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Nacionālā botāniskā dārza 

speciāliste, pazīstamā rožu 

audzēšanas eksperte un lietpratēja 

ILMA NERETA šajā grāmatā ir 

apkopojusi visu, kas jāzina rožu 

mīļotājiem. Bagātīgi ilustrētajā 

izdevumā ir plaša, profesionāli 

uzticama un praktiski lietojama 

informācija katram, kuram jau ir savas 

rozes vai kurš vēl tikai gribētu tās 

iestādīt.

Citroni ir lieliska dabas velte. Tas, 

ka šie augļi ir pieejami, vienkārši 

sagatavojami, ērti lietojami un 

bez jebkādiem nevēlamiem 

blakusefektiem, rada cilvēkiem 

iespēju plaši izmantot citronu 

dziednieciskās īpašības ikdienas 

dzīvē: gan kopā ar zāļu tējām 

dažādu kaišu ārstēšanai, gan 

kulinārijā ēdienu garšas 

uzlabošanai, gan kosmētikā un 

pat mājsaimniecībā.

Šī grāmata, ko radījušas dārzkopības 

ekspertes – dārzeņkopības speciāliste 

MĀRĪTE GAILĪTE un žurnāla "Praktiskais 

Latvietis" žurnāliste ILONA KLOVĀNE –, 

atbild uz vairākiem būtiskiem 

jautājumiem: - kā pareizi novietot 

siltumnīcu - kādu segumu un 

konstrukciju izvēlēties - kā rūpēties par 

laistīšanu, vēdināšanu un 

apputeksnēšanu - kā sargāt no salnām 

- kā audzēt stādus - kādas šķirnes 

izvēlēties - ar ko mēslot un cik daudz -

kādi kaitēkļi un slimības apdraud 

siltumnīcu. "Siltumnīcas" domātas 

ikvienam, kas vēlas izmēģināt ko jaunu 

vai ļauties dārzkopības priekam bez 

iepriekšējās pieredzes.

Grāmatā stāstīts, kā mājas 

apstākļos pareizi un daudzveidīgi 

sagatavot zivis kūpināšanai, 

kādas izejvielas un kādu 

kūpināšanas veidu izvēlēties. 

Sniegti padomi, kā ierīkot 

vienkāršas kūpinātavas, un 

pievienotas receptes, kā šos 

kūpinājumus pasniegt.



Grāmatas autore ir Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmijas 

profesore, pedagoģijas doktore, 

psiholoģijas un sporta zinātnes 

maģistre. Monogrāfijā 

apkopotas būtiskākās 

psiholoģijas atziņas, kas ir 

aktuālas ikvienam sporta 

pedagogam un trenerim, kurš 

ikdienā strādā ar bērniem un 

jauniešiem vai ar profesionāliem 

sportistiem.

Grāmatā ietverta logopēdiska

spēle pirmsskolas un 

sākumskolas bērniem skaņu 

izrunas nepilnību novēršanai. 

Spēles pamatā ir darbības ar 

kārtīm.

Grāmatu var izmantot kā 

profesionāli pedagogi, tā 

vecāki.



52 nodaļās autors rāda,

kāpēc krīzes ļoti reti ir iespēju 

laiks,

kāpēc ir vērts atteikties no 

iespējām,

kāpēc informācijas 

pārbagātība noved pie 

negudras rīcības

un vēl daudz ko citu.

Rolfs Dobelli dod lasītājiem 

iespēju neklīst pa maldu 

ceļiem, bet mācīties no citu 

laipni pieļautajām kļūdām.

Inita Sila septiņpadsmit gadus 

strādājusi dažādos sieviešu 

žurnālos, visilgāk vadījusi 

"Ievu", populārāko žurnālu 

Latvijā. Bet pēc desmit 

gadiem šajā amatā, 

klausīdama savai sirdsbalsij, 

pieņēmusi drosmīgu lēmumu 

- aiziet. Taču Inita uzsver: viņa 

nav gribējusi mainīt darbu, 

viņa vēlējusies mainīt dzīvi.

"100 vēstules sievietei" ir Initas 

atklāsmes par savu dzīvi.

Lieliskais stāstnieks, ikgadējo 

putnu dienu aizsācējs Kārlis 

Grigulis šajā galvenokārt 

bērniem un jauniešiem 

sarakstītajā darbā aizrautīgi 

dalās savā pieredzē un 

zināšanās par dažādiem mežu, 

lauku un ūdeņu putniem, kurus 

var novērot Latvijai 

raksturīgajos četros 

gadalaikos.

Satīriski stāsti, dzejoļi.



Iznācis Anšlava Eglīša 

slavenā romāna "HOMO 

NOVUS" atkārtotais, īpašais 

izdevums ar krāsainiem 

ielikumiem no topošās 

kinofilmas "Homo Novus" 

filmēšanas un grāmatas 

autora ilustrācijām.

Eglītis raksturo un apraksta 

30. gadu Rīgu, ļaujot 

lasītājam tajā sazīmēt 

pazīstamas vietas un ainas.

Sešpadsmitgadīgajam Remīram Pusdēlam palicis 

pēdējais mācību gads tuvējā internātskolā. Viņa māte 

ir pārliecināta alkoholiķe, tēvs – ģimeni pametis, un 

puisim par sevi jārūpējas pašam. Viņam taču ir jāēd, 

mājās nav malkas, vajag jaunas krosenes un džinsa 

bikses, bet vēl vairāk gribas viedtelefonu – tādu krutu, 

lai varētu palepoties skolā vienaudžu vidū.

Pavisam nejaušs piedāvājums – ātri un viegli nopelnīt –

Remīra vēlēšanās tikpat ātri piepilda, un saule šķietami 

uzreiz sākusi spīdēt arī viņa pusē, kur vienīgā ēna ir 

mātes nopietnā slimība.

“Es rakstu par to, kas man svarīgs, 

kas sāpina, liek raudāt. Par to, ko 

mīlu un ko ienīstu. Par ilgām, 

zaudējumiem, vilšanos, spēku, 

darbu un politiku,” saka Linda 

Mūrniece un atver savas 

dienasgrāmatas lappuses arī 

lasītājam, jo šī ir “Gandrīz 

dienasgrāmata”.



„Tā ar mums vienkārši notika!” 106 gadu vecumā 

saka Jozefa Gebelsa sekretāre.

Savās atmiņās viņa ļauj mums ieraudzīt šausmu 

banalitāti.

Politologs Tore D. Hansens grāmatā analizē 

Brunhildes Pomselas atmiņas un konstatē 

pārsteidzošas paralēles starp pagātni un 

tagadni. Šī grāmata aicina atmosties. Brunhildes 

Pomselas piemērs rāda, kur var novest 

vienaldzība, ignorance un politiskas intereses 

trūkums.

Šis ir stāsts par diviem 

pāriem, kuri bija 

laimīgi, līdz iekāres 

spēks pilnīgi 

pārveidoja viņu dzīvi. 

Romāns lasītāju 

pārņem savā varā, 

liekot viņam 

aizdomāties par paša 

jūtām un dzīves 

vērtībām.

Kamilla Grebe ir 

zviedru rakstniece, 

kuras kriminālromāns 

“Ledus zem viņas 

kājām” ir tulkots un 

izdots vairāk nekā 

piecpadsmit valstīs.



Divpadsmit gadus vecais 

ģēnijs Viljams Ventons

joprojām mācās apieties ar 

savu neparasto kodu 

uzlaušanas talantu, taču, kad 

no muzeja Oksfordā 

noslēpumaini pazūd sens 

artefakts, Viljamam jāpošas 

savā līdz šim bīstamākajā 

piedzīvojumā...

Šī grāmatiņa palīdzēs 

bērniem iepazīt burtus 

jautrā un aizraujošā 

veidā, mežģot mēli un 

priecējot acis. Katram 

alfabēta burtam veltīta 

viena lappuse, kurā 

rakstnieka Māra Runguļa 

asprātīgos tekstus lieliski 

papildina draiskās Valtera 

Liberta Muzikanta un 

Gundegas Muzikantes 

ilustrācijas.

Grāmata ir noderīga 

ne tikai bērniem, kuri 

pamatā ir šīs 

grāmatas tiešā 

mērķauditorija, bet 

arī pieaugušajiem, 

kuri vēlas apgūt šo 

interesanto, bet visai 

sarežģīto spēli.

Mēdz gadīties tādas dienas, kad 

visi mājas iemītnieki ir ļoti aizņemti 

un nevienam nav laika 

parotaļāties ar Kiku Miku. Cik 

garlaicīgi, ja nav, ko darīt! Tādos 

brīžos neviļus rodas jautājums: kur 

pazūd laiks, ja tā nav ne mammai, 

ne tētim un pat ne vecmāmiņai?


