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Judina, Dace.  Ēnas spogulī : attiecību stāsts : samezglojumi, pārpratumi, 

meklējumi, pāridarījumi, noziegumi, mīlestība / Dace Judina ; Nataļjas 

Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 

2019. - 239, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 1/2019 (235). - Šis ir attiecību stāsts. 

Trīs sieviešu - Laimas, Gunas un Dagnijas - dzīves līkloči, kas jauši vai 

nejauši savijas, krustojas, atlaižas un aizvirpuļo tālāk. Jauno ģimenes māti 

Laimu Lūsi no šķietami mierīgās dzīves izrauj viņas pirmā vīrieša Alena 

negaidītā parādīšanās pēc desmit gadu klusēšanas. Atmiņas ir ne tikai 

sievišķīgi sāpīgas, bet glabā arī kādu tumšu noslēpumu. Guna savukārt 

pārņemta ar ideju - atrast pirms četrdesmit gadiem pazudušo tēvu. Viņas abas 

meklē palīdzību pie trešās, vecākās draudzenes - psiholoģes Dagnijas, kurai 

pašai dzīvē šobrīd nav spožākais posms Dagnijas darba kabinetā ir spogulis. 

Liels, sens, kokgriezumiem rotātām malām. Visiem apmeklētājiem šķiet, ka 

atspulgi tajā ir citādi – dziļāki, asāki, patiesāki... ISBN 9789934155673 

 

Bula, Rolanda, rakstniece, izmeklētāja, 1964-.  Stopētāju lieta : 

detektīvromāns / Rolanda Bula ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka 

vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 222, [1] lpp. - (Zvaigznes 

detektīvu klubs). - Romāns reāli ataino policijas izmeklētāju ikdienu. Sižeta 

pamatā nav kāda konkrēta krimināllieta, taču sasaistes ar reāliem notikumiem 

ir daudz. Izmeklētāja Asnāte Grieze un operatīvais darbinieks Juris Zvirbulis 

kādā Zemgales mazpilsētā izmeklē jaunas studentes nāves apstākļus. Šis 

gadījums ir kā neredzamas virtenes pēdējais redzamais posms, aiz kura 

pavelkot parādās vesela rinda citu aizdomīgu notikumu, par kuriem nav ziņots 

vai arī tie ir paslīdējuši garām vecāku un tiesībsargu uzmanībai. ISBN 

9789934073625 

 

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Saulesbrāļi : garstāsts / Ēriks Kūlis ; Kristas Jūlijas 

Kreišmanes vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

2019. - 174, [1] lpp. ISBN 9789934077364 
Liepājas rakstnieka Ērika Kūļa garstāsts "Saulesbrāļi" noslēdz prozas daiļdarbu idejisko 

triloģiju, kurā ietilpst apgādā publicētie romāni “Vecīt, bez komentāriem...” un “Atsaldētais”. 

Rakstnieks nepaguris aicina iedziļināties to cilvēku domāšanā, kuru rīcība nav savienojama ar 

sabiedrības ierastajiem priekšstatiem par tikumību, un rāda, ka viņi dzīvo tepat, starp mums. 

Zenons Bišmārks dzīvi uztver samērā viegli un vienkāršoti, jo viņam nekas nepieder, izņemot 

to, kas mugurā un vēderā. Tāds pats ir arī bijušais armijas biedrs un tagadējais čomaks Afoņa. 

Abiem jānopūlas, lai sevi nodrošinātu ar eksistences līdzekļiem, kuru īsajā sarakstā 

neiztrūkstošs ir alkohols. Abi bieži darbojas visai ekstrēmos apstākļos un nonāk riskantās 

situācijās, kas var beigties traģiski, un ar Afoņu tā gandrīz arī notiek. 

Līdz šim Zenons daudz maz ticis pāri visām likstām ar spītīgu, dabasbērnam raksturīgu 

optimismu. Savu bezpajumtnieka kodeksu viņš īsteno ar dzelžainu pārliecību un apbrīnojamu 

pašcieņu. Turklāt vīrietim ir arī mīļotā sieviete Lēta, kas gan nav bijusi pārāk uzticīga, toties 

uzticama gan. Taču pēdējā laikā Zenonam nākas saņemt ne tikai morālus belzienus vien. Ja 

saule pēc Dieva gribas spīd pār labajiem un ļaunajiem vienādi, tā tomēr mēdz novērsties arī 

no saviem “brāļiem”, un tad ar paļaušanos uz aklu veiksmi izrādās par maz. 
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Vensko, Sandra.  Adele : romāns / Sandra Vensko ; redaktore Gundega 

Blumberga ; Jāņa Esīša dizaina apstrāde. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 

327, [1] lpp. ISBN 9789934546723 
“Kā nokļūt miera ostā? Nu kaut vai aizirties pēdējiem spēkiem uz salas, kur neviens neprasa, 

kas ar tevi, Adele, notika? Pēc stundas man jābūt pie psihoterapeita.  

No vienas puses, labi. Lai tas prāta mocītājs pūlas un meklē atbildes manā vietā. No otras – 

par ko naudu maksāju? Par sāpēm, ko sarunas rada? (..) 

– Tu jūties kā cietēja?  

– Pirms astoņiem gadiem, kad pirmoreiz ienācu šajā telpā, es jutos kā cietēja. Un arī tagad 

jūtos kā cietēja. Esmu runājusi tikai un vienīgi par jūtām. Par vainas apziņu atbildu es pati 

sev. Savu terapiju vēlos beigt… Paldies. (..) 

Vai esmu izdarījusi pareizu izvēli un kāda būs mana dzīve turpmāk? Mani mēģinājumi sevi 

mierināt ar domu, ka Fridrihs ir saprātīgs, pretimnākošs, arī gatavs uzupurēties manis dēļ, 

pārbauda manu attiecību stiprumu. Nē, nu var noticēt visam, arī stāstam par mīlestību…” 

(Sandra Vensko "Adele") 

 

Ārzemju literatūra 
 Abdullajevs, Čingizs.  Sarautā saikne / Čingizs Abdullajevs ; no krievu 

valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: 

Normunds Tiltiņš. - [Rīga], 2018. - 276, [3] lpp. - (Kriminālnoslēpumu 

meistars). - Divi laulāti pāri nolēmuši padraiskoties - nodoties grēcīgām 

svingeru izklaidēm. Bauda izrādās visai apšaubāma, turklāt nākamajā dienā 

viens no neveiksmīgajiem svingeriem viesnīcas numurā tiek atrasts 

nogalināts. Pats interesantākais, ka aizdomās slepkavībā tiek turēts eksperts 

analītiķis Drongo. Šoreiz viņam tas ir goda jautājums - atrast īsto slepkavu. 

ISBN 9789984880365 

 

Moriartija, Laiena.  Deviņi pilnīgi svešinieki / Laiena Moriartija ; no angļu 

valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; 

redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 505 lpp. ISBN 

9789984359298 
Vai desmit dienas kūrortā tiešām var mainīt dzīvi uz visiem laikiem?  

Svešinieks uz ielas, svešinieks mājās, sveša seja spogulī. Kas tu esi? Cik labi tu sevi pazīsti? 

Cik labi tu pazīsti sev tuvos cilvēkus, un cik labi viņi pazīst tevi?  

Ekskluzīvā Austrālijas atpūtas kompleksā ierodas deviņi svešinieki. Katrs ar savu pagātni, 

noslēpumiem un dvēseles sāpēm. Katrs ar cerību beidzot izkļūt no savu problēmu apburtā 

loka. Viesiem tiek apsolīts, ka desmit dienas šajā kūrortā viņus pilnībā pārvērtīs. Viņiem nav 

ne mazākās nojausmas, kādus pārbaudījumus sagādājusi ekscentriskā kūrorta īpašniece. Cik 

tālu katrs no šiem cilvēkiem būs gatavs iet, lai mainītos? 

 

Restlunda, Brita.  Monmartras šarms : romāns / Brita Restlunda ; no zviedru 

valodas tulkojusi Rute Lediņa ; Natālija Kugajevskas vāka dizains ; redaktore 

Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 334, [1] lpp. - Mansibū, 

neliela veikala īpašnieka, dzīve rit klusi un nesteidzīgi, līdz kādu dienu viņu 

uzrunā nepazīstama sieviete, lūdzot novērot viņas draugu, kurš dzīvo ielas 

pretējā pusē. Pārsteigdams pats sevi, Mansibū piekrīt, un pēc šīs dienas nekas 

vairs nav tā kā agrāk. Tajā pašā laikā tuvējā kafejnīcā sēž Helēna. Pie viņas 

pienāk kāds vīrietis un pajautā, vai viņa gaidot Belivjē kungu. Tā kā dzīve 

šobrīd ir tik sasodīti garlaicīga, Helēna samelo un atbild: "Jā". Kad Helēnas 

un Mansibū ceļi krustojas, atklājas, ka skaistā pilsēta savās kafejnīcās un 

iekšpagalmos glabā vairāk noslēpumu, nekā tās iedzīvotāji vai viesi vispār 

spēj iedomāties... ISBN 9789934074622 
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Šetuka, Džesika.  Sievietes pilī : romāns : [vēsturisks un sadzīvisks ieskats 

Otrā pasaules kara izpostītajā Vācijā] / Džesika Šetuka ; no angļu valodas 

tulkojusi Monta Kļaviņa ; vāka mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu ; 

atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 343, [1] lpp. - 

(The New York Times bestsellers). ISBN 9789934202537 
Romāna darbība noris Otrā pasaules kara izpostītajā Vācijā, kur zem reiz greznās un dzīvīgās, 

bet nu panīkušās un izdemolētās fon Lingenfelu dzimtai piederošās pils jumta dzīve savedusi 

kopā trīs it kā līdzīgas, bet tajā pašā laikā tik dažādas sievietes — Mariannu, Benitu un Anju.  

Marianna fon Lingenfela, kura reiz savam vīram Albrehtam un viņa izveidotās pret Hitleru 

vērstās pretošanās kustības biedriem apsolījusi atrast un pasargāt viņu sievas un bērnus 

neizdevušās nacisma sagrāves operācijas gadījumā, pat trūkumā un izmisumā spēj prasmīgi 

tikt galā ar visām dzīves problēmām. Taču, par spīti striktajai apņēmībai ar visu tikt galā 

pašai, ne vienmēr viss notiek tā, kā viņa iecerējusi. Katrai sievietei ir savi pagātnes 

noslēpumi, kuri nemitīgi ietekmē visādi citādi it kā pamazām ierastajās sliedēs iegājušo dzīvi.  

Ar Otrā pasaules kara radītā posta un iznīcības spilgti atainotajām ainām romāns nemanot 

ievelk lasītāju tolaiku pasaulē, sniedzot vēsturisku un sadzīvisku ieskatu tajā, kā karš 

ietekmēja un mainīja cilvēku dzīvi. Lasītājam iespējams sekot līdzi varoņu dzīvei daudzu 

gadu desmitu garumā, iepazīstot nebeidzamos viņu likteņu mestos līkločus... 

 

Klīvs, Pols.  Dzīvības kurjers : romāns / Pols Klīvs ; no angļu valodas tulkojis 

Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : 

Kontinents, [2019]. - 461 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Kad neredzīgā 

Džošuas tēvs policists iet bojā kādas izmeklēšanas laikā, puisim tiek dota 

unikāla iespēja - operācija, kas viņam ļautu redzēt ar tēva acīm. Iepazīstot 

pasauli, kuru reiz spējis izjust tikai ar citām maņām, Džošua piedzīvo 

neparastus atmiņu uzplaiksnījumus: tajos redzamas ainas, kuras šīs acis 

skatījušas senāk. Džošua sāk meklēt atbildes. Ar ko tēvs, būdams policists, 

patiesībā ir nodarbojies? Kas ir svešinieks, kurš vēlas viņu nogalināt? Kādēļ 

acis rāda to, ko Džošua pats nav piedzīvojis?. ISBN 9789984359311 

 

Hants, Toms.  Killera izvēle : psiholoģiskās spriedzes trilleris ; vai tu būtu 

gatavs nogalināt, lai glābtu mīļoto? / Toms Hants ; no angļu valodas tulkojis 

Jāzeps Springovičs ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 

2019. - 383 lpp. - (The New York Times bestsellers). - Oriģinālnosaukums: 

Tom Hunt. Killer Choice. ISBN 9789984359328 
Gerija Fostera dzīve ir ievirzījusies pareizajā gultnē. Pēc gadiem ilgiem pūliņiem viņa sieva 

Beta beidzot ir gaidībās, un viņš tikko uzsācis savu biznesu. Taču viens acumirklis sagrauj 

ilūzijas par laimīgu nākotni. Gerija sievai tiek atklāta nāvējoša slimība. Viņas vienīgā cerība 

ir dārga eksperimentālā terapija ārzemēs, kuru viņi nevar atļauties. Un sievietei atvēlētais 

laiks iet uz beigām. Piepeši ar Geriju sazinās kāds svešinieks un piedāvā nepieciešamo naudas 

summu. Ir tikai viens noteikums. Gerijam kāds ir jānogalina. 

 

Teilore, Lulū.  Sniega roze : romāns / Lulū Teilore ; no angļu valodas 

tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta 

Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2019. - 492 lpp. - Pēc traģiska nelaimes 

gadījuma ģimenē Keita kopā ar savu meitiņu aizbēg, atstājot neziņā satriekto 

vīru un tuviniekus. Sieviete ir mainījusi vārdu un apmetusies kādā vientuļā 

mājā, cerot, ka tā būs drošības un miera osta viņai un meitai. Tomēr izrādās, 

ka šai mājai ir savi noslēpumi – caur tukšajām istabām vējo gan neizmērāma 

laime, gan lielas ciešanas. Atklājumi par mājas pagātni liek arī pašai Keitai 

atcerēties notikumus, no kuriem viņa ir aizbēgusi. Un atzīt vissāpīgāko 

patiesību pasaulē. ISBN 9789984359335 
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Hokinsa, Paula.  Ūdenī : trilleris / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis 

Armīns Voitkāns ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 

382, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris). - Neuzticies rāmai ūdens virsmai. Nekad 

jau nevar zināt, kas slēpjas dziļumā... Upē, kas plūst cauri pilsētai, tiek atrasta 

noslīkusi sieviete, vārdā Nela. Vasaras sākumā līdzīgs liktenis bija 

piemeklējis pusaugu meiteni. Viņas nav pirmās, kas zaudējušas dzīvību šajos 

tumšajos ūdeņos, tomēr viņu nāve iztraucē upi un tās pagātni, paceļot augšup 

sen nogremdētas patiesības... Nelas meita nu ir palikusi pavisam viena, un 

Džūlsai, kas savulaik aizbēga no pilsētas uz visiem laikiem, ir jāatgriežas, lai 

parūpētos par māsasmeitu un stātos pretī seniem noslēpumiem. Turklāt viņa 

apzinās, ka Nela nekad nebūtu lēkusi upē... ISBN 9789934078439 

 

Ouena, Nikija.  Zirneklis istabas stūrī : detektīvromāns / Nikija Ouena ; no 

angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; 

redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 335, [1] lpp. - 

(Zvaigznes detektīvu klubs). ISBN 9789934070440 
Kam ticēt? Kuru nodot? Kad bēgt? “Mans vārds ir Marija. Marija Martinesa. Esmu plastikas 

ķirurģe. Man ir 33 gadi. Dzimšanas vieta: Salamanka Spānijā... Un esmu notiesāta par katoļu 

priestera slepkavību...” Marija atrodas cietumā, bet apgalvo, ka nav vainīga, lai gan viņas 

DNS nozieguma vietā liecina par pretējo. Marijai ir Aspergera sindroms, un viņas domas un 

atmiņas ir juceklīgas un nesaprotamas... savāda telpa... svešādi cilvēki... kāds viņu novēro... 

Piekļūstot arvien tuvāk patiesībai, Marija nonāk starptautiskas sazvērestības noaustā tīklā un 

ir spiesta cīnīties ne tikai par attaisnošanu un brīvību, bet arī par savu dzīvību. 

 

Delanijs, JP.  Ideālā sieva : romāns / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi 

Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - 

Rīga : Kontinents, 2019. - 446 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Kad Ebija 

apjukusi pamostas slimnīcā, sieviete nezina, kas viņa ir un kā te nokļuvusi. 

Vīrietis Ebijai blakus apgalvo, ka ir viņas vīrs, ka Ebija ir talantīga 

māksliniece, mīloša māte savam mazajam dēlam un ideāla sieva. Viņš 

apgalvo, ka Ebija pirms pieciem gadiem cietusi traģiskā nelaimes gadījumā 

un, pateicoties tehnoloģiskam izgudrojumam, tikusi izglābta no nāves. Viņš 

apgalvo, ka viņi abi viens otru neprātīgi mīl un beidzot varēs būt kopā līdz 

mūža galam. Tomēr, pamazām liekot kopā atmiņu mozaīku, Ebija sāk 

apšaubīt šādu patiesību. ISBN 9789984359304 

 

Triks, Olivjē.  Vilka jūras šaurums : Ziemeļu trilleris / Olivjē Triks ; no 

franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča ; Induļa Martinsona vāka 

mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 

redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 446, [1] lpp. - 

(Ziemeļu trilleris). - Šķērsojot Vilka jūras šaurumu, bojā iet jauns 

briežaudzētājs. Drīz pēc tam mirušu atrod pilsētas mēru. Vai starp abiem 

notikumiem ir kāda saikne? Vai Erika nāve patiešām bijusi nelaimes 

gadījums? Policijas izmeklētāju Klemeta Nango un Ninas Nansenas atrastie 

pavedieni norāda uz seniem noslēpumiem... Vai noziegumiem varētu būt kāda 

saistība ar Ninas tēvu, kurš reiz bijis ūdenslīdējs naftas ieguvēs, bet jau 

gadiem pazudis bez vēsts? Olivjē Triks radījis spraigu trilleri, kurā ziemeļu 

nepieradinātā vide meistarīgi izgaismo atriebības un intrigu piepildītu 

detektīvstāstu. ISBN 9789934155574 
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Larka, Sāra.  Cerība pasaules malā : romāns / Sāra Larka ; no vācu valodas 

tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2019. - 237, [1] lpp. - Šo darbu var lasīt kā atsevišķu romānu. Taču tie, 

kam nav sveša Sāras Larkas triloģija "Balto mākoņu zemē", "Maoru dziesma" 

un "Kivi aicinājums", ar prieku sastapsies ar sev pazīstamiem un tuviem 

personāžiem - Gloriju, Džeku, Liliānu un viņu tagad jau pieaugušajiem 

bērniem, iztēlē izjutīs Kenterberijas līdzenuma plašumus, kalnu spirgto gaisu 

un uzzinās daudz interesanta par maoru tradīcijām. Autore lieliski ievij savā 

romānā patiesus notikumus un mazāk zināmus vēsturiskus faktus gan par Otro 

pasaules karu un poļu tautas deportācijām uz Sibīriju, gan par maoru kultūru 

un tradīcijām. ISBN 9789934078187 

 

Lindberga, Hanna.  Stokholmas virtuve : smalka intriga un spilgti varoņi : 

detektīvromāns / Hanna Lindberga ; tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas 

Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. 

- Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [2] lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). 

ISBN 9789934155758 
"Zelta pavāra” balvas pasniegšanas ceremonija ir gada spožākais notikums Stokholmas 

gardēžu dzīvē. Uz pasākumu ieradusies arī žurnāliste Solveiga Berga, taču smalkā 

pieņemšana pārvēršas murgā, kad viesu burzmā atskan šāviens. Vienlaikus Stokholmā 

atgriezies skandalozais fotogrāfs Lennijs Lī. Izcietis cietumsodu par pagātnes kļūdām, viņš 

vēlas sākt visu no jauna, iesaistoties ēdināšanas biznesā. Viss nav tik vienkārši, kā sākumā 

šķitis. Nejaušība Lennijam atkal liek satikt Solveigu... 

 

Dēnerte, Rodika.  Zahera viesnīca : romāns par kārdinājumu / Rodika 

Dēnerte ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. - 303, [1] lpp. - Oriģinālizdevums: Das Sacher : Die Geschichte 

Verfuhrung / Rodica Doehnert. ISBN 9789934078200 
Vīne, 1892.gads. Pēc sava vīra pēkšņās nāves Anna Zahere grib pati vadīt viesnīcu. Par spīti 

visiem šķēršļiem, jaunā atraitne beidzot izcīna sev patroneses vietu. Kamēr Anna, 

kūpinādama cigāru, savu iemīļoto bulterjeru ielenkta, kopā ar uzticamo personālu padara 

viesnīcu par leģendu, tajā sastopas divi laulāti pāri: princis un princese fon Traunšteini un 

Marta un Maksimilians Āderholdi, apgāda īpašnieki no Berlīnes. Un Zahera viesnīcā Vīnē 

savērpjas mīlas drāma... Šajā aizraujošajā romānā Rodika Dēnerte padara leģendāro viesnīcu 

par skatuvi saviļņojošu tēlu virknei. Viņa paver priekškaru, lai meistarīgi parādītu laikus, kas 

šķiet sen aizmirsti, stāsta par savu varoņu tiekšanos pēc dvēseles brieduma un seko viņu 

gaitām caur Eiropas monarhiju norietu līdz 20.gadsimta pretrunām. 
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Nozaru literatūra 
Vispārīgā nodaļa. (udk=0) 

 

Nacionālā enciklopēdija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; 

redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; 

dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants 

Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 862 lpp. : 

faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas. - Nacionālās enciklopēdijas 

sējums "Latvija" iekārtots tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu 

par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: 

vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts 

iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā 

aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, 

sports, kā arī pielikumi. Enciklopēdijai ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk 

nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, 

diagrammas, tabulas). Visu šķirkļu autori (kopumā vairāk nekā 200) ir 

attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā gadījumu - 

zinātnieki. - Redaktori arī: Astrīda Iltnere, Santa Jērāne, Asnāte Rībena. - 

Personu rādītājs: 815.-862.lpp. Latvija ISBN 9789984850610. 
 

Vēsture. Biogrāfijas. (udk=9) 

 

Neiburgs, Uldis.  "Grēka un ienaida liesmās!" : Latvijas Otrā pasaules kara 

stāsti / Uldis Neiburgs ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte 

Neimane ; literārā redaktore Zigrīda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 

400 lpp. : faksimili, portreti, ilustrācijas. - Bibliogrāfija: 390.-394.lpp. . - 

Personu rādītājs: 395.-400.lpp. - Grāmata "Grēka un ienaida liesmās!" ir 

izdevniecības "Lauku Avīze" 2014.gadā klajā laistā darba "Dievs, Tava zeme 

deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti" turpinājums. Jaunākajā grāmatā 

apkopoti 33 stāsti – raksti, kas savulaik publicēti laikrakstā "Latvijas Avīze" 

un žurnālā "Mājas Viesis". Tie ir pārstrādāti un papildināti ar pēdējos gados 

apzinātiem jauniem vēstures dokumentiem un pētījumiem, aculiecinieku 

liecībām un atziņām, kas diskusijās par Latvijas Otrā pasaules kara vēsturi 

izskanējušas publiskajā telpā. ISBN 9789934155376 

 

Bērnu literatūra 

 

Hāgerups, Klauss.  Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas : jaunākā skolas 

vecuma bērniem / Klauss Hāgerups ; Līsas Aisatū ilustrācijas ; no norvēģu 

valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2019. - [54] nenumurētas lpp. : ilustrācijas. - Anna ir gandrīz desmit 

gadus veca, un viņai ļoti patīk lasīt grāmatas. Tāpat kā vienai no viņas 

labākajām draudzenēm – bibliotekārei Monsenas kundzei. Kādu dienu 

Monsenas kundze pastāsta Annai par to grāmatu likteni, kuras guļ bibliotēku 

plauktos neviena nelasītas, – tās tiek iznīcinātas. Anna aizdomājas, kas notiek 

ar cilvēkiem, kas "dzīvo" šajās grāmatās. Vai arī viņi pazūd? Tā tas nevar 

palikt! Grāmatas ir jāglābj. Bet kā? Šis ir brīnumains, krāšņi ilustrēts stāsts 

lasīšanas gardēžiem jebkurā vecumā par mīlestību uz grāmatām un tiem, kas 

tajās mīt. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934079047 
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Staka, Agija.  Zvēri un abru taisītājs : pēc latviešu tautas pasakas / Agijas 

Stakas ilustrācijas un literārā apdare ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; 

redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 8 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas. - Pirmskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar 4 skaņu podziņām, 

ieskaņots Reiņa Briģa ierakstu studijā. ISBN 9789934077111 

 

 

Staka, Agija, 1969-.  Vecīša cimdiņš : pēc latviešu tautas pasakas / Agijas 

Stakas ilustrācijas un literārā apdare ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; 

redaktors: Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 8 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas. - Pirmskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar 4 skaņu podziņām, 

ieskaņots Reiņa Briģa ierakstu studijā. ISBN 9789934077104 

 

Poruks, Jānis, 1871-1911.  Tracis / Jānis Poruks ; ilustrācijas: Agija Staka ; 

Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; tekstu ierunāja 

Dainis Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 14 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar 7 skaņu podziņām, 

ieskaņots Reiņa Briģa ierakstu studijā. ISBN 9789934077388 

 

Grimms, Jākobs.  Vilks un septiņi kazlēni / Jākobs Grimms, Vilhelms 

Grimms ; māksliniece Agija Staka ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelūde ; 

redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 17 nenumurētas lpp. 

: ilustrācijas. - (Pasaku klasika). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 

9789934073427 
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