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Harari, Juvāls Noass 

Neapturamie mēs 

VAI ZINĀJI, KA TEV PIEMĪT SUPERSPĒKS? “Neapturamie 

mēs” ir īstā grāmata ikvienam, kurš kaut reizi ir prātojis par 

jautājumiem: kas mēs, cilvēki, esam? Un kā mēs te nokļuvām? No 

Āfrikas savannām līdz Grenlandes kalnu ledus cepurēm – uz 

planētas visu nosaka cilvēki. 

 

Katoļu kalendārs 2023 

 

 

 

Klimovičs, Atis 

Kara reportieris ceļā 

PSRS bija sabrukusi, un daudziem par to bija prieks, taču ne visur. 

Bija 1992. gads. Braucu uz vietām, kur tas bija atnesis etniskas 

sadursmes un karus. 

 

 

Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 

 



 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

norises #dziedundejo2021 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

(#dziedundejo2021) notiek Latvijas pašvaldībās no 2021. gada 12. 

jūlija līdz oktobra beigām. Svētkus rīko Izglītības un zinātnes 

ministrijas un Valsts izglītības satura centrs. 

 

Montgomerija, Hedviga 

Pamatskolas laiks 

Bērnam sasniedzot skolas vecumu, dzīvē sākas pavisam jauns 

posms – viņš pirmo reizi cenšas atrast savu vietu lielākā kopienā, 

saprast, ko nozīmē būt pašam. Grāmata “Pamatskolas laiks” būs 

atbalsts vecākiem laikā, kad jātiek galā ar aizvien sarežģītākām 

situācijām. 

 

Putnu noteicējs 

Pirmo reizi latviešu valodā, sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas 

biedrību, ir izdota ilustrācijām bagāta putnu vērošanas 

rokasgrāmata "Putnu noteicējs", kas ļaus iepazīt visas Eiropā 

novērojamās putnu sugas. 

 

 

Riekstiņš, Jānis 

Latvijas attīrīšana no "pretpadomju 

elementiem" 1944.-1953 

Dokumentu krājums sagatavots, pamatojoties uz Latvijas arhīvos 

atrastajiem slepenajiem dokumentiem, kas vēsta par padomju 

totalitārā režīma īstenoto noziedzīgo politiku - tā saucamo 

"pretpadomju elementu" likvidāciju. 



 

Ruduša, Rita 

Latvijas mediju arheoloģija 

Šis tiek saukts par viltus ziņu un pēcpatiesības laikmetu. Sociālie 

mediji daudziem kļuvuši par alternatīvu tradicionālajiem medijiem, 

un pētnieki brīdina par nopietniem draudiem demokrātijai. 

 

Šarma, Robins 

Manifests ikdienas varonim 

Grāmata palīdz atraisīt drosmi, radošumu, ikdienas varonību un 

palīdz saskatīt sasniedzamu nākotnes vīziju. Autors palīdz saskatīt 

apdāvinātību, laipnību, varonību, kas mīt katrā no mums. 
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Aksats, Federiko 

Amnēzija 

Džons Brenners savos divdesmit septiņos gados ir bijušais 

alkoholiķis, šķirtenis un savu četrus gadus veco meitiņu satiek 

retāk nekā gribētu. Kādu vakaru viņš pamostas uz viesistabas 

grīdas, nespējot atcerēties neko, kas noticis iepriekšējo stundu 

laikā. 

 

Hanna, Kristīne 

Četri vēji 

Teksasa. 1934. gads. Lielās depresijas laikā daudzi ir zaudējuši 

darbu. Lauki cieš no ilgstoša sausuma, un fermeri dara visu, ko 

spēj, lai glābtu ražu. 



 

Hiders, Abbāss 

Pļauka 

Savā jaunajā romānā „Pļauka“ Hiders gan jautri un aizkustinoši, 

gan ar sāpīgu atklātību stāsta par dažādām ikdienas errastībām, 

kuras bēglis Karims piedzīvo Vācijā, kas varbūt tikai vārdos ir 

gatava uzņemt pie sevis cilvēkus, kuriem vajag palīdzību. 

 

Ilziņa, Kristīne 

ES NEliecināšu PRET jums 

Stāstu krājums "Es neliecināšu pret jums" ir kā mozaīkbilde. Tajā 

savākti un apkopoti stāsti par cilvēkiem, kas piedalās lielos 

notikumos, paši būdami mazi. Par tiem, kuriem parasti neviens 

neprasa: ko jūs par to domājata Tiem, kas vienkārši dzīvo. Pirms 

Atmodas, tās laikā un arī pašlaik 

 

Joņevs, Jānis 

Decembris 

"Decembris" ir dokumentāls detektīvromāns, kura pamatā ir 

absurdu, mistisku slepkavību sērija Rīgā 1997. gada decembrī. Tas, 

par ko rakstīja asinskārā deviņdesmito prese, ko stāsta nogurušie 

deviņdesmito izmeklētāji, ko juta cilvēki un kas palicis mūsu 

pielāgoties spējīgajā atmiņā. 

 

Judina, Dace 

Viņš vairs neatgriezīsies 

Pirms vainot likteni, ieskaties spogulī! Liedagā atrastie septiņi 

zobu protēžu pāri izrādās baisa zīme – viens piederējis ģenerālim 

Bozem, kurš jau labu laiku pazudis bez vēsts.



 

Kalniņa, Mērija Elizabete 

Uguns un pulveris 

Viņš ir versmaina, rijīga uguns. Viņa – vien šķipsniņa 

šaujampulvera, kas uzspridzina visu, ko viņš līdz šim pazinis. 

Dāvids Robežnieks ir pati pilnība – iekāres viesuļvētra, 

seksualitātes kvintesence. 

 

Lekberga, Kamilla 

Kaste 

Kastē, kas caurdurta ar zobeniem, atrod mirušu sievieti, un policija 

ir neizpratnē – vai tas ir neveiksmīga burvju trika rezultāts vai īpaši 

nežēlīga slepkavībab Lietu izmeklē Mina Dabiri, Stokholmas 

policijas izmeklētāja, kopā ar Vincentu Valderu, mentālistu un 

psihologu. 

 

Railija, Lūsinda 

Slepkavības Flīthausā 

Kāda skolēna nāve Norfolkas privātskolā šokē visus, un prestižās 

skolas direktors ļoti cer, ka tas ir tikai traģisks negadījums. 

 

 

Rekulaks, Džeisons 

Slēptie zīmējumi 

Nesen izgājusi rehabilitācijas kursu, Melorija Kvina pieņem Teda 

un Kerolainas Maksvelu darba piedāvājumu kļūt par auklīti viņu 

piecus gadus vecajam dēlēnam Tedijam turīgā Ņūdžersijas 

priekšpilsētā Springbrūkā.



 

Springora, Vanesa 

Piekrišana 

Kad Vanesai Springorai bija četrpadsmit gadu, viņu savaldzināja 

slavens piecdesmitgadīgs rakstnieks, un tagad, kad ir pagājuši 

trīsdesmit gadi, viņa apraksta, kāda ietekme uz viņu bija šim 

cilvēkam un kādas neizdzēšamas pēdas viņš atstājis uz visu viņas 

turpmāko sievietes dzīvi. 

 

Streičs, Ēriks 

Latviešu dēkainis krievu armijā 

Grāmatā aprakstītas latviešu un igauņu puišu gaitas krievu armijā 

pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Trulums un loģiskā 

saprāta trūkums, kas tajā valdīja toreiz, šķiet, nav mainījies, bet 

kļuvis tikai vēl dziļāks un noziedzīgāks. Bet jaunība un izcila 

humora izjūta to padarīja panesamu, un krievu militāristu īstā seja 

te atklājas zem daudziem slāņiem. 

 

Tirzītis, Gunārs 

Leģionārs 

Mājās! Pēc vairākiem izsūtījumā pavadītiem gadiem bijušais 

leģionārs Roberts atgriežas Rīgā. Viņam paveicies ne tikai palikt 

dzīvam, bet dzīvus un ģimenes agrākajā mājvietā atrast arī 

tuviniekus - brāļa ģimeni. 

Александрова, Наталья 

Загадка небесного камня 

Согласно легендам северных народов в ночь падения 

Тунгусского метеорита на землю спустился огненный бог 

Агды, чтобы покарать белых людей и вернуть землю ее 

прежним хозяевам - эвенкам. 



 

Александрова, Н. 

Сокровище чародея 

Португальский король Педру после смерти своей фаворитки 

Инес де Кастро был так безутешен, что не смог смириться со 

смертью возлюбленной, а сочетался с ней, мертвой, узами 

законного брака, короновал труп и приказал всем своим 

придворным принести ей клятву верности. 

 

Берсенева, Анна 

Песчаная роза 

Серебряное колье с песчаной розой достается Соне 

Артыновой в наследство. И очень ей подходит: цвет песка 

имеют ее волосы и глаза. Она считает их невыразительными, 

как, впрочем, и себя саму, лишенную ярких эмоций и сильных 

чувств. 

 

Климова, Юлия 

Дом певчих птиц 

XIX век. Сирота Софья оказывается в доме старой торговки 

канарейками. Девочке поручают ухаживать за птицами, но 

однажды она узнает страшную тайну и совершает поступок, 

которому суждено гулким эхом долететь до наших дней. 

Колочкова, Вера 

Открытая дверь 

«Открытая дверь» — это философский роман, в котором 

затрагиваются важные темы любви и прощения. Вера 

Колочкова провела главную героиню по темным закоулкам 

души и вывела ее к свету, показав всем читателям, что можно 

преодолеть любые трудности, если за твоей спиной стоят 

близкие люди. 



 

Лавряшина, Юлия 

Взгляд со дна 

 Повороты сюжета непредсказуемы, и читатели могут 

следовать за Артуром Логовым в поисках жестокого убийцы, 

который оказывается всегда на шаг впереди. Или почти 

всегда?.. 

 

Леонов, Николай 

Школьная бойня 

Встреча выпускников школы, которую когда-то окончила 

жена полковника Гурова, обещала быть теплой. Но в самый 

разгар веселья случилась трагедия. 

 

Озерцова, Ольга 

Талисман Шлимана 

В маленький городок Градонеж приезжает группа ученых-

археологов. Они ищут знаменитый талисман Генриха 

Шлимана, способный помочь разгадать тайну убийства 

ахейского царя и древних пророчеств. 

 

Орлова, Настя 

На моих условиях 

Хочешь быть частью светского общества — играй по его 

правилам. С выгодой для себя, отец устроил красавице Владе 

брак по расчету. 

 



 

Рейнолдс, Элли 

Дрожь 

Они не знают всей правды. И никогда не узнают. Миллу 

приглашают на курорт во французских Альпах, где ей 

предстоит встретиться со своими друзьями-спортсменами. 

 

Рой, Олег 

Украденное счастье 

КАЛЛА считается магическим цветком, цветком жизни и 

смерти, любви и свадеб, веры и надежды. Каллы — цветы 

невест и цветы тех, кто уходит в последний путь. Героиня 

книги «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» тоже однажды держала в 

руках свадебный букет. 

 

Романова, Галина 

Простить нельзя помиловать 

Прошло три года с тех пор, как пропала любимая девушка 

майора Полякова — Мария Белозерова. Тогда в городе 

действовал маньяк, насильник и убийца, и Машу сочли его 

жертвой. 

 

Шаттам, Максим 

Во тьме 

Поздно вечером с криком о помощи по парку бежит 

обнаженная израненная женщина, обезумевшая от боли. 

Первая выжившая жертва в целой цепочке ужасающих 

преступлений. 



 

Юдина, Екатерина 

Первый 

Мне советовали держаться от него подальше. Утверждали, что 

он ужасен. Слишком дикий, наглый и безбашенный – 

единственный наследник самой влиятельной семьи, а я, 

глупая, не послушалась. 
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