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Nozaru literatūra 
Sievietes, kas mīl par 

daudz 

Robina Norvuda 

Tā stāsta par sievietēm, kuras mīl par daudz. Viņas atkal un atkal iesaistās 

nelaimīgās un destruktīvās attiecībās ar vīriešiem un cīnās no visa spēka, lai 

neveiksmei nolemtā kopdzīve tomēr turpinātos. Grāmatā rūpīgi tiek aplūkoti 

psiholoģiskie mehānismi, kas rada spēcīgu atkarību no neveselīgām attiecībām. 

Turklāt autore psihoterapeite Robina Norvuda, balstoties uz bagātīgo pieredzi savā 

praksē, ir izveidojusi arī atveseļošanās programmu, lai soli pa solim atbrīvotos no šīs 

slimības – pārmērīgas mīlestības. 
 

Dzimtas dziedināšana 

Valērijs Siņeļņikovs 

Viens no svarīgākajiem tematiem ir Dzimta un attiecības tajā. Tieši šim tematam 

vēlējāmies veltīt atsevišķu grāmatu. 

Ikviena dvēsele ierodas šajā pasaulē, pateicoties vīrieša un sievietes savienībai. Vai 

esat kādreiz aizdomājušies, kāpēc esat piedzimuši tieši šiem vecākiem un tieši šajā 

Dzimtā? Nejaušība? Nē, pasaulē nav nekā nejauša! 
 

Veseli asinsvadi jeb 

kāpēc cilvēkam ir 

muskuļi 

Sergejs Bubnovskis 

Medicīnas zinātņu doktors, profesors Sergejs Bubnovskis ir izstrādājis pilnīgi jaunu 

mugurkaula un locītavu ārstēšanas bezoperācijas metodi, izveidojis jaunu medicīnas 

virzienu - kineziterapiju, kurā pats slimnieks aktīvi piedalās sevis atveseļošanā. 

Šajā grāmatā viņš vēsta par asinsvadu slimību un ar tām saistīto sirds un galvas 

smadzeņu saslimšanu ārstēšanu. Kā asinsvadu slimības ir saistītas ar muskuļu 

sistēmas pavājināšanos? Kas kopīgs osteohondrozei un sirds išēmiskajai slimībai? 

Kāpēc …?  Uz šiem jautājumiem doktors Bubnovskis atbild grāmatā. Veseli 

muskuļi - aizsardzība sirdij un asinsvadiem! 
 

Veselīgs uzturs ar 

pirmo karoti 

Inga Elksne 

Grāmata “Veselīgs uzturs ar pirmo karoti” rakstīta visiem jaunajiem vecākiem, un 

tās saturs balstīts pieredzē un bērnu uztura zinātniskā izpētē, kam grāmatas autore 

Inga Elksne veltījusi vairāk nekā desmit gadus. Pasaulē šobrīd ir pieejama diezgan 

plaša, bet pretrunīga informācija par mazuļu uzturu, ikdienā to vēl vairāk ietekmē 

katras ģimenes paradumi, aprūpētāju izdoma un iespējas, tāpēc Latvijā joprojām 

saskaramies ar uzturu saistītām veselības problēmām dažāda vecuma bērniem. 

Izdevums ieteicams visiem, kuri vēlas saprast, kas ir veselīgs uzturs un kā mājās 

vienkārši pagatavot veselīgu ēdienu, izmantojot vietējos produktus. Lai Jūsu bērns 

aug vesels un ar labu dzīves kvalitāti visa mūža garumā! 

Prof. Dr. habil. med. Dace Gardovska, Bērnu slimību klīnikas vadītāja, Rīgas 

Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja 
 

DAIĻLITERATŪRA 

Latviešu autoru darbi 
Kaut kāds finglieris 

Zane Nuts 

Vairums romānu beidzas brīdī, kad liktenīgais pāris atzīstas mīlestībā un mums 

visiem top skaidrs – viņi būs kopā mūžīgi mūžos. Taču kāda ir dvēseles radinieku 

ikdiena, kāda varētu būt viņu dzīve? Šis ir patiess stāsts, kas ļauj ielūkoties, kas 

notiek tālāk. Vai ar iemīlēšanos pietiek, lai visa atlikusī dzīve būtu viens vienīgs 

rožu dārzs? Šis ir autores personisks stāsts par satikšanos ar vīru, viņas dzīves ceļu, 

augšanu un mācīšanos klausīties savā sirds balsī. Stāsts ir pilns atmiņu par 

uzaugšanu deviņdesmito gadu Latvijā, kas daudziem liks pasmaidīt, atceroties to 

laiku, un, iespējams, atpazīt arī sevi. Tajā atklājas pusaudžu vecuma prāta apjukums, 

jaunības entuziasms un aklas pārliecības. Taču pats galvenais - tajā ir atklāts kā, 

pateicoties vīra neizsīkstošajai mīlestībai, viņa ir atradusi ceļu pie savas sirds. 
 

Tēva meita 

Valentīna Pavlovska 

Valentīnas Pavlovskas grāmata „Tēva meita” ir aizraujošs stāstījums par 20. 

gadsimta 60. un 70. gadiem Latgalē, pašā Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas 

rajonā. Latvijā tas ir pretrunīgu pārmiju laiks, kad sabiedrībā arvien vēl dzīvas 

pirmskara brīvvalsts tradīcijas un vērtības, taču arvien vairāk ielaužas padomju 

iekārtas priekšstati un reālijas – kolhozi, piespiedu iziešana no viensētām uz 

ciematiem, komunistiskā audzināšana skolās, ateisma propaganda. Pamatvērtības 



„Dievs, daba, darbs” ļaužu apziņā pakāpeniski tiek nomainītas ar „veikals, pasts un 

autobusu pietura...”. Tas viss tiek izdzīvots caur bērna, pusaudzes, jaunietes jūtīgo 

dvēseli, emocionāli izstāstīts caur vecāku, kaimiņu, radu stāstiem par Otro pasaules 

karu un pēckara laiku, traģiskais tiek izstāstīts bez sentimenta un jūtināšanās. 

Interesanta nianse ir stāsts par autores senčiem – Ludzas igauņiem jeb lutciem, kas 

līdz šim latviešu daiļliteratūrā ir minēti ļoti reti. Grāmata būs interesanta arī tiem, 

kuriem ir jāskaidro, kas tas ir kolhozs un biešu ravēšanas normas, kaprona lakatiņš, 

tintes pildspalvas un bītlenes...  
 

Mīlestība pumpurā un 

ķiršu krāsas krekls 

Sarmīte Poikāne 

Ak, saldie pusaudžu gadi, kad visa pasaule šķiet brīnumaina un pārsteigumu pilna! 

Malvīne redz ne vien pārus, kurus vieno laulības saites, rūpes vienam par otru un 

nobriedusi mīlestība, bet arī attiecības, kas ir ceļš uz izlaidīgu laika pavadīšanu, 

partneru biežu mainīšanu. Meitene ievēro nupat uzplaukušu mīlestību citu jauniešu 

starpā. Malvīne katru vasaru brauc ciemos pie krustvecākiem uz Atvareni. Tur ir 

upe, tur ir māsīcas, tur ir balles, un tur ir... Dāvis, kaimiņu zēns, arī Gojo iepatīkas 

meitene, un viņu starpā palēnām uzplaukst stipra draudzība. 

Diemžēl ne visi pieaugušie atbalsta Malvīnes draudzību ar Gojo, jo Gojo ir citādāks 

nekā vairums pilsētiņas iedzīvotāju. Gojo ir čigānu tautības puisis. Kuru zēnu 

meitene pati izvēlēsies par savu īpašo draugu? Vai viņa noticēs tiem stereotipiem, 

kas valda sabiedrībā, vai tomēr ieklausīsies savā sirdī? Vai jaunieši spēs būt kopā? 

Vai arī viņu stāsts paliks tikai vienas vasaras garumā? 
 

Savējie sapratīs 

Jānis Priedoliņš 

Jāņa Priedoliņa atmiņu stāstījumi, sadzīviski dialogi sulīgā suitu dialektā. 

Bailes no dziļuma 

Māra Svīre 

Laiva bez airiem Daugavā, Pļaviņu ūdenskrātuvē pusotru diennakti nes Alīnu pretim 

nezināmajam. Neparastās un bīstamās situācijas laikā Alīnā pakāpeniski mainās 

izjūtu gamma – cerības uz drīzu izglābšanu nomaina arvien augoša bezpalīdzība, 

briesmu apjausma un nāves bailes, ko veicina garāmbraucošo peldlīdzekļu pasažieru 

vienaldzība. Alīnai ir bailes no dziļuma, tāpēc viņa nespēj mesties peldus, kā varbūt 

viņas vietā darītu kāds cits. Tomēr īstais sievietes eksistenci apdraudošais dziļums 

izrādās kāds cits, – un Alīnai jāsaņem drosme, lai šajā tik biedējošajā, pārdomām 

atvēlētajā laikā spētu ieskatīties viņas un vīra Niklāva attiecību dziļumā. Izrādās, ka 

baisāko noslēpumu glabā ne jau upes dzīles, bet gan attiecības. 
 

Pagātnes atvari 

Daina Šadre 

Alma ir izklaidīga, bet sirsnīga trīsdesmitgadniece, kurai ir plašs draugu loks, 

mīļotais puisis un tieksme publicēt pašironiskus stāstus sociālajos tīklos. Kādā 

augusta dienā, kad viņa kopā ar draugu devusies uz teātri, satraukta piezvana 

krustmāte Rita – vienīgā dzīvā Almas tuviniece bez māsas ģimenes. Provinces 

skolotāja satraukta – pēdējās dienās viņa saņem nāves draudus, uz mājas durvīm 

sazīmēti krusti... Abas vienojas, ka Rita līdz skolas gada sākumam brauks 

paciemoties pie Almas, taču nākamajā dienā jaunā sieviete saņem ziņu par 

krustmātes nāvi. Šoku par notikušo pastiprina policijas iesaistīšanās – Rita tiešām 

noslepkavota. Kas gan noslēgtās sievietes dzīvē varēja novest pie šādas vardarbības? 
 

Amazones neraud 

Eleonora Troja 

Žanna savus ugunīgi rudos matus un ne mazāk ugunīgo temperamentu, pēc pašas 

domām, mantojusi no kāda senča īra. Alise dievina darbu fotostudijā, bet vēl vairāk 

– savu šefu, kurš par to pat nenojauš. Bet Evelīna nevienam nesaprotamu iemeslu 

dēļ grasās aiziet no šķietami perfektās dzīves ar skaistuli un veiksminieku vīru... Kas 

apvieno šīs trīs tik dažādās sievietes? Vai tikai biznesa projekts, ko 2000. gadu 

sākumā Rīgā uzsāk no ASV atgriezies noslēpumains uzņēmējs Ričards Blūms? Vai 

tomēr pastāv tāds fenomens kā patiesa sieviešu draudzība? 

Romāns "Amazones neraud" sākotnēji tapa kā literārs seriāls, ko publicēja žurnāls 

"Ieva" un kas vēlāk tika izdots arī grāmatā. Gan seriāls, gan grāmata izpelnījās lielu 

popularitāti lasītāju vidū. Tagad asprātīgais, dzīvesprieka pilnais romāns, piedzīvojis 

jaunu redakciju,  jo tajā risinātās tēmas nav zaudējušas savu aktualitāti.  
 



Ūdens mirdzēšana 

Nora Ikstena 

Marija ir Marija, viņai nekad nav ienācis prātā, ka viņas bezjēdzīgo dzīvi izglābs 

vīrietis, kurš viņu mīlēs līdz nāvei. Ir tikai pašas ceļš, pašas maldi un sīkie saprāta 

uzplaiksnījumi. Pašas elles un pašas paradīzes, kas visas norisinās tepat uz zemes, 

tepat šajā dzīvē, kurā tepat vien būs jāatbild un jāsaņem par visu... 

“Ūdens mirdzēšana” ir romāns vīzija par jauna eksistences lauka meklējumiem — 

pusmūžā viss ir šķietami jau izdzīvots, tomēr piepildījuma apvāršņi joprojām 

atrodas aiz biedējoši nesasniedzamā horizonta. Romāna varone — jeb, precīzāk, 

varones, jo galvenais tēls veidots metaforiskā pavairojumā kā nebeidzamā 

spoguļattēlu virknē, katram apzināti rādot citus vaibstus, — soli pa solim pārstaigā 

bijušo un, ikreiz no jauna līdz sāpēm sasprindzinot redzi, lūkojas pēc tālākceļa.” 
 

Zirneklis 

Aija Mikele 

Romānā “Zirneklis” lasītājus gaida spraigs, intriģējošs sižets, interesanti personāži 

un līdz pēdējai grāmatas lappusei neatminami pagātnes noslēpumi. 

“Kāds bija alcis atriebties un to izdarījis. 

Kāds, līdzīgi zirneklim, bija ilgi audis atriebes tīklu. 

Ievilinājis savus upurus… 

Nomušījis… 

Piesējis pie laternas staba…” 

Mazpilsētas parkā vienu pēc otra atrod divu pie laternas staba piesietu vīriešu līķus. 

Jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam ir aizdomas, ka slepkavības saistītas ar 

seniem pagātnes notikumiem…  
 

Zīmētājs 

Dzintra Šulce 

Edgars, jauns puisis, kurš no lauku skolas ģimeniskās atmosfēras nokļuvis Rīgā, bet 

tehnikuma prakses mēnesi spiests dzīvot mazpilsētā. Sveši cilvēki, sveša vide un 

apstākļi. Varētu mierīgi pavadīt prakses laiku, ja vien rāmo ikdienu nepārtrauktu 

skaļš notikums... Ko darīt? Kā darīt? Īsā laikā mainās Edgara priekšstati par 

norisēm, bet pats galvenais - viņš atklāj daudz jauna pats sevī... 
 

 

DAIĻLITERATŪRA 

Ārzemju autoru darbi 
Djatlova pāreja 

Anna Matvejeva 

1959. gada februārī studentu grupa devās pāri skarbajām Ziemeļurālu kalnu 

pārejām. Viņus vadīja Igors Djatlovs. Pārgājiens norisinājās bez starpgadījumiem, 

jaunieši bija profesionāli tūristi. Un pēkšņi- katastrofa. Neizglābās neviens. 

Liktenīgo kalnu pāreju nodēvēja par Djatlova pāreju. Kas tajā februāra naktī notika? 

Nomaldījusies raķete? Izbēgušu ieslodzīto uzbrukums? Kautiņš dzērumā meitenes 

dēļ? Seno dievu atriebība? Ūdeņraža bumbas izmēģinājums? Varbūt lavīna? Annas 

Matvejevas arsenālā ir paņēmieni, kas, iespējams, palīdz atminēt šo mīklu. 

Romāns balstīts uz patiesiem notikumiem. 
 

Mātes diena 

Nele Noihausa 

Kādā vecā, lielā mājā tiek atrasts tās īpašnieka līķis. Mirušais ir Teodors Reifenrāts. 

Tomēr tas nav vienīgais nepatīkamais atradums, kas sagaida galveno 

kriminālinspektori Piu Zanderi, – voljērā līdzās galīgi novārdzinātam sunim tiek 

atrasti apgrauzti cilvēka kauli. Kopš sievas nāves Teodors Reifenrāts ir dzīvojis ļoti 

noslēgti, tomēr neviens no apkārtnes iedzīvotājiem nespēj noticēt, ka viņš varētu būt 

vainojams slepkavībā. Tiesu mediķiem izdodas identificēt dažus upurus, kas tikuši 

nogalināti jau pirms daudziem gadiem. Tās ir sievietes, un viņas visas ir pazudušas 

kādā maija svētdienā. Pia ir pārliecināta, ka īstais slepkava vēl nav zināms. Viņš, 

visticamāk, noskata savu nākamo upuri. Piai un Oliveram fon Bodenšteinam ir 

jāpasteidzas, jo tuvojas maijs... 
 

Birmiete 

Kristofs Onodibio 

“Birmiete” ir stāsts par jauna, naiva topošā žurnālista neprātīgo mīlestību pret franču 

humānās misijas mediķi un abu apmātību ar valdzinoši skaisto zemi – Birmu. 

Krāšņā daba, mīti un realitāte, mīlestība, jutekliskums, Zelta Trīsstūra pulsējošās 

kaislības, dārgakmeņi un narkotikas, etnisko cilšu brīvības alkas un huntas nežēlība 

– ik lappuse atklāj kaut ko jaunu par šo brīnišķīgo, skaudrām cīņām plosīto zemi. 



Kā autors uzsver, viņš rakstījis romānu, lai pasaule neaizmirstu Mjanmas politisko 

līderi Aunu Sanu Su Či. Pagājuši gadi, mainījušies režīmi, taču cīņa par brīvību un 

demokrātiju arvien uzbango no jauna. “Dzīve ir vēl skandalozāka par romāniem,” 

raksta Kristofs Onodibio. “Tā ir viens brīnišķīgs skandāls!” 
 

Mantojums. Sirds 

aicinājums 

Nora Robertsa 

Slaveno fitnesa treneri Eidrienu Rizo dzīve nav lutinājusi – viņai nācies 

samierināties ar to, ka pašas tēvs viņu nav vēlējies un māte bijusi pārāk aizņemta ar 

savu spožo karjeru, lai pievērstos meitai. Mīlestības siltumu viņa guva pie 

vecvecākiem, ar kuriem bieži pavadīja vasaras. Kad traģiski iet bojā Eidrienas 

vecmāmiņa, viņa acumirklī saprot, ka pienācis laiks atgriezties dzimtajā pilsētiņā, lai 

atbalstītu vectēvu. Eidrienas māte ir pārliecināta, ka meita šādi iznīcinās savu 

biznesu. Bet Eidriena klausa savai sirdsbalsij. Viņa nenojauš, ka šis lēmums 

kardināli mainīs viņas dzīvi… Par pārcelšanos zina arī kāds, kurš Eidrienai jau 

gadiem ilgi raksta draudu vēstules. Tās tiek sūtītas arvien biežāk. Vai šis svešinieks 

tiešām grasās nodarīt viņai pāri? 
 

Katrs lauztais zvērests 

Pīters Svonsons 

Kad Ebigeila Baskina savā vecmeitu ballītē iedzer mazliet par daudz un ļaujas 

gadījuma sakaram ar kādu svešinieku, viņa to uzreiz nožēlo. Jo Ebigeila patiešām 

mīl savu topošo vīru – Brūsu Lembu, miljonāru ar plašu sirdi. Viņa nolemj šo 

kļūmīgo soli aizmirst un vairs nekad neatkārtot. Tomēr izsapņotais medusmēnesis 

pārvēršas par murgu, kad Ebigeila saprot, ka svešinieks ir viņai sekojis. Vai izstāstīt 

Brūsam par vajātāju un sabojāt idillisko medusmēnesi? Varbūt jātiek ar visu galā 

pašai? Turklāt uz salas sāk notikt kaut kas dīvains – Ebigeila naktī ierauga 

pārbijušos un ievainotu sievieti, kura ieskrien mežā un pazūd. Neviens no kūrorta 

darbiniekiem netic Ebigeilas redzētajam. Arī viņas brīnišķīgais vīrs ne. Katrs 

lauztais zvērests ir nervus kutinošs stāsts par to, cik atriebīgs var kļūt pieviltais 

mīlētājs. Un cik grūti ir saprast, kurš patiesībā ir ļaundaris un kurš – cietējs. 

Pīters Svonsons, pasaulslaveno romānu “Līdz nāve mūs šķirs” un “Meitene ar 

pulksteni sirds vietā” autors, tiek dēvēts par jauno klasiķi psiholoģiskā trillera žanrā. 
 

Lietas, kuras es 

neizsviedu 

Marcin Wicha 

 “Lietas, kuras es neizsviedu” – eseju krājums, kas veido rūgti asprātīgu vienotu 

vēstījumu, kurš aizraus tos, kam nav sveša attiecību pārskatīšana ar savu dzimtu un 

paša vietas meklējumi šajā gadsimtā – pēc visa, ko mantojumā atstājis iepriekšējais. 

Galvenajam varonim no jauna jāveido attiecības ar cilvēku, no kura palicis tikai 

nolasītu grāmatu krāvums un kura tēls atmiņās nav viennozīmīgi saulains, – ar māti. 

Piešķirot autoram balvu par šo eseju krājumu, kurā iekļautie notikumi un atmiņas 

sniedz romāna cienīgu cilvēciskas pieaugšanas ilustrāciju, poļu literatūrzinātnieks 

profesors Mareks Zaleskis teicis: “Marčins Viha raksta par maigumu, par ko mēs 

ikdienā kaunamies, un dara to tā, ka mums vairs nav par ko kaunēties.” (Gazeta 

Wyborcza) 
 

Vīrieši manā situācijā 

Pērs Pētersons 

Svētdiena, 1992. gada septembris. Arvida Jansena dzīvoklī Bjelsenē agri no rīta 

iezvanās telefons. Zvana pavisam izmisusi Tūrida, viņai nepieciešama palīdzība, 

taču viņa nezina, kur atrodas. Arvids atrod viņu pie slēgtas dzelzceļa stacijas un 

aizved uz rindu māju Šetenē, kur Tūrida un abu trīs meitas dzīvo jau gadu. Mājā 

Arvids neatrod nekādas pēdas no viņu kopīgās dzīves. Itin kā viņš būtu izdzēsts. 

Pa šo gadu, kopš Tūrida viņu pametusi, Arvids ir klīdis no bāra uz bāru Oslo centrā, 

automašīnā braucis gar savām bērnības vietām, cauri Austrumnorvēģijas mežiem 

vai pāri Zviedrijas robežai uz Arvīku Vermlandē. Šajā septembra svētdienā viņš 

varbūt atradīs atbildi uz jautājumu, kāpēc viss notika tā, kā notika. Taču lielākais 

pārbaudījums nāks vēlāk, kad viņu vajadzēs vecākajai meitai Vigdisai. 

Romāns “Vīrieši manā situācijā” reizē maigi un nežēlīgi portretē vīrieti, kas 

pakāpies malā no dzīves. 

Pērs Petersons ir viens no Norvēģijas starptautiski atzītākajiem rakstniekiem. 

Latviešu valodā arī viņa romāni “Prom ārā zirgus zagt” un “Es nolādu laika upi”. 
 

Vajātājs Slavena detektīvromānu rakstnieka sievu atrod mirušu sēžam pie galda ar smīnā 

sastingušu seju. Kad no jūras izskalo vēl vienu sievietes līķi, top skaidrs – 



Makss Sēks slepkavības nebeigsies, ja vien neizdosies notvert noziedznieku, kurš prasmīgi 

atdarina romānu sižetus. Kā lai notver slepkavu, kurš allaž ir vienu soli priekšā 

izmeklētājiem?  

Izdevniecības "Latvijas Mediji" laidusi klajā somu rakstnieka, producenta un 

scenārista Maksa Sēksa pirmo grāmatu sērijā par izmeklētāju Džesiku Niemi 

“Vajātājs”.  
 

 


