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Šukis Daiņus 
„Ezītis, kurš mīlēja slepeni” 
 
Ezītim Dadzim nav miera, jo... viņš ir 
slepeni iemīlējies! Ko gan lai ezītis izdara 
tādu, kas liktu iemīļotās govs Pelenonas 
sirdij pukstēt straujāk?! Slepenajam 
pielūdzējam palīgā steidzas kaķis Pičus, 
mājas sargs Lords, ruksis Polinēzijs un 
citi jautrās sētas iemītnieki.  
 

 

 

 
 
 
 

Aulmane Dzintra 
„Mazais jēriņš” 
 
Māksliniece Dzintra Aulmane ir 
sarakstījusi jauku un sirsnīgu stāstiņu 
bērniem par mazā Jēriņa piedzīvojumiem 
un ilustrējusi to ar brīnišķīgiem 
zīmējumiem. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Neimane Kristīne 
„Ezītis, kam nebija 
kažociņa” 
 

Kristīnes Neimanes pirmā grāmata 
"Ezītis, kam nebija kažociņa" ir sirsnīgs 
stāstiņš bērniem par ezīti, kurš nebija 
tāds kā citi, un par to, kā piepildījās viņa 
vēlēšanās. 
 
 

 

 

 

Staka Agija 
„Āpsēns Pēcis negrib 
mazgāties” 
 

Māksliniece Agija Staka ir sarakstījusi 
jautru un aizraujošu stāstiņu bērniem 
par āpsēna Pēča nedienām ar 
mazgāšanos un ilustrējusi to ar 
krāšņiem zīmējumiem. 

 



 
 

„Mīļgrāmata maniem 2 
gadiņiem” 
 

Pavadiet brīnišķīgus brīžus ar savu 
mazuli, kopā šķirstot un lasot šo 
grāmatu! Katrā atvērumā atradīsiet viegli 
izlasāmus stāstiņus, pasakas un 
skaitāmpantus ar burvīgām ilustrācijām, 
kas piesaistīs mazuļa interesi un rosinās 
iztēli. 
 
 

 

 
 
 

  

„Latviešu tautasdziesmas” 

 
Latviešu tautasdziesmas. Aiz kalniņa 
dūmi kūp, kas tos dūmus kūpināja? 

 

 

 

Pabrieža Sintija  
„Čukbānīša Rūkonīša un 
baltā stārķa piedzīvojumi” 
 
Grāmatiņā aprakstīti pamācoši notikumi, 
piedzīvojumi atrakciju parkā, mežā, jūrā, 
kopīga svētku svinēšana un labu darbu 
darīšana. Pats galvenais, kas vieno 
mazos draugus - kopā būšanas prieks. 
 



 

 

 
 

Laukmane Maija 
„Par ko sapņo 7 vārnas” 
 

Dzejoļu krājums māca mīlēt, sargāt, 
pamanīt, domāt, piedot, runāt, jautāt, 
nebūt vienaldzīgam, palīdzēt. Māca – 
nemācot. Māca caur iztēli un fantāziju. 
Lasot dzejoli, bērns nesaņem burtisku 
izziņu, pamācību un lietišķu 
skaidrojumu par lielo, plašo un 
nepārtraukti apgūstamo pasauli, taču 
saņem impulsu. Dzejolis ir kā mazs, 
acīm neredzams mozaīkas stikliņš, un 
bērns, dzejoli nevis vienkārši izlasījis, bet 
domās tajā reāli piedalījies, stikliņu ieliek 
ļoti nozīmīgajā Lielo Pasauli Izzinošajā 
Gleznā. 
 

 

 

 

„Sidrabiņa lietiņš lija” 
 
Šī tautasdziesmu izlase aicina 
iedvesmojošā Ziemassvētku 
piedzīvojumā! Grāmatu ilustrējusi 
latviešu māksliniece Anna Galviņa –viņa 
dzīvo Zviedrijas ziemeļu pilsētā Ūmeo, 
kur vada radošas nodarbības bērniem un 
veido interjera gleznojumus. 

 



 
 

Disney 
„Lidmašīnas. 
Rokasgrāmata.” 
 
Dastijs Migliņš nav parasts miglotājs. 
Sirds dziļumos viņš jūtas kā sacīkšu 
lidmašīna un sapņo par dalību 
slavenajās sacensībās "Spārni apkārt 
pasaulei"! Uzzini ko vairāk par Dastija 
draugiem Prastienas ciemā un apceļo 
pasauli kopā ar izcilākajiem sacīkšu 
dalībniekiem! Šajā grāmatā iepazīsti 
tuvāk visus filmas "Lidmašīnas" varoņus 
un noskaidro, kādi triki Dastijam 
jāapgūst, lai kļūtu par lidošanas 
čempionu! 

 

 
 

 

 „Saki, kāpēc tā?” 
 

Ļoti bieži bērni vecākiem uzdod 
sarežģītus jautājumus, uz kuriem nav 
vienkārši atbildēt, bet nedrīkst arī 
neatbildēt. 
?Kāpēc norisinās kari? 
Kā lai atrod draugus? 
Kāpēc ir jādalās ar citiem? 
Kāpēc jālūdz piedošana? 
Šī grāmata ļaus bērniem un viņu 
vecākiem pārdomāt svarīgus jautājumus 
un rast atbildes uz tiem. 
Grāmata domāta jaunākā skolas vecuma 
bērniem un viņu vecākiem. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

„Kur rodas bērni?” 
 

Šajā cieto lapu grāmatiņā ar atveramiem 
lodziņiem bērns varēs noskaidrot, kur 
rodas bērni, kā aug mazuļi un kas 
bērniem ir vajadzīgs. Grāmatiņu īpaši 
mīļu padara burvīgās ilustrācijas. 

 

 

 
 

Toms Kalninskis, Natālija 
Kugajevska 
„Zaķa Garauša laimes zeme” 
 

Mākslinieki Natālija un Toms ir 
sarakstījuši asprātīgu un pamācošu 
stāstiņu bērniem par zaķa Garauša un 
viņa meža kaimiņu lielajām dzīves 
pārmaiņām un ilustrējuši to ar 
interesantiem zīmējumiem. 

 

 

 
 

„Darbīgie stāsti. Maša un 
Lācis” 
 

Mazā, ņiprā Maša ar prieku cenšas 
palīdzēt ciemos atbraukušajai pandai 
pagatavot ķīniešu pelmeņus, kā arī 
neparasti ātri apgūst šahu un apspēlē 
gan savu draugu Lāci, gan ūsaino tīģeri. 
Vēl meitēnam gadās neparasts 
piedzīvojums ar lidojošu slotu...Lasīt šo 
grāmatu būs nudien jautri un aizraujoši! 

 



 
 

Disney 
„Mošķu universitāte. Stāsts 
miedziņam” 
 

Visi bērni pirms aizmigšanas labprāt 

klausās kādu pasaciņu. Ievediet bērnu 

sapņu valstībā, lasot priekšā šo jauko 

stāstu! 

 

 
 

Disney 
„Lidmašīnas. Stāsts 
miedziņam” 
 

Visi bērni pirms aizmigšanas labprāt 

klausās kādu pasaciņu. Ievediet bērnu 

sapņu valstībā, lasot priekšā šo jauko 

stāstu! 

 

 

Džons Ferndons, Robs Bītijs 
„Iepazīsti lietas!” 
 

Bagātīgi ilustrētajā grāmatā sīkāk 
apskatīti dažādi mehānismi un ikdienā 
lietotas ierīces, par kuru uzbūvi un 
darbību mēs bieži vien pat 
neaizdomājamies, jo uzskatām to par 
pašsaprotamu. Mazie cilvēciņi, ar kuriem 
ir pilnas šīs grāmatas lappuses, 
zinātkārajam lasītājam parādīs, kā 
lidmašīna spēj noturēties gaisā, kas 
notiek notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, 
kā darbojas mikroviļņu krāsns, un vēl 
daudz ko citu. 
Tehnoloģiju iepazīšana vēl nekad nav 
bijusi tik aizraujoša! 
 



 

 

 
 

Matjuškina Katja, Okovitaja 
Katja 
„Jautrais zvēru detektīvs” 
 

Šajā grāmatā darbojas dažāda izmēra 
zvēri - gan mazi, mazītiņi (kā surikate 
Zazuļa, Lēcējpele un Trusītis), gan lielāki 
(kā kaķis, suns un pingvīns), gan teju 
milzīgi (kā Alnis Kadiķis). Un katram no 
viņiem ir kāds sapnis vai uzdevums. 
Kādam - noķert ļaundari, varbūt pat 
nodevēju, kādam - izpārdot visu šokolādi 
un atdot parādu, kādam - vākt meža 
atkritumus, uzstāties koncertā vai iekļut 
slepenajā muzeja ejā... Kopumā tas ir 
aizraujoši un arī kustīgi bezgala - kā 
ieejas virpuļdurvis daudzapdzīvotā 
viesnīcā, kura saucas "Jautrais zvēru 
detektīvs". 
 

 

 

 
 

Pastore Luīze 
„Pēdējais ķēniņš” 
 
Bērnu detektīvstāstu sērijas “Mākslas 
detektīvi” piektās grāmatas 
piedzīvojumi norisinās sniegotas 
ziemas un pirmssvētku noskaņās. 
Noslēpumainais mākslinieks šoreiz 
Voldemārs Irbe, saukts arī par Irbīti, 
sabiedrībā pazīstams kā mākslinieks 
savādnieks. 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

„Skapja stāsti” 
 
Kādā lietainā dienā Emīlija beidzot 
uzkāpa bēniņos, kur Emīlijas acu 
priekšā pavērās pēc lavandām 
smaržojoša pasaule ar čīkstošu koka 
grīdu un resnu, sarkanu ķieģeļu 
skursteni. Puskrēslā stāvēja Skapis, uz 
kuru nedaudz krita gaisma no diviem 
maziem jumta lodziņiem. Vecā koka 
skapja iedzīvotāji mazajai Emīlijai stāsta 
dažādus atgadījumus, dalās ar viņu 
noslēpumos un ……...atzīstas mīlestībā, 
taču kādu dienu pasaule ņem un 
apgiežas kājām gaisā. 
 

 

 

Kasparavičs Ķēstutis 
„Īsi stāstiņi par lietām” 
 

Grāmatu papildina autora detalizētie un 

asprātīgie zīmējumi, kuru klātbūtne 

veido savdabīgu teksta – ilustrācijas 

mijiedarbību, uzrunājot pat tos, kuri vēl 

neprot lasīt. Grāmatas “Īsi stāstiņi PAR 

LIETĀM” galvenie varoņi ir visdažādākās 

lietas – matu fēns, sienas pulkstenis, 

televizors un citas, kurām autors ir 

piešķīris cilvēciskas aprises un rakstura 

īpašības. Katrs stāsts atklāj šo lietu 

pārdzīvojumus, atziņas un diskusijas, 

kuru dinamika un cilvēcība “liek” stāstu 

izlasīt līdz galam, piemēram, lai uzzinātu, 

vai saimnieks nokodīs Zobu Birstes galvu 

un vai autora draudi Televizoram 

piespiedīs to rādīt kaut ko ļoti skaistu un 

krāsainu? 
  

 
 
 
 



 
 

Hējers Dāns 
„Krēslas gari un citi spoku 
stāsti” 
 

Grāmatā iekļauti četri spoku stāsti ar 
izteiksmīgām Jonnas Bjērnšērnas 
ilustrācijām. Sagatavojieties šausmu 
tirpām, kas ies pār kauliem… 

 

 

 
 
 

Bertrāns Santinī  
"Jārks. Briesmonis gardēdis" 
 
Viņš dievina bērnus! 
No visiem Briesmoņu veidiem, kas mudž 
uz Zemes, visizplatītākā suga ir Cilvēks. 
Tomēr pastāv arī cita suga, retāka un 
mazāk zināma, - Jārks. 
 

Dodies interaktīvā ceļojumā ar 
briesmonīti Jārku! 

  
 
 
 



 
 

Parvela Timo 
„Ella un draugi” 
 

“Mani sauc Ella. Es dzīvoju Somijā un 
mācos pirmajā klasē. Mums ir jauka 
klase un jauks skolotājs, lai arī reizēm 
viņš uzvedas dīvaini. Šajā grāmatā 
aprakstīts, cik jautri mums bija baseinā, 
kā gājām uz teātri un pēc tam paši 
kļuvām par aktieriem, kā iesprūdām 
autobusa sēdekļos un dabūjām aplūkot 
īstu mūmiju, kā nobijāmies no spārnotā 
sniega leoparda un pēkšņi sapratām, ko 
nozīmē vārds ĀGĪLAP, un vēl daudz kas 
cits. 

 
 
 

 

 
 

Zvirgzdiņš Juris 
„Ko nolaupīja gaisa balons 
jeb Tobiass, Paulīne un kaķis 
ceļo uz Spāniju” 
 
Juris Zvirgzdiņš radījis vēl vienu 
pasakainu un jautru ceļojuma stāstu, 
kas, apvienojot reālo un fantastisko, ļauj 
iepazīt pasauli. Šoreiz kādai rotaļu pelei, 
kas aizmaldījusies no mājām, ir jāceļo 
pāri visai Eiropai, lai tās atkal 
atrastu…… 



 
 

Kivirehks Andruss 
„Karnevāls un kartupeļu 
salāti” 
 

Stāstu krājumu "Karnevāls un kartupeļu 
salāti", ko varētu dēvēt par grāmatas 
"Kaka un pavasaris" turpinājumu, veido 
nelieli, sižetiski patstāvīgi stāstiņi par 
notikumiem bērnudārzā, mājās un skolā. 
Tajos realitātē smelti, precīzi vērojumi 
iegūst fantāzijas un piedzīvojuma 
dimensiju, kas atbilst bērna pasaules 
uztverei. Jaunā grāmata ir "Kakas un 
pavasara" māsa - tikpat asprātīga, 
drosmīga, patiesa un mīļa. 

 

 
 

Parra Marija 
„Vafeļu sirds” 
 
“Vafeļu sirdis” ir grāmata par divu labāko 
draugu, jūtīgā un uzticamā zēna Trilles 
un pārdrošās, temperamentīgās meitenes 
Lēnas gaitām viena notikumiem bagāta 
gada garumā, no vieniem vasaras 
saulgriežiem līdz nākamajiem. Abi bērni 
ir deviņus gadus veci. 

Marija Parra prot radīt brīnišķīgu 
bērnības pasauli, kurā dzīvot ir ārkārtīgi 
interesanti, lai arī ne vienmēr viegli, kur 
bezrūpīgs prieks mijas ar smagām 
skumjām, kur bērniem ir ļauts vienkārši 
būt un dzīvot, pētīt un atklāt, riskēt, 
vilties un uzvarēt, augt. 

 



 

Pilkijs Deivs  
„Dogmens” 
 
DĀRGAIS LASĪTĀJ! 
Bērnībā man bija grūtības ar lasīšanu, jo 
cietu no disleksijas. Es gandrīz pilnībā 
zaudēju interesi par lasīšanu, un man 
bija kauns par to, ka netieku līdzi 
klasesbiedriem, turklāt bija grūti atrast 
grāmatas, kuras mani interesētu. Par 
laimi, vecāki mani mudināja lasīt visu, 
ko vien gribēju, un es vienmēr izvēlējos 
grāmatas, kuras mani smīdināja. 
Humors palīdzēja piemirst par grūtībām, 
tas lika turpināt šķirt lappuses, 
nepacietīgi gaidot nākamo smieklu lēkmi. 
Ja nebūtu nebēdnīgu grāmatu, es nekad 
nebūtu kļuvis par lasītāju un pavisam 
noteikti nebūtu kļuvis par rakstnieku. 
Grāmatās man vienmēr ir nozīmīgas 
ilustrācijas, turklāt – jo vairāk, jo labāk. 
Ceru, ka šī grāmata mudinās bērnus likt 
lietā iztēli un pašiem sacerēt stāstus. Ja 
kaut vienam bērnam, izlasot manas 
grāmatas, lasīšana saistīsies ar jautrību, 
būšu panācis savu. 
 

 

 
 

Zigners Ingo 
„Mazais pūķis Kokosrieksts. 
Nebaidies!” 
 
Mazais pūķis Kokosrieksts ar draugiem 
dodas meklēt slavenā jūraslaupītāju 
kapteiņa Rudā Rūdolfa amuletu, kurš 
guļ jūras dibenā. Varbūt tas palīdzēs 
atgūt drosmi bailīgajam pirātam Pīteram. 
Bet, kad draugiem dzelmē uzglūn 
briesmas, bailes ir jāmet pie malas... 
 



 
 

Lasenberga Dace 
„Pieci kaķi, trīs peles un vēl 
viskautkas...” 
 

Dzejoļi bērniem kā lasāmas un skatāmas 
pasakas ar košām ilustrācijām. 

 

 

 

Keilebs Krisps 
„Apturiet Aiviju Pokitu!” 
  

Grāmatas autors Keilebs Krisps izceļas 
ar noslēpumainu raksturu un nelabprāt 
parādās cilvēkos. Viņš dzīvo dziļi mežā 
un ar pasauli sazinās, izmantojot morzes 
kodu vai skaļi rībinot vara kastroļus. 

Pirmā autora sarakstītā grāmata Tikai 
ne Aivija Pokita! guvusi panākumus 
lasošo bērnu auditorijās visā pasaulē, un 
2016. gadā iekļauta LNB Bērnu žūrijas 
grāmatu klāstā. 
Pienācis laiks pavēstīt par otro aizraujošo 
piedzīvojumu. 



 
 

Kinnijs Džefs 
„Grega dienasgrāmata 11. 
 Uz naža asmens” 
 

Grega Heflija dzīve kļūst arvien 
saspringtāka. Viņa mamma domā, ka 
videospēles pārvērš smadzenes 
biezputrā, tāpēc vēlas, lai dēls noliktu 
pulti un attīstītu savu “radošo pusi”. 
It kā ar to vēl nepietiktu, tuvojas 
Helovīna vakars un Gregam no visām 
pusēm uzglūn raizes… 
 

 

 

 

Tamms Henriks 
„Nindzja Timijs un baltā 
pērtiķa noslēpums” 
 
  Šī ir jau trešā grāmata par bezbailīgo 
kaķi Timiju un viņa draugiem, ko radījis 
zviedru izcelsmes rakstnieks Henriks 
Tamms, kurš strādā arī pie iespaidīgo 
Holivudas kinofilmu veidošanas. 
  Savā jaunajā piedzīvojumā Timijs kopā 
ar draugiem seko baltajam pērtiķim, kas 
nozadzis svarīgo Rakstu rulli par visa 
izcelšanos. Viņi nonāk jūras laupītāju 
gūstā, bīstamos džungļu biezokņos, 
kuros izliktas atjautīgas lamatas, un 
senā zemūdeņu bāzē Neksorā, kurā, kā 
vēsta nostāsti, mitinās mītu apvītais 
Rakstnieks. Bet kāpēc pērtiķis ir ceļā uz 
turieni? 
 



 

Rīvs Filips, Makintaira Sāra 
„Olivers un jūrmices” 
 

Lai gan Olivers audzis pētnieku ģimenē, 
viņa lielākais piedzīvojums tagad tikai 
sākas. 
Zēna vecāki, vēlēdamies aplūkot dažas 
jūras līcī pēkšņi uzradušās salas, iekāpj 
laivā un aizpeld to virzienā. Olivers viņus 
mājās vairs nesagaida. Tādēļ zēns kopā 
ar saviem jaunajiem draugiem – īdzīgu, 
vecu albatrosu, tuvredzīgu nāriņu un 
kādu draudzīgu salu, ko sauc par Klifu, – 
dodas meklēt pazudušos vecākus. Bet, 
pirms Olivers var likt lietā savu 
glābšanas plānu, viņam jāstājas pretī 
uzmācīgiem jūras pērtiķiem… 
Tas ir brīnišķīgi neprātīgs stāsts par to, 
kā zinātkāre un pētnieka gars ļauj 
piedzīvot patiesi brīnumainas lietas. 
 

 

 

Nikitenko Sanita 
„Pirkstiņdarbi radošām 
meitenēm un puikām” 
 

Izlasot grāmatu: 
uzzināsi, kur mājo kustīgo sēņu ģimene, 
ieraudzīsi daudzkrāsainus dārzeņu 
cilvēciņus, 
liksi koka knaģim izplaukt košos ziedos 
vai pārtapt par kukaini, 
iemācīsies visparastāko koka gabalu 
pārvērst par putniņu garkājīti vai ļoti 
iedomīgu suni,  
kā arī paveikt vēl daudzus citus 
brīnumdarbus... 
Šajā krāšņajā grāmatā atrodamie vērtīgie 
padomi, radošās idejas un viegli 
izmantojamās piegrieztnes noderēs 
ikvienam, kas vēlēsies radīt brīnumu … 

 

  



 

Ozola Māra 
„Ala” 
 

Sprādziens... Tumsa... Neziņa... 
Kas notiek? Kur palikuši visi cilvēki? 
Kad kādas lauku skolas 9.klases skolēni 
ar savu skolotāju dodas ekskursijā — 
viņi pat nenojaušs, ka notiks 
neparedzamais un visiem izdzīvojušajiem 
būs jāveido jaunā laikmeta sākums... 
Grāmata ir adresēta pamatskolas vecāko 
klašu un vidusskolas audzēkņiem, kuri 
ar lielu aizrautību saskatīs ārzemju 
literatūras un kino šedevru iezīmes par 
Citādas pasaules tēmām, katastrofu un 
neziņu piedzīvojot nevis kādā mistiski 
nesasniedzamā vietā, bet gan tepat mūsu 
Latvijā. 
 

 

 

 

Saga Zoji 
„Meitene tīmeklī dodas 
turnejā” 
 

Kad Noa uzaicina Peniju līdzi savā 
Eiropas koncertturnejā, viņa ir sajūsmā 
par iespēju pavadīt vairāk laika kopā ar 
savu rokdievišķo puisi. Bet mūziķa 
saspringtais grafiks, neatsaucīgie grupas 
biedri un greizsirdīgu fanu draudu 
vēstules liek Penijai pārdomāt, vai viņa 
tiešām ir piemērota dzīvei uz riteņiem. 
Meitenei ļoti trūkst ģimenes, labākā 
drauga Eliota... un sava bloga "Meitene 
Tīmeklī". 
Vai Penija atradīs līdzsvaru starp dzīvi 
un mīlestību, vienmēr esot ceļā? Vai arī 
zaudēs visu, dzenoties pakaļ sapnim par 
ideālo vasaru? 
 

 



 

Aberkrombijs Džo 
„Pusķēniņš. Sašķeltā jūra” 
 

"Pusķēniņš" ir fantāzijas žanra triloģijas 
"Sašķeltā jūra" pirmā grāmata. Grāmatas 
galvenajam varonim Jārvi pēc tēva nāves 
jākļūst par Getlandes ķēniņu. Taču 
puisis apzinās, ka būs tikai tāds 
pusķēniņš, jo diemžēl tikai viena roka 
viņam ir stipra un spēcīga, bet otra – 
kropla. Varbūt Jārvi varētu pārvaldīt 
valsti ar prātu vien, jo zināšanu un 
gudrības puisim netrūkst? Vai Jārvi būs 
pilntiesīgs ķēniņš, ja pats necīnīsies ar 
ienaidnieku kaujas laukā? Vai ļaudis 
viņu cienīs? Sūrs un smags ir 
norūdīšanās ceļš, taču Jārvi sevi pierāda 
gan prāta asumā, gan muskuļu spēkā.  
Neparedzamiem pavērsieniem bagāts 
sižets, kur ienaidnieki kļūst par 
draugiem, bet draugi izrādās ienaidnieki, 
kur robeža starp labo un ļauno ir tik 
svārstīga un dažkārt nekas nenotiek tā, 
kā mēs gaidām. Spēcīgi tēli, intrigas un 
atrisinājumi... 

 

 

Aberkrombijs Džo 
„Puspasaules. Sašķeltā jūra” 
 
Džo Aberkrombija romāns jauniešiem 
"Puspasaules" ir triloģijas "Sašķeltā jūra" 
2. grāmata, kuras galvenā varone ir 16 
gadus vecā Dzelksne – kareivīga, ātra, 
spēcīga un nežēlīga meitene. "Viņa ir kā 
skabarga pasaulei pakaļā", saka Brands 
– jauneklis, kura dzīves moto ir "Dari 
labu, turies gaismā." 
Liktenis Dzelksni ievilina bīstamos 
notikumos, viņa nonāk uz Dienvidvēja – 
Tēva Jārvi kuģa. Nogurdinošajā ceļojumā 
viņai blakus stāv jaunais karavīrs 
Brands, kurš ienīst slepkavošanu. Taču 
arī "gaismā turēšanās" īpašos brīžos 
prasa drosmi, reizēm ne mazāku kā 
zobena cilāšana. Galvenie varoņi ir 
neaizmirstami, un pats galvenais – viņi 
nedzīvo melnbaltā pasaulē. 
 

 



 
 

Kota Lima 
„Istaba” 
 
Sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" 
iznākušais Laimas Kotas romāns “Istaba” 
ļauj ielūkoties Latvijas ļaužu dzīvē pirms 
trim gadu desmitiem, kad arvien lielākās 
saimnieciskās grūtībās nonākusī 
padomju valsts vara pēkšņi kļuva 
labvēlīga cilvēciskai vēlmei dzīvot 
pārticīgāk un izsludināja perestroiku. 

 

 

Ābele Inga 
„Duna” 
 
Apgāda „Dienas grāmata” vēstures 
romānu sērijā „Mēs. Latvija, XX 
gadsimts” ar Baltic International Bank 
atbalstu ir iznācis Ingas Ābeles romāns 
„Duna”. 
Ingas Ābeles romāns "Duna" vēsta par 
1949. gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē. 
Daugava, cilvēku un sugas rikšotāju 
likteņi. Andrieva Radviļa zirgam no rūgtā 
ciešanu biķera netiek aiztaupīta ne lāse, 
tad kāpēc lai jel kas tiktu aiztaupīts 
viņam? Šī galvenā varoņa rezignētā doma 
vada visu romānu un paliks lasītāja 
prātā vēl ilgi pēc grāmatas aizvēršanas. 
 



 
 

Manfelde Andra 
“Virsnieku sievas” 
 

Andras Manfeldes romāns “Virsnieku 
sievas” stāsta par Liepājas pilsētas daļu 
Karostu 70. gados. Sērijas redaktore 
Gundega Repše grāmatu raksturo šādi: 
“Pagājušā gadsimta 70. gadi, Liepāja, 
PSRS rietumu robeža. Dzīve divās 
pasaulēs, kuras savieno izgriežams tilts 
ar caurlaides posteni, pa vidu – 
karakuģu un zemūdeņu ceļš. Militāristi 
un civilisti, krievi un latvieši, savējie un 
svešie. Dzīve, ko mānīgi viegli pavairot ar 
melnbaltām plakātu klišejām, bet 
apaudzēt ar siltu, sajūtās un nozīmēs 
elpojošu cilvēcisku būtību spēj vien 
Dievs, māte un rakstnieka talants.” 

 

 

Nemiera Linda 
„Kaķa koncerts” 
 

   Pavasaris tuvojas, un sētas kaķi uzsāk 
skandināt savas mīlas balādes. Arī 
Leonīda labprāt vaimanātu līdzi, jo dzīves 
grūtību viņas repertuārā ir pietiekami - 
liekais svars, kas nemanot uzaudzis pa 
ziemu, draudi palikt bez mājokļa un 
neganta konkurence darbā. 
   Leonīdai nākas meklēt atbildi uz 
jautājumu, kas jau gadsimtiem ilgi 
nodarbinājis zinātniekus un filozofus, - 
kas ir dvēsele? 

 



 
 

Viegliņa-Valliete Gina 
„Dievs, piedod!” 
 

Romāns “Dievs, piedod!” daļēji ir 
izdomāts, daļēji balstās uz kāda šofera 
dēla — viņam šodien ir pāri septiņdesmit 
— stāstījumu par atrasto meitenīti koferī. 
Toreiz Latgalē, viņu pagastā, cilvēki bija 
uztraukušies un rosījās kā skudras. 
Romāns “Dievs, piedod!” aizsāk kādas 
ģimenes sieviešu hroniku, kas aptver 
četras paaudzes, un faktiski ir romāna 
“Atradene un eņģelis” (izdota apgādā 
“Jumava” 2016. gadā) pirmā daļa. 
 

 

 

 

Voltone Lezlija 
„Eivas Lavenderas savādās 
un skaistās skumjas” 
 
Maģiskais reālisms, liriska proza un 
cilvēkmīlestības sāpes un kaisle 
caurstrāvo šo hipnotisko dzimtas sāgu. 
Muļķīga iemīlēšanās Rū ģimenē, šķiet 
ielikta šūpulī, un Eivai Lavenderai, kas 
piedzimusi ar putna spārniem, tas ir 
ļaunu vēstošs mantojums.  
Mēģinājumi izprasts savu savdabību un 
arvien pieaugošā vēlme iederēties starp 
pusaudžiem liek sešpadsmit gadus 
vecajai Eivai doties izzināt plašo pasauli. 
Taču tā ir bīstama pasaule naivai 
meitenei - pasaule, kas viņu var uztvert 
gan kā meiteni, gan kā eņģeli. Vasaras 
saulgriežu svinību vakarā debesis 
atveras, gaisu piepilda lietus un spalvas, 
un Eivas meklējumi un visas viņas 
ģimenes sāga sasniedz postošu krešendo. 
 

 



 
 

Jū Nesbē 
„Sarkankrūtītis” 
 

Detektīvs Harijs Hols tiek nosūtīts pildīt 
ikdienišķus policijas novērošanas 
darbus. Sekojot neonacistu aktivitātēm 
Oslo, Hols netīši tiek iejaukts notikumos, 
kuri aizsākās jau tolaik, kad Norvēģijas 
valdības locekļi sadarbojās ar Vācijas 
nacistiem… 
 Jū Nesbē – mūziķis, dziesmu autors, 
ekonomists un rakstnieks. Viņa pirmais 
romāns par Hariju Holu Norvēģijā tika 
izdots 1997. gadā, un kopš tā laika 
lasītāji visā pasaulē ar nepacietību gaida 
katru nākamo šī autora darbu. 
 

 

 

Vagnere Jana 
„Vongezers” 
 
“Vongezers” ir stāsts par mūslaiku 
Robinsoniem, kas, spītējot tumsai, 
sniegam un salam, dodas uz Krievijas 
ziemeļiem, uz Karēliju. Pārbaudījumi, ar 
kuriem viņi saskaras šajā ceļā, atbilst 
žanra noteikumiem: tie ir gan tehniski, 
gan ētiski un cilvēciski; ceļā viņiem 
draud nemitīgas briesmas, katra 
tikšanās var beigties ar potenciālu 
uzbrukumu un vien retu reizi sola ko 
labu. Grāmatu nav iespējams nolikt 
malā, pirms lasītājs aizvēris pēdējo 
lappusi. 

 
 

 

 


