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Latviešu literatūra 

 

Bauere, Inguna.  Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā / Inguna Bauere ; 

grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2021. - 272 lpp. 
Viņas vecāmāte rūpējās, lai meitenes āda allaž paliktu balta, tāpēc liedza iet svaigā gaisā un 
atklāt seju saulei – 18. gadsimtā titulētā ģimenē augusi jaunava bija laba tirgus prece, kas 

nedrīkstēja zaudēt vērtību! Arī viņas pamāte uzskatīja, ka sievietes dzīves galvenais mērķis ir 

apgādāt sev turīgu vīru un dzemdēt bērnus. Kad pavīdēja iespēja kļūt par lielās Jaunpils 

muižas īpašnieka laulāto draudzeni, to nedrīkstēja laist garām, un jauniņo meiteni izdeva pie 
divreiz vecāka, nemīlēta, toties bagāta vīrieša. Viņa uzdrošinājās sacelties. Rodot spēku tikko 

plaukstošās Apgaismības filozofijā, iestājās par personības neaizskaramību un sievietes 

tiesībām. 

 

Judina, Dace.  Pārcēlājs : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura 
Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore 

Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 301, [2] lpp. : 
ilustrācijas. - (Laika stāsti ; 5) - Sērijas "Laika stāsti" 5.grāmata. 
Zemgale – bezgalīgi lauki, upe, pārceltuve, vecsaimniecības un sena kapsēta, kuru pieskata 
tikpat sena dzimta – Laika upes pārcēlāji. Kurš varēja iedomāties, ka Dziļciema vecākās 

iedzīvotājas Vescīļu Marijas bēres un no Rīgas atbraukušās testamenta izpildītājas Vitas 

Ābeles kritiens no pārceltuves plosta tieši Dziļupes Melnajā akacī aizsāks biedējošu notikumu 

virkni? Marijas izcelsme slēpj smagu dzimtas pāridarījumu, viņas sūrais mūžs bijis nožēlas 
pilns par savulaik pamestajiem deviņiem bērniem. Juristei Vitai Ābelei tie jāatrod un 

jāsapulcina zem Vec-Sīļu jumta. Taču kāds ļoti nevēlas, lai tas notiek... Varenākās 

vecsaimniecības mantiniece uzsāk teroru, Vitas tikko iegādātajā mājā spokojas, pagasta 

priekšsēdis sapinies viltīgās zeltraces – sekretāres Silvijas tīklos, pēc 30 gadiem atgriežas bez 
vēsts pazudušie... Sīļu kapsēta vērīgam meklētājam atklāj senaizmirstu noslēpumu un pat 

noziegumu pēdas. Bet Dziļupe tikmēr saved kopā Upes puisi un Upes meitu...  

 

Cilvēkzvērs : lugu krājums / sastādītāji: Ieva Kalniņa, Vilnis Rullis, Ināra 
Andžāne [un vēl 3 sastādītāji] ; redaktore Skaidrīte Gugāne ; projekta kuratore 

Biruta Zujāne ; Ievas Kalniņas ievads ; vāka mākslinieks Marija Leina ; 
fotogrāfijas no autoru personīgajiem arhīviem. - Rīga : Dramaturgu asociācija, 

biedrība, 2020. - 359 lpp. : fotogrāfijas. - Sastādītāji arī: Lelde Stumbre, 
Dzintra Zimaiša, Biruta Zujāne. . - Lugu krājums izdots projekta "Lugu 

konkurss - lugu krājums" ietvaros ar VKKF atbalstu.  
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Pirro, Viesturs.  Burleska polārajam dinozauram : jeb divi gadi Ziemeļos 
Padomju ķēnišķajā karaspēkā-strojbatā : atmiņu stāsts divās daļās par dienestu 

Padomju armijā / Viesturs Pirro ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; 
vāka dizaina autors Gatis Vanags ; fotogrāfijas no Viestura Pirro personiskā 

arhīva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 173, [3] lpp. 
“Burleska polārajam dinozauram” tapa kā atmiņu grāmata par dienestu Padomju armijā.  

Tā sāka “rakstīties” pati no sevis – izjutu to gandrīz kā fizisku nepieciešamību. Gāmata 

domāta visiem, kurus interesē liecības par Padomju armiju sabrukušās PSRS bruņotajiem 

spēkiem. Kāda valsts, tāda armija – mēs bijām rīcībnespējīga lielgabalu gaļa, un nešaubos, ka 
lielu militāru konfliktu gadījumā mūs sakautu vai iznīcinātu. Starp militārajām parādēm 

Maskavā, Sarkanajā laukumā, un realitāti pastāvēja tāda pati atšķirība kā starp spožām, 

bezgaumīgām teātra dekorācijām un dzīves īstenību. 

 

Kuzmins, Svens, 1985-.  Dizažio : romāns / Svens Kuzmins ; redaktors 
Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. - 278, [1] lpp. 
Romāns "Dizažio" ir veltīts mākslas cilvēkiem, to iekšējām pasaulēm un ikdienas dzīvēm. 

Darbība risinās Hohmā – fiktīvā Latvijas kūrortpilsētā. Tas ir personisks stāsts par vietas 
vēsturi, mītiem, idejām un tradīcijām, kā arī par vidi, kurā, ja pacenšas, var atrast jebko, 

izņemot garlaicīgu biogrāfiju. "Latvju literatūrā ir daudz varoņu, kuri nebaidās vētru. Svens 

Kuzmins ceļ mums priekšā personāžu, kuram, citēju, "nav bail ne no vētrām, ne no maukām". 

Dizažio manī vieš pārliecību, ka mākslas mazās uzvaras iespējamas ne tikai Hohmā," par 
jauno romānu raksta literārā redaktore Gundega Blumberga. 

 

Paļčevska, Jeļena.  Kāzas vēl jāsagaida ... : dāmu romāns / Jeļena Paļčevska ; 
tulkotāja Maira Ādmine ; redaktore Alīna Belhane ; noformējums: Žanna 

Škuļeva ; māksliniece Svetlana Bloom ; dizainere Nadežda Maslova ; 
fotogrāfs Sergejs Getņikovs. - [Rīga] : Autorizdevums ; Jeļena Paļčevska, 

2021. - 188, [4] lpp. - Romānu sērija: Atrast Viņu ; Kāzas vēl jāsagaida ; IT 
MĪLESTĪBA. 
Galvenā varone - jauna sieviete Aīda, kura dzīvo Vīnē. Viņai viss ir neparasts: sākot ar 

profesiju (dzīvo sistēmu arhitekte lauksaimniecības jomā) un beidzot ar izskatu (ugunīgi 
sarkani mati un eksotiskā augļa avokado figūra). Kolēģi, Aīdai klāt neesot, sauc viņu par "To" 

- straujā temperamenta un vēlmes visu kontrolēt dēļ. Pat pašas kāzas viņa uzskata par 

paredzamu un garlaicīgu notikumu, taču... liktenis lēmis mazināt pašpārliecinātas līgavas 

dedzību. Kādu rītu, lai glābtu situāciju, Aīda sper izmisīgu soli un metas zem automašīnas 
riteņiem... 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/vesture/pasaules-vesture/burleska-palarajam-dinozauram&psig=AOvVaw2dGIZeqLLvnBYfhBvJJ2lw&ust=1633029255336000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCMCV5ZjypPMCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/dailliteratura/romani/dizazio&psig=AOvVaw2hIFUwI2HkR-fn30RGlUGd&ust=1633029374316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCLCH9dHypPMCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/dailliteratura/romani/kazas-vel-jagaida&psig=AOvVaw3OT-quulgCL89Ba9aw-60s&ust=1633029469044000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCLC_gv_ypPMCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Auziņš, Arnolds.  Čau, vecās miesas! : romāns [ar mistiski kriminālu saturu 
par dzīvi pansionātā] / Arnolds Auziņš ; Ivara Vimbas vāka noformējums ; 

atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 191, [1] lpp. 
Nav svarīgi, kurš pansionāta papagailim iemācījis frivolo sveicienu, jo te notiek daudz 

trakākas lietas. Māte ar meitu, kas atnākusi ciemos, peldbaseinā ierauga slīkoni. Mistiskā kārtā 

slīķis pazūd, savu nāvi tikai notēlojis. Iet laiks, un šī pati persona patiešām ir beigta. Vainīgais 

grēksūdzē atzīstas noziegumā, lai gan autopsija viņa vainu neapliecina. Tas nav romāns tikai 
par to, kā skaisti novecot, bet galvenais, kā saglabāt cilvēcību un kopā sadzīvot vairākām 

paaudzēm. Vai mūsdienās pavisam pazudis tāds jēdziens kā “godbijība”? 

 

Berķis, Aivars, 1936-2020.  kūlas svilinātāji : romāns par mīlestību un 
uzticību, kas tiek pārbaudīta ar ilgstošu atšķirtību / Aivars Berķis ; māksliniece 
Nataļja Kugajevska ; literārā redaktore Evija Veide ; Ērika Hānberga 

pēcvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 515, [4] lpp. 
Maldas un Ērika laulība būtu saucama par laimīgu, Aivara iemīlēšanās Selgā tāpat, ja vien 

nebūtu šīs vienas vasaras prom no Rīgas un tuvajiem cilvēkiem. Malda un Aivars kopā ar 

kolēģiem – mežu projektētājiem – dodas vasaras darbos uz mežsaimniecībām. Un te nu 

savijas gan darba, gan attiecību, gan kaislību virpuļi. Ne viss vēlāk ir labojams, bet par daudz 
ko var teikt – labi tomēr, ka tā notika… Romāna darbība risinās pagājušā gadsimta 

sešdesmitajos gados, spilgti iezīmējot tā laika kontekstu – mežniecību ikdienu, 

saimniekošanas viltības Latvijas laukos, Rīgas dzīvi un tā laika politisko vidi. 

 

Avotiņa, Daina.  Debesis visur vienādas : stāsti un garstāsti / Daina Avotiņa ; 

vāka autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2021. - 335, [1] lpp. 
Krastā kāpa viļņi un vēlās atpakaļ, aiznesot sev līdzi gružus un visādas citas drazas. Jūra 
tādējādi noskalo krastu, bet cilvēks savu aizvadīto dzīvi noskalot nevar. Tajā mūžam paliek 

visi viņa darbi, gan labie, gan ne tik labie un pat ļaunie. Tajā paliek arī mīlestība, kuru dāvājis 

citiem, un sāpes, ko viņš kādam tīši vai netīši sagādājis. Savā jaunajā grāmatā literatūras 

vecmeistare Daina Avotiņa apkopojusi stāstus un garstāstus, kas vēsta par dažādiem 
laikposmiem mūsu tautas dzīvē. Taču neatkarīgi no tā, vai stāstu darbība notiek cariskās 

Krievijas un kara laikā, padomju gados un mūsdienās, vai tajos ievītas visskarbākās sižeta 

līnijas vai smalki humora pavedieni, stāsti pauž autores viedo skatījumu uz cilvēka dzīves 

pamatvērtībām, kuras ir tikpat paliekošas kā debesis virs galvas. 
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Aizsila, Ilze.  Dzīvot naktij : romāns : mīlēt, kā tumsa mīl gaismu / Ilze 
Aizsila, Indra Ēķe-Začeste ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā 

redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas 
Mediji, 2021. - 239, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2021/8 (266). 
Bērni paaugušies, tādēļ Magdalēna nolemj atsākt darba gaitas un pieņem piedāvāto vietu 

vīratēva uzņēmumā. Mainoties dzīves ritmam un arvien vairāk aizraujoties gan ar darba 
izaicinājumiem, gan kolēģa Hugo noslēpumaino valdzinājumu, Magdalēna pamazām arvien 

skaidrāk sajūt tukšumu attiecībās ar vīru. Vai izvēlēties pazīstamo un drošo, vai krasi mainīt 

dzīvi?. 

 

Rušmane-Vēja, Andra.  Divatne : divu vienatnību krustpunktā : attiecību 
romāns / Andra Rušmane-Vēja ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; 
redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Karīnas 

Miezājas foto. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - 223, [1] lpp. - (Vakara 
romāns ; 9(267)/2021). 
Ramona, nonākusi kārotajos Lūsēnos, mācās dzīvot viena meža vidū, skaldīt malku un kurināt 

mājas nepieēdināmās krāsnis, bet Gabriels cīnās ar sarežģījumiem, kas pēkšņi sākušies gan 
dzīvē, gan darbā. Šķiet, Lūsēni abus attālina arvien vairāk un vairāk. Vai maz iespējams, ka 

divi vienpatnieki būs gatavi upurēt savu pašpietiekamību, lai spētu atzīties jūtās otram un – arī 

paši sev? 

 

Zīle, Monika.  naktsgrāmata : stāsti un pastāsti : pamodinātu atmiņu balsis / 
Monika Zīle ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-

Šulce ; grāmatas dizains: Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 
285, [2] lpp. - Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu. 
Autore jaunajai grāmatai devusi apakšvirsrakstu "Pamodinātu atmiņu balsis". Personiski, 
izjusti, emocionāli un arī humoristiski iekrāsoti stāsti lasītāju pavada ceļā no Monikas Zīles 

agrās bērnības līdz pat šodienai, ievijot stāstos mūžā sastaptos līdzcilvēkus.  

"Es domāju par Laika upes manam krastam pieairētajiem cilvēkiem, daudz ko notikušu 

izdzīvoju vēlreiz no jauna un atkal nespēju sev piedot, ka, no Latgales mammu aizvedot, 
laukos pametām likteņa ziņā mūsmāju Ņuri. Tiesa, prombraucot nebija sasaucams un atnākušu 

solījās pieskatīt kaimiņiene, bet vienalga… Labi apzinos, izklausās liekulīgi asaroties par 

nevērību pret parastu runci, kad vajadzētu sākt ar atvainošanos līdzcilvēkiem. Bet – kā ir, tā ir! 
Man patīk tās bezmiega stundas, kad satieku sevi pavisam citādu nekā dienas gaismā, un esmu 

gandarīta, ka nebiedē naksnīgo domu klēpī piedzimusī atziņa – ziema vienmēr tuvu, no 

jebkuras puses skatoties. Tā ir."  

"Monikas Zīles stāstiem piemīt brīnumains valdzinājums. Lasītāju sagūsta ne vien valodas 
brīvais un bagātīgais plūdums, bet tieši tikpat cieši – vērīgais, humora un optimisma 

piesātinātais dzīves skatījums. “Naktsgrāmata” ir autores atmiņu stāsti – spridzīga latgaliska 

kolorīta piepildītās bērnības un jaunības ainas, aktīvā darba gados piedzīvotie notikumi, 

tuvāku vai svešāku līdzcilvēku uzticētie personiskie pārdzīvojumi. Katra epizode vienlaikus 
atklāj laikmetu, kurā tā piedzīvota, un Monikas Zīles apbrīnojami precīzi novēroto un 

raksturoto cilvēka nemainīgo iedabu. Bērnības garšas un neaptveramie raduraksti, romantika 

un mistika, staigājošs slīkonis un viena vakara līgavainis Maskavā – gribi tici, gribi netici, bet 

it viss ir balta vai, pareizāk sakot, – raibu raibā patiesība, tik intriģējoša, ka ne atrauties." 
(Rakstniece Jana Egle). 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://veikals.latvijasmediji.lv/shop/product/1277&psig=AOvVaw2FplvD1UhwB1fPK8dDbovp&ust=1633030153721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCIiLksX1pPMCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/dailliteratura/romani/divatne--vakara-romans&psig=AOvVaw3Xq5HylJ-5lK9YMKSxGSIT&ust=1633030232459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCPDb2-r1pPMCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/73721/naktsgramata&psig=AOvVaw3U5yd0jVW_eOCswdwZoG8n&ust=1633030359220000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCJicpKf2pPMCFQAAAAAdAAAAABAE


 

Tilaks, Dzintars.  Kūlenis : romāns / Dzintars Tilaks ; vāka dizaina autore 
Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 287, 

[1] lpp. 
Negaidītu, nejaušu notikumu virkne vai kāds ārējs spēks un likumsakarība var radīt situāciju, 

kad nekas vairs nav un nevar būt kā agrāk, un mēs tad sakām: dzīve ir apmetusi kūleni. Tā tas 

notiek ar galveno varoni, nobriedušu vīrieti Linardu, ar jauno sievieti Anci un viņas māti 

Dailu. Līdz šim mierīgajā dzīvē pēkšņi ienāk atklājumi, diemžēl arī vilšanās un pat cīņa par 
izdzīvošanu. Nav iespējams mierīgi pieņemt visu, kas notiek, bet vai aktīva iejaukšanās 

nesarežģīs visu vēl vairāk?. 

 

Kurzemnieks, Kārlis.  Alkatības grēks : latviešu krimināldetektīvs / Kārlis 

Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literarā redaktore Brigita 
Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 254, [2] lpp. – 4.grāmata. 

Kārlis Kurzemnieks jaunā grāmata “Alkatības grēks” – dīvaini noslēpumi, 
mirusi sieviete, izmeklētāju izdoma un jauni noziegumi.  

 

Seleckis, Vilis.  Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās : 
vēsture cilvēku likteņos, cilvēku likteņi vēstures dzirnavās / Vilis Seleckis ; 

redaktore Zaiga Lasenberga. - [Rīga] : Klio ABC, SIA, [2021]. - 368 lpp. - 
Nozagtais sapnis: 1. grāmata : Oligarhs un viņa sievietes ; 2. grāmata : Nāves 

cilpā. 
Tālajos septiņdesmitajos viņi visi mācījās vienā klasē un viņu audzinātājai Vandai Gravai visi 

bija vienlīdz mīļi bērni. Taču tagad, salidojumā pēc 40 gadiem, viņi jau ir pavisam citādi. 

Dažādi. Viņu vidū ir miljonāri, politiķis, fermeris, skolotāja, trūcīgs dzejnieks... It īpaši dziļas 
pēdas viņu likteņos atstājusi Atmoda un tās nestās pārmaiņas. Katram savs liktenis, katram 

sava domāšana un priekšstati par godu, taisnību, naudu, valsti. Tomēr skolotājai pat prātā 

neienāk, ka viņas bērni varētu nonākt līdz tam, ka slepkavotu cits citu. Taču notiek tieši tā. 

Pretišķības samilst un pietiek ar nelielu dzirksteli, lai uzliesmotu milzīgs naida ugunskurs.  
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Seleckis, Vilis.  Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās : 
vēsture cilvēku likteņos, cilvēku likteņi vēstures dzirnavās / Vilis Seleckis ; 

redaktore Zaiga Lasenberga. - [Rīga] : Klio ABC, SIA, [2021]. - 263 lpp. - 
Nozagtais sapnis: 1. grāmata : Oligarhs un viņa sievietes ; 2. grāmata : Nāves 

cilpā. 
Otrajā grāmatā turpinās stāsts, kas sākās pirmajā izdevumā "Oligarhs un viņa sievietes". 

Lasītājs atkal sastopas ar pazīstamajiem varoņiem - Ingu Dāli, Loriju Rūtu, policijas kapteini 

Reini Ritovu, dziedoni Doloretu, domes deputātu Aldoni Mikosu, fotogrāfu Raivo Kņopiņu un 

citiem. ...Noslepkavotās Villijas Dāles meitai Ingai kopā ar viņas draugu detektīvu Loriju 
Rūtu jāaizstāv savs gods un īpašums, ko viņa mantojusi no mātes. Oligarhs Mikoss un viņa 

piepalīgi izdomājuši viltīgu plānu, kā aplaupīt Ingu.  

 

Žuravska, Dzintra, rakstniece, dzejniece, 1939-.  Aizejot neaizcērt durvis : 
romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu 

atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 230, [1] lpp. 
Divas dvīņu māsas, kas uzaugušas dažādās ģimenēs, kuras liktenīga nejaušība savedusi kopā. 

Bagātība un nabadzība, uzņēmība un nevarība, skaudība un nodevība, spēja upurēties citu 

labā. Pat apmainoties vietām, viena spējīga tikt ar visu galā, kamēr otra pat labvēlīgos dzīves 

apstākļos iekļūst kļūmīgās situācijās. Ir arī divi vīrieši, atšķirīgi raksturos un attieksmē pret 
dzīvi. Kā veidosies šo četru cilvēku attiecības?. 

 

Žuravska, Dzintra.  Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; 

vāka dizains: Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 223 lpp. 
Bagātība un nabadzība. Spožums un posts. Meitene, kuru puikas bija iedēvējuši par mistkastes 

kaķeni, jo bērnībā viņa rakņājusies pa konteineriem, cerībā atrast ko ēdamu, alkst kļūt par 

bizneslēdiju. Kā taurenis viņa lido pretī spožai ugunij un apsvilina spārnus. Bet ja cilvēks 
patiesi vēlas kaut ko panākt, tad parasti to arī sasniedz. 
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Nuts, Zane.  Kaut kāds finglieris : patiess stāsts par augšanu mīlestībā / Zane 
Nuts ; literārā redaktore un korektore Inta Lepere ; vāka foto Elīna Andersone 

; Intas Leperes un Aigara Riekstiņa vāka dizains. - [Priekuļu novads] : NUTS 
Family, 2021. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 224 lpp. 
Vairums romānu beidzas brīdī, kad liktenīgais pāris atzīstas mīlestībā un mums visiem top 

skaidrs – viņi būs kopā mūžīgi mūžos. Taču kāda ir dvēseles radinieku ikdiena, kāda varētu 
būt viņu dzīve, Šis ir patiess stāsts, kas ļauj ielūkoties, kas notiek tālāk. Vai ar iemīlēšanos 

pietiek, lai visa atlikusī dzīve būtu viens vienīgs rožu dārzs Šis ir autores personisks stāsts par 

satikšanos ar vīru, viņas dzīves ceļu, augšanu un mācīšanos klausīties savā sirds balsī. Stāsts ir 

pilns atmiņu par uzaugšanu deviņdesmito gadu Latvijā, kas daudziem liks pasmaidīt, 
atceroties šos laikus, un, iespējams, atpazīt arī sevi. Tajā ir atklājas pusaudžu vecuma prāta 

apjukums, jaunības entuziasms un aklas pārliecības. Taču pats galvenais - tajā ir atklāts kā, 

pateicoties vīra neizsīkstošajai mīlestībai, autore ir atradusi ceļu pie savas sirds. 

 

Dreika, Dagnija.  Svēdenborga roze : romāns / Dagnija Dreika ; grāmatas 
mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. - Rīga : Daugava, apgāds, [2021]. - 

182, [3] lpp. : ilustrācijas. 
DAGNIJA DREIKA savā romānā ''Svēdenborga roze'' veic meklējumus cilvēka raksturos. 

Autores darbos atrodamas viss - atmiņas, dvēseles pieredzes, vēsture..  

Šo stāstu varētu nodēvēt - detektīvs ar mīlstības piegaršu. Tas vēstī par operas māksliniekiem 
un attiecībām starp vecāku primadonnu un jaunāku vīrieti, kā arī sarežģījumiem ar kolēģiem, 

topošām māksliniecēm un dzīves norisēm, kas ne vienmēr ir loģiskas un paredzamas.  

Kritiķe Vija Jugāne savlaik rakstījusi, ka šīs autores spēks ir noskaņas viegli tveramajā 

spilgtumā, iekšējā ritma un teikuma saskaņotībā, notikumu appoetizēšanā, pārvēršot to 
mākslas faktos. Un - viņas prozā vienmēr ir bijis gana romantiskas. Šajā darbā tā pierādās 

pilnā apmērā. 

 

Ketnere, Keita.  Drupaču ballīte : [romāns : 4.daļa romānu ciklā "Samta nakts 

bērns"] / Keita Ketnere ; vāka dizains un makets: Dace Kamela. - Rīga : Virja 
LK, 2021. - 256, [2] lpp. - (Samta nakts bērns). - Romānu cikls: 1.daļa "Samta 

nakts bērns", 2.daļa "Svešiniece savā dzīvē", 3.daļa "Asteszvaigznes 
brīdinājums", 4.daļa "Drupaču ballīte", 5.daļa "Divkosības akadēmija".  
Lienei sāp sirds, ka liktenis uzsācis nekrietnu deju, vērodams, kā jaunā sieviete spēs turēties 

pretī viņa izliktajām lamatām. No mierīgas rāmi plūstošas dzīves viņa tiek ierauta negaidītos 
notikumos. Iepazinusi daudz jauku cilvēku un viņu dzīves stāstu, ar savu pašas likteni viņai 

tagad vienoties ir grūti. Kā būs?.  
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Zembergs, Imants.  Kur sapņiem nav vietas... : romāns / Imants Zembergs ; 
Riharda Delvera vāka noformējums. - [Rīga] : NT Klasika, 2021. - 333, [1] 

lpp. 
Šis ir Imanta Zemberga piektais romāns. Autors runā par ilūziju zudumu. Viņa varonis 

Arnolds, izgājis cauri visiem Otrā pasaules kara "elles lokiem", piedzīvo brīnumainas un reizē 

satriecošas pārvērtības, kas no viņa prasa atjautību, drosmi, izturību un spēju pielāgoties arī 

gan pirmskara, gan pēckara notikumos Latvijā un Krievijā. Skaistā latviešu lauku sētas idille 
gaist likteņa pavērsienos... 

 

Ārzemju literatūra 

 

Vagnere, Jana.  Dzīvi cilvēki : [psiholoģisks trilleris] / Jana Vagnere ; no 
krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2021. - 303 lpp. - (Zvaigznes trilleris). 
Izdzīvojušajiem - tostarp bijušajiem mīlniekiem, bijušajiem partneriem un bijušajiem 

draugiem - tagad ir jāiemācās sadzīvot uz Vongezera mazās salas, spītējot draudošajām 

briesmām. Ierastās pasaules vairs nav, tā sarukusi līdz tuvākā nama sienām. Kas tur atrodas - 

dzīvie vai mirušie, draugi vai ienaidnieki? Cilvēks cilvēkam - glābējs vai vilks? Noslēgtā telpā 
skaņas kļūst spalgākas, krāsas košākas un emocijas saasinās līdz galējībai. Greizsirdība, 

bailes, niknums pāraug paši sevi. Vai mīlestībai, maigumam, pateicībai vispār ir vēl kādas 

izredzes? Anna ir vienā būrī ar tiem, kuri viņai dārgāki par visu uz pasaules, tomēr arī tie, no 

kuriem viņa reiz ir visiem spēkiem vairījusies, tagad ir viņai blakus. Un tā jau ir viņas 
personiskā apokalipse. "Annas apokalipse". - Romāna "Vongezers" turpinājums 

 

Grebe, Kamilla.  Nemaņa : kriminālromāns / Kamilla Grebe ; no zviedru 

valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizainu 
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 429, [3] lpp. : karte. - 

(Zvaigznes detektīvu klubs) 
Astoņpadsmit gadus vecais Samuēls ir uzsācis visai apšaubāmu dzīvesveidu, kas aizved viņu 

likuma otrā pusē. Pēc iesaistīšanās neveiksmīgā narkotiku darījumā puisim nākas bēgt, jo 

viņam pēdas dzen gan policija, gan noziedznieki. Samuēls atrod pajumti pie kādas ģimenes 

netālajās šērās un sāk strādāt par viņu slimā dēla asistentu. Tikmēr izmeklētājs Manfreds 
Ulsons ir atgriezies Stokholmā. Kad tiek atrasts kāda narkodīlera līķis, viņš tiek pieaicināts 

izmeklēt noziegumu. Drīz jūra izskalo krastā vēl vienu līķi, un izmeklēšana kļūst aizvien 

sarežģītāka, tāpēc Manfreds vēršas pēc palīdzības pie Hannes, noziedznieku profila 

veidotājas. 
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Kouls, Daniels.  Spēle beigusies : [angļu detektīvs] / Daniels Kouls ; no angļu 
valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore 

Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 348, [2] lpp. - (Zvaigznes 
detektīvu klubs).  
Kad atvaļinātais policijas izmeklētājs Finlijs Šovs tika atrasts miris aizslēgtā istabā, visi 

nosprieda, ka tā ir pašnāvība, tomēr diskreditētais detektīvs Viljams “Vilks” Fokss tā nedomā. 
Kopā ar bijušo kolēģi detektīvi Emīliju Baksteri un privātdetektīvu Edmundsu Vilks sāk pētīt 

Šova pagātni. Vai viņš tiešām bija tik nevainīgs, par kādu izlikās? Vai arī viņa pagātnē slēpjas 

kas vairāk, nekā viņš jebkad ir atklājis? Tomēr ne visi priecājas par Vilka atgriešanos, un 

izmeklēšanas gaitā atklātā korupcija policijas rindās apdraud ne tikai Vilka karjeru, bet arī 
viņam tuvo cilvēku dzīvību. 

 

Aljende, Isabella.  Japāņu mīļākais : [romāns par mīlestību vēstures griežos] / 

Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Margita 
Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 303, [1] lpp. 
1939.gadā, kad Polijai tuvojas nacistu karaspēks un pasauli biedē iespējamais kara sākums, 

vecāki nolemj astoņgadīgo Almu nosūtīt pāri okeānam uz Sanfrancisko pie tantes un tēvoča, 
kuri dzīvo lielā savrupnamā. Tur viņa iepazīstas ar Ičimei Fukudu – japāņu izcelsmes 

dārznieka dēlu. Starp Almu un Ičimei uzplaukst draudzība un vēlāk maigas mīlas jūtas. 

Pērlhārboras notikumi maina Amerikas Savienotajās Valstīs mītošo japāņu ierasto dzīvi, un 

bērni tiek cietsirdīgi izšķirti. Turpmāk visa mūža garumā Alma un Ičimei satiekas atkal un 
atkal, tomēr viņu mīlestība diemžēl ir jāslēpj no tuviniekiem un pārējās pasaules.  

Kad pēc vairākām desmitgadēm Almas garā un piedzīvojumiem bagātā dzīve tuvojas 

noslēgumam, viņa apmetas veco ļaužu pansionātā Lark House. Par viņu rūpējas Irina Bazili, 
kas pamazām iepazīst veco kundzi un sadraudzējas ar viņas mazdēlu Setu. Viņus ieinteresē 

noslēpumainās dāvanas un vēstules, ko Alma regulāri saņem, un beidzot tiek atklāts 

noslēpums, kuru Alma glabājusi gandrīz septiņdesmit gadus. 

 

Hārpere, Džeina.  Dabas spēki : kriminālromāns / Džeina Hārpere ; no angļu 

valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore 
Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 365, [1] lpp. - (Zvaigznes 

detektīvu klubs). 
Ceļā devās piecas, bet atgriezās vien četras... “Vai Alise ir šeit? Vai viņai izdevās? Vai viņa ir 

drošībā?” Nakts tumsā valdošajā haosā nebija iespējams noteikt, kura no četrotnes bija 

apjautājusies par Alisi. Vēlāk, kad sāksies sarežģījumi, ikviena apgalvos, ka tā bijusi viņa. 
Pārgājiens pa kalnaino ainavu iecerēts kā kolēģu saliedēšanas pasākums. Vismaz tā tas 

reklamēts organizatoru mājaslapā. Piecas sievietes negribīgi paņem savas mugursomas un 

dodas ceļā pa dubļiem klāto taku. Galamērķi sasniedz tikai četras. Federālais aģents Ārons 

Falks ir īpaši ieinteresēts atrast pazudušo, jo Alise Rasela ir informatore viņa beidzamajā lietā 
un tiešām zina daudzus noslēpumus. Gan par uzņēmumu, kurā strādāja, gan par cilvēkiem, ar 

kuriem strādāja... Jo tālāk risinās izmeklēšana pazudušās sievietes lietā, jo lielāka kļūst Falka 

pārliecība, ka daži apdraudējumi sniedzas daudz dziļāk, nekā kāds sākotnēji varēja iedomāties. 
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Kastena, Mona.  Glābiet mūs : romāns / Mona Kastena ; vācu valodas 
tulkojusi Iveta Galēja ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2021. - 302, [2] lpp. 
Rūbija ir šokā – viņa izslēgta no Mekstonholas koledžas! Un pats ļaunākais – pierādījumi 

liecina, ka par to ir atbildīgs neviens cits kā Džeimss. Tam nav iespējams noticēt! Ne jau pēc 

visa, ko abi kopā izcietuši! Ne jau tagad, kad Rūbija beidzot ir iepazinusi patieso Džeimsu, – 

to, kuram ir savi sapņi, kurš prot viņu sasmīdināt un ar vienu vienīgu skatienu liek viņas sirdij 
pukstēt straujāk... 

 

Džeferisa, Dina.  Pazudusī māsa : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas 

tulkojusi Alda Vāczemniece ; Redaktore Elga Rusmane ; vāka dizainu 
adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 350, [2] lpp. 
1936. gads. Bella Hetona ierodas Rangunā – Birmas skaistākajā pilsētā, kur piepildās visi 
sapņi, – lai sāktu jaunu dzīvi tālu prom no dzimtās Anglijas un kļūtu par dziedātāju smalkajā 

viesnīcā Strand. Viņa iegūst draugus un labvēļus, uzrodas arī pielūdzēji. Tomēr Bellai nedod 

mieru kāds pagātnes noslēpums. Pēc tēva nāves pārskatot viņa lietas, Bella ir uzgājusi vecus 

avīžrakstus ar ziņām par nesen dzimuša bērna nolaupīšanu no kādas ģimenes piemājas dārza 
Rangunā. Bērniņš tā arī netiek atrasts, un šajā lietā ir tikusi apsūdzēta Bellas māte. Izrādās, ka 

nolaupītais bērns ir Bellas māsa Elvīra, par kuru viņai neviens iepriekš nav stāstījis. Bella ir 

apņēmības pilna uzzināt kaut ko vairāk par senajiem notikumiem, bet, sākot uzdot jautājumus, 

viņai nākas uzklausīt gan tenkas, gan apmelošanu, gan solījumus palīdzēt. Jaunajai meitenei 
nav viegli saprast, kuram var uzticēties un cik patiesi ir solījumi un iegūtā informācija. 

 

Galbraits, Roberts.  Nemierīgās asinis : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; 
no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2021]. - 879, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē 
Kormorans Straiks ; 5.) 
Pirms daudziem gadiem pazudusi sieviete. Straiks vēl nekad nav izmeklējis tik senu 

noziegumu. Izredzes uz sekmēm ir vājas, tomēr viņš jūtas ieintriģēts un piekrīt izmeklēt šo 
lietu, kaut gan abiem ar biznesa partneri Robinu detektīvaģentūrā ir ļoti daudz darba. Robinai 

pietiek arī personisku problēmu: pašlaik tiek šķirta viņas laulība, viņa ir spiesta atvairīt 

nevēlamus uzmanības apliecinājumus no kāda kolēģa puses un piedevām cīnās ar savām 

jūtām pret Straiku. Sākuši dzīt pēdas pazudušajai Margo, Straiks un Robina drīz atskārš, ka šī 
lieta ir velnišķīgi sarežģīta. Un tad viņi uzzina, ka arī gadu desmitiem sens noziegums 

joprojām var būt nāvējoši bīstams. 
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Noihausa, Nele.  Mātes diena : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu 
valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2021. - 523, [3] lpp. : kartes. - (Zvaigznes detektīvu klubs) 
Kādā vecā, lielā mājā tiek atrasts tās īpašnieka līķis. Mirušais ir Teodors Reifenrāts. Tomēr tas 

nav vienīgais nepatīkamais atradums, kas sagaida galveno kriminālinspektori Piu Zanderi, – 

voljērā līdzās galīgi novārdzinātam sunim tiek atrasti apgrauzti cilvēka kauli. Kopš sievas 

nāves Teodors Reifenrāts ir dzīvojis ļoti noslēgti, tomēr neviens no apkārtnes iedzīvotājiem 
nespēj noticēt, ka viņš varētu būt vainojams slepkavībā. Tiesu mediķiem izdodas identificēt 

dažus upurus, kas tikuši nogalināti jau pirms daudziem gadiem. Tās ir sievietes, un viņas visas 

ir pazudušas kādā maija svētdienā. 

 

Mariņina, Aleksandra.  Cita patiesība : [autores piecdesmitais 
detektīvromāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT 

Klasika, 2021. - 301, [1] lpp. 1. sējums. 
Šis ir Aleksandras Mariņinas piecdesmitais, jubilejas romāns. Anastasija Kamenska pirmo 

reizi pēta kādu sena nozieguma krimināllietu. Notiesātais joprojām izcieš sodu labošanas 

iestādē. Kopš bērnības mēs esam pieraduši ticēt, ka patiesība ir viena. Tā ir kā balts akmentiņš 
melnu šķembu kaudzē. Pietiek visu pārcilāt, un tu noteikti atradīsi vienīgo, neapstrīdamo, 

absolūto patiesību... Bet vai tā ir? Pirms divdesmit gadiem Maskavas komunālā dzīvoklī tikusi 

izdarīta trīskārša nežēlīga slepkavība, nogalināti abi vecāki un bērns. Aizdomās turamais pats 

ieradies atzīties. Viņš aizturēts, notikusi izmeklēšana un tiesa. Senā notikuma krimināllieta 
nonākusi leģendārās operatīvās darbinieces, šobrīd atvaļinātās Anastasijas Kamenskas un 

jaunā žurnālista Pjotra Kravčenko rokās. Puisis uzskata, ka notiesātais nav bijis īstais 

vainīgais, viņu "iegāzuši", un tiecas atmaskot izmeklētājus. Tads arī noskaidrojas, ka ikvienu 

šajā notikumā virzījusi sava patiesība, kas savukārt radījusi tūkstošiem melu veidu... 

 

Mariņina, Aleksandra.  Cita patiesība : [autores piecdesmitais 

detektīvromāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT 
Klasika, [2021]. - 287, [1] lpp. – 2. sējums. 
Anastasija Kamenska pirmo reizi pēta kādu sena nozieguma krimināllietu. Notiesātais 

joprojām izcieš sodu labošanas iestādē. Pirms divdesmit gadiem Maskavas komunālā dzīvoklī 
tikusi izdarīta trīskārša nežēlīga slepkavība. Aizdomās turamais pats ieradies atzīties. Notikusi 

izmeklēšana un tiesa. Senā notikuma krimināllieta nonākusi leģendārās operatīvās darbinieces, 

šobrīd atvaļinātās Anastasijas Kamenskas un jaunā žurnālista Pjotra Kravčenko rokās. Puisis 

uzskata, ka notiesātais nav bijis īstais vainīgais. 
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Janagihara, Hanja.  Mazliet dzīvības : romāns : pasaka par labo un ļauno, 
mīlestību un cietsirdību, cerību un bezcerību / Hanja Janagihara ; no angļu 

valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Andra Ogriņa ; vāka dizainu 
adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 734, [1] lpp. 
Kad četri jaunieši no Masačūsetsas koledžas dodas iekarot Ņujorku, viņiem nav nekā vairāk 

par draudzību un ambīcijām. Jaukais, izskatīgais Vilems, kurš grib kļūt par aktieri; Džeibijs – 
asprātīgs un līdz nežēlībai tiešs gleznotājs, kurš laužas iekšā mākslas pasaulē; Malkolms – 

jauns, apdāvināts arhitekts; un izcili gudrais, bet neizprotamais savpatis Džūds – četrotnes 

viduspunkts. Gadu gaitā draugu attiecības kļūst gan dziļākas, gan arvien lielāka, tumša 

sasprindzinājuma māktas – pār viņu dzīvi krīt atkarību, panākumu un lepnības ēna. Vilems, 
Džeibijs un Malkolms pamazām apjauš, ka vislielākais izaicinājums viņiem visiem ir Džūds – 

savā pilnbriedā biedējoši talantīgs jurists un vienlaikus salauzts cilvēks, kura ķermeni un prātu 

izvago drausmas rētas un brūces, kurš nespēj bilst nevienu patiesu vārdu par savu bērnību un 

agras jaunības gadiem, kurš nepārprotami ir pieredzējis traumu – tik smagu traumu, kādai 
varbūt nav iespējams tikt pāri... Bagātā, krāšņā prozas valodā Hanja Janagihara ir radījusi 

traģisma un pārlaicīgas gaismas caurstrāvotu himnu mīlestībai, kā arī izcili atveidojusi atmiņu 

tirānijas un cilvēka izturības spēju pārbaudi. 

 

Bleidela, Sāra.  Meita : [dāņu detektīvs] / Bleidela, Sāra ; no angļu valodas 

tulkojusi Kristīna Blaua ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. - [Rīga] 
: Jumava, [2021]. - 245, [1] lpp. I daļa. Ģimenes mistērija. 
Fotogrāfe Ilka četrdesmit gadu vecumā jau ir kļuvusi par atraitni. Viņa klusi un pieticīgi dzīvo 

Kopenhāgenā līdz brīdim, kad ikdienas rutīnu satricina negaidītas ziņas: miris viņas tēvs, kurš 
pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem pēkšņi un neizskaidrojami aizgāja no ģimenes. Ilkai 

mantojumā tēvs atstājis apbedīšanas biroju Viskonsīnā. Alkstot uzzināt ko vairāk par 

noslēpumaino tēvu, par kuru viņa nav dzirdējusi kopš bērnības, Ilka pieņem sev neraksturīgi 

pārsteidzīgu lēmumu un dodas uz Viskonsīnu. Izmisīgi vēloties izveidot saikni ar tēva jauno 
ģimeni un cerot uzzināt par viņa jauno dzīvi Amerikā, viņa uzduras neatrisinātai slepkavībai 

un slepkavam, kurš, šķiet, joprojām ir dzīvs. Apbedītāja meita saprot, ka situācija iziet ārpus 

kontroles, kad tiek apdraudēta arī viņas mantotā apbedīšanas biroja pastāvēšana un pat 

darbinieku dzīvība. 

 

Stēna, Kamilla.  Mirušo dvēseļu ciems : skandināvu detektīvs / Kamilla Stēna 
; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais 

noformējums. - Rīga : Jumava, 2021. - 326, [1] lpp. 
Ir 1959. gada augusts. Pēc dīvaina izsaukuma pa telefonu divi policisti ir ceļā uz nomaļām 

raktuvēm Silvertjernā, kas atrodas kādā Norlandes mežā. Kad viņi to sasniedz, tur ir kluss kā 

kapā, šķiet, ka zeme būtu aprijusi visus iedzīvotājus. Tomēr pēkšņi policisti atklāj ko 
briesmīgu — asinīm noplūdušu sievietes līķi tirgus laukumā pie kauna staba. Nelaimīgā ir 

nomētāta ar akmeņiem līdz nāvei. Pēc brīža tālumā atskan zīdaiņa raudas. 2019. gads. Alise 

Lindštedta tikko Stokholmā pabeigusi kino augstskolu un plāno uzņemt dokumentālo filmu 
par Silvertjernu. Ar nelielu uzņemšanas grupu viņa dodas uz pamesto vietu. Viņa vēlas izpētīt, 

kāpēc drīz vien pēc raktuvju slēgšanas nenoskaidrotos apstākļos 1959. gadā ir pazuduši visi 

Vidusnorlandes kalnraču ciemata Silvertjernas 900 iedzīvotāji. Pats ciemats kopš tā laika ir 

palicis tikpat kā neskarts. Taču šī vieta tik viegli neatklāj savus noslēpumus. Atgadās dīvainas 
lietas, un drīz vien iet bojā pirmais uzņemšanas grupas dalībnieks. 
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Deja, Silvija.  Nešķirami kopā : izsmalcināti pavedinošs romāns / Silvija Deja 
; tulkojums latviešu valodā: Anna Zābere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - [Rīga] : 

[Zvaigzne ABC], [2021]. - 445, [3] lpp. - (Kompliments 18+). (Krustuguns / 
Silvija Deja ; [5.] grāmata). 
Gideons Kross. Viņā iemīlēties bija tik viegli. Tas notika vienā acumirklī. Precības ar viņu 

bija kā sapņa piepildījums, un laulības saglabāšana ir kļuvusi par manas dzīves nozīmīgāko 
cīņu. Mīlestība transformējas. Mūsējā vienlaikus ir gan patvērums no vētras, gan 

nesaudzīgākais no viesuļiem. Divas daudz cietušas dvēseles savijušās vienā. Apņemšanās 

mīlēt bija tikai sākums. Savukārt cīņa par mīlestības saglabāšanu mūs var atbrīvot vai... 

izšķirt. "Nešķirami kopā" ir sengaidītais "Krustuguns" sāgas, kas pakļāvusi un aizrāvusi 
miljoniem lasītāju visā pasaulē, noslēdzošais romāns. 

 

Delakūrs, Greguārs.  Sieviete, kura nenovecoja : romāns / Greguārs Delakūrs 

; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore 
Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 174, [1] lpp. 
Ir dažas, kuras nekļūs vecas, jo ir pametušas mūs pārāk agri. Dažas nesatraucas par 

novecošanu, jo viņām pietiek citu, daudz būtiskāku, rūpju. Vēl kādas cenšas izskatīties 
jaunākas, lai noturētu vīru, bet beigās tik un tā zaudē. Un tad ir Betija. Tas, kas notika ar 

Betiju, ir ikvienas sievietes sapnis. Un tomēr... vai tiešām tā ir?. 

 

Railija, Lūsinda.  Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu 

valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka diezainu adaptējusi Ilze Isaka. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 479, [16] lpp. 
Džoenai Hezlamai, jaunai, ambiciozai žurnālistei, tiek uzdots sagatavot rakstu par leģendārā 
aktiera piemiņas ceremoniju. To apmeklē britu elite – gan slavenības, gan ietekmīgi ļaudis. 

Pasākuma laikā Džoena nejauši iepazīstas ar vecu kundzi un drīz vien tiek ierauta ar senu 

noslēpumu saistītos notikumos. Atklājas, ka ir kāda Džeimsa Herisona vēstule, kuras saturs 

tiek glabāts slepenībā jau vairāk nekā septiņdesmit gadus. Cenšoties atklāt ar vēstuli saistīto 
noslēpumu, Džoena saprot, ka daudzi to nemaz nevēlas. Un šie ļaudis ir gatavi uz visu, lai 

vēstuli atrastu pirmie... 
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Abdullajevs, Čingizs.  Naida okeāns = Gorgonas skatiens : [krievu 
detektīvproza] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija 

Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - 
[Rīga] : Literārā brālība, 2021. - 276, [4] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu 

meistars). (Izmeklē Drongo). 
"Naida okeāns" - viena slepkavība, otra, trešā ... Klusais Turcijas kūrorts kļuvis par 

neizprotamu notikumu arēnu. Kurš izrēķinās ar jaunajiem cilvēkiem, kuri nelielā grupā no 

Krievijas ieradušies atpūtā? Atrisināt šo mīklu ir pa spēkam vienīgi ekspertam un analītiķim 

Drongo. Un mīklas atrisinājums būs milzīgs pārsteigums itin visiem. "Gorgonas skatiens" - 
Drongo reti veic privātas izmeklēšanas, taču savādā lieta par biznesmeņa Gorbovska, kurš tiek 

vainots netīšā slepkavībā, šantāžu viņu ieinteresē. Jo noslēpumainā Gorgona, kura pārvērtusi 

biznesmeņa dzīvi īstā ellē, var būt tikai no tuvo cilvēku loka. Sieva? Māte? Dēls? Mīļākā?. 

 

Abdullajevs, Čingizs.  Rezonieris : detektīvromāns / Čingizs Abdullajevs. - 
[Izdošanas vieta nav zināma] : [Izdevējs nav zināms], [2021]. - 277, [3] lpp. - 

(Kriminālnoslēpumu meistars). 
 

 

Hietamies, Eve.  Tētis skolā : romāns / Eve Hietamies ; no somu valodas 

tulkojusi Lelde Rozīte ; redaktore Inga Ābelīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 423 lpp. 
“Tētis skolā”, turpinājums grāmatām “Tētis uz pilnu slodzi” un “Tētis diviem” Mazajā 

Pasanenu ģimenē atkal jauni notikumi – Pāvo dodas pirmajā klasē. Kur gan palicis omulīgais 
mazulis un kur nozudis mobilais telefons? Līdz ar dēla skolas gaitu uzsākšanu Anti saskaras ar 

vilni jaunu izaicinājumu un piedzīvojumu. Turklāt beidzot viņš ir gatavs atzīt, ka jau gadiem ir 

iemīlējies Ennijā, un, šķiet, ka jūtas ir abpusējas… Kā lai izveido attiecības, nesarežģījot abu 

jau tā ne tik vienkāršo ikdienu? Somu rakstnieces un scenāristes Eves Hietamies romāns 
“Tētis skolā” ir trešā grāmata sērijā par Anti un Pāvo Pasaneniem. Arī šajā stāstā 

aizkustinājums mijas ar smiekliem, bēdas ar prieku, patiesi aizkustinoši un pārliecinoši 

atainojot abu varoņu jaunos piedzīvojumus. 
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Ārčers, Džefrijs.  Tā stunda nāk : romāns - ģimenes sāga / Džefrijs Ārčers ; 
no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; 

redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - 459, [1] lpp. - (Kliftonu 
sāga ; 6.). 
Tā stunda nāk sākas ar pirmsnāves vēstules nolasīšanu. Tā spēcīgi ietekmēs Harija un Emmas 

Kliftonu, kā arī Džailsa Beringtona un lēdijas Virdžīnijas dzīvi. Džailsam ir jāizlemj, vai aiziet 
no politikas un glābt mīļoto sievieti Karīnu, kas atrodas aiz dzelzs priekškara. Bet - kas ir 

Karīna? Patiešām iemīlējusies sieviete vai tomēr spiedze? Lēdijai Virdžīnijai draud bankrots, 

un viņa neredz izeju no finansiālajām problēmām - līdz brīdim, kad tiek iepazīstināta ar 

nelaimīgo Sairusu T. Grāntu III, kas no Batonrūžas Luiziānas štatā ASV ieradies Anglijā, lai 
noskatītos sava zirga skrējienu karaliskajā Eskotā. Sebastjans Kliftons tagad ir vadošs 

Fārtingu bankas darbinieks un darbaholiķis, un viņa personīgā dzīve sabrūk, kad viņš iemīlas 

skaistajā indietē Prijā. Diemžēl viņas vecāki jau ir izvēlējušies līgavaini meitai. Tikmēr 

Sebastjana sāncenši Eidrians Slons un Dezmonds Melors nenogurstoši cenšas sakaut gan viņu, 
gan bankas valdes priekšsēdētāju Hakimu Bišaru. 

 

Onodibio, Kristofs.  birmiete : romāns / Kristofs Onodibio ; autora 

priekšvārds ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; vāka dizaina autors 
Arnis Kilbloks ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 

351, [1] lpp. - Nosaukums titullapā un uz vāka attēlots ar mazo burtu. 
“Birmiete” ir stāsts par jauna, naiva topošā žurnālista neprātīgo mīlestību pret franču humānās 

misijas mediķi un abu apmātību ar valdzinoši skaisto zemi – Birmu. 

Kristofa Onodibio darbu varonis Cēzars (pirms romāniem “Ienirt” un “Ticēt brīnumainajam”) 

uzdrīkstas atteikties no ērtās un apnikušās rietumnieka dzīves un ļauties galvu reib inošam, 
izzinošam piedzīvojumam Džordža Orvela romānu gaisotnē. 

Krāšņā daba, mīti un realitāte, mīlestība, jutekliskums, Zelta Trīsstūra pulsējošās kaislības, 

dārgakmeņi un narkotikas, etnisko cilšu brīvības alkas un huntas nežēlība – ik lappuse atklāj 

kaut ko jaunu par šo brīnišķīgo, skaudrām cīņām plosīto zemi.  
Kā autors uzsver, viņš rakstījis romānu, lai pasaule neaizmirstu Mjanmas politisko līderi Aunu 

Sanu Su Či. Pagājuši gadi, mainījušies režīmi, taču cīņa par brīvību un demokrātiju arvien 

uzbango no jauna. “Dzīve ir vēl skandalozāka par romāniem,” raksta Kristofs Onodibio. “Tā ir 

viens brīnišķīgs skandāls!” 

 

Ouensa, Dēlija.  Kur vēži dzied : smeldzīgi skaists romāns par pieaugšanu, 

kādas slepkavības izmeklēšanu un vienlaikus poētisks dabas cildinājums / 
Dēlija Ouensa ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizaina 

autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 381, [1] lpp. : karte. 
Jau gadiem Bārklijkovā ir klīdušas valodas par tā dēvēto purva skuķi. Tāpēc, kad 1969.gada 

nogalē iet bojā izskatīgais Čeiss Endrūss, visu aizdomas tūlīt krīt uz Kiju Klārku – 

noslēpumaino dumbra vientuļnieci. Tomēr Kija nav tāda, kā cilvēkiem šķiet. Apveltīta ar 
jūtīgu sirdi un spožu prātu, viņa jau kopš bērnības ir spējusi viena izdzīvot dumbrājā, ko 

uzskata par savām mājām. Kija draudzējas ar kaijām un aizrautīgi pēta dabu, līdz pienāk laiks, 

kad viņa sāk ilgoties pēc cilvēciskas tuvības un romantiskām attiecībām. Viņas skaistums un 

noslēpumainība saista divu tuvējās pilsētiņas puišu uzmanību, un Kija atver sirdi jaunajām 
jūtām. Bet tad notiek neizskaidrojama nelaime... 
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Nesers, Hokans.  Rūsa kunga stāsts : romāns : [zviedru detektīvs] / Hokans 
Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta 

Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 462, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes 
detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti / Hokans Nesers ; [3]). 
Kad 59 gadus vecais Ante Valdemārs Rūss loterijā laimē divus miljonus, viņa dzīve spēji 

mainās. Viņš pamet darbu, nopērk nelielu mājiņu meža vidū, kuru katru dienu apmeklē slepus 
no visiem. Bet tad pēkšņi atklāj, ka viņa īpašumā ir iemitinājies nelūgts viesis. Un vairs ilgi 

nav jāgaida, līdz notikumos tiek iesaistīts arī kriminālinspektors Barbaroti par spīti viņa 

lauztajai kājai un rīkojumam atpūsties. 

 

Gilberta, Elizabete.  Meiteņu pilsēta : romāns : stāsts, kas nelīdzinās 

nevienam citam mīlas stāstam : spožums, sekss un piedzīvojumi 19. gadsimta 
četrdesmitajos gados Ņujorkas teātra pasaulē / Elizabete Gilberta ; no angļu 

valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2021. - 447, [1] lpp. 
1940. gads. Viviana Morisa deviņpadsmit gadu vecumā ir izslēgta no Vasera koledžas 

nesekmības dēļ. Turīgie vecāki aizsūta viņu uz Ņujorku pie Pegas tantes, kurai pieder panīcis 
izklaides teātris "Lilijas skatuve". Tur Viviana iepazīst veselu plejādi harismātisku personību, 

tostarp izpriecu alkstošas rēvijas meitenes un seksīgus aktierus. Kad Viviana privātajā dzīvē 

sper kļūmīgu soli, izraisot profesionālu skandālu, viņas jaunā pasaule sagriežas pilnīgā virpulī. 

Šo notikumu rezultātā viņa iegūst gan jaunu izpratni par dzīvi, kādu sev vēlas, gan par brīvību, 
kāda nepieciešama tās sasniegšanai. Un Viviana iemācās mīlēt savu izvēlēto dzīvi. 

 

Patersons, Džeimss.  Melnā grāmatiņa : [amerikāņu detektīvproza] / Džeimss 

Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 431, [1] lpp. - 

(Zvaigznes detektīvu klubs) 
Čikāgā kādā guļamistabā tiek atrasti trīs līķi Billijam Hārnijam policista darbs ir dzīves 

aicinājums. Būdams Čikāgas galvenā detektīva dēls, Billijs vienmēr rīkojas strikti saskaņā ar 

likumu. Abi ar pārinieci Keitu, viņi ir gatavi upurēt jebko, lai tikai labāk paveiktu darbu. 

Tomēr Eimijai Lentini – centīgajai prokurores asistentei – ir radušās aizdomas, ka Billijs nav 
tik godīgs policists, par kādu izliekas. 
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Nozaru literatūra 
Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika. (udk=1) 

 

Montgomerija, Hedviga.  Bērnudārza laiks : 2-6 gadi : septiņi vienkārši soļi 

veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas 
tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Māra Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 

- 231, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija ; 
Trešais izdevums). - Neliels literatūras saraksts tiem, kuri grib lasīt vēl: [232.] 

lpp. 
Grāmatu novērtēs vecāki, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Šis ir brīnumains laiks, 

kad fantāzija piedzīvo savu augstāko lidojumu. Viss ir iespējams, iztēlei nav robežu. 

Psiholoģe un ģimenes terapeite Hedviga Montgomerija, draudzīgi un sirsnīgi uzrunājot 
lasītājus, atbild uz vissvarīgākajiem vecāku jautājumiem. Ko nozīmē labi audzināt bērnu? Vai 

bērnudārzā ir svarīgi atrast draugus? Vai brāļu un māsu ķīviņi patiešām ir tik nevēlami? Kā lai 

tiek galā ar "divgadnieka krīzi" un spēcīgajām emocijām, kas pārņem mazo cilvēku savā varā? 

Bērnam ir ļoti svarīgi būt kopā ar vecākiem, kuri saprot jaunās pārmaiņas un prot mierināt. 

 

Montgomerija, Hedviga.  Brīnumu laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai 
bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi 

Guna Gavare. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas. - 
(Vecāku maģija). 

“Maģisks” nenozīmē “viegls”. Šajā posmā netrūkst izaicinājumu. Patiesībā 
bērns attīstās tik strauji, ka vecākiem atliek tik turēt viņam līdzi! Jautājumi un 

šaubas ir nebeidzami: kā radīt mazulim drošu vidi, kā viņu iemidzināt, kā 
rotaļāties un kā rīkoties, ja bērns raud bez mitas? Kad viņam jāsāk runāt? Ko 

iesākt, ja mazajam nepatīk bērnudārzā? Kad ir jāsatraucas un kad ne? Un galu 
galā – kas ir pats svarīgākais vecāku uzdevums? 

 

Prisjolkova, Inese.  Viegli un ar Mīlestību : kā notievēt viegli un ar prieku / 
Inese Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja ; grāmatas dizains: Ginta Filia-Solis. 

- [Jūrmala] : [Inese Prisjolkova], [2020]. - 304 lpp. 
Vai esam gatavas ikdienā nēsāt līdzi 15 vai 20 kilogramus smagu somu? Nē? Tomēr gadās, ka 

izvēlamies uzturēt šādai somai līdzvērtīgu lieko svaru. Nav vērts vainot gadus, hormonus, 

iedzimtību vai apstākļus. Mūsu svars, izskats un veselība ir mūsu rokās. Mēs varam kļūt tādas, 

kādas vēlamies būt, un uzturēt ķermeni skaistu. 
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Māksla. Izklaide. (udk=7) 

 

Atāls, Valdis.  Dziesmas : [krājums : dziesmu teksti un notis] / Valdis Atāls ; 

biedrība "Austras biedrība" ; Ilzes Gruntes nošu pieraksts ; Elizabetes Atāls 
pirmā vāka dizains ; Imanta Ziedoņa, Egila Bāra un Gabrielas Mistrālas 

dzejoļi ; Knuta Skujenieka atdzejojums. - [Rīga] : Austras biedrība, 2021. - 79, 
[1] lpp. : notis. 
Izdevumā “Valdis Atāls. Dziesmas” apkopotas piecdesmit piecas tuvu un tālu zināmas un 
iemīļotas Atāla dziesmas ar paša autora, kā arī Egila Bāra, Imanta Ziedoņa un Gabrielas 

Mistrālas vārdiem. Nošu pierakstu izstrādājušas mūziķes Ilze Grunte un Kristīne Locika. 

Grāmatas pirmā vāka dizainu veidojusi Elizabete Atāls 

 

Kalniņš, Imants.  Imants Kalniņš : 50 populārākās dziesmas : notis, akordi, 
dziesmu teksti / Imants Kalniņš ; priekšvārda autore Daiga Mazvērsīte ; 

izdevuma izpildproducents Guntars Račs ; notis izdošanai sagatavojis Rūdolfs 
Bērtiņš ; redaktors Imants Kalniņš ; fotogrāfi Mikola Gnisjuks un Uldis 

Briedis. - Rīga : MicRec, 2021. - 86 lpp. : portrets, notis. - (50 populārākās 
dziesmas). 
“Es esmu mūzika” – šie komponista Imanta Kalniņa vārdi ir balta patiesība, jo mūzika dzīvo 

Imantā un Imanta mūzika dzīvo mūsos. Bez tās nav iedomājama Latvija, tās cilvēki, Dziesmu 
svētki, teātra vēsture, kino nozare, koncertdzīve, garās vasaras naktis ar ģitāru pie 

ugunskuriem. 

Savu bagātīgo dziesmu pūru komponists turpina papildināt. Pirmatskaņojumus varam sagaidīt 

vai ikvienās Imantdienās – Kalniņa daiļrades svētkos, kuri pulcē jaunu baudījumu gūšanai un 
līdzi dziedāšanai, taču savu pirmreizīguma auru nezaudē arī pirms 50 gadiem radītās. Spilgtas, 

emocionālas, suģestējošas – tas sakāms par ikvienu Kalniņa dziesmu. Tās domātas, lai 

klausītos, nevis lēktu un dejotu līdzi ritmam vai dungotu pustukšas frāzes. Imanta Kalniņa 

sacerējumi prasa cieņu pret sevi. Tie liek iedziļināties, pamanīt vissīkākās detaļas, izbaudīt 
dzejas un mūzikas sintēzi, kurai savu dvēseles un personības starojumu var pievienot ikviens 

šā nošu krājuma lietotājs. 

 

Vēsture. Biogrāfijas. (udk=9) 

 

Ancītis, Valdemārs.  Saldus grāmata : Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos : 

materiāli Saldus novada kultūras vēsturei / Valdemārs Ancītis ; [sastādītājs 
Ainejs Ancītis]. - Saldus : Saldus Grasis, 2021. - 683, [5] lpp. : tabulas. - 

Personu rādītājs: 578.-670. lpp. 
Šajā sējumā apvienotas Valdemāra Ancīša grāmatas par Saldus un Saldus novada kultūras 

vēsturi - "Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos" 1922., 1994., 1996. gada, papildinot tās ar 

nodaļām no grāmatām "Saldus Kurzemes mazpilsēta gadu ritumā" (1996), "Saldus kalendārs 

1995" kā arī "Senču kalendārs 2001" un "Senču kalendārs 2002". Pievienota arī svarīgāko 
notikumu hronoloģija un personu rādītājs. Saldus grāmata - noderīgs ziņu avots visiem, kas 

interesējas par Saldus novada (un ne tikai Saldus novada) kultūrvēsturi un vēsturi vispār. - Uz 

1. vāka Jaņa Rozentāla diplomdarba "No baznīcas" reprodukcija. - Veltījums autoram simtajā 

dzimšanas dienā. 
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Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs un priekšvārda autors: Ojārs Spārītis ; 
autori: Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, 

Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; Ingus Feldmaņa grafiskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori: Jana 

Dreimane, Anna Frīdenberga, Ieva Kalniņa [un vēl 6 redaktori] ; literārā 
redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, 2021. - 751 lpp. : faksimili, 

ilustrācijas, kartes, plāni, portreti 
Grāmatā katrai kultūras nozarei ir veltīta atsevišķa nodaļa, bagātīgi iekļaujot arī pēdējās 

desmitgades aktuālās norises Latvijas kultūrā ar pārskatāmu, hronoloģiski izkārtotu notikumu 

tabulu, literatūras avotiem un bagātīgu vizuālo materiālu. Grāmata būs vērtīgs izziņas avots 

skolēniem, studentiem, kultūras cienītājiem un vēstures interesentiem Latvijā un ārpus tās 
robežām, kā arī lielisks veids kā nodot tālāk jaunajai paaudzei šo nozīmīgo mantojumu. 

Grāmatas vizuālo materiālu kopumā veido vairāk nekā 1000 fotogrāfijas. 

 

Bērnu literatūra 

 

Spiri, Johanna.  Heidija : [pirmā grāmata no šveiciešu rakstnieces stāstiem 

par dzīvespriecīgo meitenīti Heidiju] / Johanna Spiri ; [ilustrācijas]: Sonia 
González ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Diāna 

Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 206, [2] lpp. : ilustrācijas. - 
(Heidija ; 1.). - 1. Meitene no Alpu kalniem. 
Lai gan mazo Heidiju dzīve nav lutinājusi, viņai piemīt dzīvesprieks un īpašas spējas padarīt 

dienu gaišāku ikkatram, kuru sastop. Meitene pārceļas pie vectēva, kurš dzīvo mazā namiņā 
Alpu kalnos un kopj savas kaziņas Gulbīti un Lācīti. Heidija ir sajūsmā par krāšņo Alpu dabu 

un vienkāršo ikdienas ritumu un pat nenojauš, ka viņu gaida pavisam cita dzīve krāšņā pilsētas 

namā. Vai Heidija spēs kļūt par pilsētnieci?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.  

 

Jānsone, Tūve.  Kas notika pēc tam? : grāmata par Bumbulīti, trollīti Muminu 

un mazo Miju : [dzejproza bērniem] / Tūve Jānsone, teksts un ilustrācijas ; no 
zviedru valodas atdzejojušas: Mudīte Treimane, Inese Zandere ; redaktore 

Inese Zandere. - Rīga : liels un mazs, 2021. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas 
- Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. 
Grāmatā "Kas notika pēc tam?", kurai dots apakšvirsraksts "Grāmata par Bumbulīti, trollīti 

Muminu un mazo Miju", darbojas gandrīz visi mums labi pazīstamie Tūves Jānsones stāstu 
varoņi, un viņu bīstamos piedzīvojumus vainago trollīša Mumina laimīgā atgriešanās pie 

māmiņas. Īpaši interesants ir grāmatas dizains - tajā svarīga loma ir katram mākslinieces 

zīmētajam burtam, kas kļūst par ilustrācijas sastāvdaļu. Burti atbilst varoņu raksturam - 

piemēram, Muminu māmiņas vārda burti izskatās piemīlīgi un sievišķīgi, bet mazās Mijas 
burti - mazi un spītīgi. Burtu lielums un izkārtojums palīdz sekot notikumiem, burti satraucas, 

bēg, laimīgi izglābjas tāpat kā stāsta varoņi. 

 

Ļenasa, Anna.  Krāsu mošķis iet Bērnudārzā : [pamācošs stāsts par jauniem 
piedzīvojumiem pirmsskolas vecuma bērniem] / Anna Ļenasa ; no katalāņu 

valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [33] 
nenumurētas lpp. 
Bērnudārzs? Kā tur būs? Krāsu Mošķis ir mazliet satraucies. Šorīt viņam pirmo reizi jādodas 

uz bērnudārzu, bet viņš nezina, kas tas ir. Neuztraucies, Mošķi! Tevi gaida jauns piedzīvojums 
un daudz draugu! Krāsu mošķa piedzīvojumi turpinās. Šoreiz Mošķim jādodas bērnudārzā, bet 

viņš pat nezina, kas tas ir! Vai tie ir bīstami džungļi? Noslēpumaina pils ar briesmoņiem? 

Lidojošs burvju mākonis? Soli pa solim Mošķis kopā ar lasītāju iepazīs bērnudārza telpas un 

nodarbības, un drīz visas bailes pazudīs! “Uz bērnudārzu? Bet kas tas bērnudārzs īsti ir?” - 
Jauna grāmata starptautiski atzītajā “Krāsu mošķa” sērijā - Vietas un notikumi, ko atpazīs visi 

bērni Anna Ļenasa (Anna Llenas) ar prieku gāja bērnudārzā un skolā. Viņai tur patika 
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mācīties, bet vairāk par visu patika zīmēt. Izaugusi liela, viņa kļuva par grafisko dizaineri un 

strādāja reklāmā. Kādu dienu viņa nolēma, ka atkal grib zīmēt kā bērnībā, pameta citus darbus 
un pievērsās grāmatu pasaulei. Nu ir pagājuši daudzi gadi, Anna Ļenasa ir slavena autore, 

kura sarakstījusi un uzzīmējusi daudz grāmatu, un viena no tām ir brīnum jaukais “Krāsu 

mošķis”. 

 

Dmuhovskiene, Rasa.  Skudriņa Kāpēcīte : [jautri, izzinoši, krāšņi ilustrēti 
stāstiņi jaunākam skolas vecumam] / Rasa Dmuhovskiene ; no lietuviešu 

valodas tulkojusi Jana Egle ; mākslinieks Gintars Jocjus ; atbildīgā redaktore 
Gunta Apse. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas. - 

Jaunākā skolas vecuma bērniem. - 2.grāmata 
“Skudriņa Kāpēcīte” 2.grāmatā turpinās zinātkārās skudriņas piedzīvojumi mežā, kur viņa 

satiek dažādus tā iemītniekus un uzdod daudzus jo daudzus jautājumus. Kāpēc bitei vajadzīgi 

divi kuņģi? Kāpēc vardes vakaros kurkst un kvarkšķ? Cik daudz barības vienā dienā apēd 
slieka? Skudriņa Kāpēcīte šos un vēl daudzus citus jautājumus noskaidro un pastāsta 

lasītājiem. Tāpēc “Skudriņa Kāpēcīte" ir ne vien jautra pasaciņa, bet arī izzinoša lasāmviela 

par dažādu meža iemītnieku dzīvesveidu. 

 

Dmuhovskiene, Rasa.  Skudriņa Kāpēcīte : [jautri, izzinoši, krāšņi ilustrēti 

stāstiņi jaunākam skolas vecumam] / Rasa Dmuhovskiene ; no lietuviešu 
valodas tulkojusi Jana Egle ; mākslinieks Gintars Jocjus ; atbildīgā redaktore 

Līva Kukle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas. - 
Jaunākā skolas vecuma bērniem. – 3. grāmata 
Vai Tu zini, cik vēzim kāju? Kāda ir peles ligzda? Kas guļ ar kājām gaisā? Kā skudras dzēš 

ugunsgrēku? To visu ir uzzinājusi skudriņa Kāpēcīte. Apsēdies tuvēk – viņa ar prieku Tev 
pastāstīs! "Manai ziņkārīgajai skudriņai Kāpēcītei trešajā grāmatā ir daudz piedzīvojumu. 

Viņa dodas ceļojumā zem ūdens un pēta dziļus tuneļus. Taču visnozīmīgākais ir tas, ka viņa 

ne vien palīdz bērniem iepazīt dažādus dzīvniekus, bet arī stāsta, kā aizsargāt dabu. Skudriņa 
Kāpēcīte izbēg no briesmīga meža ugunsgrēka un drīz dosies vēl garākā ceļojumā. Es tik tikko 

spēju tikt viņai līdzi. Dodies piedzīvojumos kopā ar skudriņu arī Tu!" Rasa Dmuhovskiene. 
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