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Freibergs, Zigmunds 

Pasākumu vadīšanas māksla 

Zigmunds Freibergs ir pieredzējis un Latvijā populārs pasākumu 

vadītājs, kā arī Izglītībasun attīstības centra “EGO” pasniedzējs, 

kurš jau 4 gadus māca pasākumu vadīšanu kultūras darbiniekiem, 

bibliotekāriem, pedagogiem un citiem interesentiem. 

 

 

Hari, Džoans 

Zudušās saiknes 

Grāmatas autors Džoans Hari saistošā veidā, balstoties uz savu 

personīgo pieredzi,tiekoties ar psihiatrijas un citu jomu 

speciālistiem, kā arī ar depresiju sirgstošiem cilvēkiem, ar 

piemēriem trāpīgi atspoguļo psiholoģisko un sociālo depresijas 

pusi, piedāvājot. Viņš piedāvā cilvēkiem lasītājiem ielūkoties savā 

dzīves stāstā, lai viņi tajā smeltos spēku, meklētu atrast spēku un 

risinājumus, lai mazinātu un galu galā pārvarētu depresijas 

negatīvo ietekmi uz viņu dzīvi. 

 

 

Juronkuļa lielā pavārgrāmata



Kerija, Tanita 

Ko domā mans bērns 

Uzzini, ko patiesībā domā tavs bērns, teikdams: “Skat, ko es 

izdarīju!”, “Bet es neesmu noguris” vai “Man ir neērti.” Šajā 

grāmatā ir aplūkotas vairāk nekā 100 ikdienas situācijas, un tā 

palīdzēs tev atšifrēt bērna uzvedību, izprast tās psiholoģiskos 

iemeslus un reaģēt atbilstoši un pārliecināti. 

    

 

Zītara, Līga 

Gaismas mirkļi 

"Gaismas mirkļi" ir Līgas Zītaras radošā veikuma rezumējums. 

Tajā iekļautajās publikācijās lasītājs iepazīst 21 izcilu personību. 

Tā sagadījies, ka arī pirmo atlasīto tikšanos no pēdējās šķir 21 

gads. Dažkārt vienam cilvēkam veltītas divas vai pat trīs sarunas, 

lai parādītu, kas gadu gaitā mainījies, kā padziļinājusies viņa 

sūtības apziņa. 

 

 

Бубновский, Сергей 

Код здоровья сердца и сосудов 

Новая версия бестселлера «Код здоровья сердца и сосудов» 

вобрала в себя огромный опыт автора, прошедшего тяжелый 

путь драматической медицины от инвалида второй группы до 

доктора медицинских наук, профессора, помогающего ныне 

своим пациентам, друзьям и сторонникам осознать, как 

считает автор, основную задачу жизни любого человека: «Мы 

живем не для того, чтобы болеть»
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Ābele, Inga 

Balta kleita 

Deviņas sievietes, deviņi stāsti. Un — deviņas drāmas, bet bez 

melodramatiskām putām un sentimentālas jūteļošanās. Ingai 

Ābelei piemīt reti sastopamais talants neliela apjoma tekstā izstāstīt 

vairāk, nekā tajā ir izlasāms. 

 

 

Adlers-Olsens, Jusi 

Upuris 2117 

“Upuris 2117” ir astotā grāmata sērijā par Q nodaļu un Karla 

Merka izmeklētajām lietām. 

Laikrakstos mirusī tiek nodēvēta vienkārši “upuris numur 2117” – 

viņa ir divi tūkstoši simt septiņpadsmitais bēglis, kas zaudējis 

dzīvību Vidusjūras ūdeņos.  

 

 

Ahava, Selja 

Lietas, kas krīt no debesīm 

Romāna četros vēstījumos dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra 

stāsta par negaidītiem un pārsteidzošiem notikumiem un to, kā tie 

mainījuši iesaistītos un apkārtējo vidi.



 

Eņģelis, Guntis 

koncerts vectēva pagalmā 

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. 

 

 

Felkere, Anete 

Zēns, meitene, internets un gadījums 

Jaunā romāna notikumi risinās pēc tam, kad iepriekšējās grāmatas 

"Zēns, meitene, internets un gadījums" galvenie varoņi Maikls un 

Elza ir izveidojuši ģimeni un pasaulē nākuši viņu bērni - dvīņi 

Sandris un Lelde. Dzīņu dzīves galvenais uzdevums ir izaugt 

lieliem un, sasniedzot pilngadību, veikt misijas galveno uzdevumu. 

 

 

 

Gerhardsena, Karina 

Melnais ledus 

Ziemā uz slidena ceļa notiek traģisks negadījums — dziļā gravā 

nogāžas automašīna. Vīrietis, kurš traucas pa sniegotajiem ceļiem. 

Sieviete, kura uzticējusies un iekāpusi svešinieka mašīnā. Mīlnieki, 

kas brauc meklēt nošķirtu tikšanās vietu. Viņi visi ir braukuši gar 

to pašu gravu. Kad avarējušo un pilnīgi apsnigušo mašīnu pēc 

četrām dienām atrod, atklājās, ka upuris ir miris milzīgās mokās. 



Goldinga, Melānija 

Mazie mīlulīši 

“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. Dvīņi raud. Dvīņi grib ēst. Lorēna raud. Lorēna ir 

pārgurusi. Aiz slimnīcas aizkara kāds gaida... 

 

 

 

Gunels, Lorāns 

Diena, kurā es iemācījos dzīvot 

Un ja nu viss sāktos tieši šodien? 

Iedomājieties, ka jūs kādu svētdienu pastaigājaties pa Sanfrancisko 

krastmalu, un pēkšņi jūsu roku satver čigāniete, lai izzīlētu nākotni. 

Uzjautrināts jūs piekrītat, taču jau pēc mirkļa viņas skatiens 

sastingst un čigāniete nobāl. 

 

 

 

Hārts, Robs 

Ēnas Saules pilsētā 

“Mākonis” ir pasaules labākais uzņēmums. Tas piegādā jebkuru 

preci par viszemāko cenu. Tas ir ideāls darba devējs, jo ikvienam 

ļauj strādāt vairāk. Tas atrisinās visas cilvēces problēmas. 

“Mākonis” ir sinonīms laimei. Ja kāds domā citādi, viņš kaut ko 

nav sapratis pareizi. 

 



Hovijs, Hjū 

Putekļi 

Pēc revolūcijas 18. elevatorā iedzīvotāji pamazām aprod ar jauno 

kārtību. Daži pieņem pārmaiņas, citi baidās no nezināmā. Neviens 

nespēj kontrolēt savu likteni. Elevatoru vēl arvien apdraud tie, kas 

to grib iznīcināt. 

 

Jakovļeva, Jūlija 

Debesis dimantos 

1933. gads. Padomju Savienībai, kā stāsta propaganda, klājas 

arvien labāk. Notiek pirmās padomju komēdijas uzņemšana. Kāds 

sacer bravūrīgus maršus, iestudē dzīvespriecīgas operetes. Tikmēr 

Ļeņingradā tiek nogalināta aktrise. Vai noziegums pastrādāts 

nevaldāmas kaisles dēļ? Varbūt pie vainas ir nolaupītās dārglietas? 

Un vēl jau paliek noslēpumi, ko jaunās padomju valsts varenie 

vēlētos aprakt uz mūžu… Lai to saprastu, izmeklētājs Vasīlijs 

Zaicevs ir spiests ielūkoties pagātnes aizkulisēs. 

 

 

Kaijaks, Vladimirs 

Dullie stāsti 

Šos stāstus pats Vladimirs Kaijaks dēvēja par dullajiem stāstiem. 

Tajos ir drusciņ no visa kā - mistikas, fantāzijas, šermuļu un 

neparastu ideju. Laikā, kad tie tapa - no 20. gadsimta 70. līdz 90. 

gadiem - tie izaicinoši pārkāpa visus tālaika literāros 

ierobežojumus, rādīja garu degunu cenzoriem un reālisma 

sludinātājiem. 



Kankimeki, Mia 

Sievietes, par kurām domāju naktīs 

Mia Kankimeki sēž lidmašīnā, kas dodas uz Kilimandžāro. Viņu 

nomāc bailes, taču viņai ir jānokļūst savannā, jo turp savulaik 

devās arī drosmīgā Karena Bliksena, kad bija nonākusi dzīves 

krustcelēs. Un tas ir tikai pirmais solis! 

 

 

 

Kastena, Mona 

Glābiet viņu 

Rūbija ir satriekta līdz sirds dziļumiem. Vēl nekad dzīvē viņa nav 

lolojusi tik kvēlas jūtas kā pret Džeimsu... un nekad iepriekš viņu 

neviens nav tik ļoti sāpinājis. Rūbijai ir tik daudz jautājumu, taču 

viņa zina, ka Džeimsa atbildes neko nemainīs.  

 

 

 

Ketnere, Keita 

Asteszvaigznes brīdinājums 

Romāns ar jaunas sievietes – Lienes - acīm gudri vēsta ne tikai par 

viņas likteni, mīlestību un pārdzīvojumiem, bet ar spilgtām 

epizodēm parāda dzīvi Latvijā (Rīgā) padomju laikos. Mūsdienu 

jaunieši nevar pat iedomāties, ka vārda brīvība var būt delikatese, 

ko ikdienā nevar atļauties baudīt. 

 



Kūlis, Ēriks 

Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu cies 

Ironiskai prozai piemīt maķenīt radniecīgas attiecības gan ar pašu 

nopietnāko literatūru, jo arī tās rūpju pilnajā vaigā par dzīves 

subjektīvismu pavīd kāda smaida ēna, gan ar humoresku, kas, ļoti 

iespējams dažus nejaušus gēnus varētu būt saķērusi no kāda lecīga 

feļetona. 

 

 

 

Kvinna, Keita 

Ļaunuma puķes 

Amerikas koledžas studente Šarlī Senklēra vēlas uzturēšanos 

Eiropā izmantot, lai atrastu māsīcu Rozu, kas ir pazudusi bez vēsts. 

Londoniete Evlina Gārdinere Pirmā pasaules kara laikā piepildīja 

savu karstāko vēlēšanos un palīdzēja savai valstij – bija angļu 

spiedze okupētās Francijas teritorijā – un tagad mokās sirdsapziņas 

pārmetumos par mūža garumā pieļautajām kļūdām. 

 

 

 

Ledvidžs, Maikls 

Nekad neapstājies 

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. 



Mērčanta, Judīte 

Elpo 

Nīlei ir tas, par ko daudzas sievietes tikai sapņo – īsta un patiesa 

mīlestība. Taču pēkšņi Bens pazūd bez pēdām. Nelāgu aizdomu 

mākta, Nīle nekavējoties uzsāk meklēšanu. Nesaņēmusi atsaucību 

no Bena draugiem, Nīle vēršas pie vienīgā cilvēka, kas neatsakās 

palīdzēt... 

 

 

Pārksa, Adele 

Lielais laimests 

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. 

 

 

Roga, Kaspars 

Trīs 

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. 

 



Rušmane-Vēja, Andra 

Ar kastani kabatā 

Jaunajai grāmatvede Diānai neveicas atrast darbu profesijā, tāpēc 

viņa piekrīt īslaicīgi pastrādāt brāļa vadītajā noliktavā, neuzkrītoši 

izpētot, vai pēdējā laikā konstatētie ievērojamie preču iztrūkumi ir 

sistēmas kļūda, vai arī labi organizētas zagļu komandas rosīšanās. 

 

 

 

Seleckis, Vilis 

Disidents 

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. 

 

 

 

 

Бачинская, Инна 

Закон парных случаев 

Таких клиентов у частного детектива Александра Шибаева 

еще не было! Ему написал из Германии Алоиз Мольтке, 

потомок эмигрантов, с просьбой разыскать родственников и 

памятные места, связанные с его семьей. 

 



 

Брайант, Аннабел 

Тайна виконта 

Леди Шарлотту в свете считают счастливейшей из 

новобрачных Лондона: ее муж, Джереми Локхарт, виконт 

Диринг, молод, красив и богат — слишком богат для 

бесприданницы. И лишь сама Шарлотта живет в непрерывной 

тревоге и мучительных подозрениях… 

 

 

 

Володарская, Ольга 

Шепот горьких трав 

Екатерина Могилева когда-то была популярной певицей. Ее 

не только любила простая публика, которая отплясывала на 

дискотеках под ее главный хит 'Дусу-лапуся', но и 

профессионалы уважали. И все же Катя покинула сцену, когда 

вышла замуж за Арарата Аникяна, молодого, но очень 

успешного бизнесмена. Он мечтал о детях, и Катя готова была 

подарить ему их... 

 

 

Воронова, Мария 

Жертва первой ошибки 

Ирине так нравится в декретном отпуске, что она подумывает 

оставить судейское кресло и посвятить себя семье. Но если ты 

востребованный специалист, работа сама тебя найдет. 



Донцова, Дарья 

Золотая середина ослика Иа 

Не все же время сидеть на диете, правда, девочки? Вот и 

Татьяна Сергеева с наслаждением съела в кафе три порции 

шоколадного пломбира с орехами. Твердо пообещав себе, что 

на ужин будут только листья салата, она вышла из бистро и 

зашагала к офису. Впереди по тротуару неторопливо 

двигалась миловидная блондинка. 

 

 

 

Дрейк, Оливия 

Красавица и чудовище 

На смертном одре ученый сэр Сеймур Джонс взял с юной 

дочери Беллы обещание исполнить его последнюю волю: 

отыскать, вместе с герцогом Эйлуином, таинственные 

сокровища египетских фараонов и разделить их пополам. Но 

сделать это будет нелегко. 

 

 

 

Квик, Аманда 

Сюрприз 

Репутация Имоджен Уотерстоун погибла, когда ее застали в 

спальне лорда Вэннека — мужа ее подруги Люси. В 

невиновность девушки не поверил никто. 

 



Князева, Анна 

Убийство в декорациях Чехова 

Актриса Лионелла Баландовская всегда мечтала сыграть на 

театральной сцене в постановке Чехова. И вот шанс 

представился – пьеса "Дядя Ваня", у Лионеллы одна из 

главных ролей. Однако не все так просто в провинциальном 

театре, куда пригласили Баландовскую. 

 

 

 

Малышева, Aнна 

Железный лес 

Александра Корзухина, художница, реставратор и продавец 

антиквариата, получает новый заказ. Знаменитый московский 

коллекционер хочет втайне распродать свою уникальную 

коллекцию. Его семья накануне распада, и только старшая 

дочь встала на его сторону.. 

 

 

 

Мартова, Людмила 

Проклятие брачного договора 

Дина Резникова следовала по привычному маршруту — 

ночным поездом в Москву, где она подрабатывала 

переводчиком на переговорах. Ее соседом оказался мертвецки 

пьяный тип, разбросавший вещи по купе.



Метлицкая, Мария 

Жить 

Не бывает так, чтобы жизнь складывалась ровно и гладко. 

Невозможно во всем побеждать, всем нравиться, всех любить. 

И даже если вам говорят, что такие люди есть, не верьте. 

Жизнь обязательно воспользуется случаем, чтобы щелкнуть 

по носу, причем в тот момент, когда кажется, что все 

устроилось, сложилось, все идет как надо.  

 

 

 

Михалкова, Елена 

Кто остался под холмом 

Тихий город, где бесследно исчезают люди. Два частных 

сыщика, нанятые искать одного из пропавших. Невидимая 

жизнь обитателей города, о которой не догадывается никто из 

приезжих.  

 

 

 

Михалкова, Елена 

Прежде чем иволга пропоет 

Ей обещали, что это тихое место.Ей обещали, что она 

спокойно отдохнет.Карелия. Озеро. Благоустроенные 

коттеджи.Всего десять туристов.На золотом крыльце 

сидели:Лжец,Беглец,Охотник,Убийца,Жертва. 

 



 

Рой, Олег 

Маленькие люди 

Профессор Фокс Райан, лауреат Нобелевской премии, обладал 

совершенно обычным среднестатистическим ростом. Однако в 

результате научного эксперимента произошло невероятное - 

ученый стал лилипутом. 

 

 

 

 

Солнцева, Наталья 

Запоздалая месть 

Благополучную семью бизнесмена Руднева запугивают 

телефонными звонками. Он просит разобраться с 

происходящим детектива Вячеслава Смирнова. Поначалу дело 

кажется пустяковым. Но во время поисков телефонного 

террориста мать Руднева умирает. 
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