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Anitra Lestlande  “Kaitēkļi un slimības” 
 
Vasaras dārza problēmu grāmata, kurā vienkopus var atrast biežāk 

sastopamos dārza slimību un kaitēkļu aprakstus īsā formā ar 

fotogrāfijām gan kaitēklim, slimībai, gan arī tam, kā “nodarījums” 

izskatās uz auga.  
 

Grāmata dalīta nodaļās. 

- Daiļdārza slimības un kaitēkļi. Ietver arī dekoratīvos kokaugus, tostarp 
skuju kokus. 

- Augļu dārza slimības un kaitēkļi. Pazīmes, kaitētājam raksturīgās 

īpašības (piemēram, kukaiņiem īsi par entimoloģiju) un ko darīt, lai 
palīdzētu augiem. Ietver kauleņus, sēkleņus, ogulājus, zemenes. 

- Sakņu dārza slimības un kaitēkļi. Ietver viengadīgās un daudzgadīgās 

kultūras. 

- Augu aizsardzības līdzekļiem veltīta nodaļa ar piesardzības 
norādījumiem, paskaidrojumiem šķīdumu sagatavošanai, lietošanai, 

uzglabāšanai un utilizēšanai. 

- Receptes pašu gatavotiem līdzekļiem, ko atzīst arī zinātne. 

 

Mēs visi esam gūstekņi. Stalag 346 karagūstekņa 

dienasgrāmata 
 
Stalag 346 karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda 

redakcijā 

Otrā pasaules karā Latvijas teritorijā nonāca tūkstošiem padomju 
karagūstekņu, daudziem tā bija pēdējā dzīves “pieturvieta”. Viens no 

viņiem bija Sarkanās armijas 41. strēlnieku korpusa 177. strēlnieku 

divīzijas 502. strēlnieku pulka karavīrs farmaceits Aleksandrs Orehovs 

(Александр Орехов, 1917–?), kurš 1941. gada 7. oktobrī kļuva par 
vienu no Rēzeknē izveidotās karagūstekņu nometnes Stalag 347 

ieslodzītajiem. A. Orehovs rakstīja dienasgrāmatu, kur no 1941. gada 

21. jūnija līdz 1943. gada 8. maijam atspoguļoja cīņas Austrumu frontē, 
nonākšanu gūstā un ceļu uz Rēzekni, ikdienas dzīvi Rēzeknes 

karagūstekņu nometnē un darbu kādā vietējā zemnieku saimniecībā. Šī 

dienasgrāmata ir unikāla vēsturiska liecība, kur atspoguļojas kara 
bezjēdzība un posts vienkārša cilvēka – Sarkanās armijas karavīra – 

acīm. 

 

Seno amatu jaunā dzīve 
 

Grāmatas mērķis ir prezentēt sabiedrībai projekta realizācijas gaitu un 
rezultātus. Izdevums sastāv no 3 nodaļām. Nodaļā "Pagātne" lasītājam 

sniegts ieskats etnogrāfiskās ekspedīcijas un nometņu norisēs, publicēti 

projekta zinātniski pētnieciskā darba un nemateriālā kultūras mantojuma 
ekspertu darba rezultāti. Nodaļā "Tagadne" aprakstīta 3 muzeju 

kolekciju veidošana, sniegts projekta ietvaros iepirkto eksponātu 

raksturojums. Nodaļa "Nākotne" iepazīstina lasītāju ar 

muzejpedagoģisko programmu izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem. 
 

 

 



Daiļliteratūra 

 

 

Inese Krūmiņa  “Vilkme” 
 
Šis ir stāsts par vienas dzimtas trīs paaudžu cilvēku dzīvēm. Par to, kas 

tiem devis spēku un kas – sāpējis. Par to, kā caur paaudzēm atkārtojas 

uzvedības modeļi un likteņstāsti. 
 

Inese Krūmiņa ir 3×3 kustības Latvijā vadītāja, matemātiķe, skolotāja, 

jostu audēja, folkloriste un grāmatu, tostarp "Zīme, raksts, nozīme", 
autore. 

 

 

“Vilkme” ir zināmā mērā autobiogrāfiska, tomēr ne dokumentāla vienas 
dzimtas likteņu interpretācija. Katra varoņa stāsts gandrīz vai maģiski 

ievelk lasītāju savā varā, radot sajūtu, ka esi viņiem līdzās dažādos 

laikos un vēstures pavērsienos. Cauri cilvēkstāstiem "Vilkme" izstāsta 
arī Latvijas likteni. 

 

 

Gunārs Janovskis  “Ines” 
 

Romāna titulvarone Ines ir Ojāra liktenis un galvenais romāna 

dzinējspēks. Ko lasītāji ir nodēvējuši par Pārdaugavas Lolitu, jo Ines, vēl 

mazs bērns būdama, instinktīvi nojauš savu sievišķīgo varu. 
 

Romāna darbība galvenokārt norisinās divdesmitajos un agrajos 

trīsdesmitajos gados, kuros aizrit galveno tēlu bērnība, bet grāmatas 
turpinājumā, kaut arī brīžiem tikai fragmentāri, lasītāji tiek aicināti 

ielūkoties varoņu likteņu līkločos no pirmā krievu okupācijas gada līdz 

kara beigām 

 

 

Gunita Lagzdiņa “Lāde vaļā” 
 

Vai patiesības noklusēšana ir melošana? Vai noslēpuma neatklāšana ir 
attaisnojama, ja tas draud izpostīt kāda cita pasauli? Vai ir iespējama 

kopdzīve, mītot katram savā valstī? Vai nodevību var piedot, un vai 

ikviens ir pelnījis otru iespēju? 
 

Tie ir jautājumi, kurus romāna “LĀDE VAĻĀ” autore uzdod grāmatas 

4. vāka tekstā. Un kas tā par lādi, kura veras vaļā? Veras lēnām, soli pa 

solim atklājot lasītājam ilgi glabātus un ne tik senus noslēpumus. Tie 
vēsta par noklusētiem notikumiem galvenās varones Ances dzīvē, taču 

šie notikumi jāvērtē, atbildes uz minētajiem jautājumiem jāmeklē 

lasītājam. Līdz ar to romāns rosina domāt gan par to, kā neprātīga rīcība 
jaunībā mēdz izdarīt savas korekcijas iecerētajā dzīves ceļā, gan arī par 

to, vai šīs korekcijas vienmēr liek vilties un nožēlot paveikto. 



 

 

Lelde Stumbre  “Perfekcioniste” 
 

Rakstnieces jaunā romāna "Perfekcioniste" centrā ir Rolanda Jēgere – 

sieviete, kura intuitīvi pārliecināta, ka dzīvo citu dzīvi, ne to, kas viņai 
bija paredzēta un kam viņa bija gatavojusies. Pašas rokām radīta 

perfekta dzīves telpa – māja / vīrs / bērni. Ka tajā trūkst sirds, zina tikai 

pati Rolanda. Kad rūpīgi veidotā konstrukcija saņem triecienu, 

perfekcioniste ir gatava to sagraut līdz pamatiem, lai uz tiem veidotu 
jaunu, tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav 

vietas 

 

 

Monika Zīle  “Naktsgrāmata” 
 

“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 

 

 

Sigits Paruļskis  “Tumsa un partneri” 
 
Lietuva, 1941. gads. Apmaiņā pret paša un iemīļotās – skaistās 

ebrejietes Juditas – drošību Vincents noslēdzis Fausta cienīgu 

vienošanos ar SS virsnieku: viņš fotografēs – “taisīs mākslu” par 
dzimtenes ciemos un mežos notiekošajām ebreju masu slepkavībām. Vai 

abu sargājamā, aizliegtā mīlestība nenonāks pārāk krasā pretrunā ar 

šaušalīgo, no mīļotās slēpjamo uzdevumu? Izmantojot fotogrāfiju kā 

metaforu, Sigits Paruļskis nesaudzīgi atklāj daudzu savu tautiešu 
pasivitāti un samierināšanos ar Lietuvas nesenās vēstures tumšākajām 

lappusēm. 



 

 

Aivars Berķis  “Kūlas svilinātāji” 
 

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. 

  

Literatūra bērniem 

 

 

Mani pirmie 100 dzīvnieki 
 

Cietlapu grāmatiņa ar košajiem attēliem ļaus bērnam iepazīt 

visdažādākos dzīvniekus. 
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