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Latviešu literatūra 

 

Zīle, Monika.  Neizbiedēto putniņu valstība : romāns : rītdienai ir mīlestības 
vaibsti / Monika Zīle ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore 

Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 223, [1] lpp. : portrets. - 
(Vakara romāns ; 2020/12(258)). 
Privātskolas pedagoģe Jolanta Kupča, gaidīdama uz ielas pacelto atslēgu īpašnieku, nevar 

iedomāties, ka saņems piedāvājumu, kurš viņu iemetīs satraucošu notikumu straume. Tāpat 
starptautiska mēroga izmeklētājs Jānis Pārslavs neparedz, kurp aizvedīs rokās turamais 

nozieguma pavediens. Tikai pensionētā medmāsa Marija Ende labi zina, ka zem greznā 

pieminekļa Matīsa kapos neguļ savulaik pazīstams uzņēmējs, bet viņas dzīvesbiedrs... 

 

Judina, Dace.  Tukšais nams : romāns : katrs redz to, ko vēlas ieraudzīt / 
Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda 

Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 239, 
[1] lpp. - (Vakara romāns ; 2021/1(259). - Bibliogrāfija: 236.-237.lpp. 
Šī grāmata ir noslēgums Daces Judinas "Ēnu spoguļa" triloģijai (Iepriekšējās grāmatas "Ēnas 
spogulī" un "Dēls"). Pagājuši divi gadi, kopš psiholoģe un laulību terapeite Dagnija Apine 

šķīrusies no vīra Jorena Pūķa. Gads – kopš brīža, kad Jūrciemā risinājās asa sižeta filmas 

cienīgi notikumi, kuru rezultātā vietējā vārdava Magda Niedre nonāca psihiatriskajā 

dziednīcā. Dagnijai Spārnos iedibinājusies harmoniska dzīve kopā ar mīļoto – bijušo 
jūrasbraucēju Gintu Dreili, kurš nu pārkvalificējies par Niedrēs ierīkotā Zintnieku muzeja 

klientu menedžeri. Tomēr tagad melnā svītra piemeklējusi Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnei 

kopā ar Dagniju joprojām pāri klājas pagātnes melnās ēnas. 

 

Mikele, Aija.  Zirneklis : [romāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains 

; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas 
tipogrāfija. - 255, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Maksis 

Mežals) 
“Kāds bija alcis atriebties un to izdarījis. Kāds, līdzīgi zirneklim, bija ilgi audis at riebes tīklu. 

Ievilinājis savus upurus… Nomušījis… Piesējis pie laternas staba…” Mazpilsētas parkā vienu 

pēc otra atrod divu pie laternas staba piesietu vīriešu līķus. Jaunajam izmeklētājam Maksim 

Mežalam ir aizdomas, ka slepkavības saistītas ar seniem pagātnes notikumiem, kad bijušā 
skārda ceha teritorijā neatļauti ielavījās trīs zēni. Viens no viņiem pēc šī gadījuma kļuva par 

invalīdu, bet otrs pazuda bez vēsts. Varbūt slepkavību motīvs ir atriebība par toreiz notikušo. 

Vai arī pilsētiņā tomēr sācis uzdarboties maniaks? 

 

Krūmiņa, Inese.  Vilkme : ģimenes attiecību romāns / Inese Krūmiņa ; 

grāmatas un vāka dizaina autore Zane Ernštreite ; redaktore Kristīne Kupce. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 383, [1] lpp. 
Šis ir stāsts par vienas dzimtas trīs paaudžu cilvēku dzīvēm. Par to, kas tiem devis spēku un 
kas – sāpējis. Par to, kā caur paaudzēm atkārtojas uzvedības modeļi un likteņstāsti. Zināmā 

mērā autobiogrāfiska, tomēr ne dokumentāla vienas dzimtas likteņu interpretācija. Katra 

varoņa stāsts gandrīz vai maģiski ievelk lasītāju savā varā, radot sajūtu, ka esi viņiem līdzās 

dažādos laikos un vēstures pavērsienos. Cauri cilvēkstāstiem "Vilkme" izstāsta arī Latvijas 
likteni. 
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Bukšs, Aldis, 1985-.  Brāļi : [starptautisks detektīvromāns] : cik tālu tu ietu, 
lai atrastu brāli, kurš tevi ienīst? / Aldis Bukšs ; redaktors Gundega Blumberga 

; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. - 301, [3] lpp. 
Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā latvieti Edgaru ievelk notikumu ķēdē, 

kuri noved viņu Helsinku cietumā. Pa šo laiku Igaunijā bez vēsts pazūd Edgara jaunākais 

brālis. Aizsākas Edgara pēddziņa gaitas: no Igaunijas uz Ziemeļlatgali, Latvijas - Krievijas 

pierobežas joslu un Londonu, pamazām izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu. 

 

Migla-Streiča, Maija.  Matildes gadsimts : [dzimtas stāsts vairākās paaudzēs] 

/ Maija Migla-Streiča ; redaktore Zaiga Lasenberga ; vāka un grāmatas dizaina 
autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 414, [2] lpp. : 

ilustrācijas 
Maiju Miglu-Streiču Latvijā daudzi pazīst kā ilggadēju LTV "Panorāmas" žurnālisti. Bērnu 

dienās un vēlāk dzirdētie vecmammas stāsti ir tik spilgti, ka noteikti izstāstāmi lasītājiem. Tie 

vēsta, kā dzīvoja vienkāršie ļaudis pagājušā gadsimta Liepājā, par ko sapņoja, kam ticēja, kā 

pārdzīvoja laikmetu griežus. Darba centrā tēlotajai Matildei no visa 20. gadsimta pietrūkst 
sešu gadu, jo viņa dzimusi trīs gadus pēc 19. un 20. gadsimta mijas, bet mirusi trīs gadus 

pirms nākamās. Viņas māte, divas māsas un brālis visu mūžu turas kopā, dzīvo līdzi cits cita 

dzīvei. Plaisu ģimenes attiecībās ienes jauno laiku sākums Latvijā, bet tā ir plaisa starp Matildi 

un viņas meitu Austru, kas aizrāvusies ar jaunajām idejām, iestājusies komjaunatnē un 
apprecas ar šīs organizācijas sekretāru. Bet viņu meita Maira vēro cilvēku attiecības, pēta 

bēniņos atrastas vecas avīzes un žurnālus, noklausās lielo sarunas, iztaujā vecmammu par 

senāku laiku notikumiem. Un pastāsta to mums. 

 

Bula, Rolanda.  Noilguma lieta : detektīvs : kurš būs tik vājš, lai atdzītos? / 
Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra 

Zālīte ; Emīla Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 236, [3] 
lpp. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). 
Pēc dzimšanas dienas svinībām pazūd biznesmenis Guntris Veldre. Viņa līķis tā arī netiek 
atrasts; mājienu par iespējamo notikumu gaitu dod vien uzņēmēja ierastajā skrējiena trasē 

līdzās šosejai atrastais sadauzītais mobilais telefons. 14 gadus vēlāk aizdomās par 

būvmateriālu zādzību turēts vīrietis izpļāpājas, ka Veldre ticis nogalināts, un to noteikti 

izdarījusi viņa sieva Brigita. Izmeklēt noziegumu tiek uzticēts Asnātei Griezei. Viņas kolēģis 
Juris Zvirbulis ir atvaļinājumā, tomēr arī labprāt iesaistās izmeklēšanas gaitā.. 

 

Ermlere, Franciska.  Ar ledu apdedzinātie : Rīgas akmeņkaļa piezīmes : 
detektīvromāns / Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā 

redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dace Kraule ; Ojāra Jansona foto. - 
Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 261, [2] lpp.. - (Rīgas detektīvs ; [8.]). (Izmeklē 

Andrejs Vanags). 
Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā rakstnieces, dramaturģes, dzejnieces, atdzejotājas 

un scenāriju autores, Franciskas Ermleres cikla “Rīgas detektīvs” astoto, noslēdzošo romānu 

“Ar ledu apdedzinātie”. Vāka mākslinieks Artūrs Bērziņš.  

Romānā "Ar ledu apdedzinātie" advokāts Andrejs Vanags, kurš iepriekšējās grāmatas 
izmeklēja dažādus noslēpumainus noziegumus, tiek konfrontēts ar neskaidras anamnēzes 

aklumu, sievas aiziešanu un māju zaudējumu. Viņa draugs tēlnieks Aleksandrs Vanagu 

konfrontē ar neparastu uzdevumu – izpētīt ar latviešu strēlniekiem veltītā pieminekļa 

celtniecību saistītus apstākļus. Pētījums iesaistītos aizved laika dzīlēs līdz pat 19. gadsimta 
nogalei, kad tautā dzima revolucionāras noskaņas, un atklāj, cik cieši cauri laikiem saistīti 

"Rīgas detektīva" tēli – un arī to autore... 
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Akmentiņš, Andris.  Meklējot Ezeriņu : romāns sērijā "Es esmu..." : Jānis 
Ezeriņš, latviešu rakstnieks 1891-1924 / Andris Akmentiņš ; redaktore 

Gundega Blumberga ; konsultanti: Dace Zvirgzdiņa, Vents Zvaigzne ; Jāņa 
Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. - 340, [3] lpp. - (Es 

esmu... Jānis Ezeriņš). 
Andra Akmentiņa romāns Meklējot Ezeriņu — par latviešu rakstnieku Jāni Ezeriņu. 

“Kāds ir radošas personības spēju noslēpums? Vai tam var piekļūt caur talanta un darba 

proporciju mērīšanu, mākslinieka biogrāfiju, dzīvesveidu, attiecību stāstiem, personisko 

pievilcību, varbūt pat slimībām? Vai arī tas turpina palikt netverams, neuzmeklējams 
dzīvesstāstā, kas ir tikpat tipisks un neparasts, cik lielai daļai laikabiedru? Andris Akmentiņš 

romānā Meklējot Ezeriņu no dažādiem laika atskaites punktiem izspēlē Jāņa Ezeriņa mūža 

noveles, padarot mums tuvāku viņa personību — un vienlaikus saglabājot noslēpumu.” Vents 

Zvaigzne. 
“Meklējot Ezeriņu, esmu centies iecelt autoru mūsdienu situācijā un rakstīt Ezeriņa stila 

noveles par mūsdienām. Romāna gaitā arī īstais Ezeriņš, izcils latviešu novelists un Doriana 

Greja ģīmetnes tulkotājs, izmisīgi meklē sevi, pamazām zaudējot iespējas ietekmēt savu 

portretu. Ezeriņa portrets jau sen pieder mums visiem, tomēr joprojām ir kustībā.” Andris 
Akmentiņš 

 

Judina, Dace.  Krustceles : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura 

Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 275, [4] lpp. : 

ilustrācijas. - (Laika stāsti ; 4.) 
Pirms trīssimts gadiem nelielā Rietumkurzemes miestiņā tika sadedzināts Vecais Zalktis – 

burvestībās un ļaundarībās nepatiesi apsūdzēts turīgs saimnieks, vieds, gudrs vīrs, kurš 

dzīvojis Biezoknī kopā ar vilkiem, redzējis laiku, pratis putnu, zvēru, koku un akmeņu 
valodu... Kopš tās dienas Dālderciema iedzīvotājus jau devītajā paaudzē vajā Vecā lāsts, pa 

vienai vien iznīcinot nodevīgo dzimtu atvases. Bet Biezokņa būdā kāds joprojām dzīvo... 

Pēdējo gadu laikā Dālderciemā notikušas lielas pārmaiņas: nodibināta pamesto un no ļaužu 

vardarbības cietušo dzīvnieku patversme Zvēru māja, kuras vadītāja – sarkanmatainā, 
nešpetnā Agnese – spēj sarunāties ar putniem, zvēriem, kokiem un akmeņiem, viņu sargā liels, 

pelēks vilks; nesen ciemā ieradies un uz dzīvi apmeties Toms – Vecā Zalkša mazdēls 

desmitajā paaudzē; it kā klusie un lādzīgie cieminieki cits pēc cita atklāj savas īstās sejas, bet 

Dāldermuižā, kur reiz mituši Vecā Zalkša spīdzinātāji, tiesneši un slepkavas, notiek baisas 
lietas...Lāsta vara izbeigsies tikai tad, kad vilks noticēs cilvēkam... - Sērijas "Laika stāsti" 

4.grāmata. 

 

Zimnoha, Ruta.  Pirms saule riet : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas 
Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore 

Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 224 lpp. - (Vakara romāns ; 
2021/2 (260). 
Edgars jau pāris gadus ir kopā ar jauno, skaisto influenceri Nikiju, savukārt viņa bijusī sieva 

Lilita pirmo reizi pēc šķiršanās padodas meitiņas aicinājumam kopā doties pie vīra vecākiem. 
Abas nenojauš, ka brīvdienās iekļūs īstā drāmā, par kuru parūpēsies Edgara vecākiem 

piederošā glempinga viesi – Nikijas draugi. Notikumu juceklī visiem nāksies aizdomāties par 

to, kas ir īstas vērtības un kas - tikai maldi, kādēļ tik bieži noskaužam mīlestību saviem 

tuvākajiem cilvēkiem un kādēļ tik viegli nomaldīties no šķietami taisna un veiksmīga ceļa. 
Romāns saņēmis konkursa “Vakara romāns 2021” debijas balvu. 

 

Jauja, Lelde.  Vīrs, bērni un pieci randiņi : [ģimenes attiecību romāns] / Lelde 
Jauja ; vāka dizaina autore Krista Miltiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 202, 

[4] lpp. 
Rigonda ir neapmierināta, Rigondai ir besis, Rigondu nomāc “pārāk labas dzīves” problēmas. 

Viņai ir pāri par trīsdesmit, lielisks darbs, divas temperamentīgas meitas, taču vīrs Kirils 

pēdējā laikā bieži krīt uz nerviem. Tik bieži, ka pa galvu sāk riņķot domas par šķiršanos, jo 

Rigondai šķiet, ka viņa ir pelnījusi ko labāku. Kirils pārāk maz vai pārāk atklāti runā, viņš 
neizrāda savas emocijas, neinteresējas par citucilvēku dzīvi, un, pats trakākais, nemāk lasīt 

Rigondas domas. Kā lai to iztur? Varbūt Rigondu no ikdienas rutīnas glābs pieci neparasti 

randiņi, no kuriem, kā izrādās… neviens nemaz īsti nav randiņš? 
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Burga, Anna.  Tētis : detektīvs / Anna Burga ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 190, [2] 

lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). 
 

 

Kota, Laima.  Cilvēks ar zilo putnu : romāns sērijā "Es esmu ..." : Anšlavs 
Eglītis / teksts un ilustrācijas: Laima Kota ; literārā redaktore Gundega 

Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : 
Dienas Grāmata, 2020. - 326, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Es esmu... Anšlavs 

Eglītis). 
Autore saka: "Ir viens dzīves posms, ko Anšlavs Eglītis aprakstījis maz, skopi, pusvārdos vai 

iztālēm. Tā ir trimda. Pieci gadi pēc Otrā pasaules kara Vācijā, mazā pilsētiņā gandrīz pie 

Šveices robežas. Tos pieminot, visos avotos gandrīz viens meldiņš: "Trimdas laiku pavada 
Vācijā." Tas mani ieintriģēja. Izēdos cauri periodikas kalnam, ieniru laikabiedru atmiņu 

avotos, uzzīmēju karti, un aidā - sanāca pilna istaba ar latviešu leģionāriem, rakstniekiem, 

dievputniņiem un švābiem, visi sāka teikt un mācīt, kam romānā jābūt. Dzīve trimdas izolācijā 

bija skarba un grūta, tomēr Anšlavs Eglītis savos darbos allaž mudina varoņus spirināties, viņš 
saka: "Dzīvo, lai tur vai kas!". 

 

Ārzemju literatūra 

 

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]. - 411, [1] lpp. 4. Oktobris - Decembris. 
Mia Sondersa ir veikusi garu ceļu, un viņas ceļojums noslēgsies Holivudā, Ņujorkā un 
Aspenā. Oktobrī Mia sāk darbu doktora Hofmana slavenību televīzijas šovā, veidojot sižetu 

“Dzīvo skaisti”. Viņas draugs Vess cenšas atgūties pēc teroristu gūsta izraisītajām veselības 

problēmām, un abi kopā viņi uzveic dzīves saceltās vētras. Novembrī Mia dodas uz Ņujorku, 

lai televīzijas šovam ierakstītu raidījumus par Pateicības dienu. Pamazām vien visi Mias sapņi 
īstenojas, ja neskaita vienu... Un decembrī mūsu meitene nokļūst ziemas pasakā – Aspenā 

Kolorado, lai filmētu vietējos māksliniekus. Sagatavojieties! Mias ceļojums tuvojas 

nobeigumam, kuru visi tik ļoti gaida! 

 

Knaidla, Laura.  Ne pieskaries man : romāns : noslēpumaini, seksīgi un 

romantiski / Laura Knaidla ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Gunta Kalniņa ; literārā redaktore Ilze 

Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 367, [1] lpp. - (NE pieskaries man). 
Romāns sākas brīdī, kad galvenā varone Seidža, tikko sasniegusi 18 gadu vecumu, pamet 

mājas un bēg uz citu štatu Amerikas otrā malā. Tur viņa sāk studēt psiholoģiju, atrod 

pusslodzes darbu bibliotēkā un iepazīstas ar ļoti pievilcīgu puisi - 21 gadu veco Luku. 

Diemžēl Seidžas traumatiskā pieredze liek viņai paniski baidīties no vīriešiem un neļauj uzreiz 
veidot veselīgas attiecības. Savukārt Lukam ir citi kompleksi. 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/71058/tetis&psig=AOvVaw27lN-N5K1Vm85nJ-20l_ZS&ust=1615395526978000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJijyrfXo-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.janisroze.lv/lv/cilveks-ar-zilo-putnu-es-esmu.html&psig=AOvVaw2CuhCRroay2dfJK-17Vx3N&ust=1615395589778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDlm9XXo-8CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/dailliteratura/romani/nepieskaries-man&psig=AOvVaw3BA2fK9sjErJUpvDdq4ODK&ust=1615379398367000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjI3aybo-8CFQAAAAAdAAAAABAE


 

Karīzi, Donato.  Dvēseļu tiesa : [mistikas detektīvromāns] / Donato Karīzi ; 
no itāļu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; 

mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 429, [3] lpp. 
Romāns "Dvēseļu tiesa" ir stāsts par neredzamu noslēpumu, kas tomēr atrodas visu acu 

priekšā. Stāsts par senu un mūžīgu ļaunumu un par tiem, kas ar to cīnās. Stāsts, kas balstīts 

patiesos faktos un ko iedvesmojuši reāli notikumi. Grūtākais ir nevis tam noticēt, bet gan 

pieņemt to. Romā noslēpumaini pazudusi kāda meitene. Klemente un Markuss — divi 
Dvēseļu tiesas, senas, ar Vatikānu saistītas organizācijas, locekļi, kuri slepeni izmeklē 

grēksūdzēs uzklausītus noziegumus, — sēž kafejnīcā netālu no Navonas laukuma un pārrunā 

lietas detaļas. Meitenes nolaupīšana, iespējams, ir saistīta ar virkni jau pastrādātu slepkavību. 

Markuss ir cilvēks bez pagātnes, pirms gada viņš ticis smagi ievainots un zaudējis atmiņu. 
Viņa talants ir atklāt ļaunumu, lai kur tas mēģinātu slēpties. Pie lietas strādā arī kriminālistikas 

eksperte Sandra — jauna atraitne, kura nespēj samierināties ar vīra bojāeju šķietamā 

negadījumā. Sandras un Markusa ceļi krustosies baznīcā Karavadžo gleznas priekšā, lai 

atklātu biedējošu pasauli, ko savās tumšajās dzīlēs slēpj Roma. Pasauli, kas ir tikpat perfekta, 
cik ļauna, un viņiem būs jāizvēlas starp atriebību un piedošanu pilsētā, kuru joprojām pilda 

tūkstoš gadus čukstēti grēki. 

 

Šepa, Emēlija.  Prioritāte Nr.1 : detektīvromāns / Emēlija Šepa ; no zviedru 
valodas tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Inga Ābelīte ; vāka noformējums: 

Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - 462, [1] lpp. 
Noršēpingas policiju un mediķus satricina asinis stindzinošu noziegumu virkne – aukstasinīgi 

ievainoti upuri tiek atstāti mokošai nāvei. Pirms daudziem gadiem liktenīgas kļūdas dēļ darbu 

ķirurģijā pametušais Filips Engstrems drīz vien saprot, ka reiz pazinis visus bojā gājušos. Vai 

viņš varētu būt nākamais slepkavas sarakstā? Prokurore Jāna Berzeliusa ir apņēmusies saukt 
vainīgo pie atbildības, taču sērijveida slepkava nav viņas vienīgā problēma. Lai paturētu 

pagātni noslēpumā, Jānai jāpalīdz Danilo, riskējot ne vien ar karjeru, bet arī dzīvību... 

 

Ruiss Safons, Karloss.  Debesu gūsteknis / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu 
valodas tulkojusi Dace Meiere ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2020]. - 319, [1] lpp. 
Daniels Sempere, grāmatas "Vēja ēna" neaizmirstamais varonis, nu jau ir precēts vīrs un vada 

ģimenes grāmatnīcu kopā ar uzticamo draugu Ferminu. Kādu rītu grāmatnīcā ienāk svešinieks 

– drūms, klibs vienrocis, kurš nopērk īpaši vērtīgu “Grāfs Monte Kristo” eksemplāru, samaksā 

par to trīskāršu cenu, taču, ierakstījis grāmatā satraucošu veltījumu, tūliņ pasniedz to 
Danielam, piekodinādams nodot Ferminam. Tā atveras pagātnes durvis un tagadni iztraucē 

pagājības rēgi, kas ieradušies kopā ar Fermina atmiņām. Lai izdibinātu sāpīgu patiesību, kura 

līdz šim tikusi no viņa slēpta, Danielam ir jādodas iekšā nolādētā laikmetā un Munžuikas 

cietuma kamerās, jāatklāj, kāds velnišķīgs līgums saistījis Davidu Martinu – Eņģeļa spēles 
stāstnieku, ar viņa cietumsargu, Maurisio Vaļsu – nelieti, kurš iemieso visu ļaunāko, kas 

piemitis Franko režīmam... 

 

Hantere, Kara.  Kāds no savējiem : izmeklē inspektors Ādams Folijs : 

romāns / Kara Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore 
Elga Rusmane ; vāka dizains: Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 

318 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē inspektors Ādams Folijs). 
1.grāmata. 
Kā bērns var pazust, neatstājot nekādas pēdass Iepriekšējā vakarā astoņgadīgā Deizija 
Meisone pazuda no ģimenes ballītes. Neviens no klusās piepilsētas ieliņas iedzīvotājiem neko 

nav redzējis – vai vismaz tā viņi saka. Inspektors Ādams Folijs cenšas neļauties 

aizspriedumiem, tomēr viņa pieredze liecina, ka deviņos gadījumos no desmit vainīgais 

parasti ir kāds upurim pazīstams cilvēks. 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/tulkota-dailliteratura/kriminalromani-trilleri-sausmu-romani/dveselu-tiesa.html&psig=AOvVaw1qJga6kGjQWTp8dL19cwdN&ust=1615379539371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDX4u-bo-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/71059/debesu-gusteknis&psig=AOvVaw1wORuilwLmaG_TWr3Sg07f&ust=1615382400749000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj1hsSmo-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/tulkota-dailliteratura/kriminalromani-trilleri-sausmu-romani/kads-no-savejiem.html&psig=AOvVaw0I-7lw7yKk-O2NCVYF5QzQ&ust=1615382549611000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjA_oqno-8CFQAAAAAdAAAAABAE


 

Hantere, Kara.  Tumsā : izmeklē inspektors Ādams Folijs : romāns / Kara 
Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizains: Arnis 

Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 365 lpp. - (Zvaigznes detektīvu 
klubs). (Izmeklē inspektors Ādams Folijs). - 2.grāmata. 
Kādas mājas pagrabā tiek atrasta sieviete un bērns. Abi ir tuvu nāvei. Neviens nezina, kas viņi 

ir: sieviete nespēj runāt, un policijai nav ziņots par bezvēsts pazudušām personām, kuru 
apraksts atbilstu šai sievietei un bērnam. Vecais vīrs, mājas īpašnieks, apgalvo, ka nekad nav 

redzējis ne vienu, ne otru. Klusās Oksfordas ielas iedzīvotāji ir satriekti. Kā tas ir varējis 

notikt viņu acu priekšā. Taču inspektors Ādams Folijs zina, ka nekas nav neiespējams. 

 

Sigurdardotira, Irsa.  Caurums : romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu 

valodas tulkojusi Inga Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 349, [1] lpp. 
- (Zvaigznes detektīvu klubs). 
Bagāts investors tiek atrasts karājamies striķī senā soda izpildes vietā starp lavas laukiem. Pēc 

līķa apskates kļūst skaidrs, ka tā nav pašnāvība. Mirušā krūtīs ir iedzīta nagla, pie kuras ir 
aizķēries vairs tikai mazs papīra gabaliņš.Izmeklētājs Huldars tiek norīkots pārbaudīt mirušā 

dzīvokli. Tur viņš satiek Freiju un kādu mazu zēnu, kurš nemāk paskaidrot, kāpēc atrodas 

svešajā dzīvoklī. Tā kā netiek atklāta nekāda saikne starp bērnu un noslepkavoto vīrieti, 

Freijai un Huldaram jāapvieno spēki, lai atrastu mazā zēna vecākus, cerot paspēt laikā un 
atrast viņus dzīvus. Viņiem tiešām ir jāpasteidzas, jo, šķiet, zēna mātei drīz gaidāmas 

dzemdības. 

 

Lekberga, Kamilla.  Zelta būris : sievietes atriebība ir skaista un nežēlīga : 

psiholoģisks trilleris / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona 
Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 350, 

[2] lpp. 
Romāns stāsta par nodotu un pazemotu miljardiera sievu un viņas perfekto scenāriju, lai 

atriebtos vīram un nospiestu viņu uz ceļiem. Feija ir mīlējusi Džeku kopš biznesa skolas 

studiju gadiem. Zelta puisēns Džeks uzaudzis turīgā ģimenē atšķirībā no Feijas, kura ir smagi 
strādājusi, lai aizmirstu tumšo pagātni. Kad Džekam nepieciešama palīdzība jauna uzņēmuma 

dibināšanā, Feija pamet skolu, lai viņu atbalstītu, dienās strādājot par viesmīli, bet naktīs par 

biznesa stratēģi Džeka uzņēmumā. Kad bizness strauji sāk attīstīties, Feijai un Džekam 

piedzimst mazulis un Feija sevi velta ģimenei un mājas rūpēm, dzīvojot turīgāk, nekā jebkad 
būtu varējusi iedomāties, un arvien vairāk attālinoties no biznesa pasaules. Tomēr Džeka 

attieksme ir mainījusies, graujot viņas pašapziņu, jo vīrs jau aizmirsis, ko Feija upurējusi viņa 

panākumu dēļ. Kad Feija atklāj, ka viņam ir dēka, viņas perfektā pasaule sašķīst lauskās. Feija 

ir viena, emocionāli sagrauta un finansiāli izpostīta, bet ellē nav redzētas tādas dusmas kā 
sievietei ar vardarbīgu pagātni un noslieci uz atriebību. 

 

Kristi, Agata.  Nāve uz Nīlas : detektīvromāns : izmeklē Erkils Puaro / Agata 

Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe ; 
vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 316, [2]Proza lpp. - 

(Izmeklē Erkils Puaro). 
Mierpilno Nīlas kruīza noskaņu izjauc atklājums, ka Lineta Ridžveja ir tikusi nogalināta ar 

šāvienu galvā. Viņa bija jauna, bagāta un skaista. Meitene, kurai bija viss... līdz viņa zaudēja 

savu dzīvību. Erkils Puaro iepriekš bija dzirdējis kādu citu pasažieri sakām: “Es gribētu 
piegrūst savu jauko, mazo pistoli viņai pie pašas galvas un... vienkārši nospiest mēlīti.” Tomēr 

Ēģiptes saules izraisītajā svelmē nekas nav gluži tā, kā šķiet. 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/dailliteratura/romani/tumsa-2020&psig=AOvVaw0I-7lw7yKk-O2NCVYF5QzQ&ust=1615382549611000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjA_oqno-8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/tulkota-dailliteratura/kriminalromani-trilleri-sausmu-romani/caurums.html&psig=AOvVaw3xMBJ_YAFIkPx7vgxzzg6m&ust=1615393129940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjGh8DOo-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/tulkota-dailliteratura/kriminalromani-trilleri-sausmu-romani/zelta-buris.html&psig=AOvVaw09uvtrNTck50c0X9BTnefW&ust=1615393322053000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDQzZvPo-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=http://www.virja.lv/lv/gramata/nave-uz-niilas/11958.html&psig=AOvVaw3RGVULwvzBDJsURQTIcvF4&ust=1615393441158000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjyxdTPo-8CFQAAAAAdAAAAABAE


 

Lorensa, Margareta.  Akmens eņģelis : romāns / Margareta Lorensa ; no 
angļu valodas tulkojusi un pēcvārda autore Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore 

Sandra Skuja ; mākslinieks un maketētājs Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, 
[2021]. - 300, [3] lpp. 
Romāna galvenā varone Hagara Šiplija ir vienkārša, patiesību sakot, ne pārāk simpātiska 

sieviete, kuru dzīve nav saudzējusi, turklāt viņas mūžs neizbēgami tuvojas norietam. Un 
tomēr, pat deviņdesmit gadu vecumā, kad nākotnē gaida vienīgi veco ļaužu pansionāts vai 

slimnīcas palāta, Hagara nav zaudējusi aso mēli, cīņas garu un apbrīnojamu spēju bez lieka 

sentimenta vērtēt piedzīvoto un pārdzīvoto. 

 

Kvans, Kevins.  Pasakaini bagātā draudzene : apburoši izklaidējošs romāns : 

[turpinājums grāmatas "Traki bagātie aziāti" notikumiem] / Kevins Kvans ; no 
angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2020. - 460, [3] lpp. : ģenealoģiskās tabulas 
Tuvojas Reičelas Ču kāzu diena, un ir neskaitāmi iemesli, lai viņa justos kā septītajās debesīs. 

Viņai ir gredzens ar unikālu ovālas formas briljantu, brīnišķīga kāzu kleita, kas viņai ļoti patīk, 

un līgavainis, kurš ir gatavs atteikties no milzu bagātības Āzijā, lai tikai varētu viņu apprecēt. 

Tomēr Reičela skumst par to, ka viņas īstais tēvs – cilvēks, kuru viņa nekad nav pazinusi, – 
nebūs klāt, lai vestu meitu pie altāra. Nejaušas sagadīšanās dēļ tiek noskaidrota tēva identitāte, 

un Reičela pēkšņi tiek ierauta neiedomājamā Šanhajas greznības pasaulē, kurā pa bulvāriem 

traucas ekskluzīvi un reti auto un kurā cilvēki ir ne tikai traki bagāti, bet... pasakaini bagāti. 

 

Marlī, Mišela.  Koko. Mīlestības smarža : Chanel N◦5 tapšanas noslēpums : 
romāns, kas atklāj nezināmus faktus par Koko Šaneles dzīvi / Mišela Marlī ; 

no vācu valodas tulkojusi Aija Jakovica ; Tatjanas Zubarevas vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā 

redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 397, [2] lpp. 
Francija, 1919. gads. Pat augstdzimušas parīzietes jau uzskata par labo toni valkāt Koko 

Šaneles modelētos vienkāršos, bet vienlaikus tik elegantos tērpus. Viņa tos veidojusi, 

mīlestības iedvesmota, taču traģisks negadījums pieliek punktu sapņiem par kopdzīvi ar 

mīļoto. Kā attapties pēc Boja nāves? Draudzene pasviež ideju radīt smaržas – kā pieminekli 
zaudētajai mīlestībai. Koko Šaneli šī doma aizrauj, un tā aizsākas leģenda par pasaulslaveno 

parfīmu Chanel No 5. Tā tapšana modes mākslinieci ieved ne tikai aromātu pasaulē, bet arī 

jaunās vētrainās attiecībās. 

 

Linka, Šarlote.  Pagātnes ēnas : krimināltrilleris / Šarlote Linka ; no vācu 
valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore 

Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 446, [2] lpp.  
Uzaicinājums uz Jaungada svinībām pēc vairākiem gadiem viņus atkal saved kopā: Dāvidu 

Belino, kurš mantojis miljoniem vērtus īpašumus, četrus viņa jaunības draugus un Lauru - 

viņa pievilcīgo mīļāko. Tomēr nevienam prāts nenesas uz svinēšnu. Draugi ir ieradušies, lai 
noslēgtu rēķinus ar Dāvidu, kura godkāre un bezkaunīgais egoisms reiz sagrāva viņu plānus. 

Taču vēl pirms lielās izskaidrošanās Dāvids tiek atrasts nošauts savā darbistabā. 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=http://www.virja.lv/lv/gramata/akmens-enjgjelis/12011.html&psig=AOvVaw0NKijkBg9HZ1u4EJF7nlTd&ust=1615393567164000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCd4ZDQo-8CFQAAAAAdAAAAABAE
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https://www.google.lv/url?sa=i&url=http://www.virja.lv/lv/gramata/koko-miilestiibas-smarzha/12164.html&psig=AOvVaw0Vt2Fb3NlK3ncrUN8-Zd1v&ust=1615393723520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODu_NrQo-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=http://www.virja.lv/lv/gramata/pagatnes-enas/12081.html&psig=AOvVaw2GZwvdh6qcTrPEcUGtlpjo&ust=1615394793021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi3jdnUo-8CFQAAAAAdAAAAABAE


 

Bella, Dārsija.  Neliela izpalīdzēšana : romāns : [psiholoģiskas spriedzes pilns 
attiecību stāsts] / Dārsija Bella ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; 

Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 335, [1] lpp. 
Viņa ir tava labākā draudzene. Viņa zina visus tavus noslēpumus. Tāpēc jau viņa ir tik 

bīstama... Kad Emīlija lūdz atvest no skolas arī viņas dēlu, Stefānija ar prieku izpalīdz. Līdz 

Stefānija iepazinās ar Emīliju, viņa šajā mazpilsētā jutās pavisam vientuļa un rakstīja blogu. 

Reiz Emīlija pēc dēla neierodas. Lai ko teiktu policija, Stefānija ir pārliecināta: Emīlija nekad 
nepamestu savu bērnu. Baidoties, ka noticis kaut kas slikts, Stefānija sazinās ar citām 

mammām un uzrunā arī Emīlijas vīru – tikai lai piedāvātu savu palīdzību. Stefānijai šķiet, ka 

viņš nav līdz galam atklāts un kaut ko noklusē. 

 

Lēdiga, Agnese.  Mirklis pirms laimes : romāns / Agnese Lēdiga ; no franču 

valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2020. - 302, [1] lpp. 
Divdesmitgadīgā Žilī pasakām un sapņu prinčiem sen vairs netic. Pasakās sievietes neaudzina 
bērnus vienas un nestrādā garas stundas par kasieri lielveikalā, lai nopelnītu iztiku. Kādu 

dienu viņu ievēro un uzrunā Pols, nesen kā šķīries piecdesmitgadnieks. Polam šķiet, ka 

jaunajā sievietē ir kaut kas aizkustinošs un dzirkstošs, tas, kā viņam pašam ilgus gadus ir 

pietrūcis. Pols uzaicina Žilī doties viņam līdzi uz Bretaņu, lai dažas dienas pavadītu mājā pie 
jūras. Viņi dodas turp kopā ar Pola dēlu Žeromu, kurš cenšas rast mierinājumu pēc sievas 

nāves. Lulū dzīvesprieks un optimistiskais raksturs uzmundrina šo mazliet savādo kompāniju. 

Un kurš gan iepriekš zina pateikt, kas liktenim padomā: necerēta balva vai sāpjpilns 

zaudējums? Atceļā no Bretaņas notiek traģiska autoavārija... 

 

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

 

Izaugt veselam digitālā pasaulē : bērnu un pusaudžu vecākiem, pedagogiem 
un audzinātājiem / no vācu valodas tulkojusi Astrīda Šmite-Štegmane ; no 

angļu valodas tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere. - Rīga : Apgāds ALI S, 2020. - 
Bibliogrāfija un atsauces: 141.-[150.] lpp. 
Šī grāmata izskaidro riskus un sekas, ko bērniem un pusaudžiem rada jaunie sociālās saziņas 

līdzekļi: Smadzeņu attīstības pasliktināšanās, pārliekas komunikācijas stress, atkarības 
briesmas, privātuma zaudēšana, jauniešiem nepiemērotu vietņu lietošana, kiberhuligānisms un 

veselības stāvokļa pasliktināšanās, ko rada nepārtraukts bezvadu ierīču starojums. Grāmata 

informē par normatīvajiem aktiem, iespējamiem drošības pasākumiem un darbībām, kas var 

būt nepieciešamas, lai novērstu riskus vai atbilstoši uz tiem reaģētu. Tā izklāsta izglītības 
darbinieku viedokli, kas pauž nepieciešamību rast atbilstošu līdzsvaru starp bērnu un 

pusaudžu vajadzībām un ierobežojumiem, kas nepieciešami kā piesardzības pasākumi, lai 

bērnus un jauniešus aizsargātu no pārmērīgas saziņas līdzekļu un ekrānierīču lietošanas 

riskiem. 

 

Astro prognozes 2021 : astrokalendārs un čika laiki visam gadam. - Nr. 310 

(11) (novembris, 2020)-. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - ilustrācijas, tabulas. 
- (Padoms rokā , 1407-4338 ; 2020/310 (11). - Izdevumā turpinās sērijas 

"Lauku Avīzes tematiskā avīze" numerācija. - Uz vāka numura tēmu 
nosaukumi - Sērija "Padoms rokā" turpina "Lauku Avīzes tematiskā avīze" 

sēriju. 
Tematiskais žurnāls “Padoms Rokā” tradicionāli laiž klajā astroloģisko, numeroloģijas un 

Austrumu horoskopu prognožu izdevumu “Astro prognozes 2021”. Tajā var uzzināt gan 

to, kāds gaidāms nākamais gads katram individuāli, gan arī gada prognozes kopumā, ko 

sagatavojuši Latvijā pazīstami astrologi un numerologi. Plašāk var lasīt par Dvīņu 

horoskopa zīmi. Ko īsti nozīmē retrogrādas planētas un kā mūs ietekmē retrogrāds 

Merkurs – arī to uzzināsim, lasot “Astro prognozes 2021”. 
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Zusta, Zane.  Tarakāni tavā galvā : stāsti par vīriešiem / Zane Zusta, Gatis 
Līdums ; vāka fotogrāfija: Aija Krodere ; vāka un grāmatas ilustrācijas: 

Normunds Ozols ; projekta vadītāja Meldra āboliņa ; vāka dizainere Vita 
Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 142, [1] lpp. 
"Arī jēdzīgi cilvēki reizēm pamanās kļūt par nejēdzīgiem vīriešiem. Taču šī grāmata dod 

cerību, ka visu iespējams atkal vērst par labu. Vai tāda cerība ir kaut kas labs? Par to lai spriež 
lasītāji." Vislabāk patika stāsts “Paklājs”. Jānis Skutelis, komiķis. 

 

Sabiedriskās zinātnes. (udk=3) 

 

Pētersone, Kārina.  Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs : [dokumentālas atmiņas] 
/ Kārina Pētersone, Ilze Būmane ; redaktore Gundega Sēja ; dizainere Anna 

Aizsilniece ; priekšvārds: Jānis Streičs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 796, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija: 762.-[767.] lpp. - Personu 

rādītājs: 768.-[789.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.  
Anatoliju Gorbunovu uz varas virsotni virzīja līdzcilvēku cieņa un ticība viņa godaprātam, kā 

arī bērnībā gūtā darba mīlestība un sirds gudrība. Komunisti viņā ieraudzīja to personības 

ideālu, kādu sludināja, taču sevī nespēja īstenot, tāpēc vilka Anatoliju uz slavas virsotni kā 
savējo. Kad atjēdzās, bija par vēlu. Tas ir arī stāsts par mazu Latgales zēnu, kurš vēlāk, 

amatos būdams, nonāca gan Kremlī, gan Baltajā namā – kā līdzīgs starp līdzīgiem pasaules 

likteņa lielo lēmēju vidū. Kas bija jāpārdzīvo cilvēkam, kurš izvadīja Latvijas kuģi starp 

krācēm bangojošā jūrā. Cilvēkam, kurš prata iedvest mieru un radīt ļaudīs stabilitātes sajūtu 
Latvijai visgrūtākajās dienās. Kāpēc viņš nepagāja malā, kad varēja to darīt? Kāda ir viņa 

panākumu atslēga? Grāmata atspēko dažus populārus mītus, kas radīti ap Atmodas laiku 

Latvijā.  
 

Lietišķās zinātnes. Tehnika. (udk=6) 

 

Šokolāde : Lauku Avīzes tematiskā Avīze / redaktore Arta Ciša. - Nr.12 (311) 

(12, 2020). - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Sējumi : ilustrācijas. - (Padoms 
rokā , 1407-4338 ; 2020/12 (311). - Sērija "Padoms rokā" turpina "Lauku 

Avīzes tematiskā avīze" sēriju. 
Garšvielas un šokolāde- saderīgas kombinācijas. Kāda ir šokolādes baudīšans etiķete? 50 

kūku, trifeļu, svētku desertu un citu našķu receptes 

 

Lauksaimniecība. (udk=63) 

 

Sēja un raža 2021 : Saules, Mēness un zvaigžnu ietekme dārza kopšanā / 

Ārija Rudlapa ; redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : 
krāsainas ilustrācijas. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2020/10 

(309). - Sērija "Padoms rokā" turpina "Lauku Avīzes tematiskā avīze" sēriju. 
ISSN 1407-4338. 
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Māksla. Izklaide. (udk=7) 

 

Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  Mirgo mana Margarita : [grāmata par izcilo 
dziedātāju Margaritu Vilcāni] / Daiga Mazvērsīte ; mākslinieks, grāmatas 

dizaina autors Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; 
literārais redaktors Oskars Lapsiņš; fotogrāfi: Jānis Deinats, Aivars Liepiņs. - 

Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 301, [2] lpp. : fotogrāfijas. - Margaritas 
Vilcānes diskogrāfija: 285.-293.lpp. . - Bibliogrāfija: 294.-[297.] lpp. . - 

Personu rādītājs: 298.-301.lpp. 
“Margaritas Vilcānes dzīve atspoguļo lielos vēsturiskos samezglojumus, kādus piedzīvojuši 

daudzi latvieši: pasaulē nākšana Sibīrijā, pēckara plānā maize, patstāvīgas dzīves sākšana “no 

nulles”, smags ikdienas darbs padomju gados, par ko neatkarīgā Latvija atalgoja ar niecīgu 
pensiju, sākotnēji atsakot pat pilsonību. Taču par īpašu cilvēku viņu padarīja talants – pāri 

visam Margaritas dzīvē valdīja nepārvarama vēlme dziedāt, un ar savas balss maģiju viņa 

apbūrusi miljoniem cilvēku,” – ar šādiem ceļavārdiem pie lasītāja dodas Daigas Mazvērsītes 

grāmata par izcilo dziedātāju. 

 

Bērnu literatūra 

 

Zīgners, Ingo.  Mazais pūķis Kokosrieksts un mūmijas noslēpums : [jautri 

stāsti jaunākam skolas vecumam] / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi 
Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes 

apgāds, 2021. - 66, [7] lpp. : ilustrācijas, attēli. - (Mazais Pūķis Kokorieksts). 
Kādu dienu Pūķu salā ar divplāksni nolaižas dīvains vīriņš. Tas izrādās slavenais Senās 

Ēģiptes pētnieks profesors Šampinjons. Viņš pastāsta par savu jauno teoriju: viņaprāt, vienā 

no piramīdām atrodas vēl neatklāts kambaris, kas ir pilns ar dārgumiem! Kokosrieksts un viņa 

draugi dzeloņcūka Matilde un aszobu pūķītis Oskars nolemj doties līdzi profesoram 
ekspedīcijā uz Ēģipti. Taču par faraonu zeltu interesējas arī divi neģēlīgi laupītāji... 

 

Gulbe, Evija.  Koko un Riko skolas zvaigznes : [pirmsskolas un jaunākam 

skolas vecumam] / Evija Gulbe ; māksliniece Linda Lošina ; grāmatas vāka 
dizaina autore Māra Alševska ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2020. - 50, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Koko un Riko). 
Bonžurk! Kamēr žurku puikas Koko un Riko sapņo, ka abi reiz kļūs slaveni, pienācis laiks 

doties uz skolu. Ko iesākt, ja uz skolu negribas iets Tad uz skolu ir jāskrien – tā nolemj 

žurkulēni, jo par visu vairāk viņiem patīk draiskoties. Taču skolā draiskulības piemirstas, 

zinātkārie žurkulēni naski rēķina, dzied, vingro, slēpjas, izgudro un vēl – pavisam negaidīti 
kļūst par skolas zvaigznēm. Izrādās, popularitāte ne vienmēr sniedz gandarījumu, bet īsta 

draudzība – gan! 

 

Kaijaka, Diāna.  Hugo meklē sapnīti : meža šūpuļdziesma : [sirsnīgs stāsts 

par āpsēna gatavošanos ziemas miedziņam] / Diāna Kaijaka, teksts un 
ilustrācijas ; projekta vadītāja Inguna Kļava Švanka ; redaktors Aldis Vēvers. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [50] nenumurētas lpp. : ilustrācijas. 
“Hugo meklē sapnīti” ir stāsts par āpsi Hugo, kurš ir ļoti čakls, apzinīgs un tālredzīgs āpsis. 

Viņš ir strādājis visu vasaru un tagad mierīgi varētu iet gulēt līdz pavasarim. Bet… Hugo 

nevar aizmigt un saprot, ka ir jāizdomā, par ko sapņot garajā gulēšanas laikā. Un tā āpsis 
dodas pie draugiem, lai uzzinātu, par ko sapņo viņi. Pēc ciemošanās pie lāča, vāveres, pūces 

un eža, iedvesmojies no draugu sapņiem, Hugo liekas uz guļu, sapņojot sapni par draugiem un 

piedzīvojumiem, kas viņus gaida, kad ziema būs galā un viņi visi satiksies.  

“Hugo meklē sapnīti” ir mākslinieces Japānā izdotās grāmatas latviskais variants. Māksliniece 
šajā projektā izpaužas arī kā teksta autore. 
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Bakše, Ilona.  Mārīte Punktīte meklē draugus un mājas : [pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Ilona Bakše, Ieva Zalepugaite ; tulkojusi Jana Egle ; atbildīgā 

redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīgs : Latvijas 
Mediji, 2021. - 31, [1] lpp. : ilustrācijas. 
Mārīte Punktīte dodas piedzīvojumos un iepazīst citus pļavas iemītniekus. Viņa iemācās, ka ir 

svarīgi novērtēt īstu draudzību un saprot, ka ikvienam savas mājas ir vismīļākās. Kopā ar 
Punktīti kaut ko skaistu iemācīsies gan lielie, gan mazie lasītāji un klausītāji. 

 

Jauniešu literatūra 

 

Jakubovska, Māra.  Bračka : [ģimenes attiecību romāns jauniešiem] / Māra 

Jakubovska ; sastādītāja Agnese Piļāne ; vāka fotogrāfijas autors Aivars 
Zeltiņš. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - 108 lpp. 
Renārs ir visparastākais sešpadsmitgadnieks. Mācās Rīgā un nedēļas nogalēs brauc uz savu 

mazpilsētu. Dzīve šajā vecumā viņam piedāvā tik daudz- draugus, tusiņus, izpriecas un 
meitenes! Turklāt puisim apskaužami veicas – vecāki ilgstoši strādā ārzemēs, atsūta naudu 

iztikšanai un abiem dēliem uzticas. Visa privātmāja ir Renāra un viņa brāļa rīcībā. Gandrīz 

ideāli! Tiesa, nedaudz vecākajam brālim ar draudzeni attiecības nav tās labākās, abi bieži 

strīdas, savam bērnam pievērš maz uzmanības, un tas ir kaitinoši. Renārs gan visu darīs 
savādāk un, kad satiks savu īsto meiteni, pret viņu izturēsies daudz labāk nekā bračka. 

 

Tilaks, Dzintars.  Šausmiņa : skolas vecuma romāns / Dzintars Tilaks ; 

autora ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2020. - 186, [4] lpp. : ilustrācijas. 
Šarlotei Ausmai ir divi vārdi un divas lielas problēmas – mazais augums un matemātika. Ja ar 

matemātiku vēl kaut kā varētu “cīnīties”, tad ar stiepšanos garumā ir daudz sarežģītāk. Mūsu 
mazās nepilnības… Tās dažkārt mūs padara ievainojamus un neaizsargātus, jo par tām 

neviļus nākas domāt gandrīz vienmēr. Vai vērts uztraukties par to, ka esam atšķirīgi? Arī 

Šarlote domā, uztraucas un meklē risinājumus, taču… galu galā tas kļūst smieklīgi un, 

iespējams, gluži lieki. 

 

Kinnijs, Džefs.  Grega Dienasgrāmata : [piedzīvojumiem un interesantiem 

faktiem pilni stāsti] / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina 
Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2020. - 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Grega 
dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 15.). 15. Pašā dibenā. 
Grega dienasgrāmatā jūs gaida jauni aizraujoši, neparasti un jautri Grega, viņa ģimenes un 

drauga Roulija piedzīvojumi! Grega ģimene gluži negaidīti saņem mantojumu un nolemj to 
ieguldīt mājas pārbūvē. Taču jau pavisam drīz Hefliji apjauš, ka tā nemaz nav tik lieliska 

ideja, kā viņiem bija šķitis. Uzsākot piebūves celtniecību, atklājas arvien jaunas problēmas: 

sapuvusi koka siena, toksisks pelējums, nevēlami grauzēji un pat kaut kas vēl briesmīgāks... 

Gregam un viņa ģimenei rodas šaubas, vai mājas renovācija ir piedzīvoto neērtību vērta. Vai, 
celtniecības putekļiem nosēžoties, Hefliji varēs tur palikt... vai arī viņiem nāksies meklēt citu 

dzīvesvietu?. - Vidējā skolas vecuma bērniem. 
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