
Jaunās grāmatas
Maijs

“Vislielākais Noslēpums” ir kvantu lēciens, kas
aizvedīs lasītāju ceļojumā ārpus materiālās
pasaules robežām uz garīgo sfēru, kur pastāv
visas iespējas. Šajās lappusēs ietvertās
mācības atklāj pieejamas un uzreiz
izmantojamas prakses, kā arī dziļas
atklāsmes, kas palīdzēs atbrīvoties no bailēm,
nedrošības, trauksmes un sāpēm. Viedie vārdi,
kurus senatnē un mūsdienās teikuši garīgie
skolotāji no visas pasaules, bagātina.

Šī ir Zanes Eniņas otrā grāmata, kas vēsta par
ceļojumu ar auto, četros mēnešos šķērsojot
Kanādu un ASV. Lasītāji varēs piedzīvot
atkalredzēšanos ar vairākiem grāmatas
“Nekaunīgais pingvīns” varoņiem un kopā
sēdēt kempingos ar karstu ogļu pannu zem
krēsla, šķērsot ziemeļu polāro loku, ķert foreles
un kalnu skatus, kā arī iepazīties ar lāčiem un
citiem ceļabiedriem.

Bērna, Ronda.  Vislielākais noslēpums

Eniņa, Zane.  Uz Aļasku un atpakaļ



Grāmatas mērķis ir piedāvāt skolotājiem,
skolēniem un arī skolēnu vecākiem iepazīties
ar faktoriem, kuri ietekmē skolēnu un skolotāju
pašizjūtu skolā. Piedāvāti padomi un metodes,
kā uzlabot skolēnu un skolotāju pašizjūtu.
Satura izklāstā izmantoti 2019. gadā un 2020.
gadā anketēšanā un intervijās gūtie
secinājumi par skolotāju, skolēnu un viņu
vecāku savstarpējām attiecībām un skolēnu un
skolotāju pieredzes stāsti. 

B. Obama iedvesmoja noticēt demokrātijas
spēkam - bijušā ASV prezidenta saistošs un
dziļi personisks stāstījums par to, kā top
vēsture. Memuāru pirmajā grāmatā B. Obama
iezīmē neticamo ceļu, kas aizrautīgam, ideālu
pārņemtam melnādainajam jauneklim ļāva
kļūt par ASV 44. prezidentu. Ļoti personiski
viņš apraksta savu politisko gājumu un
prezidentūras pirmo termiņu, kurā nav trūcis
dramatisku notikumu.

Lemešonoka, Inta. Skolēnu un skolotāju
pašizjūta skolā 

Obama, Baraks.  Apsolītā zeme



 Vairāku gadu garumā E. Olupe ir veikusi
apjomīgu tematisku pētījumu par, iespējams,
pašu neizbēgamāko un varenāko dabas
fenomenu uz Zemeslodes – vēju.  Saistošā
veidā un lieliskā valodā vējš aplūkots no
visdažādāko jomu skatpunktiem. Grāmatā
pārstāvēta gan meteoroloģija, gan folklora,
gan daba, gan kuģniecības vēsture, gan
sports, gan Latvijas industriālās kultūras
mantojums.

Grāmatā aprakstītais ir noderīgs ne vien
bērnu attīstībā, psiholoģijā un izglītības
procesā, bet bagātina un ļauj arī
pieaugušajiem atklāt pasauli un zināšanas
no jauna, kā arī attīstīs prasmi daudziem
nozīmīgiem procesiem pieiet psiholoģiski.
Izlasot grāmatu, rodas viens vienīgs
secinājums - viss ģeniālais ir vienkāršs.
Mācīšanās un mācīšana var būt vienkārša,
ja šim procesam pievēršam vērību, tas ir,
veltām kaut nelielu laiku šiem procesiem,
bet darām to kvalitatīvi. 

Olupe, Edīte.  Vēju grāmata

Demitere, Daiga.  Atver sirdi Montesori 



Aizvainojoši, apsūdzoši, pazemojoši vārdi līdz
ar citām izpausmēm ir būtiska emocionālās
vardarbības sastāvdaļa. Emocionālā
vardarbība – šis termins dzirdams arvien
biežāk, un tas ir labi – mēs mācāmies šo
ļaunumu nosaukt, atpazīt, apzināt, līdz ar to
meklējam iespējas pret to cīnīties un uzvarēt.

Šī ir jau otrā grāmata, ko bijušais Ventspils mērs
velta pret viņu uzsāktajām kriminālprocesam.
Pirmā tika izdota ar papildvirsrakstu "Par
parādu atprasīšanu no "SWH Rīga", bet jaunās
grāmatas papildvirsraksts ir "Mērķis iznīcināt
Lembergu. 2. cēliens".

Endžela, Beverlija.  Atbrīvojies no
emocionālās vardarbības

Lembergs, Aivars.  Kriminālprocess kā atriebība



Pirmie pieci gadi bērna audzināšanā mēdz būt
satraukuma un raižu pilni, bet lielākajai daļai
vecāku neviena cita problēma nešķiet tik
nozīmīga kā miega trūkums. Nereti vecākiem,
cenšoties balansēt starp vēlmi izgulēties,
sabiedrības gaidām un bērna vajadzībām,
miega jautājums pārvēršas par cīņu, kurā
diemžēl kāds vienmēr paliek zaudētājos. Taču
tam tā nevajadzētu būt.

20. gadsimta 20. gados čeka izdomāja operāciju
“Trests”, kas palīdzēja Padomju Savienībai sekot
līdzi balto migrantu gaitām, sēja intrigas un
mānīja citu valstu izlūkus. Šī stāsta tēli ir
visnoslēpumainākie personāži Somijas vēsturē:
Latvijā dzimušie [Eduards?] Operputs un Vilis
Jurcēns, kā arī Operputa iespējamā mīļākā –
gudrā Marija. Tas ir arī vēstījums par meistarīgo
britu spiegu un Džeimsa Bonda prototipu Sidniju
Reiliju, kurš iekļuva slazdā. Šie un daudzi citi
personāži ietekmēja nepieteiktā Somijas un
PSRS spiegošanas kara gaitu. 

Okvela-Smita, Sāra. Maigā miega grāmata

Rislaki, Juka.  Starp dzīvību un nāvi 



Kā aizsargāt savu likteni, pilnvērtīgu dzīvi,
veselību un mīlestību? Kad pienāk tas laiks, kad
jāizšķiras, kam ticēt un kā rīkoties? Tik daudz
bijis apmānīto vai vienaldzīgo un tumšiem
spēkiem kalpojošo… Kā piebūrums no intīma
var kļūt globāls? Pārāk ilgi tas jau turpinājās
slepeni, lēni, iznīcinoši, bet jebkura piebūruma
laiks ir ierobežots. Viss reiz nāk atklātībā un
izgaismots ļaunums zaudē spēku. Patiesos
notikumos un faktos balstīta, aktuāla un
svarīga grāmata.

Balstoties uz savu ceturtdaļgadsimta ilgo
pieredzi, apceļojot daudzas pasaules valstis,
rakstnieks un investors Ručīrs Šarma savos 10
noteikumos izaicina tradicionālo ekonomikas
mācību grāmatu patiesības par to, kas ir svarīgs
un kas nav svarīgs spēcīgai ekonomikai. Viņš
parāda, kāpēc veiksmīgas valstis labprāt
pieņem robotus un migrantus, dod priekšroku
demokrātiskiem līderiem, nevis autokrātiem,
ievēlē harismātiskus reformatorus, nevis
tehnokrātus un nepievērš uzmanību debatēm
par lielas vai mazas valsts pārvaldes
priekšrocībām.

Ruks, Māris.  Piebūrums-19

Šarma, Ručīrs.  10 noteikumi veiksmīgām valstīm 



Grāmatā aprakstītās sportistu sagatavošanas
metodes, fizisko īpašību attīstīšanas vingrinājumi,
to fizioloģiskā iedarbība uz organismu,
aprakstītās kļūdas treniņu darbā, kuras diemžēl
joprojām ir sastopamas un jānovērš, — nav
zaudējušas aktualitāti arī mūsdienās. Tieši tāpēc
grāmata ir pieprasīta un interesanta treneriem,
sportistiem — visiem, kuri nodarbojas ar sportu
visdažādākajos sportisko sasniegumu līmeņos.
Nemainīgas ir zināšanas par dažādu traumu
rašanās cēloņiem, par rīcību traumu gadījumos un
traumu novēršanas iespējām.

Ievedis noslēpumainajā un sarežģītajā
smadzeņu pasaulē, autors uzdod itin kā
ikdienišķus jautājumus: Kāpēc mums patīk
pārēsties? Kāpēc mostamies noguruši? Vai
veģetārs uzturs vienmēr ir veselīgs? Kāds uzturs
nepieciešams traumētām smadzenēm? Kāpēc
kafija rada tādu labsajūtu? Taču grāmatā izskan
arī tādi jautājumi, kas pirmajā brīdī varbūt šķiet
nenopietni, piemēram: Kādēļ augiem ir tik
spēcīga ietekme uz mums? Vai augi kontrolē
cilvēkus?

Trenera rokasgrāmata

Venks, Gērijs.  Smadzenes un pārtika 


