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Nonna, F., Veidenbahs L., 
Tourloniasa J. 
„Stāsts par mopsi Karlu, kas 
pazuda un laimīgi atgriezās 
mājās” 
 
Dzīve bez mopša ir iespējama, taču 
bezjēdzīga - tā uzskata mopša Karla 
saimniece. Taču kādu dienu viņas 
mīlulis nagaidīti pazūd. Kamēr viņa to 
izmisīgi meklē, mazais mopsis maldās pa 
pilsētu. Par laimi, viņš satiek Paulu. 

 

 

 

 

 

 

Rudīte Raudupe 
„Mincis Bricis” 
 
Mincis Brincis ir dziļi filozofiska grāmata 
3 līdz 6 gadus veciem bērniem. Mincis 
Brincis ir kaķis, kuram patīk krāt un 
nēsāt savā somā lietas, kuras viņš 
atradis, ejot pa ceļu. Drīz vien Mincis 
Brincis atklāj, ka akmeņu, putnu olu un 
kastaņu nēsāšanai ir ēnas puses. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Maija Laukmane 
„Divdesmit pieci mākoņi” 
 
Maijas Laukmanes valodas tēlainība un 
asprātība, prasmes lietas un notikumus 
ataino bērnam saprotamā veidā, rosina 
mazo lasītāju būt vērīgam, izzināt, redzēt 
un sajust tās vērtības, kas cilvēku dzīvi 
dara pilnvērtīgu un laimīgu. Sirsnīgās, 
labsirdīgās grāmatas ir labi draugi 
ģimenēs skolās un bibliotēkās. 
 Māksliniece, grāmatu ilustratore Signe 
Ērmane- Ļitvina. 

 

 

Brosa H., Rennsa K. 
„Vislabākais draugs” 
 
Vakarā Melkers dzird, kā mamma un 
tētis sarunājas. 
Tagad Melkers ir liels, – saka mamma. 
Uzņemties atbildību par kādu dzīvnieku 
nāks tikai par labu. 
Draudzība ir gan rotaļas un jautrība, gan 
arī rūpes un atbildība. Suņuks to spēj 
iemācīt vislabāk! 
Šī grāmata būs lielisks palīgs 
lasītprasmes nostiprināšanā, jo tajā ir 
lieli burti, īsi teikumi, uzskatāmi attēli 
un, protams, saistošs sižets. 
 



 

 

 Daina Strelēvica 
„Kaķīša dzirnaviņas” 
 
Dainas Strelēvicas luga pirmsskolas un 
sākumskolas bērnu dramatiskajiem 
kolektīviem pēc Kārļa Skalbes pasakas 
motīviem ar Valda Zilvera mūziku. 
+CD 
 

 

 

 

Aleksandrs Štefensmeijers 
„Līzelote apslimusi” 
 
Arī gotiņām mēdz sāpēt kakls! Jau no 
paša rīta Līzelote jūtas sagurusi un 
vārga. Viņa tikko turas uz savām četrām 
kājām, neko nevēlas ēst un grib tikai 
gulēt salmos. Saimniecei viss ir skaidrs: 
Līzelote saaukstējusies! Lietā tiek likti 
silti apliekamie, karsta zāļu tēja un 
termometrs... Pilna programma. Kad 
gotiņa jau jūtas daudz labāk, draugiem 
gādīgi aprūpējot viņu, Līzelote nodomā: 
slimot nav nemaz tik slikti... 



 

Māra Cielēna 
 „Kļūdu Rūdis” 

Apgāds “Lietusdārzs” izdevis savdabīgu 
Māras Cielēnas grāmatu “Kļūdu Rūdis”, 
kurā iekļauti dzejoļi, kā arī ludziņa 
bērniem. Visa centrā ir zēns Rūdis, kurš 
ir izdomas bagāts un darbīgs. Viņš 
vienmēr kaut ko izgudro, mēģina to 
īstenot, kļūdās, nonāk savādās situācijās 
un cenšas tikt ar tām galā. Dzejoļos 
atklājas dažādi kļūdīšanās aspekti – 
uzdrošināšanās, citu cilvēku attieksme, 
mācīšanās aktīvi darbojoties, utt. 

Lugā “Kļūdu Rūdis Dusmijā” galvenais 
varonis sadusmojas uz savējiem, kas 
nepieņem viņa kļūdainos izgudrojumus, 
un nokļūst dusmu zemē Dusmijā, kur 
viņam nākas iepazīt dusmu dabu un 
meklēt ceļu atpakaļ uz mājām. Kā 
dzejoļi, tā luga ir spraigas darbības un 
interesantu domu pilni. 

 
 

 

Ingo Zīgners 
„Mazais pūķis Kokosrieksts” 

Kokosrieksts ir drosmīgs, atjautīgs un 
zinātkārs ugunspūķītis, kurš kopā ar 
saviem vecākiem dzīvo uz vēl neatklātās 
Pūķu salas tālu okeānā. Kā jau visi 
mazie pūķi, arī viņš mācās spļaut uguni 
un lidot, lai ziemā varētu doties līdzi 
pieaugušajiem uz Vasarīgo salu baudīt 
sauli un siltumu. Taču iemācīties lidot 
nav tik vienkārši... Kā Kokosrieksts, 
nemācēdams lidot, tomēr pamanās 
nokļūt Vasarīgajā salā, un par citiem 
mazā pūķa un viņa draugu 
aizraujošajiem piedzīvojumiem varat lasīt 
šajā bilžu grāmatā. 



 

 

Juja un Tūmass Vīslanderi 
„Mūmamma un vārna” 
 

Latviešu mazie lasītāji jau ir iepazinuši 
sirsnīgo, interesanto zviedru bērnu 
grāmatu varoni Mūmammu un viņas 
draudzeni Vārnu. Latviešu valodā līdz 
šim iznākušas grāmatas “Mūmammas 
pavasara tīrīšana”, “Mūmamma un 
slīdkalniņš” un “Mūmamma lasa”, bet nu 
pie mūsu lasītājiem steidz apjomīgāks 
izdevums “Mūmamma un Vārna”, kurā 
apkopoti 12 stāstiņi. Arī šo krāsaino 
grāmatu papildina neparastās, 
interesantās Svena Nūrdkvista 
ilustrācijas. 

 

 

 

Džeronīmo Stiltons 
„ Dīvainais notikums 
Olimpiskajās spēlēs” 
 
Džeronīmo Stiltons ir ļoti talantīgs, 
inteliģents, darbspējīgs un uzņēmīgs 
grauzējs. Viņš ir dzimis Pelēnijā (Peļu 
salā), ieguvis maģistra grādu grauzēju 
literatūras peloloģijā un salīdzinošās 
arheopelotikas filozofijā. Stiltons vada 
nozīmīgāko Pelēnijas avīzi “Grauzēja 
Balss”. Viņš saņēmis daudzus 
apbalvojumus, to vidū Pelicera prēmiju 
par sensacionālo darbu “Pazudušo 
dārgumu noslēpums”. Viņa grāmatas 
tulkotas 46 valodās, Itālijā pārdotas 28 
miljonu lielā metienā, bet pasaulē – 100 
miljonu tirāžā! Un beidzot viņa grāmatas, 
kas spēj aizkustināt tāpat kā vissaldākie 
sieriņi, aizraut kā viskārdinošākās picas 
smarža un ir nepārspējami asprātīgas, ir 
pieejamas arī latviešu valodā! Pats autors 
par saviem stāstiem saka: “Tie ir 
vienkārši lieliski, Džeronīmo Stiltona 
godavārds!” 
 
DĪVAINAIS NOTIKUMS OLIMPISKAJĀS 
SPĒLĒS 
 Džeronīmo Stiltons kopā ar Puarelu 
Skvitu nonāk neticamu notikumu 
virpulī… tieši olimpiādes laikā! Vadot 



sacensību tiešraides, viņi ievēro, ka visās 
olimpiādes sacensībās uzvar vienas 
valsts sportisti. Savādi! Un vēl – šie 
sportisti ir ārkārtīgi līdzīgi... 

 

 

Džeronīmo Stiltons 
„Uzmanību, sniega cilvēks” 
 
Džeronīmo Stiltonam ir ļoti svarīga 
draudzība. Lūk, kāpēc viņš devās meklēt 
profesoru Voltu, kurš bija pazudis 
Himalaju kalnos un uzdūries sniega 
cilvēku pēdām. Vai Džeronīmo atradīs 
profesoru? Sniegputenis, necaurredzama 
migla un milzīgi pēdu nospiedumi – 
pietiekams komplekts, lai rastos 
satraukums, vai ne? 

 

 

Dans Herejs 
„Pamestais kaps un citi 
spoku stāsti” 

Dāna Hējera šaušalīgos spoku stāstus ar 
izteiksmīgajām Jonnas Bjērnšērnas 
ilustrācijām jau iemīļojuši bērni 
Zviedrijā, tagad pienākusi latviešu 
lasītāju kārta. Sagatavojieties šausmu 
tirpām, kas ies pār kauliem… 
Grāmatā iekļauti četri spoku stāsti, 
kuros var uzzināt, kas notiek, kad Anna 
beidzot uzdrošinās iet pa taisnāko ceļu 
cauri kapsētai, kā rīkojas Hampuss, 
satiekot vientuļo pils spoku, kas ir 
Oskara neparastā jaunā klasesbiedrene 
un ko piedzīvo Agnese un viņas mazais 
brālītis Helovīna vakarā. Noslēpumainie 
notikumi norisinās kapsētā, nomaļā 
savrupmājā, senā pilī un skautu 
nometnē. 
Grāmata paredzēta lasīšanai priekšā vai 
patstāvīgi. Ja vien nav bail no tumsas… 



 

 

Keilebs Krisps 
„Tikai ne Aivija Pokita” 
 
Iepazīstieties - staigājoša katastrofa, jeb 
meitene, kurai tiek uzticēta misija - 
nogādāt milzīgu dārgakmeni kādai 
izlaistai aristokrātu jaunkundzei. Lai nu 
kurš, tikai ne Aivija Pokita! 
 

 

 

Henriks Tamms 
„Nindzja Timijs un ceļojums 
uz sensoriju” 
 
Esiet sveicināti maģiskajā piedzīvojumā 
ar krāšņām, filmas kadriem līdzīgām 
ilustrācijām, ko radījis zviedru izcelsmes 
Holivudas koncepta dizainers Henriks 
Tamms, kurš atveidojis arī lielisko Šreka 
un Nārnijas pasauli. 
 
Kaķis Timijs un ūdeļpuika Simons ir 
izgudrotāji un kopā ar draugiem 
sivēniem Jasperu un Kasperu nes savu 
jaunāko ierīci uz tirgu, cerot to izdevīgi 
pārdot. Taču ceļā viņiem uzbrūk negantie 
mežarukši Gribļi, un mazajiem 
dzīvnieciņiem jāglābjas bēgot. Izrādās, ka 
viņi nav vienīgie ļaundaru upuri. 
Pilsētiņā tiek nolaupīti bērni, kas pēc 
laiciņa gan atkal atrodas, bet… vairs 
nespēj smieties. Kas īsti notiek? Un kas 
ir noslēpumainais Zilais Trusis? Lai 
stātos pretim Gribļiem un līdzīgām 
bandām, kas sēj bailes pilsētā, Timijs 
kopā ar biedriem kļūst par nindzjām un 
īstiem varoņiem. Viņiem palīgā nāk divi 
jauniegūti draugi – rotaļlietu meistars 
Alfrēds un burvīgā pilote kaķenīte 
Floresa. 



 

Ērina Hantere  
„Klanu kaķi. Brīvībā” 

Jau paaudžu paaudzēs mežā tepat līdzās 
cilvēkiem, viņu pilsētām, ciematiem un 
automaģistrālēm, mājo četru dažādu 
klanu brīvie kaķi. Viņi dzīvo, vadoties pēc 
savu senču goda likumiem, taču Pērkona 
klanam draud briesmas, un arī citu 
klanu kaķiem spīvi jācīnās par 
izdzīvošanu. Tumšais Ēnas klans kļūst jo 
dienas, jo stiprāks, un noslēpumainā 
nāvē mirst Pērkona klana karotāji. 
Šajos nemierīgajos laikos mežā uzrodas 
parasts mājas mincis, vārdā Rūsiņš... 
kuram ir visas izredzes kļūt par 
visdrosmīgāko klanu kaķi, kāds jebkad 
redzēts. 

 

 

 

Ērina Hantere  
„Klanu kaķi. Uguns un 
ledus” 
Pašā meža sirdī jau gadsimtiem ilgi cits 
ar citu cenšas sadzīvot četru dažādu 
klanu kaķi, taču pārmaiņu vēji draud 
izjaukt šo trauslo harmoniju. 
Ugunssirds tagad ir Pērkona klana kaķis. 
Rudais karotājs jūt, ka mežā uzglūn 
nezināmas briesmas – un varbūt daudz 
tuvāk, nekā visiem šķiet. Upes klana 
kaķus dara nemierīgus ziemas 
tuvošanās, bet Vēja klans ir zaudējis 
spēkus un tiek apdraudēts no visām 
pusēm. 
Kad spriedze pāraug eksplozīvā konfliktā, 
Ugunssirdij jāpieredz ne tikai 
nenovēršama cīņa, bet arī sava klana 
biedra nodevība. 

 



 
 

Zojs Saga 
„Meitene tīmeklī” 
 

Penijai ir noslēpums. Penija ar segvārdu 
Meitene Tīmeklī raksta blogu par savām 
slēptākajām jūtām, par draudzību, 
zēniem, savu trako ģimenīti un panikas 
lēkmēm, kas gandē viņas dzīvi. Kad 
situācija kļūst pavisam dramatiska, 
vecāki aizved meitu un Ņujorku, kur 
Penija iepazīstas ar Noa – ļoti izskatīgu 
amerikāņu zēnu, kurš spēlē ģitāru. 
Pēkšņi Penija ir iemīlējusies un katru 
mirkli atklāj savā blogā. Bet Noa arī ir 
noslēpums, kas varētu uz visiem laikiem 
apdraudēt gan Penijas slepeno identitāti, 
gan attiecības ar vistuvāko draugu. Zoji 
Saga, saukta ZOELLA, raksta stāstus 
kopš bērnības. Viņas skaistumkopšanas, 
modes un dzīvesstila blogiem un video 
padomiem ir milzum daudz sekotāju 
internetā un miljoniem abonentu jūtūbē.  

 
 

 

Hollija Smeila 
„No Gudrītes par  
modeli” 

Angļu rakstniece un blogere Holija 
Smeila ir radījusi aizraujošu, ļoti 
smieklīgu vienlaikus nopietnu romānu 
seriālu GEEK GIRL, kura pirmā grāmata 
"No gudrītes par modeli" iepazīstina 
lasītājus ar pusaudzi meiteni, vārdā 
Harieta Mennersa. Šajā stāstā ir iekļauti 
vairāki autobiogrāfiski fakti, jo, kā atzīst 
pati autore, arī viņa kādreiz bijusi 
neveikla un nedaudz kautrīga nūģe, un 
šis ir vārds, kurā lielākoties tiek dēvēta 
grāmatas galvenā varone. 
 
 



 

 

Džons Grīna 
„Katrīna pēc Katrīnas” 
 
Katrīna V uzskatīja zēnus par 
derdzīgiem. 
Katrīna X gribēja tikai draudzēties. 
Katrīna XVIII viņu pameta ar e-pasta 
starpniecību. 
K-19 salauza viņa sirdi. 
 
Mīlestība, draudzība un miris 
Austroungārijas erchercogs - tas viss 
kopā ved pie pārsteidzošiem un 
dziļdomīgiem secinājumiem atjautīgi 
daudzslāņainā, uzjautrinošā romānā par 
cilvēka centieniem mainīties. 
 

 

 

Ēriks Kūlis 
„Vainīgais” 
 
Liepājas rakstnieka Ērika Kūļa jaunais 
romāns "Vainīgais" turpina iepriekšējā 
darba "Atsaldētais" tēmu par dzīves 
pabērniem, kuru izvēles lielākoties 
nosaka ģimene, kādas sabiedrībā mēdz 
dēvēt par nelabvēlīgām, un kuru ceļi tieši 
tādēļ kļūst par neceļiem. 
 
Sešpadsmitgadīgajam Remīram 
Pusdēlam palicis pēdējais mācību gads 
tuvējā internātskolā. Viņa māte ir 
pārliecināta alkoholiķe, tēvs – ģimeni 
pametis, un puisim par sevi jārūpējas 
pašam. Viņam taču ir jāēd, mājās nav 
malkas, vajag jaunas krosenes un džinsa 
bikses, bet vēl vairāk gribas viedtelefonu 
– tādu krutu, lai varētu palepoties skolā 
vienaudžu vidū. Jo zvanīt jau īsti nav 
kam, ja nu vienīgi Henijai – viņa pirmajai 
sievietei… 
 
 

 


