma autors, Valkā dzīvojošais kolekcionārs 

Zigurds Sviķis, A. Jūrdža fonds bija viens no pazīstamākajiem 

latviešu pastmarku izdevējiem ārpus Latvijas. 

 

Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... 

2017. gadā Krāslavas novada dome sadarbībā ar Krāslavas 

Vēstures un mākslas muzeju un Krāslavas novada 

represētajiem un viņu ģimenēm īstenojusi Latviešu fonda 

atbalstīto projektu „Brošūras „Tās ir atmiņas, kas sāpēs 

mūžam...”- Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” 

izdošana”. 

Tāvu zemes kalendars, 2020 

 

3x3 Latvijā, 1990-2015 

 

Varas Latvijā 

Krājumā ir apkopotas 10 apjomīgas Latvijas vēsturnieku un 

sociālo zinātnieku esejas par publiskās varas un Latvijas 

teritorijā dzīvojošo cilvēku attiecībām, kā arī šo attiecību 

atstāto mantojumu Latvijas valstiskuma kontekstā.
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Abdullajevs, Čingizs 

Diletanta sapnis 

Maskavas viesnīcā "Marriott Aurora"prestižas bankas 

viceprezidents zvēriski nogalina savu darbinieku. Pirmajā brīdī 

slepkavība šķiet absolūti nemotivēta, turklāt apsūtdzētais 

atsakās sniegt liecību. Eksperts un analītiķis Drongo tomēr 

noskaidro, ka slepkavības motīvs ir greizsirdība. 

 

Baumane-Auza, Dita 

Veselums 

Grāmata iedvesmai un radoša telpa pašrefleksijai mākslā. 

Dzeja, trioles un aforismi apcerei par cilvēka veselumu fiziskā, 

garīgā un emocionālā plānā apvienojumā ar gleznu 

reprodukcijām 

 

Bērziņš, Māris 

Aizliegtais pianīns 

Jaunajā Māra Bērziņa romānā AIZLIEGTAIS PIANĪNS 

galvenā darbības vide ir bērnudārzs, taču rakstnieka vēlīgi 

dzēlīgais skats tver arī Cibānu ģimenes — deputātes Lindas un 

mākslinieka Induļa — ikdienu, Saeimas aizkulišu spēles, 

ielūkojas departamentu, policijas un citu iestāžu birokrātijas 

gaiteņos. 

 

 

 



 

 

 

Bosko, Federīka 

Reiz mēs atkal tiksimies 

Dažreiz pietiek ar mazumiņu, lai aizsāktos draudzība mūža 

garumā. Tieši tā notika ar Katerīnu un Ludovīku, kuras ir 

nešķiramas jau kopš skolas laika.  

 

 

Dimante, Inguna 

Skaistuma impērija 

Lielajos kapos pie aprūsējuša dzelzs krusta atrod vīrieša līķi. 

Nogalinātais ir Miervaldis Ruks, plaukstošas kosmētikas firmas 

ražošanas direktors.  

 

 

Eivjārda, Viktorija 

Sarkanā karaliene 

Skolā mēs mācījāmies par pasauli pirms mūsējās, par eņģeļiem 

un dieviem, kas mita debesīs un mīloši valdīja pār pasauli. Daži 

saka, ka tās ir tikai leģendas, bet es tam neticu. Dievi vēl 

aizvien valda pār mums. 

 

 

Ērnestama, Marija 

Mīlestībai nav brīvdienu 

Humorpilnais un aizkustinošais romāns būs ideāla brīvdienu 

lasāmviela. Meistarīgi savērptais vēstījums rosinās aizdomāties 

par draudzību, vientulību, maziem baltiem meliem un 

neprātīgām lietām, ko esam gatavi darīt, lai iegūtu kāroto. 

 



 

 

 

Ficdžeralds, Frensiss Skots 

Trešā lāde 

Amerikāņu literatūras spīdeklis Frensiss Skots Ficdžeralds 

(1896-1940) ir viens no "zudušās paaudzes", ''džeza ēras" un 

dziļākas finansu krīzes laika labākajiem stāstniekiem. Viņa 

darbu metieni tikai Savienotajās Valstīs vien sasniedz miljonu 

eksemplāru gandrīz vai katru gadu. 

 

Freimane, Ilze 

Kafija diviem 

Vairāku romānu autore Ilze Freimane dodas pie lasītājiem ar 

savu jauno darbu “Kafija diviem”, kurā risina katrai sievietei 

labi saprotamas un būtiskas problēmas. Romāna galvenā varone 

Gundega ir izskatīga, neatkarīga, uzņēmīga sieviete, kura 

nebaidās piecdesmit piecu gadu vecumā krasi mainīt savu 

dzīvi. 

 

Gārdnere, Liza 

noķeriet mani 

Šarlīna Grānta ir pārliecināta, ka drīz mirs. Pēdējos gados viena 

pēc otras ir nogalinātas viņas labākās draudzenes. Tajā pašā 

datumā, tajā pašā laikā. Šarlīna ir pēdējā, kas palikusi dzīva, un 

liktenīgā diena strauji tuvojas. 

 

 

Hēgs, Pēters 

Sūzanas efekts 

Jūs atklāsiet viņai savus tumšākos noslēpumus... Sūzanai 

Svendsenai ir kāds neparasts talants – viņa profesionāli izdibina 

citu glabātus noslēpumus. Cilvēki neizprotamā kārtā jūt pret 

Sūzanu īpašu uzticību un nevilšus atklāj viņai savas 

visapslēptākās domas.



 

 

 

Ikstena, Nora 

Mīlestība 

Rakstniece Nora Ikstena savā apaļas jubilejas gadā nāk pie 

lasītājiem ar īpaši atlasītu stāstu un eseju izlasi. Mīlestība ir 

ceļš, ko autore rauga kā cilvēkam iespējamo tapšanu par 

personību — rimti atzīstot un pieņemot visu, kas šķietami lieks 

dvēseles mieram: gan sāpes, pazemojumu, noraidījumu un 

izmisumu, gan pārvarīgas alkas un plosošas vēlmes. 

  

Judina, Dace 

Dēls 

Brīdī, kad apzināti vai neapzināti nodari kādam pāri, rēķinies – 

par to būs jāmaksā. Zaudēsi, ko atņēmis... mantu, māju, 

drošību, mīlestību, bērnus, nākotni. Saņemsi, ko pelnījis... 

tuvinieku naidu, vienaldzību, atsvešināšanos, aizmirstību. 

 

 

Kalvīno, Italo 

Ja reiz ziemas naktī ceļinieks 

Kalvīno mums piedāvā meistarīgi savītu stāstu, kas ik mirkli 

gatavs ļauties nebeidzamām mutācijām. Viena romāna vietā 

mūsu rokās nonākuši desmit – katram savs sižets, stils, 

noskaņa, pat autors, un ikviens pārtrūkst visspraigākajā 

mirklī…  

 

 

Karlena, Odrija 

Kalendāra meitene 

Miai nepieciešama nauda. Daudz naudas. Viņai divpadsmit 

mēnešu laikā ir jāatmaksā tēva parāds pagrīdes augļotājam, 

kurš nesamaksāšanas gadījumā piedraudējis nogalināt tēvu un 

pēc tam arī Miu. Runa ir par vienu miljonu dolāru



 

 

 

Kellija, Ketija 

Laimīgas laulības noslēpumi 

Jebkura ģimene zina, ka dzimšanas diena ir lielisks iemesls 

beidzot visiem satikties. Tomēr Breningenu klanam gaidāmās 

svinības drīzāk atgādina bumbu ar laika degli. Tā būs diena, 

kurā neviens vairs nespēs apvaldīt ilgi glabāto aizvainojumu un 

dusmas… 

 

 

Ketnere, Keita 

Svešiniece savā dzīvē 

Vīrietis pastumj Džannī malā un nāk. Es nevis eju pa Dieva 

radīto zemi, bet lidoju! Tas ir viņš!Lorenco Lakopo, mans 

Lorenco. Pēkšņi vīrietis pusceļā apstājas, ilgi uz mani skatās un 

pagriežas, lai ietu prom. 

 

Krekle, Maija 

Klusums izmisīgs 

"Klusums izmisīgs" ir romāna "Dzīvības spītīgie asni" 

turpinājums. Rīga, 20. gs. septiņdesmitie gadi. Mežmaļu meita 

Liesma ir jau studente, viņas nākotne šķiet paredzama – 

zinātniskais darbs, vēlāk ģimene, bērni… 

 

 

Krilova, Gunita 

Driftā tikai lēdijas 

“Driftā tikai lēdijas” ir Gunitas Krilovas (1982) pirmā grāmata, 

tomēr tā ir izraisījusi potenciālo lasītāju interesi jau pirms 

parādīšanās grāmatnīcu plauktos, jo autore ir pazīstama 

TVNET blogere, kas savā blogā “Galopā uz augstpapēžiem” 

apraksta katrai trīsdesmitgadniecei (un ne tikai) labi saprotamas 

situācijas un problēmas. 

 



 

 

 

Lekberga, Kamilla 

Ragana 

Kad četrus gadus vecā Linnea pazūd no fermas Fjelbakā, tas 

atraisa traģiskas atmiņas. Pirms trīsdesmit gadiem maza 

meitene pazuda tieši tajā pašā saimniecībā un vēlāk tika 

noslepkavota. Tajā laikā divas trīspadsmit gadus vecas 

meitenes tika apsūdzētas par meitenes nolaupīšanu un 

nogalināšanu. 

 

 

Morisa, Hetere 

Aušvicas tetovētājs 

Aušvicas tetovētājs Šī cerību un mīlestības cauraustā romāna 

pamatā ir rakstnieces sarunas ar Ludvigu [Lali] sokolovu, 

holokaustā izdzīvojušo , Aušicas - Birkenavas tetovētāju. 

 

 

Railija, Lūsinda 

Eņģeļu koks 

Aizraujošs romāns par seniem ģimenes noslēpumiem un 

aizmirstiem pagātnes notikumiem. Ir pagājuši jau trīsdesmit 

gadi, kopš Grēta aizbrauca no Mārčmontas muižas – lielā un 

skaistā nama Velsas laukos. 

  

 

Reinbergs, Māris 

Aiz sidraba šķidrauta... 

M. Reinbergs un S. Upesleja pabeiguši darbu pie savām 

naksnīgajām sarunām, kas ir jau otrais kopīgi rakstītais dvēseļu 

dialogs internetā. 



 

 

 

Repše, Gundega 

Retināts gaiss 

Šīs grāmatas nepieciešamību noteica neizbēgamā kalnākāpēja 

vientulība, dievišķi pārdzīvojumi un traģiski zaudējumi. 

Eksistenciālie drebuļi neļauj uztvert literatūru kā māņu 

paslēptuvi, profesionāli vērptu pasaciņu krātuvi, — tai jātop par 

izglābšanās veidu un visskaudrāko esamību iepretim 

dienišķības fikcijai. 

 

 

Sakalaurs, Pēteris 

Īsas pastaigas jaunajās prātulās 

 

 

Spāre, Vladis 

Gājiens ar klibo zirdziņu 

Kādi ir jaunie Vlada Spāres stāsti? Tīrs blūzs. Smeldze. Kā 

uguns svešā logā tur, tumša lauka otrā pusē. Kā viegla 

ugunskura dūmu smarža no tālas tālienes, tikko jaušama, saldi 

rūgta. 

 

Stepēna, Maija 

Nesteidzība 

Šī dzejoļu grāmata tapusi kā viens nepabeigts stāsts. Katrs 

dzejolis turpinājums iepriekšējam. 

 

 



 

 

 

Troja, Eleonora 

Savu komētu nedzird 

Viņas ir trīs. Bella, Stella un Karlīna – jaunas, mūsdienīgas 

rīdzinieces. Katra ar savu rūpīgi kopto tēlu, ko redz kolēģi un 

apkārtējie, katra ar savu sāpi, par kuru zina tikai viņa viena un 

vēl abas tuvākās draudzenes. Protams – vīrieši, protams – bērni, 

protams – likstas darbā, protams – nav ko vilkt mugurā. 

 

 

Zīle, Monika 

Svešu tēvu grēki 

Romāna galvenā varone ekonomiste Veneranda Laizāne ir 

tipiska mūsdienu sieviete – gluži labi situēta un tik 

pašpietiekama, lai, strauji izirstot laulībai, notikušajā saskatītu 

vien mudinājumu izkāpt no ikdienas vienmuļības pēļa. 
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Королёва, Е.  

Диалектный словарь староверов 

Латгалии т. 1 

Это итог сорокалетней собирательской и 

исследовательской работы автора в области диалектологии 

и фольклора латгальских староверов. Словарь содержит 

лексически обработанный и лексикографически описанный 

материал, демонстрирующий лексическое богатство 

староверов-беспоповцев поморского согласия, 

проживающих на территории Латгалии с 17 века, после 

церковного раскола 1666 года. 
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Акунин, Борис 

Ореховый Будда 

Роман «Ореховый Будда» описывает приключения 

священной статуэтки, которая по воле случая совершила 

длинное путешествие из далекой Японии в не менее 

далекую Московию. Будда странствует по взбудораженной 

петровскими потрясениями Руси, освещая души светом 

сатори и помогая путникам найти дорогу к себе... 

 

Александрова, Наталья 

Астролябия судьбы 

Согласно легенде, древний ученый Аль-Магриби изобрел 

удивительный прибор астролабон. С помощью его можно 

было не только определять точное астрономическое время 

и координаты небесных светил, но и переноситься во 

времени и пространстве. 



 

 

 

Арье, Вера 

Сердце мастера 

Новый роман Веры Арье – это история о потерянном во 

время оккупации Парижа шедевре и о потерянных во 

времени людях. Герои книги – журналист Родион Лавров и 

его юная спутница – берутся за заказное расследование, 

затрагивающее судьбы очень разных людей. 

 

 

Бакман, Фредрик 

Бабушка велела кланяться и передать, 

что просит прощения 

Эльсе семь, и она непохожа на других семилетних девочек. 

Ее бабушке семьдесят семь, и она тоже непохожа на 

других бабушек. Ведь мало какой бабушке взбредет в 

голову флиртовать с полицейским или сбежать из 

больницы, чтобы залезть в вольер к обезьянам. Но бабушка 

- лучший и единственный друг Эльзы. 

 

 

Берч, Хизер 

Сад Надежды 

"Чарити Бакстер наследует дом с пышным тропическим 

садом на острове у берегов Флориды. Она не была там 

двадцать лет, проведя всю юность в Нью-Йорке. Гончарное 

искусство и пришедший в запустение сад – вот ее 

увлечения. С детства ей тяжело общаться с людьми.. 

 



 

 

 

Бушков, Александр 

Месяц надежды 

Откройте для себя другого Бушкова! Александр Бушков — 

признанный мастер российской литературы. Он умеет 

говорить о любви так, как о ней говорят только по-

настоящему сильные и волевые мужчины. Когда 

искренность чувств — предельная. 

 

 

 

Валиуллин, Ринат 

Париж.Где валяются поцелуи 

Женщине мало подвигов, ей нужны преступления. Именно 

с преступления начинается история, в которой несколько 

судеб, сами того не предполагая, назначают друг другу 

свидание в одном городе. 

 

 

 

 

Валиуллин, Ринат 

Венеция.Где валяются поцелуи 

«Где валяются поцелуи. Венеция» – это кино, которое 

снимается в Венеции на ваших глазах. Вместе с кадрами 

фильма, сцена за сценой, с героев картины снимаются 

маски по одной простой причине – в масках невозможно 

целоваться. 

 

 



 

 

 

Гувер, Колин 

Возвращение к любви 

Иногда двоим влюбленным надо разлучиться, чтобы 

понять, что им никак нельзя обойтись друг без друга... 

Лейкен и Уилл уже год счастливы вместе, но неожиданно 

события из прошлого Уилла ставят под угрозу их 

прекрасный союз. 

 

 

Джио, Сара 

Все цветы Парижа 

После частичной потери памяти дочь известного 

киноактера Каролина Уильямс приезжает в Париж и 

арендует квартиру на улице Клер. Вскоре она понимает, 

что красивый старинный дом хранит сумрачную тайну. 

Каролина обнаруживает в одной из комнат письма некой 

Селины, датированные 1943 годом. 

 

 

Доленга-Мостович, Тадеуш 

Три сердца 

Красота и доброта Кейт вызывают восхищение всех 

мужчин в округе. Девушка потеряла родителей и живет в 

поместье тети, которая искренне любит племянницу и 

мечтает, что ее сын, беспутный граф Роджер, возьмет Кейт 

в жены. 

 

 

Женская поэзия Латвии 

 

 



 

 

 

Келлерман, Джонатан 

Обман 

Отчаянный зов на помощь остался неуслышанным. 

Учительница Элиза Фриман была найдена в своей ванной, 

заполненной сухим льдом. А рядом лежал диск с 

видеозаписью ее гневного обличения своих обидчиков - 

троих коллег по колледжу, постоянно домогавшихся до 

нее. 

 

 

Лагеркранц, Давид 

Девушка, которая должна умереть 

Лисбет Саландер, великий хакер и неутомимый борец за 

справедливость, столько раз глядела в лицо смерти, что и 

сама уже не вспомнит. Столько раз она шла навстречу 

своей гибели, без страха и раздумий, — и всякий раз 

оставалась жива. 

 

Леонов, Николай 

Привычка к темноте 

На охоте при невыясненных обстоятельствах погибает сын 

губернатора Павел Саблин. Официальная версия – 

случайный выстрел егеря. Но расследующие дело 

полковники МВД Гуров и Крячко считают иначе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мойес, Джоджо 

Танцующая с лошадьми 

«Танцующая с лошадьми» – это история о том, что даже в 

самой трудной ситуации нельзя опускать руки и сдаваться. 

Действительно актуальная тема! Ведь у каждого из нас в 

жизни хоть раз был такой период, когда казалось, будто 

весь мир против и света в конце тоннеля совсем не видно 

 

Мэйн, Эндрю 

Увеличительное стекло 

Доктор Тео Крей поймал одного из самых жестоких 

серийных убийц в истории, используя революционные 

научные методы.  

 

 

Мюссо, Гийом 

Квартира в Париже 

Что может быть ужаснее, чем искать уединения и оказаться 

в одной квартире с незнакомцем? Маделин Грин, в 

прошлом офицер полиции, а сегодня просто несчастная 

женщина, которую бросил любимый человек, сняла 

квартиру в Париже. 

 

 

Мюссо, Гийом 

 Тайная жизнь писателей 

Рафаэль Батай - начинающий писатель, который никак не 

может ухватить удачу за хвост. Рукопись его романа 

"Застенчивые вершины" не привлекает издателей, и он 

получает один отказ за другим. 

 



 

 

 

Робертс, Нора 

Обманутое время 

Космического дальнобойщика Калеба Хорнблауэра 

отбросило в прошлое. Его звездолет приземлился в 

труднодоступной, малонаселенной местности. 

 

 

Ронина, Елена 

Я вас не слышу 

Свой талант нельзя приносить в жертву другому, потому 

что жизнь все равно переиграет по своему. Надя, одаренная 

пианистка, жила музыкой и мечтой поступить в 

консерваторию, пока не встретила Юру – простого парня 

из рабочей среды.  

 

 

Рубина, Дина 

 Наполеонов обоз 

Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и 

мгновенно срослись в единое целое, запылали огненным 

сросшимся швом – словно и не было двадцатипятилетней 

горькой – шекспировской – разлуки, будто не имелась за 

спиной у каждого огромная ноша тяжкого и порою 

страшного опыта. 

 

 

Рубина, Дина 

Вавилонский район безразмерного города 

В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают 

ее на протяжении жизни. Одна из них - тема Рода. Как, по 

каким законам происходит наследование личностью 

родовых черт? Отчего именно так, а не иначе 

продолжается история того или иного рода? Можно ли 

уйти от его наследственной заданности?



 

 

 

 

Современное русское стихотворение, 

1992-2017 

 

 

 

 

Удивительные истории о любви 

Отношения двоих неслучайно называют романом: каждая 

история любви — это книга, а каждая книга в мировой 

литературе — это история любви."  

 

 

Феллоуз, Дж. 

Дерзкий, юный и мертвый 

Во время игры по случаю совершеннолетия Памелы 

Митфорд сброшен с колокольни аристократ Эдриан 

Кертис. Ни у кого нет сомнений: убийца – горничная 

Далси, застигнутая возле трупа. И только Луиза, 

гувернантка сестер Митфорд, знает: это не так. 

 

 

Хантер, Кара 

Выхода нет 

Это дело стало одним из самых ужасных в практике 

инспектора полиции Адама Фаули…В разгар 

рождественских праздников пожарные буквально чудом 

извлекли из пылающих развалин дома тела двух детей. 

 

 


