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„Centiņš un 
Eiriņa”Mana pirmā 
grāmata par naudu 
 
Interaktīva grāmata bērniem par naudu.  
Centiņa un Eiriņas mammai tuvojas 
dzimšanas diena. Pelēni vēlas nopirkt 
viņai dāvanu, bet... viņiem nav naudas! 
Pelēni nezaudē dūšu, viņi to nopelna. 
Stāstiņš iemācīs saprast, kā nauda tiek 
pelnīta, kā darbojas bankas, kā pirkt un 
krāt! Grāmatā atradīsi pārsteigumu – 
krājkasīti. 
 

 

 

„Bize un Neguļa” 
 
 
Meitenei Bizei ļoti patīk ziemas 
brīvdienas, bet šogad īsi pirms svētkiem 
pasaulē ierodas Brālītis, un viss 
apgriežas kājām gaisā. No laukiem 
atbrauc Vecmāmiņa, jo vecākiem vairs 
nav laika ar Bizi iet uz slidotavu, bet 
Bizei un viņas labākajam draugam 
Neguļam jaunā kārtība nepatīk. Sajūtas 
ar kurām nākas tikt galā Bizei, būs 
pazīstamas ikvienam, kuram ir nācies 
dalīt vecāku uzmanību ar brāli vai māsu. 
   Edmunda Jansona animācijas filma 
„Bize un Neguļa” saņēmusi trīs Lielā 
Kristapa balvas. Šajā bilžu grāmatā 
izstāstīts sirsnīgs filmas stāsts par 
vecākā bērna sajūtām, ģimenē ienākot 
jaunākajam bērnam. 



 

 

„Sīlis Gunis” 
 
Jaunais sīlis Gunis nolemj brīvdienas 
pavadīt pie vectēva laukos, dziļā mežā. Te 
viņš iepazīstas ar vāveri, un abi nolemj 
vākt riekstus un zīles. Taču Gunis 
aizmirst, kur īsti paslēpis ozolzīles. Ko 
nu? 
 

 

 
 

  

 „Sikspārnis Raits” 
 

Sikspārnis Raits dzīvo bēniņos un kā jau 
ierasts pa dienu guļ un pa nakti lidinās 
apkārt pa pilsētu. Kādu nakti visai Raita 
ģimenei jāveic kāds svarīgs uzdevums. 
Kā viņiem veiksies? 
 
 



 
 

Uldis Polis-Polītis 
„Rotaļas un 
rotaļlietas”  
 

Grāmata paredzēta jaunākā skolas 
vecuma bērniem un tajā apkopoti jautri 
un asprātīgi dzejoļi par rotaļlietām. 
 
„Noķer mani!!” – teica viņi, 
Spilgtie gaisa baloniņi 
 
 

 

 
 
 

  

 Lina Žutaute 

„Kika Mika un 
nozagtais laiks” 
 
Mēdz gadīties tādas dienas, kad visi 
mājas iemītnieki ir ļoti aizņemti un 
nevienam nav laika parotaļāties ar Kiku 
Miku. Cik garlaicīgi, ja nav, ko darīt! 
Tādos brīžos neviļus rodas jautājums: 
kur pazūd laiks, ja tā nav ne mammai, 
ne tētim un pat ne vecmāmiņai? Vakar 
taču laika bija, cik uziet... Šķirstot 
grāmatas, Kikai Mikai viss kļūst skaidrs 
- laika trūkums nav iestājies nejauši, 
laiks ir nozagts! 
Grāmata paver durvis uz fantāzijas pilnu 
pasauli, kurā ne tikai iespējams uzveikt 
laika zagļus, bet bez pēdām pazūd arī 
kaitinošā garlaicība. Un pats svarīgākais 
- Kika Mika saprot: ja ir garlaicīgi un 
nav, ko darīt, vienmēr palīgā nāks 
grāmatas un kripatiņa fantāzijas! 
 
 



  

 

 

 

„Trusītis Pēterītis. 
Cīņa par dārzu” 
 
Aizraujošs stāsts par piedzīvojumiem, 
drosmi un draudzību 

Kādā jaukā Anglijas nostūrī dzīvo 
Trusītis Pēterītis, viņa trīs māsiņas. Vai 
ik dienu Pēterītis lavās uz vecā 
Makgregora kunga dārzu, lai čieptu viņa 
izaudzētos dārzeņus. Un dārzā notiek 
trakas cīņas, jo vecais vīrs negrasās 
mierīgi noskatīties trušu nedarbos. Par 
laimi, kaimiņu mājā dzīvo jaunā 
māksliniece Bea, kura trusīšiem ir gluži 
kā māmiņa. 
Šajā grāmatiņā, kas paredzēta mazākiem 
bērniem, piedzīvojumiem bagātais stāsts 
par Trusīti Pēterīti skatāms gandrīz kā 
filma – katra jauna lappuse pārsteidz ar 
krāšņu un atraktīvu ilustrāciju.  
 
 

 

 
 

 

Renāte Logina 
 „Par maz, par daudz 
un tieši laikā” 
 
Apgāds Zvaigzne ABC ir aizsācis jaunu 
bērnu grāmatu sēriju. Tajā iekļautas 
mākslinieku pašu sarakstītas un 
ilustrētas grāmatas.  
Lai spēlētos, būt vienam pašam ir par 
maz – to mazais tīģerēns saprot. Taču 
viņš nesaprot, kāpēc ir viens...  
Pasaka par tīģerēnu ir ietērpta 
brīnišķīgās krāsās un neparastu 
zīmējumu virtenē. To būs interesanti 
lasīt un pētīt ne vien bērniem, bet arī 
pieaugušajiem. Un galvenais – pasaka 
mums atgādina: lai dzimtu draudzība, 
nemaz nevajag daudz, tikai jāatrod kaut 
kas kopīgs. Un reizēm tas nāk tieši laikā. 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

Majda Korena 
„Uzvāri man  
pasaciņu! ” 
 
 “Uzvāri man pasaciņu” vēsta par gražīgu 
zaķu bērnu, kam neviens mammas 
gatavotais ēdiens nav gana labs. Ēst 
gatavošanu Majda Korena (Majda Koren) 
pielīdzina stāstu brūvēšanai, rotaļājoties 
ar klasiskiem tautas pasakas motīviem, 
kuriem raksturīgi risinājums tiek rasts 
tikai ar trešo mēģinājumu. 
 
 

 

 
 

 „Veidosim dzīvniekus” 
 
No trim pamata figūrām - bumbas, 
tārpiņa un lāses bērni var izgatavot 
visdažādākās radības. Grāmatā sniegtas 
vienkāršas pamācības, kā soli pa solim 
izveidot 46 dzīvnieciņus. Grāmatu kā 
palīglīdzekli var izmantot vecāki un 
skolotāji. 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

„Kikas Mikas 
enciklopēdija. 
Dzīvnieki” 
 

Kāpēc mazam kukainītim nepieciešamas 
"spīles"? 
Kas tie par putu pikucīšiem, kurus Kika 
Mika redz uz kārklu un vītolu zariem? 
Kādēļ odi sūc asinis? 
Kā sliekas redz, ja tām nav acu? 
Vai alnis neizjuta ragu trūkumu, kad 
Kika Mika un tētis pārnesa tos mājās no 
meža kā lielu dārgumu? 
Daudz jautājumu šaudās Kikas Mikas 
prātā, kad viņa skraida pa pļavu, 
rakņājas pa zemi pie upītes vai ogo mežā. 
Šajā grāmatā meitenei palīgā steidz 
dabas pētnieks Ligzdiņš. Par mūsu zemē 
mītošajiem dzīvniekiem - no sīkākās 
vabolītes līdz lielākajam zvēram - viņš 
zina itin visu. 
 
 
 

 

 
 

 

Ķēstutis Kasparavičs 
„Zemeņu diena. 
Noslēpumaini stāsti” 

 
Tiem, kam iepatikušies Ķēstuta 
Kasparaviča rakstītie un ilustrētie īsie 
stāsti, būs patīkami ienirt „Zemeņu 
dienā”. Tu iepazīsi mākslinieku Lācīti, 
dziedātāju Sivēntiņu, zemeņmīli 
Krokodīlīti, kā arī ceļotāju Āpsi. Uzzināsi, 
kā norisinās mācības Zaķu skolā, kā 
izklaidējas zobi saimnieka mutē, kāda ir 
dzīve Mjaulandē un kas notiek, ja atver 
aizliegtās durvis...  
Grāmatu papildina autora detalizētie un 
asprātīgie zīmējumi, kuru klātbūtne 
veido savdabīgu teksta - ilustrācijas 
mijiedarbību, uzrunājot pat tos, kuri vēl 
neprot lasīt. 

 
 



 

 
 

Pēteris Brūveris 
Indra Brūvere 
Zane Brūvere 
„Brūveri brūvē” 
 

Apjomīgajam krājumam ir trīs dzejoļu 
autori – jau aizsaulē aizgājušais izcilais 
vārda meistars Pēters Brūveris un viņa 
meitas - dvīņumāsas. 
Zane Brūvere-Kvēpa un Indra Brūvere-
Daruliene. 
Grāmatu apgāds izdevis, noslēdzot 
Pētera Brūvera 60.jubilejas gadu un 
dāvinot to dzejniekam dzimšanas dienā. 
Šāda krājuma latviešiem laikam vēl nav 
bijis. Lielo cilvēku un bērnu dzejnieks 
Pēters Brūveris prata radīt pasauli, 
rotaļājoties – no vārdiem, burtiem un 
skaņām. To prot arī viņa meitas – Indra 
Brūvere-Daruliene un Zane Brūvere-
Kvēpa. Beidzot tēva un abu meitu 
bērniem rakstītie dzejoļi nolēma satikties 
vienā grāmatā “Brūveri brūvē”.  



 
 

Džonatans Meress 
„Normana pasaule. 
Dažreiz jāuzlādē 
baterejas” 
 

Netaisnības Normana dzīvē sit augstu 
vilni! No rīta pamodies, Normis saprata - 
atkal ir sākusies jauna diena un atkal 
viņš, kāpjot ārā no gultas, ir uzkāpis 
kaut kam tādam, kam nevajadzētu kāpt 
virsū. Vai šis rīts varētu izvērsties vēl 
sliktāks? Ja nu vienīgi, uzzinot, ka 
labākajam draugam pieder kaut kas 
tāds, par ko Normis jau sen ir sapņojis... 
Vai tiešām Normis ir vienīgais bērns uz 
planētas, kuram nav aipada?! Kā lai pie 
tā tiek? Ja Normanam pašam nāksies 
sakrāt tam naudu, vienīgā vieta, kur 
reāli vēl varēs aplūkot tādas ierīces, būs 
sasodītais muzejs, jo aipadi jau būs 
kļuvuši aizvēsturiski! Visticamāk, datori 
tad vairs vispār nebūs vajadzīgi, jo 
ikvienam jau piedzimstot uz dibena zem 
ādas tiks iešūts mikročips vai kaut kā tā. 
Un, starp citu, viņi visi tad jau dzīvos uz 
planētas ZERG. Kuru gan, sasodīts, vairs 
interesēs aipadi? Abso-sasodīti-lūti 
nevienu! 
 
 

 

 
 

Džonatans Meress 
„Normana pasaule. 
Iespējama gāzes 
eksplozija” 
 
Džonatans Meress ir iekarojis britu 
bērnu un tīņu auditorijas mīlestību ar 
grāmatu sēriju “Normana pasaule”. 
Autors pats ir bijis arī aktieris, tāpēc viņa 
grāmatām raksturīgi spraigi un dzīvi 
dialogi. Nebrīnies, ja Normans, viņa 
ģimene un draugi tev šķitīs labi 
pazīstami. Iespējams, arī tu jau mācies 
skolā, tev ir jaunāks brālis vai māsa un 
tu labi saproti, cik netaisnīgi reizēm visi 
pieaugušie pret Normanu (arī tevi?) 
izturas. 

 



 

 
 

Bobijs Pīrss 
“Viljams avaentons un 
kriptālportāls” 
 
Viljams atgriežas Posthumānās 
pētniecības institūtā. Šeit notikušas 
lielas pārmaiņas. Izsludināta 
komandantstunda, un visur ir sargi.  
Divpadsmit gadus vecais ģēnijs Viljams 
Ventons joprojām mācās apieties ar savu 
neparasto kodu uzlaušanas talantu, 
taču, kad no muzeja Oksfordā 
noslēpumaini pazūd sens artefakts, 
Viljamam jāpošas savā līdz šim 
bīstamākajā piedzīvojumā... 
Drīz sāk risināties mistiski notikumi. 
Kāpēc Viljamam sākušās spēcīgas 
lēkmes? Un kas ir tas tumšais stāvs, kas 
mēģina ar viņu sazināties? 
Viss aizved pie kriptālportāla. Bet kas tas 
īsti ir? 
 
 

 

 
 

Deivids Valjamss 
„Pusnakts banda” 
 
Pusnakts ir laiks, kad vairums bērnu guļ 
ciešā miegā, bet Pusnakts Bandas 
piedzīvojumi tad tikai sākas. Modernajā 
Lorda Fanta slimnīcā ir sastapušies pieci 
bērni: divpadsmitgadīgais smalkas 
privātskolas audzēknis Toms, kas 
savainojis galvu, tikpat vecā Ambera, kas 
lauzusi abas rokas un kājas un nu 
pārvietojas invalīdu ratiņos, viņu 
vienaudzis Robins, kas atlabst pēc acu 
operācijas un pagaidām neko neredz, 
vienpadsmitgadīgais Džordžs, kas 
atgūstas pēc mandeļu operācijas, un 
gadu jaunākā Sallija, kas ir smagi slima, 
tāpēc gandrīz visu laiku guļ. Tas ir stāsts 
par draudzību, neparastu izrādi un 
brīnumainu piedzīvojumu, kurā sapņiem 
lemts piepildīties. 

  
 
 



 
 

Ērina Hantere 
„Klanu kaķi. Tuvojas 
negaiss” 
 
Ugunssirds nodevīgais ienaidnieks 
Tīģernags ir uzvarēts un izraidīts no 
Pērkona klana, taču rudo runci māc 
nojauta, ka tumšais karotājs tikai 
klusītēm slēpjas mežā, gaidot īsto brīdi 
uzbrukumam. 
Bet šī nav vienīgā problēma, ar kuru 
karstajos zaļlapja mēnešos saskaras 
jaunais barvedes palīgs. Ugunssirds redz 
sapņus, kuros tiek brīdināts no 
nezināmām briesmām, ar grūtībām skolo 
savu māsasdēlu Mākoņķepu un slēpj no 
klana baisu patiesību par barvedes 
Zvaigžņuzilgmes īsteno stāvokli. 
Tikmēr mežā kļūst karstāk un karstāk, 
līdz tuvojas ilgi gaidītais negaiss... 
 
 

 

 

 

Iveta Ratinīka 
„tikko& tikai” 
 
Iveta Ratinīka - dzejniece, kas jau labu 
laiku ir sadzirdama un pamanāma kā 
autore (pirmais krājums "Rūgts" iznāca 
2011. gadā), spilgtu un vajadzīgu 
viedokļu paudēja, literatūras pētniece, 
publiciste, radoša skolotāja. Ar jaudu un 
temperamentu, kas daudziem saistās ar 
Ivetas Ratinīkas vārdu, ir tapuši arī šajā 
grāmatā apvienotie dzejoļi. Tomēr tā ir 
negaidīti maiga dzeja, pat ja teksts 
piedāvā "būt kā spartietei".  
Ingmāra Balode, dzejniece un grāmatas 
redaktore 
 

  
 
 
 
 



 

 

Arno Jundze 
„Sarkanais 
dzīvsudrabs” 
 
“Deviņdesmito gadu Latvija ir pateicīgs 
fons kārtīgam spriedzes romānam, un 
Arno Jundze to izmantojis pilnā mērā. 
Nesenajā mūsu valsts vēsturē viņš 
atradis tādus sižeta pavērsienus un 
notikumus, kas lasītāja interesei neļauj 
atslābt ne mirkli. Te ir vieta gan 
slepkavām un bandītiem, gan miesas 
baudām un sirdsšķīstai mīlestībai, gan 
čekas aģentiem un mežabrāļiem, gan 
mirušajiem un augšāmcēlušajiem, gan 
garā bagātajiem un nabagajiem,” raksta 
Gundega Blumberga. 

 
 

Nora Ikstena 
„Trīs” 
 
Klajā nākusi Noras Ikstenas triloģija, ko 
veido trīs rakstnieces romāni — “Dzīves 
svinēšana” (1998), “Jaunavas mācība” 
(2001) un “Mātes piens” (2015). To 
vienojošais pavediens — mātes un 
meitas, kuras dažādos laikos un 
laikmetos cenšas noskaidrot, kā dzīvot, 
lai nepazaudētu savu balsi, lai nekļūtu 
par zvanu bez mēles. 

  
 
 
 
 



 

Daina Avotiņa 
„Tāds laimīgs cilvēks” 
 
“Šoziem varbūt palikšu tepat Tipaiņos 
par nolīgtu lielo meitu. Skolā savas sešas 
klases esmu pabeigusi, par tālāku 
mācīšanos nav, ko sapņot, kaut arī man 
ļoti gribētos. Tas nebūs iespējams, jo 
brālis Jānis vēl nav ticis galā ar 
studijām. Bet, kad viņš būs ticis uz zaļa 
zara, kā māte mēdz sacīt, es jau būšu 
par vecu, lai sēdētu skolas solā. Vai, kā 
es būtu gribējusi mācīties, kļūt par ārsti! 
Taču tas sapnis ir līdzīgs zelta 
pieneņziedam, kuru aizlaizīs laika govju 
raupjās mēles un pēcāk gadu pēc gada 
pamazām vien sīki sagremos.” 
Tā savas dzīves ziedonī, sešpadsmit gadu 
vecumā, spriež romāna galvenā varone 
Zuze, pieneņziedu pilnā pļavā ganīdama 
govis. 
Kāds būs Zuzes mūžs? Vai viņai izdosies 
saglabāt savus sapņu ziedus vai arī tos 
nāksies upurēt ikdienībai un citu laimei? 
Un kas īsti Zuzei vajadzīgs pašas laimei? 

 
 

 
 

Dace Nasteviča 
„Adīti mauči” 
 
Grāmata iepazīstina ar kādu senu, 
nedaudz piemirstu latviešu dārgumu - 
rokas locītavu sildošām aprocēm jeb 
maučiem. 20.gadsimtā tos zināja visā 
Latvijā - košākie no tiem meklējami 
Kurzemes pusē. Tolaik maučus vilka uz 
linu krekla piedurknēm, kurām nebija 
aproču, lai piedurkņu gali cieši 
piekļautos rokai. Mūsdienās mauči 
piedzīvo renesansi, jo pilda ne tikai 
praktiskas, bet arī dekoratīvas funkcijas. 
 
 



 


