
Programma “Grāmatu iepirkums
publiskajām bibliotēkām”

 "Leimaņu dzimtas stāsts" ir personisks piecu
Leimaņu dzimtas pārstāvju – Baibas
Indriksones, Aivara, Guntas, Gusta un Elzas
Leimaņu – stāsts par viņu pašu, kā arī vīra,
tēva un vectēva, ievērojamā kinorežisora
Aleksandra Leimaņa dzīvi un darbu. Dzimta,
kuras pārstāvji radījuši skatītājiem nozīmīgas
un iemīļotas filmas, teātra un baleta izrādes un
lomas, atklāti dalās domās par darbu, laiku,
kurā dzīvojuši, un savstarpējām attiecībām.

“Fantoma lieta” ir ceturtais romāns par
izmeklētājiem Asnāti Griezi un Juri Zvirbuli.
Šoreiz viņiem tiek uzdota lieta, kas izskatās
pēc pašnāvības. Kaut arī nav nekādu
pierādījumu, abu pieredze liek domāt, ka tā
tomēr varētu nebūt bijusi pašnāvība. Taču
kam gan ievajadzējies nogalināt Parīzē
strādājošo Bellu Lielezeru, kurai Latvijā nav
ne īsti draugu, ne ienaidnieku?

Brūvere, Ilona.  Leimaņu dzimtas stāsts

Bula, Rolanda.  Fantoma lieta 



Autors izvēlējies 15 operas, par kurām tiek
stāstīts saistībā ar plašu kultūras, mākslas,
mūzikas, literatūras, sociāli politiskās utml.
vēstures fonu. Viņa pieeja ir ļoti laikmetīga,
holistiska, viņam labi padodas atklāt katras
aplūkotās operas horizontālos un vertikālos
kontekstus, proti, parādīt konkrētā darba
saistību ar tā laika norisēm citās laikmetīgajās
sabiedrības dzīves jomās, kā arī atsegt ideju
attīstību laika gaitā, atbalsis no iepriekšējiem
laikiem un ideju tiekšanos nākotnē.

Grāmatā apkopotas lietderīgas atziņas, kas
noderēs pilnveidojoties un kļūstot par aizvien
kompetentāku publisko runātāju. Paustā
informācija pārbaudīta gan praksē, gan
zinātniski un balstīta uz izcilāko publisko
runātāju pieredzi. Apgūstot šajā grāmatā
mācītās tehnikas, spēsiet veidot rezultatīvas un
veiksmīgas publiskās attiecības.

Hanovs, Deniss.  Sarkanā samta stāsti 

Kraģis, Indars.  Oratora meistarība  



Grāmatā komentēta Krimināllikuma IX-XVII
nodaļa, tas ir, 71.-174.pants. Kopš iepriekšējā
izdevuma nākšanas klajā šajās Krimināllikuma
nodaļās notikušas vairākas izmaiņas.
Krimināllikums arī papildināts arī ar jaunu IX-1
nodaļu, kas skar ar terorismu saistītos
noziegumus. Nākusi klāt arī jauna tiesu prakse,
judikatūra, teorētiskās nostādnes. Tas viss
noteicis nepieciešamību autoriem būtiski
papildināt savus iepriekšējos Krimināllikuma
komentārus.

V. Liholaja turpina 2020. gadā iznākušajā tāda
paša nosaukuma izdevumā aizsākto tēmu –
noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas izvērtēšana
Latvijas tiesās izskatītajās krimināllietās. Autore
analizē noziedzīgus nodarījumus
tautsaimniecībā, nodarījumus pret vispārējo
drošību un sabiedrisko kārtību, pret satiksmes
drošību, kā arī pret pārvaldības kārtību un
jurisdikciju. 

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma
komentāri  

Liholaja, Valentija.  Noziedzīgu nodarījumu
kvalifikācija   



Mikus Skruzītis (biežāk zināms kā Skruzīšu
Mikus) (1861–1905) dzimis Sēlijā, Neretas
pagasta "Stanānos". Bijis latviešu etnogrāfs un
folkloras pētnieks, viens no pirmajiem latviešu
tautastērpu pētniekiem, kā arī Latviešu
literārās biedrības loceklis.

Vasko Popa (1922-1991) bija viens no
spožākajiem Dienvidslāvijas 20. gs. otrās puses
dzejniekiem ar unikālu, savdabīgu poētiku, kas
guva ievērību ne tikai dzimtenē, bet arī
starptautiskajā literārajā pasaulē. Dzimis etniski
raibajā Banatas reģionā ģimenē ar rumāņu
saknēm, Popa savu dzīvi un literāro karjeru
saistīja ar Serbiju, rakstīja serbu rakstu valodā.

Ozoliņa, Lidija.  Mikus Skruzītis -
nepiedodami aizmirstais  

Popa, Vasko.  Vilka ciltsraksti  



Grāmata paver citādu redzējumu par Briseli,
Eiropu, tā nav ceļvedis pilsētas aplūkošanai
tūristu skrējienos. Pandēmija pavēra logu
dažādām dzīves un skatu panorāmām. Tad
tapa mīlestības stāsti arī par pilsētu. Brisele -
noskaņās un dažādās izjūtās. Brisele - arvien
no jauna atklājama. Ne garlaicīga, ne pelēka,
bet šarmanta un izsmalcināta, dārga un
dzirkstoša šampanieša vērta. 

Kolektīvā monogrāfija ir novatorisks izdevums
latviešu literatūras vēsturē ne tikai kā
visaptverošs E. Virzas darbības un literārā
devuma skatījums, bet tas arī atklās, kā latviešu
literatūrā un kultūrā nostiprinās
nacionālkonservatīvs labējs pasaules skatījums
un kā tiek nostiprināta Latvijas valsts ideja.

Salmgriezis, Ģirts.  Briseles pastkartes

 Edvarts Virza: ideologs, karavīrs, dzejnieks  



Latviešu un cittautu romantiskās
dzejas antoloģija.

Jauku lasīšanu!

Zilā puķe


