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NOZARU LITERATŪRA 
Frankls, Viktors E. 

...tomēr teikt dzīvei Jā : psihologs pārdzīvo koncentrācijas nometni / 

no vācu valodas tulkojuši: Igors Šuvajevs, Meldra Āboliņa, Ilona 

Burka ; redaktore Meldra Āboliņa ; Hansa Veigela priekšvārds. - Rīga 

: Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. 

- 173, [1] lpp. 

 

 
Viktors Frankls, pirms holokausta prominents Vīnes psihiatrs, būdams 
vairākus gadus ieslodzīts Aušvicas koncentrācijas nometnē, pētīja gan 
pats savas, gan likteņa biedru reakcijas uz šausminošajiem 
apstākļiem. Viņš konstatēja, ka ilgāk izturēja tie, kas sevī rada spēku 

palīdzēt citiem. Pat tad, ja atņemts ir pilnīgi viss, cilvēkam paliek 
iespēja izvēlēties attieksmi. Nometnē degradējās tie, kuri atteicās no 
savas morālās un garīgās būtības. Savukārt iekšēji triumfēja tie, kas 
šai pieredzei pacēlās pāri. Cilvēka dziļākais aicinājums ir saglabāt 

cilvēcību un saredzēt dzīvei jēgu. 
 

Mucenieks, Kaspars. 

Veiksmīga uzņēmumu apvienošana un iegādes integrācijas 

noslēpums : monogrāfija / Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. - 

[Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2022. - 207 lpp. : 

diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas. 

 

 
Monogrāfija balstīta uz autora izstrādāto un aizstāvēto promocijas 
darbu "Restrukturizācijas vadīšana konkurētspējas paaugstināšanai 
tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā". Tās aktualitāti nosaka tēmā 
iekļautie pamatjēdzieni – uzņēmumu apvienošana, uzņēmumu 
pārņemšana, uzņēmuma padziļinātā izpēte, vadīšana, integrācija, 

restrukturizācija. Šī darba mērķis ir izstrādāt noteiktu sistēmu 
uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas procesa vadīšanā un veikt 
tā aprobāciju, lai nodrošinātu konkurētspējas saglabāšanos. 

 

Turčinskis, Zigmārs. 

Ziemeļlatgales "Neatkarības vienība" : pretošanās padomju 

okupācijai, 1947.-1954. gads / zinātniskā konsultante Inese 

Dreimane ; māksliniece Aija Andžāne ; literārais redaktors Oskars 

Lapsiņš ; pēcvārds: Dr. Artis Pabriks. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 

Jelgava : Jalgavas tipogrāfija. , ©2021. - 574, [2] lpp. : faksimili, 

ilustrācijas, portreti, tabulas. 

 

 
Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis savu jaunāko pētījumu ir veltījis 
pretošanās kustībai pret padomju okupāciju Latvijā, ko īstenoja 
nacionālo partizānu Ziemeļlatgales "Neatkarības vienība". Tas ir 

dokumentos un liecībās balstīts stāsts par šīs partizānu organizācijas 
izveidi, darbību un bojāeju, vēstot arī par citām apkārtnes grupām. 
Monogrāfija ir tapusi kā veltījums, atzīmējot 75. gadadienu, kopš 
Ziemeļlatgalē sākās pirmās nacionālo partizānu cīņas. 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75734&ident=1069912&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75606&ident=1069784&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75606&ident=1069784&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75620&ident=1069798&c=1&c=2&c=3


DAIĻLITERATŪRA 
Devero, Džūda. 

Neiespējamais solījums : romāns / Tāra Šītsa ; no angļu valodas 

tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : 

Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , 

©2022. - 409, [1] lpp. 

 

 
Līemam O'Konoram šajā dzīvē ir tikai viens mērķis – savu mīļoto 
sievieti savest kopā ar citu vīrieti. Reiz, pats to neapzinoties, viņš 

mainīja likteni, kad iemīlējās skaistajā Korā Makleodā. Viņu 
mīlasstāsts bija kaislīgs un beidzās traģiski. Šis ir romantisks, 
humora, mīlestības un gaišuma caurstrāvots stāsts, kas mudina 
noticēt, ka laikam nav varas pār īstām jūtām. 
 

Džeksone, Stīna. 

Sudraba ceļš / no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors 

Visvaldis Ārness. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : 

Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 269, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes 

detektīvu klubs). 

 

 
Pirms trim gadiem pazuda Līna, un trīs gadus Lenni braukā šurpu 
turpu pa Sudraba ceļu, cerot atrast meitu vai vismaz rast 

mierinājumu. Atmiņas, vainas izjūta un ceļš dzen viņu uz priekšu. 
Meja, jauniņā Glimmerstreskā, par pazudušo meiteni un Lenni neko 
vēl nezina. Tomēr pavisam drīz viņu likteņi savādā veidā krustosies. 
Un tas notiks uz Sudraba ceļa, kas līkumo starp mežiem klātajiem 
kalniem, šķērsojot vai visu Zviedriju...  
 

Egere, Edīte Eva. 

Izvēle : vienmēr ir iespējams izvēlēties brīvību / no angļu valodas 

tulkojusi Liene Spīgule ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 351, [1] 

lpp. 

 

 
Grāmata ir holokaustu un koncentrācijas nometni pārdzīvojušās E.E. 
Egeres memuāri - aizkustinoša liecība cilvēka gara spēkam un izvēles 
nozīmei. Sešpadsmitgadīgā Ungārijas ebreju meitene Edīte sapņo kļūt 
par izcilu balerīnu un mākslas vingrotāju, taču 1944. gadā tiek 
ieslodzīta Aušvicas koncentrācijas nometnē. Tur viņa piedzīvo 

neiedomājamas šausmas. Viņa redz, kā mammu aizdzen uz 
sadedzināšanu gāzes kamerā un ir spiesta dejot tā dēvētajam 
dakterim - slepkavam Jozefam Mengelem. Viņa ne vien pati iztur 
visas mocības, bet spēj arī palīdzēt pārējām ieslodzītajām. 
Iedvesmojošs vēstījums, jo vienmēr ir iespēja izvēlēties - vai nu iegūt 
prāta brīvību, vai turpināt ciest.  
 

Ērnestama, Marija. 

Viens no mums : romāns / no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe 

; Emīla Garjāņa vāka dizains ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; 

literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - 

[Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 406 lpp. 

 

 
Marija Ērnestama ir radījusi kriminālu drāmu ar ļoti netipiskiem un 
negaidītiem pagriezieniem. Tādiem, kas liek grozīt galvu neticībā un 
samierināties, ka paredzēt rakstnieces domu gaitu nekādi nav 
iespējams. Arvien dziļāk romānā mēs uzzinām, cik daudz tumšu 

noslēpumu, dīvainu tieksmju un skeletu skapī ir katram no 
iesaistītajiem draugiem. Un aizvien paliek neatbildamais jautājums - 
vai iznīcinot ļaunumu, mēs paši par tādu nepārvēršamies? Vai 
palīdzēt izbeigt ciešanas ir lielāks noziegums kā ik dienu noskatīties, 
kā otrs cieš?  
 

 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75744&ident=1069922&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75615&ident=1069793&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75785&ident=1069963&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75617&ident=1069795&c=1&c=2&c=3


Fridrihsone, Madara. 

Vīrs un vīra zagle / māksl.Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2022]. - 239, [1] lpp. 

 

 
Kāds ir pats romantiskākais stāsts pasaulē? Kur to meklēt? Varbūt 

Smiltenē kādas neizdevušās ziemas laikā, uzsmaidot cilvēkam, ar 
kuru visu dzīvi iets līdzās, bet tā arī nav rasta gājēju pāreja vienam 
pie otra un visu laiku ir soļots blakus nepieskaroties? Tikai… kas gan 
ir šis otrs un kur viņu meklēt? Lai tiktu uz priekšu, ir jānoiet aplis, 
mācoties no kļūdām, bet ko iesākt, ja prāts to nespēj un sirds 
nevēlas? Sanitai un Mārcim nāksies to noskaidrot. 
Romānu “Vīrs un vīra zagle” caurpūš ziemai netipiski silti, tomēr 

brāzmaini vēji, mijiedarbojoties ar varoņu pārdzīvojumiem, te rodami 
mīlestības meklējumi, savstarpējo attiecību peripetijas un mūžvecā 
cerība uz laimi. 
 

Heigs, Mets.   

Cilvēki un es / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Meldra 

Āboliņa ; vāku adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Marta Ābele ; 

Emīlijas Dikinsones un Volta Vitmena dzeju no angļu valodas 

atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; grāmatā izmantoti arī fragmenti no 

Viljama Šekspīra lugas "Hamlets" Kārļa Egles atdzejojumā. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 302, [1] 

lpp. 

 

 

 
Lietainā piektdienas naktī matemātikas profesoru Endrū Mārtinu atrod 

kailu un apmulsušu klīstam pa Kembridžu. Viņš vairs nav viņš pats.  
Profesorā iemiesojusies kāda krietni inteliģentāka būtne no tālas 
planētas, kura nebūt nav sajūsmā par savu jauno eksistenci un 
nedomā neko labu par cilvēkiem: visiem taču zināms, ka tie ir 
iedomīgi, egoistiski un vardarbīgi radījumi. Bet vai dzīvības forma, 
kas uz Zemes atklājusi dzeju, baltvīnu un zemesriekstu sviestu, 
patiešām varētu būt tik neganta? Un kas tās par dīvainām izjūtām, 

kas pārņem, klausoties Debisī un raugoties acīs profesora sievai 
Izobelai?  
 

Īve, Helēna. 

Sveiki, Anglija! : autobiogrāfisks romāns / redaktore Iveta Reinsone 

; vāka dizains: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 

269 lpp. 

 

 
Ir 2009. gads. Valstī padziļinās ekonomiskā krīze. Daudzi šajā laikā 
zaudē darbu. Helēnas ģimeni arī skārusi šī liksta. Viņas vīrs zaudē 
darbu un ģimene nolemj pārcelties uz Angliju. Šis ir darbs, kurā 

iespējams rast atbildes uz jautājumiem, kā tas ir - dzīves pilnbriedā 
pārvākties uz svešu valsti un sākt visu no nulles? Vai ir prāta darbs 
doties uz citu valsti, ja nezini valodu, tradīcijas, pat neesi tur nekad 
bijis? Vai attaisnojas teiciens, ka drosmīgajiem pieder pasaule? 
 

Jakubovska, Māra. 

Cerības diviem : romāns / sastādītāja Agnese Piļāne ; redaktore 

Iveta Reinsone ; vāka noformējums Agnese Piļāne. - Rīga : 

Ezerrozes grāmatas, 2022. - 183 lpp. 

 

 
Māja ģimenei, šķiet, ir viena no pamatvērtībām. Daudziem īstā māju 
sajūta asociējas ar bērnības mitekli. Kad izaugam, gribas šo pašu 
sajūtu izbaudīt atkal un nodot saviem bērniem. Kā to izdarīt, ja ir 
tikai liela vēlēšanās, sapņi un cerības, bet maciņš tāds, kā vairumam 
ģimeņu ar pusaudžiem? Grāmatā ir daudz jautājumu par to, kas 
patiesībā ir dzīves vērtība. Autore sniedz atbildes uz šiem 
jautājumiem caur ļoti spēcīgi un kolorīti veidotajiem personāžiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75783&ident=1069961&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75042&ident=1069220&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75741&ident=1069919&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75705&ident=1069883&c=1&c=2&c=3


Judina, Dace. 

Vēstule / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; 

atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - 

Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. 

- 223, [1] lpp. - (Vakara romāns). 

 

 
Daces Judinas jaunās triloģijas "Inde vīna kausā" pirmā grāmata 
"Vēstule" stāsta par notikumiem mūsdienu Latvijā. Rita Kadiķe, 
aģentūras RiKa īpašniece, glīta, talantīga, neatkarīga 
četrdesmitgadniece, nonākusi kļūmīgā situācijā - civilvīrs Uldis viņu 

ievilcis mahinatora Georga Kroķa tīklos, izaugsmes vārdā pierunājot 
apvienoties, kas izrādās reiderisms. Rita vēršas pēc palīdzības pie 
Buldoga – skarbākā Rīgas jurista Marka Boldina. Dita Stropa, 
trīsdesmitgadniece, divu bērnu māte, asās mēles dēļ tiek atlaista no 
darba un gandrīz pakļūst zem auto, taču liktenis piespēlē balvu – 
divus gadiem neredzētus draugus no pagātnes. Tur, pie apvāršņa, 
visi sīkie dzīves pavedieni satek kopā... 

 

Liepiņa, Ilga. 

Ūdensvīrs ar resno bizi : stāsti / māksl.Emīls Garjānis. - Rīga : 

Latvijas mediji, 2022. - 157 lpp. : il. 

 

 
Vai, verot vaļā preses izdevumus vai interneta portālus, aci mēdz 
neviļus piesaistīt astroloģiskā prognoze dienai, nedēļai vai gadam? 
“Ūdensvīrs ar resno bizi” pasmaida par un rotaļājas ar stereotipiem, 
jo ikviens jebkuras zīmes pārstāvis ir neatkārtojams Visums ar savām 
zvaigznēm, planētām, supernovām un melnajiem caurumiem. 
Neparasti izstāstīta dzimtas sāga, kas aptver piecas paaudzes. 

Meils, Pīters. 

Joprojām Provansa / no angļu valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa 

Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 205, [1] 

lpp. 

 

 
Lai arī nedaudz izgāzies vietējo acīs, Pīters Meils nav metis plinti 
krūmos un aizvien cenšas iekļauties provansiešu nesteidzīgajā dzīves 
ritmā. Bet zvans no Londonas ar lūgumu atrast trifeles ieved Meilu 

šaubīgos lauku ceļos, dārzā atrastas senlaicīgas zelta monētas 
izvēršas slepenā dārgumu meklēšanā tumsas aizsegā, meža 
ugunsgrēki liek piedzīvot izbailēm pilnu vasaru un autors pat uziet 
retu pērli – vīru, kurš māca krupjiem dziedāt marseljēzu. Ikdienas 
gaitas Provansā sagādā ne mazums piedzīvojumu, un Pīters Meils 
tiem ļaujas.  

 

Murakami, Haruki. 

Vienskaitļa pirmā persona : stāsti / no japāņu valodas tulkojusi 

Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 239, [1] lpp.  

 

 
Visi krājumā iekļautie stāsti tiek vēstīti vienskaitļa pirmajā personā – 
tik raksturīgi Murakami klasiskajam rokrakstam. Jaunības atmiņas, 

meditēšana par mūziku, dedzīga jūsma par beisbolu, sapnim līdzīgi 
scenāriji un izdomāti džeza albumi – šie stāsti pārkāpj mūsu prāta un 
ārējās pasaules robežas. Brīžiem stāstītājs var būt un var nebūt pats 

Murakami. Vai šīs ir atmiņas vai izdomājums? Tas jālemj lasītājam...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75745&ident=1069923&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75775&ident=1069953&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75595&ident=1069773&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75614&ident=1069792&c=1&c=2&c=3


 

Nurebeka, Elizabete. 

Otra puse : psiholoģiskās spriedzes romāns / no zviedru valodas 

tulkojusi Ineta Balode ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais 

noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore 

Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas 

tipogrāfija. , ©2021. - 303 lpp. 

 

 
Viņa bija Saulstariņš. Nu kļuvusi par monstru. Lai izdzīvotu, viņai 
jānotic tam, ko citi stāsta. Lindai bija viss. Bērnībā viņa uzstājās kopā 
ar pasaulslaveno māti, vēlāk apprecējās ar sabiedrībā pazīstamu 
mākslinieku, taču līdz ar mātes slimību plaisas radās arī laulībā. Un 
nu Linda ir notiesāta par slepkavību. Tam, ka viņa nav vainīga, netic 
itin neviens. Pat pašas māsa. Vienīgais veids, kā izdzīvot, ir 
samierināties. Taču kādu dienu viss sagriežas kājām gaisā, un Linda 

vēlas noskaidrot, kas īsti notika... Nurebekas psiholoģiskās spriedzes 
romāns ievelk lasītāju jau no pirmajām lapaspusēm, liekot uzdot 
jautājumus līdz pat pārsteidzošajam finālam. Elizabetes Nurebekas 
debijas romāna “Saki, ka tu esi mana” tulkošanas tiesības tika 
pārdotas vairāk nekā 35 valstīs, atnesot autorei starptautisku 

atpazīstamību. “Otra puse” ir zviedru rakstnieces otrais romāns. Vāka 
māksliniece Nataļja Kugajevska No zviedru valodas tulkojusi Ineta 

Balode  
 

Ozola, Lauma. 

Pagātnes skavās : romāns / redaktore Iveta Reinsone ; vāka 

dizains: Roberta Riežniece. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 

296 lpp. 

 

 
Eleonora Harsena, spožākā Latvijas gleznotāja, zaudē savu vīru 
Erlendu autokatastrofā. Pēc vīra nāves Eleonora slīkst sāpīgi sūrās 
ciešanās, skaitot kalendārā dienas un mācoties no jauna elpot. Tā 
paiet četri dzīves gadi. Brīdī, kad māksliniece saprot, ka laiks dzīvot 

tālāk, viss mainās.  
Erlends Harsens autokatastrofā zaudēja dzīvību, toties viņa 
dvīņubrālis Matīss, kurš liktenīgajā stundā bija blakus, izdzīvoja. Kurš 
ir tas, kurš izlēma, kuram no brāļiem nav vietas uz šīs pasaules? Un 

vai patiesi Erlenda Harsena nāve bija nelaimes gadījums? 
Atbildes uz šiem jautājumiem centīsies rast Rainers Tripāns, izskatīgs 

nekustamo īpašumu aģents, kurš pirms tikšanās ar Eleonoru, pameta 
savu līgavu pie altāra, baltā kleitā mirdzot.?  
 

Paļčevska, Jeļena. 

IT mīlestība : dāmu romāns / tulkojums: Tatjana Skribe ; redaktore 

Alīna Belhane ; noformējums: Žanna Škuļeva ; māksliniece 

Svetlana Bloom ; dizainere Nadežda Maslova. - [Ropažu novads] : 

[Jeļena Grigorjeva], 2021. - [Piņķi, Babītes pagasts] : Tipogrāfija 

"Lanateks". - 192 lpp. 

 

 
Studente Marija ir labsirdīga, gudra, strādīga, bet pārāk naiva 
meitene. Viņas galvenā problēma ir nespēja pateikt nē. Palīdzot 
saviem kursa biedriem un savam draugam, viņa, var teikt, mācās 
vienlaikus institūta divās fakultātēs. Risinot citu problēmas, meitene 

aizmirst pati par savām vēlmēm. Un kādudien Marijas dzīve sabrūk: 
viņa uzzina sava drauga patiesos nodomus. 

Meitenes pašnovērtējums vēl vairāk krīt, kad viņu atlaiž no vairākiem 
darbiem, jo meitene, pēc emocionālā pārdzīvojuma, ir kļuvusi pārāk 
nevērīga. Visbeidzot, viņa atrod apkopējas darbu IT kompānijā un 
arī... savu noslēpumu. Kamēr noslēpums pieder tikai grāmatas 
varonei, Marija visiem ir neredzama. Bet kādu dienu visi uzzina par 
viņas noslēpumu ...  
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Perija, Tasmīna. 

Viesības uz jahtas : romāns / no angļu valodas tulkojusi Ingūna 

Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 

[Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 429 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules 

bestsellers). 

 

 
Pētnieciskās žurnālistikas pārstāvei Larai Stounai rodas iespēja savu 
karjeru pavērst jaunā virzienā, jo senākā draudzene Sandrīne viņu 
uzaicina pievienoties “Kolektīvam”. Tas ir pētnieciskās žurnālistikas 
tīkls, ko dibinājis aktīvs mediju magnāts un pārliecināts taisnības 

cīnītājs Eduardo Ortega. 
Diemžēl apstākļi izvēršas traģiski, Sandrīne tiek atrasta mirusi, un 
Lara uzskata, ka draudzenes nāve ir saistīta ar viņas pēdējo darbu – 
rakstu par Džonatonu Maieru, noslēpumainu finansistu, kurš plaši 
pazīstams ar to, ka rīko krāšņas viesības uz savas Montekarlo jahtas 
“Pandora” klāja.  
 

Skrastiņš, Imants. 

Mani dienas krikumi : dienasgrāmata, 2003-2006 / Rita Trence, 

teksts, sastādījums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : 

Jumava, 2022. - 315, [4] lpp. : portrets. 

 

 
Laikā no 2003. līdz 2012. gadam tautā mīlētais aktieris, dziedātājs un 
radio balss Imants Skrastiņš savu ikdienu un pārdomas fiksēja 
dienasgrāmatās. Šajā grāmatā atradīsit viņa rakstītos un viņa sievas 
Ritas Trences sakopotos dienasgrāmatas ierakstus, kas aptver četrus 
Imanta Skrastiņa dzīves gadus — laika posmu no 2003. līdz 2006. 
gadam. 

 

Vaita, Kārena. 

Ziemassvētki Tredstrītā : romāns /no angļu valodas tulkojusi Gunita 

Mežule ; redaktore Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 

[Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 511 lpp. - 

(Tredstrītas sērija). 

 

 
Šogad Melānijai vajadzētu sagaidīt Ziemassvētkus ar īpašu prieku – 

viņa ir apprecējusies ar savu ideālo vīrieti, sagaidījusi burvīgus dvīņus 
un ievākusies sapņu mājā. Tomēr šo idilli aptumšo kāds pagātnes 
nelabvēlis. Taču Melānija negrasās padoties – viņa liks lietā visus 

spēkus, lai nosargātu savas ģimenes laimi.  
 

Zandis, Miks. 

Šaurais loks. Ārkārtas lietu aģentūra : romāns / redaktore Liene 

Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : 

PNB Print. , ©2022. - 446 lpp. 

 

 
Sansebastjanas naktsklubā Spānijā nogalina Latvijas pilsoni. Rīgā pie 
Ārkārtas lietu aģentūras direktora Māra, kurš vēl nesen bija policijas 
kapteinis, ierodas klients ar neparastu lūgumu - savaldzināt viņa 
sievu... No tā brīža Māra līdzsvarotā, rāmā dzīve radikāli mainās. Jau 
pirmais mēģinājums paraustīt aukliņu no kamola, kas ved līdz 
augstākajām varas struktūrām, pakļauj nāves briesmām viņu un viņa 

tuvākos cilvēkus. 
 

Zusta, Zane. 

Tauriņa spārnu vēzieni : romāns / Ilzes Isakas vāka dizains ; 

redaktore Jana Boikova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] 

: Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 239, [1] lpp. 

 

 
Jasmīnas dzīve ne tikai no ārpuses šķiet apskaužama, bet ir patiesi 
harmoniska un piepildīta. Viss būvēts uz drošiem savstarpējas 
uzticēšanās un mīlestības pamatiem, tāpēc jo grūtāk saprast, kā 
palaists garām brīdis, kad tajos iemetās trupe. Romāns par īsto dzīvi, 

par cilvēkiem, kuri patiesi mīl un katrā situācijā meklē ceļus, kurus 
ejot nemelot sev un pēc iespējas mazāk sāpināt citus.  
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DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ 
Абдуллаев, Чингиз  

Камни последней стены / Москва : Эксмо, 2022. - 412, [2] с. - 

(Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). 

 

 
Служба внешней разведки России давно не сталкивалась с 
проблемой такого масштаба: появилась информация, что некто 
собирается передать в ЦРУ исчерпывающие сведения обо всей 
российской резидентуре в Германии. Катастрофу удается 
предотвратить ценой жизни двух агентов, однако разведчики 
узнают, что готовится новая операция. Дело поручается 

специальному агенту Дронго. В ходе расследования тот 
убеждается: предатель когда-то служил в восточногерманской 
службе безопасности «Штази». Но кто же этот загадочный «крот»?  
 

Андреева, Наталья. 

Любовь и смерть на карантине : роман / Москва : АСТ, 2021. - 

318, [1] с. 

 

 
Уже стало понятно, что началась новая эпоха. И жизнь 
разделилась на до и после. Разделила она и подруг Любу и 
Людмилу-Апельсинчик разным отношением к ковиду. 
Будучи на самоизоляции, неугомонная по натуре Людмила, 

скрытно отправляется гулять в парк. И едва не становится жертвой 
маньяка. Ее спасает собака, которую хозяин решил выгулять в 
парке в это позднее время. Друзья решают помочь ей найти 
нападавшего, тем более что следующей жертве, в отличие от 
Людмилы, не повезло. Ее истерзанный труп находят утром в этом 
же парке. Дальше больше… Все в недоумении, что за странный 
маньяк и причем тут большая черная собака? 

Похоже именно она, ключ, который открывает тайну серийных 
убийств.  
 

Бочарова, Татьяна. 

Семейная идиллия : роман / Москва : Эксмо, 2022. - 320 с. : ил. - 

(Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). 

 

 
В московской квартире собралось большое и дружное семейство: 
три дочери, мужья старших — Сони и Кати — и глава семьи Инга 
Николаевна Бреславская. Зятья Ярослав и Альберт выходят в 
ближайший супермаркет и… не возвращаются. Сестры бьют 

тревогу, но телефоны обоих мужчин оказываются выключены. К 
следующему вечеру, обзвонив все больницы и морги, девушки 
обращаются в полицию. Начинаются безуспешные поиски.  
 

Воронова, Мария. 

Угол атаки : роман / Москва : Эксмо, 2022. - 320 с. : ил. 

 

 
Судью Ирину Полякову вызвали в горком партии и дали четкое 
указание: пилотов, которые посадили неисправный самолет на 

воду и тем самым спасли пассажиров, признать виновными. Этого 
требует международная политика: если станет известно, что 
авария произошла не из-за разгильдяйства людей, а вследствие 
поломки конструкции воздушного судна, страны-партнеры одна за 

другой откажутся покупать самолеты этой марки. Что значит 
доброе имя двоих людей в сравнении с возможными проблемами 
родной страны? И в этот раз Ирина, кажется, согласна с этим 
утверждением. А потому готова сделать так, как от нее требуют. 
Просто ей некогда ознакомиться с материалами… 
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Колычев, Владимир. 

Четвертый лишний : роман / Москва : Эксмо, 2022. - 288 с. : ил. 

 

 
Четырем старым школьным друзьям пришло сообщение, что всех 

их приговорили к смерти. Действительно, вскоре трое из них, один 
за другим, погибли от рук неизвестного убийцы. Оставшийся в 

живых Трофим Крупилин вспомнил, что в школе они с друзьями 
издевались над некоторыми одноклассниками. Возможно, кто-то из 
них таким образом, спустя годы, мстит за свое унижение? Трофим 
спешит разыскать обиженных сверстников и находит 
одноклассницу Таисию. Несмотря на старые обиды, девушка 
вызывается помочь Крупилину и даже какое-то время скрывает 
свое истинное отношение к нему...  

 

Леонов, Николай. 

Хранители смерти / Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. - 

379, [2] с. - (Черная кошка). 

 

 
При загадочных обстоятельствах погибают несколько известных 
людей: артистов, ученых, художников, коллекционеров. Каждая 
смерть выглядит как самоубийство или несчастный случай. Однако 

интуиция подсказывает полковнику Гурову, что это хорошо 
спланированные убийства. Сыщик выясняет, что все погибшие 
хранили у себя полотна модного художника, которые затем 

бесследно исчезли. Так может быть все случаи – кража с 
убийством? Эта версия остается рабочей, пока Гуров не выходит 
на таинственного «целителя», активно интересующегося 
современными картинами… 
 

Нестерова, Наталья. 

Позвони в мою дверь : роман / Москва : АСТ, 2021. - 384 с. : ил. 

- (Между наим, девочками). 

 

 
Много ли мы знаем о людях, которые живут на одном этаже с 
нами? Для измученной матери двух крошечных близнецов 
жизнерадостный сосед, преуспевающий бизнесмен, — как человек 

с другой планеты. Дорогие машины, красивые женщины, шумные 
праздники — это странный чужой мир, в котором нет места 

усталым отчаявшимся женщинам. Если бы не ситуация полной 
безысходности, она бы никогда не позвонила в соседскую дверь. 
Но это только сказки заканчиваются тем, что Золушки становятся 
принцессами. А в жизни приходится сталкиваться с трудностями, о 
которых не предупреждают феи-крестные. Например, с проблемой 

выживания в офисе и кризисом среднего возраста у любимого 
мужа.  
 

 

BĒRNU LITERATŪRA 
Auziņš, Arnolds. 

Triks un čiks : dzejoļi bērniem / ilustrējusi Ūna Laukmane ; 

redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : liels un 

mazs, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 57, [1] 

lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Arnolda Auziņa dzejoļu krājums “Triks un čiks” ar mākslinieces Ūnas 
Laukmanes ilustrācijām. Grāmata adresēta pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem.  
“Krājumā lasāmi nesen tapuši dzejoļi, kas uzrunā bērnus draudzīga 

vectētiņa balsī – jokojot, vērojot, par šo un to pabrīnoties, ironizējot, 
sabarot un dodot labi domātus padomus – cenšoties iekļauties 
jaunākās paaudzes dzīvē. Tieši tādi ir mūsu vectētiņi, un tādus mēs 
viņus mīlam,” saka krājuma redaktore Inese Zandere. 
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Berzinska, Lilija. 

Atmiņu kaste / redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas dizaina 

mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. 

- 100, [2] lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Tiem, kuri sekojuši līdzi Lilijas Berzinskas grāmatu LAMZAKS MEKLĒ 
LAMZAKU un SKELETS SKAPĪ varoņu gaitām, atkal ir iespēja satikties 
ar jau pazīstamajiem jūrmalas ciema iemītniekiem. ATMIŅU KASTĒ 
notikumi virknējas ap uzticamo draugu četrotni — žiperīgo lietu 
kārtotāju Sipriki, racionālo domātāju Acaini, ēdelīgo labsirdi Krakānu 
un nerimtīgo fantastu Liedaga Trusi —, kuri sastop Pelēko. Liedagā 

klīstošajam radījumam nav ne jausmas par savu izcelsmi, un tāda 
pati neziņas migla ietin aizdomīgos atradumus — kasti un putu 
pikučus, kuri varētu būt gan nāriņu spļaudekļi, gan prusaku inde, gan 
maskēts melnā cauruma tukšums…  
 

Flečers, Toms. 

Ziemsvētkuzaurs un Ziemas ragana / ilustrējis Šeins Devrīss ; no 

angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga 

: Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. 

- 417, [2] lpp. : ilustrācijas.- (Ziemsvētkuzaurs). 

 

 
Viljama Tuntuļa dzīvē tūlīt atkal iesprauksies maģija. Ieliec tosterī 
apaļmaizīti, un atgriezīsimies Ziemeļpolā, kur sastapsim 
Ziemsvētkuzauru – visneparastāko dinozauru, kurš velk kamanas, 
kas pieder… Ziemassvētku vecītim – īstajam un vienīgajam, pašam 
galvenajam, kurš Ziemassvētku vakarā apceļo pasauli un izvadā 
dāvanas, pateicoties… Ziemas raganai – noslēpumainai un maģiskai 

ledus būtnei, kurai piemīt apbrīnojamas spējas apturēt laiku… Un, kad 
Viljams uzzina, ka uz spēles ir Ziemassvētku liktenis, viņam un 
Ziemsvētkuzauram ir jāriskē ar visu, lai tos izglābtu.  
 

Hansena, Sigri Agnēte. 

Tu redzēji? : romāns / no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta 

Pētersone ; redaktore Inese Zandere ; vāka ilustrācija: Rūta Briede 

; dizains: Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, [2021]. , ©2021. - 

142, [1] lpp. : ilustrācijas.        

 

 
Garstāsts pusaudžiem. 
Grāmata skar aktuālu tēmu – drošību internetā.  
Piecpadsmitgadīgo Annu sastopam brīdī, kad viņa kopā ar ģimeni 
pārceļas no Norvēģijas pilsētas Trumses uz mazāku pilsētiņu. Tur 
viņiem būs jaunas mājas, jauns darbs vecākiem un jauna skola 
Annai. Pamazām atklājas, ka pārcelšanās ir notikusi Annas dēļ. Kaut 

kas atgadījies viņas iepriekšējā skolā, un ģimene pārceļas, lai 
pasargātu Annu no notikušā sekām – bet kauns un vainas sajūta 
joprojām ir Annā pašā. Ir tik viegli paklupt un sastrādāt grūti 
labojamas lietas, it sevišķi, ja tev ir 15 gadi, tevī plosās hormoni un 
tu esi iemīlējies. 
Ar apkārtējo atbalstu Annai tomēr izdodas atbrīvoties, pārstāt ienīst 
sevi un atstāt notikušo pagātnē. Autore vairākkārt uzsver, ka šādos 

gadījumos nav pieļaujama upura vainošana, taču parāda, ka arī 
pāridarītājs ne vienmēr spēj izsvērt, kādas būs viņa rīcības sekas. 
 

Hantere, Ērina. 

Saulriets / no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore 

Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 352 lpp. ; 21 cm. - 

(Klanu kaķi. Jauns pareģojums ). 6.grām. 

 

 
Pērkona klans lēnām atgūstas no postošā āpšu uzbrukuma, taču 
jauno dziedniekkaķi Lapustraumi māc bažas. Ko vēsta viņas 
pravietiskie sapņi? Vai gaidāmas vēl lielākas briesmas? Pagātnes ēnas 

joprojām vajā klanus, un vairāki kaķi sparīgi cīnās, lai atrastu savu 
vietu. Savukārt citi, šķiet, ir uz visiem laikiem pazuduši, un 
Ugunszvaigznes senā ienaidnieka Tīģerzvaigznes tumšais tēls rod 
jaunus veidus, kā izvērst savu atriebības plānu. Dažiem karotājiem 
būs jāuzsāk riskants ceļš un jāizdara izvēle, kas noteiks viņu un visu 
klanu likteni…  
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Kasalisa, Anna. 

Pelēns Peksis Ziemassvētkos / pēc Andrea Dami idejas ; ilustrējis 

Marko Kampanella ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; 

redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. , ©2021. 

- 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. 

 
 

Peksis ir mīļš un jauks pelēns, bet viņš dara tādus pašus nedarbus kā 
cilvēkbērni. Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, un Pelēna māmiņa 
zina, ka šis ir īstais laiks, kā iemācīt viņam kļūt līdzjūtīgam un 
devīgam. Šī sirsnīgā grāmata ienesīs Ziemassvētku noskaņu jūsu 

mājās un palīdzēs katram mazam “pelēnam” saskatīt laiku un vietu, 
kurā kādam vajadzīgs atbalsts un palīdzība. 
 

Krasiļščika, Anna. 

Klau, aizbrauksim uz Unalašku! / no krievu val.tulk.Inga Karlsberga; 

lit.konsultante Gundega Blumberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 

[2022]. - 156, [2] lpp. 

 

 
Markam ir mamma, tētis, vecmāmiņa un kaķis, taču vectēva nav. 
Vecmāmiņa par viņu negrib runāt, arī mamma par savu tēvu neko 
nezina. Kas gan viņš ir, šis noslēpumainais vectētiņš? Nejaušs 

atgadījums Marku uzved uz viņa pēdām. 
"Beidzot Krievijā ir parādījusies pirmā laikmetīgā bērnu grāmata. Ne 
īsti pasaka, ne detektīvs, bet brīnišķīgs stāsts par mūsdienu puisēnu. 
No tā nav iespējams atrauties! Lasiet šo lielisko grāmatiņu – "Klau, 
aizbrauksim uz Unalašku!" Es arī pati labprāt turp 
aizbrauktu!"/Rakstniece Ludmila Uļicka. 
  

Kūlis, Ēriks. 

Rū pilsētas pasakas / māksl.Aigars Truhins; red.Daina Randare. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 272 lpp. : il. - (Lasītprieks!). 

 

 
Jaunajā grāmatā “Rū pilsētas pasakas” rūķēni turpina pārsteigt ar 

saviem stiķiem – dibina gulbju balināšanas salonu, aizbāž gaisa 
bedres ar spilveniem, izdomā jaunu kalendāru, pārdod savu brīvo 
laiku, sūta sveicienus rūķiem uz citām planētām un veic daudzus citus 
darbus, kā arī nedarbus.  
 

Laukmane, Maija. 

Ziemas grāmatiņa : dzejoļi bērniem / redaktore Guna Pitkevica ; 

grāmatas un vāka dizains: Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 62, [1] lpp. : 

ilustrācijas. 

 

 
Maijas Laukmanes dzejoļi stāsta, ka ziema ir ļoti bagāts gadalaiks. 
Tajā risinās tik daudz ievērojamu notikumu: puteņu gaudošana un 
lāsteku pilēšana, pikošanās un slidošana, bļitkošana un slēpošana, 
blēņas un sirdsdarbi. Ziemā dzīvo paši skaistākie gada svētki, un 
dzejā atklāts, kā saglabāt prieku, ko tie atnes.  

Logina, Renāte. 

Velc, pelīte! / ilustrācijas zīmējusi un vārdus pierakstījusi Renāte 

Logina ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 

[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 27 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas, notis. 

  
Brīnišķīga grāmatiņa, kas mazulim vakarā palīdzēs nomierināties un 
iemigt. Lielisks papildinājums ir ieskaņotā dziesmiņa ar grāmatas 
mākslinieces Renātes Loginas vārdiem. 
 

Lukšo-Ražinska, Elizabete. 

Lapsa iet čučēt / māksliniece Aiva Žūriņa. - [Rīga] : Ausma Media, 

[2021]. - 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. 

 
 

Sirsnīga bilžu grāmata, kas ar savām skaistajām ilustrācijām un 
bērnu iemīļotās varones Lapsas piedzīvojumiem saistīs kā lielākos, tā 
arī pašus mazākos lasītājus.  
 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75709&ident=1069887&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75799&ident=1069977&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75369&ident=1069547&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75672&ident=1069850&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75798&ident=1069976&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75801&ident=1069979&c=1&c=2&c=3


Mani pirmie kino stāsti / redaktore Antra Jansone; tulk. Diāna 

Alksne. - Rīga : Story House Egmont, [2022]. - 72 lpp. - (Walt 

Disney klasika). 

 

 
Šajā krājumā iekļauti populārākie Disneja studijas animācijas filmu 

stāsti ar klasiskajām ilustrācijām. Lai jauka tikšanās ar Dambo, 
Maugli, Simbu, Alisi un citiem kino varoņiem!  
 

Mazās saimniecītes pirmā pavārgrāmata / sast.Inta Kalniņa; 

māksl.Inita Zēriete; Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2021. - 124 lpp. 

: il. 

 
 

Meitenēm augot ir daudz jāmācās par etiķeti, lai būtu pieklājīga 
dāma, jāmācās ēst gatavot, lai būtu lieliska saimniece, jāmācās 
uzņemt viesus un daudz citas lietas. Četrpadsmit gadus vecā Kaija 
māca un stāsta dažādas viltībiņas, ko ir iemācījusies no vecmāmiņas 

gan par ēst gatavošanu gan par etiķeti un saimniekošanu kopumā. 

 

Olsone, Kristīna. 

Spoku mājiņas noslēpums / no zviedru valodas tulkojusi Dace 

Deniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Marika 

Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. , ©2021. - 190, [1] lpp. 

 

 
Tuvojas Ziemassvētki. Alba un viņas jaunākā māsa Ellena ir 
aizbraukušas uz Zvaigžņu ieleju apciemot tēvoci Baltsaru. Kādu 
dienu, kad gaudo vējš un virpuļo putenis, tēvocis parāda māsām vecu 
miniatūru mājiņu, kuru izgatavojis slavens galdnieks. Mājiņa Albu 

nobiedē. Naktīs viņa dzird balsis, kas čukst kaut ko par Kolekcionāru 
un to, ka Ziemassvētki esot visbīstamākais laiks gadā. Turklāt 
mājiņas mazajā krāsnī kāds ir iekūris uguni. 
Tikmēr sniegavētra kļūst aizvien stiprāka un draud izolēt ciemu no 
ārpasaules. Neviens nevar turp aizbraukt, un neviens nevar tikt 
projām. Kas ir Kolekcionārs? Vai Ellenai draud briesmas? Un kuram 
Zvaigžņu ielejā Alba var uzticēties?  

 

Paklone, Inese. 

Zvēru barošana / ilustrējusi Gundega Muzikante ; redaktore Māra 

Cielēna. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas 

tipogrāfija. , ©2022. - 61, [2] lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Ineses Paklones dzejoļu krājums bērniem “Zvēru barošana” ir maza 
zēna un viņa tēva pusdienlaika gājiens pa zooloģisko dārzu, vērojot 
kā no pusdivpadsmitiem līdz diviem pusdieno nīlzirgi, poniji, pelikāni, 
lauvas, žirafes, ziemeļbrieži. Dzejoļi radušies iepazīstoties ar dažādu 
zvēru dārzu praksi – tāpēc grāmatā ir dzīvnieki, kuru nav Rīgas 

dārzā. Tēvs un dēls, staigājot pa zooloģisko dārzu, sarunājas par 
zvēru dzīvi un paradumiem, tētis uzdod joku jautājumus, piemēram, 
“Kurā pusē flamingam vairāk spalvu?” bet, kad puika minstinās, pats 
atbild: ārpusē.  
 

Parra, Marija. 

Glimmerdāles Tonje / no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta 

Pētersone ; ilustrējis Reinis Pētersons ; rediģējusi un atdzejojusi 

Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. - Rīga : liels un mazs, 

[2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 267, [4] lpp. : 

ilustrācijas. 

 

 
Grāmatas galvenā varone ir Tonje, zemnieku saimniecības iemītniece, 
kas draugos ar aitām, kazām un pieradinātu kaiju, vienīgais bērns 
nomaļajā, skaistajā Glimmerdāles ielejā. Tonjes moto, kas pārņemts 
no viņas tantēm – brašām slēpotājām, ir “ātrums un pašpārliecība”. 

Viņai patīk traukties no pakalniem ar slēpēm vai ragavām, dziedot 
pilnā rīklē, jo tad ir mazāk bail. Viņa ik dienu tiekas ar Gunvalu, 
kuram ir 74 gadi un kurš ir viņas kaimiņš, krusttēvs un labākais 
draugs, spēlē vijoli un ir lielisks pavārs. Viņam ir arī galdnieka 
darbnīca, kurā viņi meistaro kopā ar Tonji. Tomēr meitenei ļoti 
pietrūkst citu bērnu draudzības.  

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75749&ident=1069927&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75808&ident=1069986&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75392&ident=1069570&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75805&ident=1069983&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75804&ident=1069982&c=1&c=2&c=3


Pastore, Luīze. 

Laimes bērni : pēc patiesiem notikumiem izdomāts stāsts / 

ilustrējusi Evija Pintāne ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis 

Briedis. - Rīga : liels un mazs, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas 

tipogrāfija. , ©2021. - 170, [4] lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Grāmatas pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja un pētnieka 
Aleksandra Laimes (1911-1994) biogrāfijas fakti, bet stāsta galvenie 
varoņi ir bērni – Ilze, iesaukta par Krītiņu, un viņas jaunākais brālītis, 
kā arī zviedru žurnāliste Līse, kas ieradusies, lai atklātu un aprakstītu 

Laimes noslēpumus.  

Portina, Anja. 

Radio Popovs / no somu val.tulk.Anete Kona; māksl.Aleksandra 

Runde. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - 239, [1] lpp. 

 

 
Deviņgadīgais Alfrēds faktiski dzīvo viens. Mammu viņš nekad nav 

redzējis, bet tētis vienā laidā brauc komandējumos un brīžam, šķiet, 
aizmirst par dēla eksistenci. Kādu nakti Alfrēds nolemj sekot 
noslēpumainai svešiniecei, kura kopā ar avīzi pa durvju pasta lūciņu 

viņam piegādā arī ābolus, vilnas zeķes un sviestmaizes. Sākas 
neaizmirstami piedzīvojumi, kas pilnībā maina ne tikai Alfrēda, bet arī 
daudzu citu novārtā pamestu bērnu dzīvi. Zēns nonāk Amandas 
Ābollapas mājā, kur dzīvo arī kaķis Auksis un vārna Harlamovs. Viņa 

jaunā paziņa ir pastniece un ļoti jutīgu ausu īpašniece – tās spēj 
uztvert bērnu nopūtas. Amandas mājā Alfrēds atrod vecu 
radioraidītāju, jumtistabiņā ierīko radio studiju un sāk gatavot 
slepenus nakts raidījumus aizmirstajiem bērniem.  
 

Skrastiņa, Ilze. 

Lieliskā dzīve bez Zoom / redaktore Māra Lazdāne-Avota ; literārā 

redaktore Ilze Štrausa. - [Jūrmala] : Iddea, [2021]. - 119 lpp. : 

ilustrācijas. 

 

 
Jautri stāstiņi ar ilustrācijām sākumskolniekiem un viņu vecākiem. 

Kas notiek, kad dzīve nav ZOOM? 
Kad skola ir tiešsaistē, tev ir podziņa, ar kuru vari izslēgt sevi no 

stundas, sarunas, strīdiem un citām situācijām, kurās negribi 
piedalīties. Tu vari izlikties, ka dators salūza, internets neiet, skaņa 
pazuda vai kamera nestrādā. Īstajā skolā podziņas nav! Tāpat kā 
dzīvē. Jāmācās pašam izkļūt no nepatikšanām. Jāmācās sadzīvot ar 

klasesbiedriem un skolotājiem. Tas nav viegli! Par to – ar smaidu, 
reizēm caur asarām – ir šī grāmata par diviem pavisam parastiem 
Latvijas bērniem – Miku un Elzu – un viņu ikdienas piedzīvojumiem.  
 

Starobiņeca, Anna. 

Mango dievi / Marijas Muravski ilustrācijas ; no krievu valodas 

tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 300, [4] 

lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Zvērīgs detektīvs). 

 

 
“Tālajā Skrajmežā valdīja un valda baiga zvērība, mežonība, karš un 
anarhija. Karali tur viņa paša pavalstnieki nokož, kolīdz ierauga 
pirmās pazīmes, ka tuvojas vecums... Tālais Skrajmežs ir tāda vieta, 

kur tev var pārkost rīkli par to vien, ka esi pacēlis zemē nokritušu 
sulīgu augli, kuru tīkojis prāvāks zvērs. Tā ir vieta, kur nes asiņainus 
zvēru upurus dieviem, lai tie sūtītu lietu. Tā ir mežonīga vieta!” 
Tālmeža Policijas darbinieki dodas komandējumā uz Āfrikas savannu, 

lai izmeklētu Teiksmaino Žirafju jaundzimušā mazuļa nolaupīšanu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75733&ident=1069911&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75800&ident=1069978&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75802&ident=1069980&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75631&ident=1069809&c=1&c=2&c=3


Sundīns, Dāvids. 

Grāmata, kas negribēja, ka to lasa / no zviedru valodas tulkojusi 

Dace Deniņa ; [dizains un ilustrācijas]: Alexis Holmqvist ; redaktore 

Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas 

tipogrāfija. , ©2021. - 35 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Šī ir pasaka par Grāmatu, kas negribēja, ka to lasa. 
Grāmata dara visu, ko vien spēj, lai to liktu mierā. Vārdi samainās 
vietām un izzūd, grāmata aizveras, sāk lidot un kļūst karsta, tad 
piepeši – krokodils! 

Neparasti dzīva, nevaldāma un pavisam maģiska bilžu grāmata, kuru 
sarakstījis jautrs kungs, vārdā Dāvids Sundīns, – zviedru komiķis, 
scenārists un aktieris. Tā iepriecinās ikvienu bērnu, kuram patīk, ja 
kāds lasa priekšā. Un arī pieaugušo, kam nav sveši bērna prieki un 
blēņas.  
 

Svaža, Ruta. 

Sniegavīrs palīgs / mākslinieks Gusts Linkevičs ; vāka dizaina autore 

Laura Mortensena ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 29 lpp. : 

ilustrācijas. 

 

 
Klāt Ziemassvētki, bet mazā Baiba zina, ka nedrīkst satikties ar 
draugiem un iet ciemos. Tikai uz upi, mežu un jūru. Vai dzīvoties 
pagalmā. Jo aizvien plosās nejaukais vīruss – gluži kā daudzgalvains 
pūķis. Dakteriem slimnīcās ļoti daudz darba. Taču Baiba neskumst. 
Viņai ir labs plāns, kā dakteriem palīdzēt. 

Sirsnīga, asprātīga un ļoti aktuāla grāmata par šo laiku citādajiem 
Ziemassvētkiem. Tā ne tikai izklaidē un iepriecina, bet arī rosina uz 
sarunu: ar ko Ziemassvētku laiks atšķiras no pārējā gada ritējuma? 
Ko nozīmē palīdzēt citiem, un kā to vislabāk izdarīt?  
 

Tomusks, Ilmārs. 

Vilka draugi / no igauņu val.tulk.Daila Ozola; māksl.Katerīna Zaripa; 

red.Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 25 nenumurētas 

lpp. 

 
 

Sakāmvārds vēsta, ka draugus iepazīst nelaimē. 

Vilkam ir divi draugi – Lācis un Lapsa. Taču tikai tad, kad Vilkam 
visvairāk nepieciešama palīdzība, viņš uzzina, kas ir viņa īstie draugi.  

Vehterovičs, Pšemislavs. 

Būt kā tīģerim / ilustrācijas: Emīlija Džubaka ; no poļu valodas 

tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : 

Pētergailis, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 29 

nenumurētas lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Būt Tīģerim nav nekāds vieglais darbiņš. Tas ir tik ļoti aizraujoši, 
ievelkoši, pārsteidzoši, taču viegli tas nav. Te vajag kādam piezagties 
klāt, uz vēdera pa zemi lienot, te kādu nākas pierunāt, lai ļaujas tikt 
apēsts. Ir jāiesaistās garās un kulturālās sarunās par šo jautājumu, 
turklāt, kad nu lieta darīta, vēl jātaisnojas paziņām - vienas vienīgas 

klapatas. Taču reizēm, īpaši tad, kad laukā satumsis, gadās, ka būt 

Tīģerim kļūst gluži vai… maģiski.  
 

Zīgners, Ingo. 

Mazais Pūķis Kokosrieksts : Ziemassvētki Pūķu alā / no vācu 

valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; ; literārā konsultante Ildze 

Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas 

tipogrāfija. , ©2021. - 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Tuvojas ilgi gaidītais Ziemassvētku vakars, taču laika prognozes nav 
sevišķi iepriecinošas: tiek solīts lietus un negaiss. Lielākā daļa Pūķu 

salas iemītnieku ir aizlidojuši brīvdienās uz siltajiem dienvidiem, bet 
mazā pūķa Kokosrieksta vecāki plāno remontēt savu alu. Par laimi, 
Kokosriekstam nav iemesla skumt: viņa draugi dzeloņcūka Matilde un 
aszobu pūķītis Oskars arī ir palikuši mājās. Kopā būs līksmāk! 
Taču kā Ziemassvētkos jūtas snuķpūķis Knēdelis, kurš dzīvo gluži 
viens? Mazie draugi nolemj viņam sagādāt dāvanu. 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75809&ident=1069987&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75632&ident=1069810&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75395&ident=1069573&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75635&ident=1069813&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75627&ident=1069805&c=1&c=,&c=2&c=,&c=3


 

Zusta, Zane. 

Labrīmes, kas mudina bērnu izaugt par labu cilvēku / Kristas 

Miltiņas dizains un ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 

[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 60, [1] lpp. : 

ilustrācijas. 

  
“Mazus dzejolīšus, kas padara ikdienu jaukāku, mani mudināja 
sacerēt dēli Gustavs un Patriks. Tāpēc šī grāmata ir veltījums viņiem! 
Audzinot bērnus, atklāju, ka rotaļīga rīme raisa smaidu un ar to dzīve 

piepeši šķiet daudz skaistāka. Izmēģiniet!” 
Zane Zusta. Grāmatā ir Kristas Miltiņas ilustrācijas. 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=75633&ident=1069811&c=1&c=2&c=3

