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Latviešu literatūra 

 

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Kā pa plānu ledu : romāns / Dzintra Žuravska ; 

vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : 

Sol Vita, [2019]. - 198, [1] lpp. - Romāns par cilvēku pārvarētajiem šķēršļiem 

viņu dzīves laikā. ISBN 9789984894881 

 

 

Švarca, Sandra.  Klusumu meklējot : detektīvromāns / Sandra Švarca ; Arņa 

Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 

- 221, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Meklētājs jau kopš agras 

bērnības baidās no trokšņa – viņš nespēj paciest pat putnu vai bērnu klaigas 

aiz loga. Un tās sievietes... Ja vien viņas nerunātu tik daudz un tik skaļi... Kad 

izmeklēšanas grupa no Rīgas ierodas attālajā novada centrā Pulkažos, atklājas, 

ka tur pazudušas vairākas sievietes. Ir veseli pieci aizdomās turamie, un visi – 

ciemā labi pazīstami un godājami vīri. Kurš no viņiem ir maniaks, kas meklē 

klusumu? Grāmata par ļaunumu un tā iemesliem, par to, cik svarīgs ir katrs 

mūsu solis, vārds, rīcība. Autore ir ne tikai centusies iedziļināties noziegumu 

aprakstā, bet arī meklējusi tā saknes, piedāvājot atminēt mīklu – kurš tad ir 

vainīgais? Lasītājam būs interesanti iejusties detektīva lomā!. ISBN 

9789934079665 

 

Lukjanskis, Egils, 1937-2008.  Kliedziens no debesīm : romāns / Egils 

Lukjanskis ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Nataļjas Kugajevskas vāka 

mākslinieciskais noformējums ; Ērika Hānberga pēcvārds. - 2.izdevums. - 

Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 359, [1] lpp. - 1.grāmata: Betelgeizes gaisma ; 

2.grāmata: Asaras debesīs. 1. Betelgeizes gaisma. ISBN 9789934155635 
Uz ko paļauties, kad pasaule ir kļuvusi neprātīga?  Pirmā pasaules kara ellē ģenerālis Jānis 

Krišlauks satiek mūža mīlestību Ievu. Kaisles pilna nakts aizsāk dzimtas sāgu. Brālis karo pret 

brāli, sieva nodod sava bērna tēvu, meitene zaudē mīļoto, ticību dzīvei un izvēlas 

nocietināties, lai bēgtu no sāpēm... Vai ir taisnīgi izpildīt nāvessodu saviem cīņubiedriem, ja 

viņi rīkojušies zemiski? Vai ir vismaz kaut kas svēts un neskarts, pie kā rast patvērumu, kad 

karš būs beidzies? Un vai mājās gaida vien sagrauti sapņi?... 

 

Lukjanskis, Egils, 1937-2008.  Kliedziens no debesīm : romāns / Egils 

Lukjanskis ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Nataļjas Kugajevskas vāka 

mākslinieciskais noformējums. - 2.izdevums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. 

- 382, [2] lpp. - 1.grāmata: Betelgeizes gaisma ; 2.grāmata: Asaras debesīs. 2. 

Asaras debesīs. ISBN 9789934155772 
Māksliniekam Jānim Vanagam uzdod uzgleznot Pirmā pasaules kara karavīra Jāņa Krišlauka 

portretu. Krišlauks bijis ārkārtīgi līdzīgs Vanagam, un tas aizsāk Vanaga meklējumus savai 

patiesajai identitātei (Krišlauks vēlāk izrādās viņa vectēvs). Šī saikne savieno 90.gadus, 

mazdēla laiku, un Pirmā pasaules kara un pēckara gadus – sižets lec no viena laika uz otru 

organiski, kopā veidojot vienotu dzimtas stāstu. 
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Kuzmins, Svens, 1985-.  Hohma : romāns / Svens Kuzmins: teksts, grafikas 

un dizains ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 

215, [1] lpp. : faksimili. - Romāna darbība risinās Hohmā - mazā, klusā 

piejūras kūrortpilsētiņā Latvijas rietumos. Hohmas šķietami rāmā ikdiena, 

vēsture un mitoloģija vijas kopā ar tās iemītnieku dzīvesstāstiem, atklājot to 

iekšējās pretrunas, attiecību labirintus un gadiem ilgi glabātus noslēpumus. 

Hohmas stāsti ir komiski, traģiski, brīžiem sirreāli, brīžiem absurdi, taču tos 

vieno gandrīz katram provinces bērnam pazīstams konflikts: skumjas pēc 

dzimtās pilsētas un vienlaikus vēlme uz visiem laikiem ar to pārraut saiknes - 

neatkarīgi no tā, vai tas patiešām ir izdarāms, vai nav. ISBN 9789934546761 

 

Auziņš, Arnolds.  Sieviete neprot zaudēt : romāns / Arnolds Auziņš ; 

atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Emīls 

Garjānis. - Rīga : Jumava, 2019. - 182, [1] lpp. - Olga ieprecējusies labi situētā 

ģimenē, bet cieš no vīra Viktora vecāku tiranizēšanas. Viņa ļoti pārdzīvo, ka 

Viktoram uzradusies mīļākā. Viņš ierosina šķirties, taču Olga nav ar mieru... 

Romānā "Sieviete neprot zaudēt" varoņus neraksturo pats autors, bet visi 

notikumi tiek skatīti no personāžu puses. Izjūtu gamma ir plaša - kaisle un 

mīlestība, nodevība un greizsirdība, naids un atriebība, spēja mainīties un 

piedošanas māksla. ISBN 9789934203138 

 

Dreika, Dagnija.  Villa Majorenhofa : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas 

Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Daugava, apgāds, 2019. - 

208, [2] lpp. ISBN 9789984411217 
Jūrmalas villā "Majorenhofa" dzīvo slavenas ārstu dzimtas atvase Vilfrīda. Viņas vīrs - 

politiķis, negaidot iet bojā dīvainos apstākļos. Vēstījums par attiecībām šajā ģimenē, 

mantojumu, vectēva likteni un savādiem notikumiem aizved pagātnē, kura neizbēgami 

iespaido gan tagadni, gan nākotni. Dažs nezina, ar ko nodarbojas tuvinieki, cits izrādās ne 

gluži tas, par ko līdz šim uzskatīts. Un līdz nepatikšanām nav tālu. Atklājas, ka var nodzīvot 

visu mūžu kopā, tik un tā daudz ko nenojaušot, tikai izmeklēšana atvērs acis, kuras nav 

spējušas saskatīt pat skaidri redzamo. 

 

Važa, Maiga.  Pārbaudītā laime : romāns / Maiga Važa ; redaktore Dzintra 

Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 

Rēzekne : Latgales druka. - 239, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2019/5 (239). - 

Pilsētniece Baiba piekrīt krustmātes Otīlijas ierosinājumam – doties uz 

laukiem un pieņemt telefonistes darbu, lai iepazītos ar Ojāru Kalnu tā, lai viņš 

nenojaustu, ka Baiba ir viņu tēvu izvēlētā meitene. Baiba patiesi vēlas iegūt 

staltā un krietnā Ojāra Kalna mīlestību, turklāt drīz viņai jākļūst arī par 

pilntiesīgu mantinieci un saimnieci savās tēva mājās. Romantiskie sižeta 

pavērsieni atklās lasītājam skaistu Latvijas ainavu 20.gadsimta 20.–30.gados, 

ticamus dzīves stāstus, varoņu savijušos likteņus un kolorītus raksturus. ISBN 

9789934156014 
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Švarca, Sandra.  Gliemezis uz rīta takas : romāns / Sandra Švarca ; redaktore 

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

2019. - 192 lpp. - (Vakara romāns ; 2019/4 (238). - Dzīvē bieži vien viss ir 

savstarpēji saistīts. Arī romāna galveno varoņu dzīve cieši savijusies – gan 

Andreja, kurš dēkas dēļ zaudējis mīļoto sievu un dēlu, gan Kārļa, kurš 

sagandējis dzīvi jaunības maksimālismā labprātīgi piesakoties dienestam 

Afganistānā, gan populārās dziedātājas Alises liktenis, kura iepazīstas ar 

narkomāni Liju un uzņemas rūpes par viņas bērnu. Mīlestība, kaislība, 

nodevība, vilšanās, piedošana, sapņi un cerība ir visu romānā iesiastīto varoņu 

pavadoņi. ISBN 9789934155734 

 

Grietēna, Margarita, 1943-.  Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo un 

lauvas : [kriminālromāns] / Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka 

dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 285, [1] lpp. 

- Margaritas Grietēnas jaunākais kriminālromāns kā allaž savā viegli 

ironiskajā stilā paver priekškaru tur, kur vienkāršais cirka skatītājs ielūkoties 

nevar. Taču, par spīti izteiksmes vieglajam rotaļīgumam, cirkā ne viss ir tik 

rotaļīgi. Izrādās, arī mākslas pasaulē mēdz būt konkurence, nenovīdība un... 

slepkavība. ISBN 9789934078064 

 

Ārzemju literatūra 

 

Stjuarte, Annija.  Likteņa izredzētā : romāns / Annija Stjuarte ; no angļu val. 

tulk. Valda Melgalve ; māksl. Vilnis Didrihsons. - Rīga : Asja, 2000. - 317, [1] 

lpp. - Romāna galvenā varone Džulianna zina visai maz par vīriešiem, būdama 

gluži jauna atraitne, viņa nāk saskarē ar zobgalīgo un eleganto Nikolasu 

Streindžfelovu, kuru karalis Henrijs III sūtījis izklaidēt viesus Džuliannas 

mātes otro kāzu ceremonijas laikā. - Oriģ. nos.: Lady Fortune / Anne Stuart. 

ISBN 9984511464 

 

Noihausa, Nele.  Mežā : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas 

tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

2019. - 526, [1] lpp. : kartes. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Nakts vidū mežā 

pie Rupertshainas aizdegas dzīvojamais treilers. Krāsmatās tiek atrasts 

bojāgājušais. Olivers un Pia izmeklē ļaunprātīgu dedzināšanu. Drīz pēc tam 

kādā pansijā tiek atrasta mirusi veca sieviete. Olivers ir satriekts, jo pazinis šo 

sievieti jau kopš savas bērnības. Izmeklēšanas gaitā atklājas saikne ar seniem 

notikumiem, kas risinājušies 1972. gada vasarā. Toreiz bez pēdām pazuda 

desmitgadīgais Arturs, Olivera labākais draugs, bet izmeklēšanā nekas tā arī 

netika atklāts. Olivers un Pia ķeras pie lietas atkārtoti, cenšoties pārvarēt 

apkaimes iedzīvotāju neuzticēšanos un nevēlēšanos cilāt senas atmiņas... 

ISBN 9789934077746 
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Džeferisa, Dina.  Safīra atraitne : valdzinošs un elpu aizraujošs romāns par 

mīlestību un nodevību / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda 

Vāczemniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 413, 

[1] lpp. - Ceilona, 1935.gads. Veiksmīga dārgakmeņu tirgotāja meitas Luīzas 

Rīvas un viņas vīra Eliota, šarmanta biznesmeņa, laulība šķiet nevainojama. 

Viņiem ir viss, taču nav bērna, pēc kura abi ļoti ilgojas. Kamēr Luīza cenšas 

pārvarēt zaudējuma sāpes pēc vairākām neveiksmīgām grūtniecībām, Eliots 

arvien biežāk laiku pavada netālajā kanēļa plantācijā. Kad viņš negaidīti aiziet 

bojā, Luīzai vienai nākas šķetināt vīra noslēpumu. Vairākkārt apmeklējot 

plantāciju, Luīza ieskatās tās īpašniekā Leo, skarbā, bet labestīgā vīrietī. Kad 

atklājas Eliota rīcības patiesie iemesli, Luīzai ir tikai viens cilvēks, pie kura 

vērsties, - Leo. Vai pēc laulības, kas balstījusies uz meliem, var iemācīties 

mīlēt no jauna?. ISBN 9789934081446 

 

Hūvere, Kolīna.  Veritija : romantisks trilleris / Kolīna Hūvere ; no angļu 

valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 

Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 365 lpp. - K.Hūveres grāmata liek 

uzdot neskaitāmus jautājumus līdz pat pārsteidzošajām beigām. Louena Ešlija 

atrodas uz finansiālā sabrukuma robežas, kad viņai tiek izteikts ļoti vilinošs 

darba piedāvājums. Slavenās rakstnieces Veritijas Krofordas vīrs Džeremijs 

nolīgst Ešliju, lai pabeigtu ļoti veiksmīgo romānu sēriju, ko pati autore nav 

varējusi izdarīt, jo pēc autokatastrofas vairs nespēj kustēties un runāt. 

Meklējot materiālus romānam, Ešlija ierodas greznajā Krofordu lauku mājā. 

Tur viņa atrod nepabeigto Veritijas autobiogrāfiju, kurā atklāti satriecoši 

noslēpumi. ISBN 9789984359427 

 

Čemberlena, Diāna.  Vijolniece : katram ir savas pagātnes rētas... : romāns / 

Diāna Čemberlena ; redaktore Liene Akmens ; no angļu valodas tulkojusi 

Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 

[Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 455 lpp. ; 21 cm. - Railija Makfērsone visu 

mūžu ir ticējusi, ka viņas vecākā māsa Līza – skaistā un talantīgā vijolniece – 

pusaudzes gados mīklainos apstākļos gājusi bojā. Šis notikums lielā mērā 

ietekmējis Railijas dzīvi, kurā vienmēr klātesoša ir apziņa par zaudēto māsu. 

Tagad, kad miris tēvs, kārtodama ģimenes mājas arhīvu un tēva kolekcijas, 

divdesmit gadus pēc traģēdijas Railija atrod pierādījumus tam, ka māsa 

joprojām ir dzīva... Rodas neskaitāmi jautājumi: Kā tas ir iespējams? Vai tēvs 

to zināja? Un, pats galvenais, kas ir noticis ar vecāko māsu Līzu? Railijas 

jaunie atklājumi liek apšaubīt visu, ko viņa zina par savu ģimeni. ISBN 

9789984359380. 

 

Fainders, Džozefs.  Tiesnese : viena kļūda var iznīcināt visu / Džozefs 

Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs 

Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - 460 lpp. - 

Džuliana Broudija, Masačūsetsas Augstākās tiesas tiesnese, vienmēr ir 

klausījusi likumiem. Viņa nekad nepārsniedz braukšanas ātrumu, nekad 

nezaudē savaldīšanos un vienmēr spriež taisnīgu tiesu. Džuliana zina, ka pat 

vismazākais solis sāņus var izjaukt viņas ambiciozos karjeras plānus. Viņa ir 

ļāvusies kārdinājumam tikai vienu reizi, pēc konferences citā pilsētā pavadot 

nakti ar pievilcīgu svešinieku. Tam bija jābūt nenozīmīgam sakaram, kas 

nekad vairs neatkārtosies... Tomēr, kad šis svešais vīrietis piepeši parādās 

Džulianas vadītajā tiesas prāvā, viņa saprot, ka ir iegāzta. Pirmo reizi mūžā 

viņa atrodas dilemmas priekšā – pieņemt taisnīgu lēmumu vai arī visu atlikušo 

mūžu sadzīvot ar netīru sirdsapziņu?. ISBN 9789984359434 
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Džūela, Līza.  Zelta meitene : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas 

tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna 

Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 411 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Tolaik: 

Elija bija lieliska zelta meitene. Priekšā vēl visa dzīve, bet tad vienā mirklī 

viss spēji mainījās. Elijas vairs nebija. Tagad: ir pagājuši desmit gadi kopš 

Elijas nozušanas. Tikai māte Lorela tā arī nav atteikusies no cerības viņu 

atrast. Vienā dienā Lorela iepazīstas ar apburošu un harizmātisku svešinieku 

vārdā Floids. Jau drīz abi saprot, ka viņiem varētu būt kopīga nākotne. 

Tikšanās ar Floida deviņus gadus veco nevaldāmo un skaisto meitu Popiju 

izrādās tikpat elpu aizraujoša kā iepazīšanās ar Floidu. Popija ļoti līdzinās 

viņas pazudušajai meitai Elijai, kad viņa bija šajā vecumā. Kā tas var būt? 

Kurš vēl glabā kādus noslēpumus?. ISBN 9789984359403 

 

Meins, Endrū.  Naturālists : Dena Brauna cienīgi sižeta pavērsieni : 

psiholoģiskās spriedzes trilleris / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi 

Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 426 

lpp. - (Pasaules bestsellers). ISBN 9789984359397 
Savas būtības dzīlēs mēs visi esam dzīvnieki. Biodatorikas profesoram Teo Krejam piemīt 

apbrīnojamas spējas saskatīt likumsakarības tur, kur citi redz tikai haosu. Kad mīklainos 

apstākļos tiek noslepkavota Kreja bijusī studente un viņš kļūst par vienu no aizdomās 

turamajiem, profesors sāk pētīt nozieguma detaļas. Viņa atklājumi ir satraucoši, un tie ir klajā 

pretrunā ar policijas versiju. Riskējot ar savu dzīvību, Teo Krejs sāk dzīt pēdas slepkavam, 

kurš, pēc likumsargu domām, nemaz neeksistē. 

 

Volša, Rozija.  Vīrietis, kurš nepiezvanīja : romāns / Rozija Volša ; no angļu 

valodas tulkojusi Adriana Bleka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilona 

Ancāne ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2019. - 365, [1] lpp. - Sāra sastop Ediju, pavada ar viņu kopā septiņas 

brīnišķīgas dienas un ir neglābjami iemīlējusies. Turklāt jūtas ir abpusējas. 

Šķiet, arī Edijs bija gaidījis tieši Sāru. Kad viņš dodas sen ieplānotā ceļojumā 

un apsola piezvanīt no lidostas, nav iemesla viņam neticēt. Tomēr Edijs 

nepiezvana. Draugi iesaka par viņu aizmirst, bet Sāra to nespēj. Viņa ir 

pārliecināta, ka kaut kas ir atgadījies. Aizrit minūtes, dienas un nedēļas, līdz 

Sāra uzzina, ka viņai bijusi taisnība un ka Edija pazušanai tik tiešām ir iemesls 

- kāds noslēpums, kuru abi nebija izrunājuši. ISBN 9789934080715 

 

Nemirovska, Irēna, 1903-1942.  Franču svīta : romāns / Irēna Nemirovska ; 

no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Nataļjas Kugajevskas vāka 

mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : 

Jumava, 2019. - 358, [2] lpp. - Autore - ukraiņu ebrejiete, dzimusi Kijevā, 

guvusi sekmes jau ar pirmajiem romāniem "Dāvids Golders" (1929) un 

"Balle" (1930). Kopskaitā autore uzrakstījusi ap divdesmit darbiem. Kara laikā 

patvērusies Francijā kādā ciematā, taču žandarmi viņu arestēja, ieslodzīja 

Aušvicā, kur rakstniece gāja bojā. "Franču svīta" ir panorāmisks plaša vēriena 

darbs, kas atgādina "Vējiem līdzi" un sasaucas ar pašas autores likteni. 

Grāmata ir par cilvēka dabu lielu pārmaiņu laikos. ISBN 9789934203305 
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Kinnunens, Tommi.  Četru ceļu krustojums : romāns / Tommi Kinnunens ; 

no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Natālijas Kugajevskas vāka 

dizains ; tulkotājas redakcijā ; darbu izdošanai sagatavojusi Ilona Ancāne. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 334, [1] lpp. - Romāns ir somu rakstnieka 

T.Kinnunena apžilbinoši spožā un veiksmīgā debija. Kopš iznākšanas romāns 

ticis izdots vairāk nekā 20 valstīs, saņēmis dažādus apbalvojumus (Somijas 

Grāmatu tirgotāju asociācijas balva, Bonnier gada labākās grāmatas balva un 

citas), pēc tā motīviem radīta opera un teātra izrādes. Romāna vēstījumu veido 

četri stāsti, kuru centrā ir sabiedrības normām spītējošā akušiere Marija, viņas 

meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu dzīvi, Lahjas vīrs, sava laika 

izpratnē pilnīgi nepareizais galdnieks Onni un Lahjas vedekla Kārina. 

Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes 

mokām, cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlei. ISBN 9789934080180 

 

Ng, Seleste.  Izkaisītās dzirksteles : romāns / Seleste Ng ; no angļu valodas 

tulkojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka 

mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu. - Rīga : Jumava, 2019. - 303, [1]. 

ISBN 9789934203299 
Šeikerhaitsa ir vieta, kur it viss tiek rūpīgi plānots un uzraudzīts — sākot ar zāliena garumu un 

beidzot ar mājas krāsu. Elena Ričardsone šeit dzīvo jau kopš dzimšanas, un viņai nav ne 

mazāko šaubu, ka tieši noteikumi ir laimīgas un veiksmīgas dzīves pamatā, un viņa nespēj 

iedomāties, ka kāds varētu domāt citādāk. Taču tad Šeikerhaitsā ierodas māksliniece Mija 

Vorena ar savu pusaugu meitu Pērlu, kuras savos uzskatos ir daudz brīvākas un kuras, šķiet, 

dzīvo pašas pēc saviem noteikumiem.  Kad pie ugunsdzēsības depo tiek atrasts pamests 

zīdainis, sākas dramatiska cīņa par meitenītes aizbildniecību. Pilsētiņas iedzīvotāji sadalās 

divās daļās — vieni uzskata, ka aizbildniecība pienākas jaunajai ģimenei, bet citi ir 

pārliecināti, ka tā jāatdod bioloģiskajai mātei. Pretējās domās ir arī Elena un Mija, un drīz vien 

Elena saprot, ka Mija glabā kādu noslēpumu, un, lai to atklātu, Elena ir gatava izmantot visus 

iespējamos līdzekļus. 

 

Edvardsons, Matiass.  Gandrīz normāla ģimene : psiholoģiskās spriedzes 

romāns / Matiass Edvardsons ; tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore 

Inga Ābelīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - 

Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 460, [3] lpp. ISBN 9789934156168 
Katra slepkavības lieta sākas ar aizdomās turamo. Un ja nu tiesas priekšā jāstājas tavai meitai? 

Vai tu ticēsi viņai vai apsūdzības pierādījumiem? Ādams ir pārliecināts, ka ne visi jautājumi ir 

atbildēti. Ulrika uzskata, ka meitene kaut ko slēpj, bet Stella apzinās, ka nevienam nav pat 

vismazākās nojausmas, uz ko viņa ir spējīga... Patiesība satricinās Sandelu ģimeni, liekot arī 

lasītājam uzdot jautājumu - cik tālu tu ietu, lai pasagātu savu bērnu?! Romāns patiks 

bestselleru "Mikimoto pērles" un "Sieviete logā" faniem! 

 

Dauninga, Samanta.  mana jaukā sieva : gudri, manipulatīvi, draudoši, 

satraucoši, ko gan vēl var vēlēties? / Samanta Dauninga ; no angļu valodas 

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

Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - 460, [1] lpp. - (The New York Times 

Bestsellers). - Mūsu mīlasstāsts ir vienkāršs. Es apprecējos ar lielisku sievieti. 

Mums piedzima bērni. Mēs atklājām viens otram savus lielākos sapņus un 

tumšākos noslēpumus... Un tad mums kļuva garlaicīgi. Mēs izskatāmies pēc 

normāla pāra. Mēs varētu būt tavi kaimiņi, tavu bērnu draugu vecāki, tavi 

paziņas, ar kuriem ik pa laikam doties vakariņās. Mums visiem ir kāds 

noslēpums, kā noturēt laulībā kaislības dzirksti. Mūsu noslēpums ir 

slepkavība. ISBN 9789984359410 
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Konstantīna, Liva.  Plēsoņa : [psiholoģisks trilleris] : ja draudzene nozog 

tavu vīru, labākā atriebība būs ļaut viņiem palikt kopā / Liva Konstantīna ; no 

angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; Artūra Zariņa vāka noformējums. - 

Rīga : Kontinents, [2019]. - 457 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Embera savas 

nabadzības dēļ vienmēr jutusies kā būrī iesprostots putns ar aplauztiem 

spārniem. Sieviete alkst dzīvot tikpat spoži kā vietējā slavenība Dafne Periša, 

kas ir precējusies ar miljonāru Džeksonu Perišu un dienas vada greznībā. 

Embera liek lietā savu skaistumu un gudrību, lai iefiltrētos Dafnes ģimenē. 

Abas sievietes kļūst par labākajām draudzenēm. Dafne beidzot ir ieguvusi 

uzticības personu, ar kuru dalīties slēptākajās izjūtās. Savukārt Embera ir 

atradusi tiltu uz daudzsološu nākotni – Dafnes pievilcīgo vīru un naudu. 

Arvien straujāk virzoties pretim savam mērķim, Embera domā, ka viņai 

izdevies visus apmuļķot. Taču rūpīgi plānotā iecere tiek apdraudēta, jo skelets, 

ko slēpj pagātne, var iznīcināt visu līdz šim panākto. Liva Konstantīna ir 

pseidonīms divām talantīgām māsām – Linnai un Valērijai. Šīs autores kopā 

radījušas izcilus spriedzes romānus, kuri izdoti jau 27 valstīs. Plēsoņa ir abu 

māsu debijas romāns, kas acumirklī ieguva pasaules slavu. Šī grāmata ir kā 

monēta ar divām pusēm: tas ir stāsts par cilvēka tumšo pusi – alkatību un 

varaskāri – un vienlaikus arī vēstījums par cerību un tiekšanos pēc labākas 

dzīves. Izcils trilleris ar velnišķīgiem sižeta pavērsieniem!. ISBN 

9789984359441. 
 

Sabiedriskās zinātnes. (udk=3) 

 

Višķere, Zane.  Mazais pētnieks : Montesori pedagoģijas iedvesmotas 

attīstošās rotaļas bērniem 2-5 gadu vecumā / Zane Višķere ; atbildīgā 

redaktore Anna Pavlovska ; fotogrāfe Jeļena Šveica ; literārā redaktore Brigita 

Šoriņa ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2019. - 142, [1] lpp. : 

fotogrāfijas. ISBN 9789934203121 
"Šis izdevums ir kā ideju krātuvītes turpinājums — nu jau papildināts ar jauniem, 

sarežģītākiem darbiņiem. Montesori pedagoģiskajā pieejā balstītām aktivitātēm nav robežu, 

un šī grāmata ir lielisks apliecinājums tam. Šeit atrodamas gan idejas, kas tiešā veidā aizgūtas 

no Marijas Montesori izstrādātajiem didaktiskajiem materiāliem, gan tādas, kas veidotas 

radoši pieejot ikdienišķiem priekšmetiem un ņemot vērā bērnu intereses un attīstības 

uzdevumus atbilstošajā vecumposmā. 

 

Lietišķās zinātnes. Tehnika. (udk=6) 

 

Ulme-Sila, Una.  Skaistumam nav gadu : kā labi justies un izskatīties ikvienā 

vecumā / Una Ulme ; māksliniece Gundega Ozoliņa ; literārās redaktores: 

Gunita Arnava, Asnate Baņģiere ; vāka foto: Liene Pētersone ; foto autori: 

Liāna Brūvere, Aiga Rēdmane, Karīna Jurciņa [un vēl 13 foto autori]. - Rīga : 

GB Marketing and Sales, 2019. - 287 lpp. : ilustrācijas, portreti. - Balstoties uz 

iedvesmojošu sieviešu atziņām, praktiskiem padomiem, pārbaudītām metodēm 

un pašas autores dzīves pieredzi, šī grāmata aizved aizraujošā ārējā un iekšējā 

skaistuma izkopšanas ceļojumā. - Foto autori arī: Linda Lauva, Vlada 

Mihaylova, Liene Pētersone, Artūrs Kondrāts, Dmitry Denisov, Ieva 

Andersone, Ansis Klucis, Elīna Upmane, Viktorija Aniško, Rojs Maizītis, 

Artūrs Martinovs, Hella Madara, Andrejs Pidjass. ISBN 9789934197956 
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Sports. (udk=79) 

 

Jurisons, Ingmārs.  Dukuri : ledus karaļi dzīvē / Ingmārs Jurisons ; atbildīgā 

redaktore Jūlija Dibovska ; mākslinieks Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas 

Mediji, [2019]. - 260, [11] lpp., [32] lp. krāsainas fotogrāfijas. - Tomasa 

Dukura rezultāti Pasaules kausa sacensībās: [64.-65.] lpp. . - Martina Dukura 

rezultāti Pasaules kausa sacensībās: [66.-67.] lpp. . - Dukuru dzimtas koks: 

[68.-69.] lpp. ISBN 9789934155932 

 

 

Vēsture. Biogrāfijas. (udk=9) 
 Iedvesmas stāsti Latvijai : [Saldus novada radošo cilvēku stāsti] / projekta 

vadītāja Inta Švaža. - Saldus : Saldus saulesstīga, biedrība, [2018]. - [20] 

nenumurētas lpp. : krāsainas fotogrāfijas. Novadpētniecība. Izcilas personības 

novadā.  

 

Bērnu literatūra 

 

Vanaga, Agnese.  Plastmasas huligāni : [jautrs un pamācošs stāsts jaunākā 

skolas vecuma bērniem : kā izglābt pasauli no piedrazošanas] / Agnese 

Vanaga ; māksliniece Līva Ozola ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : 

Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 94, [3] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984237206 
Čiekurkalna puikas Klāvs un Intars nejauši sastop plastmasas maisiņu Dusmukuli, kurš 

izrādās ne tikai dzīvs un runīgs, bet arī pikts - viņš ir izsviests mēslainē un nu, tāpat kā 

neskaitāmi citi maisiņi, bezdarbībā klimst pa ielām, pinas koku zaros un plunčājas peļķēs. Kā 

izglābt pasauli no šiem plastmasas huligāniem? 

 

Dacjūte, Evelina, 1975-.  Laime ir lapsa : pirmsskolas vecuma bērniem / 

Evelina Dacjūte ; ilustratore Aušra Kjudulaite ; Daces Meieres tulkojums 

latviešu valodā ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes 

apgāds, 2019. - 48 nenumurētas lpp. ISBN 9789984237268 
Reiz kādā lielā pilsētā dzīvoja Pāvils. Viņam bija tētis un mamma, un ģimenei bija māja kokā. 

Kādu dienu zēna dzīvē parādījās lapsa. Un, kad tavā dzīvē ienāk lapsa, var sagaidīt it visu... 

Rakstnieces Evelinas Dacjūtes sacerētais un mākslinieces Aušras Kjudulaites ilustrētais stāsts 

vēsta par zēna un lapsas draudzību, par dāsnumu, par zaudējuma skumjām un atraduma 

prieku. Par to, kas svarīgs ikvienam – lielam un mazam. Par laimi. 
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Birks, Jans.  Sāra un Sprogainis : ponijs uz četrām ķepām : [jautrs stāsts 

pirmsskolas vecuma bērniem] / Jans Birks ; no vācu valodas tulkojusi Inga 

Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone ; noformējums: Tomass Folks. 

- Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - [62, [1] nenumurētas lpp. : ilustrācijas. - 

Oriģinālnosaukums: Zarah & Zottel : ein Pony auf vier Pfoten / Jan Birck. 

ISBN 9789984237350 
Sāra ar mammu ir nesen pārvākušās, bet jaunā pagalma bērni negrib ar viņu spēlēties, tāpēc 

neatliek nekas cits, kā sēdēt istabā un sapņot. Sāras kvēlākais sapnis ir tikt pie zirga, taču zirgs 

netilpst liftā. Bet kā būtu ar poniju? Un kur to dabūt? Labestīga un humorpilna bilžu grāmata 

pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 

 

Nonna, Fabiola.  Pavisam jauns stāsts par mopsi Karlu, kas piepeši tika pie 

ģimenes : [stāsts par mopsi Karlu jaunākā skolas vecuma bērniem] / Fabiola 

Nonaa, Lūkass Veidenbahs ; ilustrācijas Joelle Tourloniasa ; no vācu valodas 

tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - [26] 

nenumurētas lpp. : ilustrācijas. - (Stāsts par mopsi Karlu). ISBN 

9789984237374 
Mopšu piedzīvojumi turpinās! Klajā nākusi trešā grāmatiņa par mopsi Karlu.  

Karsti mīļotā draudzene Koko pārceļas dzīvot pie Karla, kurš vai kūst no laimes. Bet kāpēc 

Koko uzvedas tik savādi, kāpēc ir tik īgna un noslēpumaina? Izrādās, viņiem drīz gaidāmi 

bērniņi! 
 

Jauniešu literatūra 

 

Grīns, Džons.  Bruņurupuči bez gala : romāns / Džons Grīns ; no angļu 

valodas tulkojis Ingus Macats ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Daina 

Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 255, [1] lpp. - Sešpadsmitgadīgā Aza 

nemaz nevēlas meklēt bēguļojošo miljardieri Raselu Piketu, taču par viņa 

atrašanu izsludināta simttūkstoš dolāru liela atlīdzība, un Azas labākā 

draudzene Deizija ir noskaņota lietu izmeklēt. Tādēļ abas meitenes pārvar 

nelielo ģeogrāfisko attālumu un plašās patiesās aizas, kas viņas šķir no 

miljardiera dēla Deivisa. Aza cenšas. Viņa cenšas būt laba meita, laba 

draudzene, laba skolniece un varbūt pat laba izmeklētāja, tomēr nespēj 

pārvarēt pati savas uzmācīgās domas, kas griežas arvien straujākos virpuļos... 

Džons Grīns ir izcilo romānu "Meklējot Aļasku", "Mūsu zvaigžņu vaina", 

"Papīra pilsētas" un "Katrīna pēc Katrīnas" autors, un viņa ilgi gaidītā 

atgriešanās ir spīdošs stāsts, kurš ar satriecošu un nesatricināmu skaidrību 

vēsta par mīlestību un neatlaidību, un spēku, ko sniedz draudzība mūža 

garumā. - Vidējā un vecākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934078156 
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Zarāne, Agnese, 1989-.  Slīdošās kāpnes : stāsts jauniešiem / Agnese Zarāne 

; redaktore Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2019. - 207, [1] lpp. - Stāsts jauniešiem "Slīdošās kāpnes" ir 

Agneses Zarānes pirmā grāmata – vērā ņemams pieteikums saistošā un 

mūsdienīgā prozā. Aizsardzība: Social DRM Apraksts E-grāmata pieejama arī 

Apple Books Vidusskolniece Signe no Latvijas austrumu pierobežas 

mazpilsētas pārceļas uz Rīgu. Iesākot skolas gaitas jaunā klasē, paralēli 

mācībām meitenei ir jāatrisina vairāki “cietie rieksti” personiskajā dzīvē: 

jāatšķetina vecāku gadiem samezglojušās un neskaidrās attiecības, jāmeklē 

sava vieta mācību iestādē, kurā skolēni tiek dalīti stilīgajos un nestilīgajos, un 

jāiepazīstas ar pirmās mīlestības jūsmu un trauslumu. Risinot šos uzdevumus, 

meitene saskaras ar mulsinošu nepieciešamību meklēt savu identitāti. ISBN 

9789934077944 

 

Nilsone, Frīda.  Ledusjūras pirāti : [romāns jauniešiem] / Frīda Nilsone; no 

zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis. - Rīga : 

Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984237299 
Pirāti ir nolaupījuši Sirī māsu, taču nevienam nav drosmes stāties pretī pirātu kapteinim 

Baltgalvim ? vissaltākajam un ļaunākajam vīram Ledusjūrā. Viņš kuģo apkārt, zagdams 

bērnus, un liek tiem vergot savās dimantu raktuvēs. Sirī uzņemas to, ko neuzdrīkstas neviens 

pieaugušais: viņa dodas atgūt savu mazo māsiņu Mikiju. 
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