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Latviešu literatūra 

 

Kaijaks, Vladimirs.  Dullie stāsti : [stāsti] / Vladimirs Kaijaks ; grāmatas 
vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; sakārtojusi Māra Svīre. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2020. - 477, [2] lpp. 
Šos stāstus pats Vladimirs Kaijaks dēvēja par dullajiem stāstiem. Tajos ir drusciņ no visa kā - 

mistikas, fantāzijas, šermuļu un neparastu ideju. Laikā, kad tie tapa - no 20. gadsimta 70. līdz 

90. gadiem - tie izaicinoši pārkāpa visus tālaika literāros ierobežojumus, rādīja garu degunu 

cenzoriem un reālisma sludinātājiem. Tomēr vienlaikus šie stāsti ir izcili meistarīgas 
psiholoģiskas etīdes, kas lasītājam liek pavisam nopietni apdomāt: un ja nu patiešām...? Nu, 

patiešām dulli! 

 

Tirzītis, Gunārs.  Sīļa māja : romāns : pāri laikam un arī likteņiem / Gunārs 
Tirzītis ; autora pēcvārds ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore 

Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 207, [1] lpp. - (Vakara romāns 
; 2020/8 (254). 
Pirms vairāk nekā simt gadiem Rīgā ienācis, Brencis Sīlis apņem sievu, uzceļ 
Iļģuciemā krietnu māju un aizsāk Sīļu dzimtu. Tai nākas piedzīvot Pirmo pasaules 
karu, pēc kara tiešām iestājas miers, un Otro, pēc kura miers vairāk līdzinājās kaujas 
laukam. Īsumā atklājot romāna saturu, notiktu skrējiens pāri ne vien laikam, bet arī 
likteņiem, tomēr tie pelnījuši, lai tiktu izsekoti lēnām un pamazām. Šis nav 
kriminālromāns, kurā galvenais atklājas pēdējā lappaspusē. Šis ir kāzu un bēru 
romāns. Kāzas un bēres ir dzīves šūpoles, kuru augstākais punkts nozīmē mīlestību, 
zemākais - sāpes. Augšā- prieks, lejā - zaudējums. Katrai no Sīļu paaudzēm lemts viss, 
arī tas, kas pa vidu. Dzimta sazarojas, daži aizklīst pasaulē, tomēr nepazūd, atgriežas 
pat Brenča mazmazdēls Vitis un jau mūsdienās, Rīgā kāzas nosvinējis, pierāda, cik 
stiprs ir vairāku paaudžu Sīļiem piemītošais veiksmīga uzņēmēja gēns... 

 

Seleckis, Vilis.  Disidents : Inta Cālīša dzīvesstāsts / Vilis Seleckis ; Aigara 

Truhina vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2020. - 623, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas. 
Gan grāmatas autors Vilis Seleckis, gan grāmatas varonis Ints Cālītis ir bijušie Augstākās 

Padomes deputāti, kuri 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Taču 
Inta Cālīša ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu nav bijis viegls - noziedzīgais padomju 

režīms viņam kopumā bija piespriedis 37 gadus ieslodzījuma, no kuriem nebrīvē viņš pavadīja 

19 gadus. Grāmatā bieži skan Inta Cālīša balss - viņa paša stāstījums par pieredzēto un 
piedzīvoto, tāpat arī viņa dzīvesbiedres Ināras Serdānes vēstījums, ko nozīmēja būt disidenta 

sievai. 
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Nuts, Zane.  Zosāda : romāns / Zane Nuts ; literārā redaktore un korektore 
Baiba Ivulāne ; māksliniece Ieva Mazlazdiņa ; fotogrāfe Kristīne Zarakovska. 

- [Izdošanas vieta nav zināma] : Zane Nuts, [2020]. - 176 lpp. 
Bēgot no laulības problēmām un dzīves smacējošas vientulības, Gunta cer atrast patvērumu 

Itālijas Alpu kalnu klusumā. Gunta negaidīti sastop vīrieti, kurš kļūst par viņas jaunās dzīves 

pavadoni, taču, vai Gunta spēs no šī piedzīvojuma izsoļot ar nesalauztu sirdi, tas iepriekš nav 

paredzams. 

 

Ābele, Inga, rakstniece, dramaturģe, dzejniece, 1972-.  Balta kleita / Inga 
Ābele ; redaktors Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. - 

157, [2] lpp. 
“Deviņas sievietes, deviņi stāsti. Un — deviņas drāmas, bet bez melodramatiskām putām un 

sentimentālas jūteļošanās. Ingai Ābelei piemīt reti sastopamais talants neliela apjoma tekstā 

izstāstīt vairāk, nekā tajā ir izlasāms. Viņa raksta par gluži ikdienišķu un mums visiem 

pazīstamu esamību, taču tā slēpj bezdibenīgus dziļumus, un, ja tie tiešām ir bezdibenīgi, šajās 
dzīlēs atrodams viss — gan esamības prieks, gan esamības šausmas, turklāt abas šīs 

substances tik cieši saaugušas kopā, ka nav izšķiramas. Aiz nākamā krustojuma var gaidīt 

nāve, tomēr dzīve bez saullēkta nav iespējama. Bet sapņos šīs sievietes skata sevi baltā kleitā. 

Varbūt tā ir kāzu, varbūt — mirstamā kleita, un apokalipse ir iespējama jebkurā mirklī, 
jebkurā vietā, jebkurā prātā.” Guntis Berelis 

Balta kleita ir kā dzīve — skaista, bet vienmēr ievaino. Kā tajā senajā mīklā par ķirša koku —

“Kad es biju jauna meita, tad man bija balta kleita. Kad tā baltā noplīsa, tad palika sarkana.  

Sirds kā akmens. Asinis kā vīns.” 

 

Kalna, Ziedīte.  Dina : romāns / Ziedīte Kalna ; redaktore Agnese Piļāne. - 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava, 

2020. - 311 lpp. 
Mākslas akadēmija pabeigta. Mīlestības saulainos toņos pielieta vasara. Te pēkšņi virs galvām 

lido padomju helikopteri. Tālākais jau notiek it kā visā Baltijā, cilvēki veido dzīvo ķēdi - 

Baltijas ceļu. Brīvība! To katrs tajā brīdī izjūt savādāk. Nekas nestāv uz vietas: ne laiks, ne 

cilvēks. Viss mainās dinamiskā gaisotnē. Paaudzes nomaina viena otru, dzīves bagāžu atdodot 
nākamajam. Mīlestība - tā ir mūžīga. 

 

Ārzemju literatūra 

 

Pārksa, Adele.  Lielais laimests : ja nu laimēt patiesībā nozīmē pazaudēt? : 
psiholoģiskās spriedzes romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi 

Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : 
Kontinents, 2020. - 475 lpp. - (Pasaules bestsellers) 
Jau piecpadsmit gadus Leksija un Džeiks kopā ar saviem draugiem, Pīrsoniem un Hītkotiem, 

ik nedēļu iegādājas vienu loterijas biļeti. Tā ir sirsnīga tradīcija: īpaši izvēlēti skaitļi, dažas 

mārciņas no katras ģimenes un iemesls jautrībai pie vakariņu galda, kad ikviens var dalīties 

pārdrošākajos sapņos par to, ko iesāktu ar laimestu. Bet viens sestdienas vakars visu maina. 
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Hārts, Robs.  Ēnas saules pilsētā : "Mākoņa" labirints : trilleris : šī nav tikai 
vieta, kur strādāt, šī ir vieta, kur dzīvot, tu nekad negribēsi doties prom / Robs 

Hārts ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; Artūra Zariņa Vāka dizains. 
- Rīga : Kontinents, [2020]. - 477, [1] lpp. 
“Mākonis” ir pasaules labākais uzņēmums. Tas piegādā jebkuru preci par viszemāko cenu. 

Tas ir ideāls darba devējs, jo ikvienam ļauj strādāt vairāk. Tas atrisinās visas cilvēces 
problēmas. “Mākonis” ir sinonīms laimei. Ja kāds domā citādi, viņš kaut ko nav sapratis 

pareizi. Pakstons nekad nebija iedomājies, ka reiz nokļūs “Mākonī”, kurš iznīcināja viņa 

uzņēmumu. Tomēr šeit ir labāk nekā ārpusē, kur valda ārkārtīga nabadzība. Varbūt viņš varēs 

te iekārtoties – ja nevienam neteiks, cik ļoti ienīst šo vietu. 

 

Ledvidžs, Maikls.  Nekad neapstājies : trilleris / Maikls Ledvidžs ; no angļu 
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : 

Kontinents, [2020]. - 413 lpp. 
Bahamu salās avarē privāta reaktīvā lidmašīna, kurā atrodas vairāki miljoni dolāru un ārkārtīgi 

vērtīgi dimanti. Šīs avārijas vienīgais aculiecinieks ir niršanas instruktors Maikls Genons. 

Domājot, ka notikusi izrēķināšanās ar narkotiku karteli, Genons paņem bagātības sev. Viņš 

tikai ir aizmirsis uzdot vienu svarīgu jautājumu. 

 

Kreiss, Roberts, 1953-.  Bīstamais cilvēks : trilleris : četrsimt lappušu 

nerimstošas spriedzes / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene 
Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 399 lpp. 
Kad Džo Paiks, izgājis no bankas, dodas atpakaļ uz savu auto, viņš nejauši kļūst par liecinieku 
tam, kā divi vīrieši mēģina nolaupīt bankas kasieri Izabelu Rolendu. Paiks izjauc abu ļaundaru 

plānus, bet ar to nekas nebeidzas – kāds joprojām ir apņēmies uzmeklēt Izabelu. Kļuvis par 

viņas uzticības personu, Paiks sāk šķetināt šo lietu kopā savu draugu privātdetektīvu Elvisu 

Kolu. 

 

Kvinna, Keita.  Ļaunuma puķes : romāns / Keita Kvinna ; no angļu valodas 

tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene 
Akmens. - Rīga : Kontinents, 2020. - 508 lpp. 
Amerikas koledžas studente Šarlī uzturēšanos vēlas Eiropā izmantot, lai atrastu māsīcu Rozu, 
kas ir pazudusi bez vēsts. Londoniete Evlina Pirmā pasaules kara laikā piepildīja savu 

karstāko vēlēšanos un palīdzēja savai valstij – bija angļu spiedze okupētās Francijas teritorijā, 

bet tagad mokās sirdsapziņas pārmetumos par mūža garumā pieļautajām kļūdām. Abas 

satiekas valdzinošā stāstā par drosmi un grēku izpirkšanu. 
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Mitčela, Karolina.  Zelta krātiņš / Karolina Mitčela. - Rīga : Kontinents, 
[2020]. - 429, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers) 
Roza ir jauna, nabadzīga meitene gaidībās. Viņa vēlētos būt perfekta māte savam bērnam, taču 

– jo vairāk nākas aizdomāties par pašas haotisko bērnību, jo 
lielāka kļūst pārliecība par to, ka labākā dzīve mazulīti gaidīs pēc iespējas tālāk no viņas 

dzimtās pilsētas Īrijā. 

 

Kastena, Mona.  Glābiet viņu : romāns / Mona Kastena. - Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. - 300, [2] lpp. 
Rūbija ir satriekta līdz sirds dziļumiem. Vēl nekad dzīvē viņa nav lolojusi tik kvēlas jūtas kā 

pret Džeimsu... un nekad iepriekš viņu neviens nav tik ļoti sāpinājis. Rūbijai ir tik daudz 
jautājumu, taču viņa zina, ka Džeimsa atbildes neko nemainīs. Viņi nāk no atšķirīgām 

pasaulēm, un, jo ātrāk Rūbija atgriezīsies savā vecajā dzīvē, kad neviens viņu koledžā 

nepazina, jo labāk. Tomēr Džeimsu viņa nespēj aizmirst, un Džeimss savukārt dara visu, lai 

atgūtu Rūbiju. Vai Rūbija riskēs un vēlreiz liks savu sirdi uz spēles? 

 

Mērčanta, Judīte.  Elpo : psiholoģiskās spriedzes romāns / Judīte Mērčanta ; 

no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 334, [1] lpp. 
Nīlei ir tas, par ko daudzas sievietes tikai sapņo – īsta un patiesa mīlestība. Taču pēkšņi Bens 
pazūd bez pēdām. Nelāgu aizdomu mākta, Nīle nekavējoties uzsāk meklēšanu. Nesaņēmusi 

atsaucību no Bena draugiem, Nīle vēršas pie vienīgā cilvēka, kas neatsakās palīdzēt... Bena 

bijušās sievas. Soli pa solim abasmsievietes atklāj arvien vairāk nesakritību Bena dzīvē. 

Notikumiem kļūstot spraigākiem, Nīle saprot – šajā spēlē uzticēties nevar nevienam... Jo īpaši 
Flo. 

 

Atvuda, Mārgareta.  Liecinieces : romāns / Mārgareta Atvuda ; no angļu 
valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2020]. - 478, [2] lpp. - Turpinājums grāmatas "Kalpones stāsts" 
(Zvaigzne ABC, 2015) notikumiem. 
“Liecinieces” ir izcils romāns, kurā iztēles dāsnums apvienojas ar asredzību un precizitāti. Šī 
proza ir meistarīga, tieša, skaisti noslīpēta. Visā lasošajā pasaulē vēstures grāmatās tiek 

uzšķirta nākamā baltā lapa, un pašā augšā tai ir rakstīts Mārgaretas Atvudas vārds. Lasīt šo 

grāmatu nozīmē just, kā griežas pasaule. 

Nevienam lieku reizi nav vajadzīgs ieteikums lasīt “Liecinieces”, un tomēr pateikšu, cik 
aizraujoši ir, kad grāmata pārspēj visas cerības. Kā viņai ir izdevies aprakstīt tumsu bez 

manāmām pūlēm? Kā viņai ir ienācis prātā izmantot humoru, kur humors šķiet neiespējams? 

Tas tāpēc, ka viņa ir Mārgareta Atvuda un spēj visu. 
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Karlena, Odrija.  Kalendāra meitene : seksīgs mīlas romāns / Odrija Karlena 
; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; mākslinieciskā redaktore 

Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. - 381, [3] lpp. 3. Jūlijs - Septembris. 
Mias Sondersas ceļojums turpinās jau trešajā grāmatā, un viņa dodas uz Maiami, Teksasu un 

Lasvegasu. Lai gan Miu joprojām vajā mokošas atmiņas par iepriekš piedzīvoto, jūlijā viņa 
piedalās slavenā hiphopa mākslinieka Antona Santjago mūzikas videoklipa uzņemšanā. Mia 

beidzot iemācās uzticēties citiem un iegūst kāroto un pat vēl vairāk... Augustā Mia dodas uz 

Teksasu, lai nospēlētu Maksvela Kaningema – bagāta naftas biznesmeņa – sen neredzēto 

māsu. Viņa ir pārliecināta, ka šis būs viegls darbiņš, tomēr negaidot atklājas rūpīgi glabāti 
ģimenes noslēpumi. 

 

Babnika, Gabriela.  Sausumlaiks : romāns par mīlestību / Gabriela Babnika ; 
no slovēņu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieks Arvis Austrums. - 

Ķekava : Las.ām, 2020. - 263, [1] lpp. 
“Sausumlaiks” ir darbs par mīlestību – dimensijā, kurā stereotipās lomas ir mainītas vietām. 

Viņa – sešdesmit divus gadus veca māksliniece – nāk no Eiropas vidienes, viņš – divdesmit 

septiņus gadus vecs afrikānis – ir audzis uz ielas un bijis vardarbības upuris. Abu draudzībā 

jūtama ķermeniskā vientulība, traģiskā bērnība, un jo sevišķi harmatans – sausumvējš, kas 
traucē uzplaukt mīlestībai. Drīz māksliniece noprot, ka tukšumu starp abiem rada ne jau ādas 

krāsa vai gadu starpība, bet vispirms jau – sievietes piederība rietumu civilizācijai, kurā 

zudušas tradicionāli ierastās lomas. 

 

Adlers-Olsens, Jusi.  Upuris 2117 : romāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu 
valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 475, [1] lpp. 

- (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģinālais nosaukums: Offer 2117 / Jussi 
Adler-Olsen. 
“Upuris 2117” ir astotā grāmata sērijā par Q nodaļu un Karla Merka izmeklētajām lietām. 

Kādam pusaugu dānim “upura numur 2117” nāve kļūs par simbolu visam, ko viņš nicina, un 
vienlaikus arī par perfektu pamudinājumu ļauties sen gruzdošajām atriebības alkām. 

Nozaru literatūra 
Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika. (udk=1) 

 

Kerija, Tanita.  Ko domā mans bērns? : praktiskā bērnu psiholoģija 
mūsdienīgiem vecākiem (2 līdz 7 gadi) / Tanita Kerija ; konsultante Dr. 

Angarada Rudkina ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina 
Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 256 lpp. : ilustrācijas. (A Dorling 

Kindersley book). - Bibliogrāfija: 246.-249.lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 250.-
255.lpp. 
Grāmatā aplūkotas vairāk nekā 100 ikdienas situācijas, kas palīdzēs atšifrēt bērna uzvedību, 

izprast tās psiholoģiskos iemeslus un atbilstoši un pārliecināti reaģēt. Vecāki uzzinās, kādi 
sasniegumi gaida bērnu vecumā no 2 līdz 7 gadiem un kā tikt galā ar tādām nopietnām 

problēmām kā emociju izvirdumi, brāļu/māsu sāncensība, miega traucējumi, drošība internetā 

un vēl vairāk. Ieklausies sava bērna visdziļākajās domās un kļūsti par tādu vecāku, kāds 

vienmēr esi gribējis būt! 

 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=http://www.virja.lv/lv/gramata/kalendara-meitene-julijs-septembris/11541.html&psig=AOvVaw0DKKiZBviY5RXWNfz_drwn&ust=1600602645526000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDX19WT9esCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/70550/sausumlaiks&psig=AOvVaw1dVZ01wmpE9ltJKEXnFPhu&ust=1600602757286000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPil94qU9esCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/70543/upuris-2117&psig=AOvVaw1kWM5Mxw0-2CqbWnjxFtsJ&ust=1600602819289000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKitv6iU9esCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.gramatnicaglobuss.lv/en/new-books/ko-doma-mans-berns&psig=AOvVaw1win0t5EsB7UXhJQNuDeop&ust=1600598907288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDOjt-F9esCFQAAAAAdAAAAABAJ


Māksla. Izklaide. (udk=7) 

 

Putniņa, Mārīte.  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos 

Saldus un Tukuma rajonos = The Heritage of Religious Architecture and Art in 
the Historical Saldus and Tukums Districts = Наследие сакральной 

архитектуры и искусства исторических Салдусского и Тукумского 
районов / Mārīte Putniņa ; sērijas zinātniskā redaktore Rūta Kaminska ; literārā 

redaktore Sanda Rapa ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā 
Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; baznīcu plānu 

zīmējumi: Gunta Bistere. - Rīga : Neputns, 2020. - 343 lpp. : ilustrācijas, plāni. 
- Avoti un literatūra: 282.-283.lpp. - Objektu saraksts: 280.-281.lpp. - Terminu 

vārdnīca: 284.-289.lpp - Personu rādītājs: 290.-293.lpp. - Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodās. 
Grāmata par vēsturisko Saldus un Tukuma rajonu dievnamiem ir desmitais sējums kultūras 
mantojumam veltītajā sērijā “Mākslas pieminekļi Latvijā”. Aplūkotajā teritorijā mūsdienās 

ietilpst Tukuma, Kandavas, Jaunpils, Engures, Saldus un Brocēnu novads. 

 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/maksla/arhitektura/sakralas-arhitekturas-un-makslas-mantojums-vesturiskajos-saldus-un-tukuma-rajonos.html&psig=AOvVaw1-pPj-qA-W-ynS7nN3XvmS&ust=1598023467492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDMj72LqusCFQAAAAAdAAAAABAP

