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Pastāsti, kāpēc! 
 
Kāpēc putni migrē un hameleoni maina 
krāsu, kāpēc cilvēki gatavoja mūmijas un 
izgudroja rakstību, kāpēc cilvēks žāvājas 
vai svīst, kāpēc pasaulē ir daudz valodu 
un kāpēc Anglijā brauc pa ceļa kreiso 
pusi! Grāmatā Pastāsti, KĀPĒC! 
apkopotas atbildes uz šiem un vēl 180 
jautājumiem par visu, kas ir ap mums. 
Tie ir jautājumi, kurus uzdod ikviens 
bērns un uz kuriem vecāki ne vienmēr 
spēj uzreiz atbildēt. Jautājumi aptver 6 
tēmas: vēsturi, dabu un dzīvnieku 
pasauli, Visumu, cilvēka ķermeni, 
sadzīvi. Tos atdzīvina komiski zīmējumi.  

 

 

Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? 
Ko mēs ēdam? 
 
Grāmata sniegs atbildes uz 
neskaitāmiem jautājumiem: 
* Kāpēc ir jāēd un jādzer? 
* Kas aug dārzeņu dobēs? 
* Kurš palīdzēs gatavot? 
Izzinoša grāmata bērniem ar daudziem 
atveramiem atlokiem. 
 
 



 

 

 

„Kur tu esi, mazais 
kaķēn?” Grāmata ar 
lodziņiem 
 

Kaķu mamma brīnās: kur gan palicis 
viņas mazulis? Varbūt paslēpies 
iepirkumu somā? Varbūt ieritinājies 
segā? Vai varbūt plunčājas vannā? 
Šis ir stāsts par kaķēnu un viņa 
mammu. 
 
Grāmatiņa ir ar daudziem pārsteigumu 
pilniem lodziņiem. 
 
 

 

 
 

  

Mazie pētnieki: 
„Dzīvnieku pasaule” 
 

Laiks doties ceļojumā apkārt pasaulei un 
iepazīt dažādus dzīvniekus. 
Atver atlokus un uzzini, kur tie mitinās, 
ko ēd un ko tiem patīk darīt – tas viss 
šajā aizraujošajā dzīvās dabas ceļvedī! 
 



 
 

Varenais Sēlis 
Marina Heniņa 
„Zvēru lāde” 
Skaitāmpanti ar 
ilustrācijām 
 

Katram bērnam mājās pavisam noteikti 
ir lāde, kurā dzīvo dažnedažādas 
rotaļlietas. Ko tās tur dara? To uzzināsiet 
grāmatas "Zvēru lāde" rotaļīgajos 
pantiņos un bildēs. 
"Zvēru lādes" skaitāmpanti ir radīti, lai 
palīdzētu bērniem mācīties lasīt. 
Vienkāršais ritms un krāsainās zilbēs 
sadalītie vārdi atvieglos mazo lasītāju 
pūles un padarīs lasītmācīšanos par 
rotaļu. Grāmatiņa patiks arī mazākiem 
bērniem - mākslinieces Marinas Heniņas 
košās ilustrācijas mazos lasītājus 
iepazīstinās ar daudziem sirsnīgiem 
tēliem un viņu piedzīvojumiem. 
 

 

 
 
 

  

 Hilli Randa 

„Sniegbaltais un 
ogļmelnais” 
 
Stāsts par diviem kaķiem, kas uzņemas 
rūpes par māju un dārzu, kad viņu 
saimnieki ir aizceļojuši. Visu dienu kaķi 
ir ļoti aizņemti, tikai pašā vakarā viņiem 
atliek laiks klavieru spēlēšanai… 

 



  

 

 

 

Robs Skotons 
 „Runcis Puncis un 
bibliotēkā nenodotā 
grāmata” 
 
Robs Skotons dzīvo Anglijā, viņš ir 
mākslinieks, daudzu bērnu grāmatu 
autors un Runča Punča tēla radītājs. 
Iedvesmu grāmatām par Runci Punci 
autors guva, vērojot kaimiņos mītošo 
lielo melno runci. Šis pašapzinīgais peļu 
junkurs reiz taču arī bijis mazs kaķēns! 
Autors pazīst bērnu šaubas, bailes, 
prieku, un šīs emocijas piedzīvo arī 
sirsnīgais Runčuks Punčuks. Katra 
grāmatas lappuse priecē ar burvīgām, 
smalki izzīmētām, aizraujošām 
ilustrācijām. 
Runcis Puncis atklāj, ka nav laikus 
nodevis bibliotēkā grāmatu, un saprot, 
ka būs lielas nepatikšanas, ja kāds to 
uzzinās. Punčuks bēg no bibliotēkas, 
tomēr beigu beigās viss beidzas labi. 
 

 

 
 

 

Robs Skotons 
 „Runča Punča skolas 
superbrauciens” 
 

Sirsnīgs un mīļš stāsts par pūkainā un 
melnā runcīša piedzīvojumiem, likstām 
un laimes mirkļiem ekskursijas dienā. 
Kā Runcim Puncim veiksies? Vai viņš 
redzēs pingvīnus? 
Neaizmirsti izlasīt arī Runcis Puncis un 
bibliotēkā nenodotā grāmata! 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

Deivids Mellings 
„Kur ņemt vienu 
apkampienu? ” 
 
Ja ir kāda grāmata, kas spētu atkausēt 
pat visaukstāko sirdi, tad tā noteikti ir 
grāmatiņa par lācīti Duglasu. 
Autora stilīgās un mīļās ilustrācijas un 
vienkāršais, bet aizkustinošais stāsts 
uzrunās ne tikai mazos lasītājus, bet 
visu ģimeni. 
Duglass ir mazs lācītis ar plašu, mīlošu 
sirdi, kurš grib kādam dāvāt savu 
mīlestību.  
Jaukā pavasara rītā lācītis pamostas un 
saprot, ka viņam ir nepieciešams 
apkampiens (mums visiem gadās tādas 
dienas). Lācītis dodas meklēt kādu, ko 
varētu apmīļot. Tomēr, šķiet, neviens cits 
tā īsti neilgojas pēc apkampiena. Vienīgi 
laipnais trusītis grib palīdzēt. Viņš aizved 
Duglasu pie paša labākā apkampēja 
pasaulē... Kurš gan tas varētu būt? 
 

 

 
 

Eriks Litvins 
„Kaķis Pičs. Man ļoti 
patīk manas baltās 
kurpes” 
 
Kaķis Pičs savās jaunajās, modernajās 
baltajās kurpēs dodas pastaigā pa ielu. 
Tā staigādams, viņš iekāpj zemenēs, 
mellenēs un vēl citur, un viņa kurpes 
maina krāsu - no baltām tās kļūst 
sarkanas, zilas, tad brūnas un visbeidzot 
- slapjas. Ko dara Pičs? 
 

  

 

 
 



 
 

Māris Bērziņš 
„Kika Mika un 
aizbēgušās ausis” 
Lietuviešu rakstniece un māksliniece 
Lina Žutaute savās grāmatiņās par Kiku 
Miku runā ar lasītāju par grūtībām, 
kuras pieaugot sastop katrs bērns, un 
viņai tas izdodas viegli, rotaļīgi, asprātīgi 
– tā, ka nevienam nav jājūtas norātam 
un vainīgam. 
 “Kika Mika un aizbēgušās ausis” 
izārstēs no kādas ļoti izplatītas ligas – 
īpašiem dzirdes “traucējumiem”, kurus 
latvieši mēdz dēvēt par 
NOŠĪSVIETASNEDZIRD. Kikas Mikas 
ģimenē šo slimību sauc VAITUKOTEICI.  

 

 
 

 

Disney 
„Olafs gaida pavasari. 
Ledus Sirds” 

Olafs nevēlas palaist garām nevienu no 
pavasara brīnumiem. Viņš apsēžas un 
gaida... stundām ilgi! Izrādās, ka 
mazajam sniegavīriņam pat gaidīšana var 
izrādīties aizraujoša! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gundega Salna 
„Ingucīša šūpulītis” 
 

Dzejoļi bērniem 

 

 

 
 

Leontīne Apšeniece 
„Darbošanās prieks” 
 

Dzejoļi bērniem 

 
 



 
 

Maija Laukmane 
„Uz austiņām 
austiņas” 
 
Krājumā iekļauti skanīgi dzejoļi bērniem, 
kas izteiksmīgi apraksta un paskaidro, 
cik nozīmīgs ir cilvēka ķermenis - gan 
rokas, kājas, deguns, ausis, acis un 
mute!  

 

 
 

Daiņus Šukis 
“Vista, kura nozuda 
miglā” 

Kad Peletrūnija nozuda mežā, neviens 
sākumā īpaši neuztraucās. Taču drīz 
vien kļuva skaidrs, ka bez vistiņas 
ikdiena nav iedomājama. Ar jautrās 
lauku sētas iemītniekiem mazie lasītāji 
iepazinās jau pirmajā sērijas grāmatiņā 
“Ezītis, kurš mīlēja slepeni” (iekļauta 
“Bērnu un jauniešu žūrijas” 2018. gada 
komplektā). Nu draugus sagaida jauni 
piedzīvojumi! 

 



 
 

Ruta Svaža 
„Kā skuķis par 
meitenīti kļuva” 
 
Skuķis ir parasts, priecīgs meitēns. Viņai 
patīk spēlēties pagalmā, dauzīties un 
darīt vēl visu ko, bet nepatīk mazgāties. 
NEMAZ nepatīk... un skuķis nemazgājas. 
Kādas trakas lietas notiek, kad aizmirst 
iztīrīt zobus, izsukāt matus, ieiet dušā, 
un kā beidzot viss atrisinās, lasiet 
grāmatā. 
Stāsts sniedz iespēju vecākiem pārrunāt 
ar bērniem higiēnas nozīmi. 

 

 
 

Ķēstutis Kasparavičs 
„Kaimiņiene aiz stūra” 
 
Ne velti mēdz teikt, ka kaimiņus 
neizvēlas. Ko lai dara, ja esi ļoti ziņkārīgs 
trusis Sārtdegunis, bet briesmīgi baidies 
no čūskām, kuras neesi ne dzirdējis, ne 
redzējis? Risinājums ir viens - iepazīsties 
ar jauno kaimiņieni, kura pastāvīgi 
nozūd aiz stūra! 
 



 

Fabio Nonna, Lūkass 
Veidenbahs, Joelle 
Tourloniasa 
 
Jauns stāsts par Mopsi Karlu, kas 
neprātīgi iemīlējās un atrada draudzeni. 
Piedzīvojumi turpinās... Karls un Paula 
laimīgi dzīvo pie savas saimnieces, līdz 
vienu dienu ierastajai kārtībai pienāk 
gals: mazais mopsis iemīlas! Kad Karla 
sapņu meitene negaidot pazūd, abi 
draugi aizlaižas no mājām un dodas viņu 
meklēt... 
 

 

 

Tīa Selli 
„Mia ir priecīga” 
 
Mia ir maza, ņipra un priecīga meitenīte, 
kurai ļoti gribas darboties. Mia pati 
ģērbjas, mazgā veļu, iet uz veikalu, 
uzkopj savu istabu un reizēm arī mazliet 
niķojas. Ja Miu pārņem skumjas, viņa 
uzzīmē savādu radījumu. Tas ir skumju 
mošķis, kas grib doties uz mošķu zemi. 
Mia un mamma ieliek skumju mošķi 
aploksnē un aiznes uz pastu. Tagad 
skumju mošķis ir devies savās gaitās, un 
Mia atkal ir priecīga. 
Priecīgo Miu izdomājusi igauņu 
rakstniece Tīa Selli, atceroties savu 
bērnību un dažādās dēkas, kādas gadījās 
viņas abām jaukajām meitiņām.  



 
 

Hanss Kristians 
Andersens 
„Meitene, kas uzkāpa 
uz maizes klaipa” 
 
Šī ir īsti anderseniska pasaka par 
meiteni Ingi. 
Lasot pasaku un vērīgi aplūkojot 
ilustrācijas, lasītājs uzzinās, kāpēc Inge 
uzkāpa uz maizes klaipa un kas ar viņu 
notika. Kopā ar meiteni piedzīvos 
dažādus pārbaudījumus, sastapsies ar 
mazo putniņu, kas pacietīgi lasa 
drupačas, lai tās svērtu tikpat daudz, cik 
maizes klaips, uz kura uzkāpa Inge... 
 

 

 

Jākobs Grimms, 
Vilhelms Grimms 
„Trīs sivēntiņi” 
 
Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar 
mākslinieces Agijas Stakas mūsdienīgām 
un asprātīgām ilustrācijām. 
Brāļu Grimmu pasaka "Trīs sivēntiņi" 
bērniem dāvās prieku un ļaus novērtēt 
draudzības, izpalīdzības un darba nozīmi 
dzīvē. 
 



 
 

Jākobs Grimms, 
Vilhelms Grimms 
„Ansītis un Grietiņa” 
 
Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar 
mākslinieces Agijas Stakas mūsdienīgām 
un asprātīgām ilustrācijām. 
Brāļu Grimmu pasaka "Ansītis un 
Grietiņa" liks just līdzi, satraukties un 
priecāties. Pasaka rosinās pārrunāt ar 
bērnu par labo un ļauno pasaulē. 
 
 

 

 

„Pūcītes pasakas” 
 
Šajā grāmatā tevi gaida tik daudz jaunu 
piedzīvojumu! 
Tu varēsi uzdejot lietus deju kopā ar 
tuksneša smilšu pelēm, pūcīte Olīvija un 
viņas draugs Huberts tev iemācīs īstus 
pūču saucienus, eskimosu meitenīte 
Nanuke aizvedīs tevi uz apburoši krāšņu 
dārzu un vēl, un vēl... 
 
 



 
 

„Atlants bērniem. 
Latvija” 

Atlants bērniem LATVIJA ir ilustrēts 
karšu krājums ar 24 mūsu valsts 
kartēm: 5 dabas kartēm, 2 iedzīvotāju 
kartēm, 6 kultūrvēsturisko novadu 
kartēm, 9 republikas pilsētu kartēm, kā 
arī Eiropas karti un Baltijas valstu karti. 
Vizuāli krāšņajā atlantā ir informācija 
par valsts un nacionālajiem simboliem, 
Baltijas jūras piekrasti, mežiem, pļavām, 
purviem, dabas aizsardzības objektiem 
un Latvijas lielāko upi Daugavu. 
Atlantā atrodami arī dažādi interesanti 
fakti par Latvijas dabu, iedzīvotājiem, 
kultūrvēsturiskajiem novadiem, pilsētām 
un skaisti attēli, kas rosinās mazos 
lasītājus izzināt un apceļot savu dzimto 
zemi. 
 

 

 

Māra Zelmene 
„Runcis kumelītēs” 
 
Dziesmu krājuma autore ir pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pasaulīte” (Bauskā) 
mūzikas skolotāja ar daudzu gadu darba 
pieredzi. Lasītāji jau iepazinuši viņas 
veidotos latviešu folkloras un pasaules 
tautu dziesmu krājumus. Šoreiz autore 
piedāvā 71 savu dziesmu, kas radušās 
darba gaitā, bieži vien - pildot kolēģu 
pasūtījumu. Dziesmas krājumā 
sakārtotas secībā, kādā tās var izmantot 
mācību gada ritumā. Tā kā dziesmas 
rakstītas tieši pirmsskolas auditorijai, 
tās ir viegli izdziedamas un bērniem nav 
grūti atcerēties gan melodijas, gan 
tekstus. Radoši skolotāji dziesmas var 
papildināt ar kustībām, ritma spēli, var 
izmantot tās uzvedumos un pārvērst par 
rotaļām vai vingrinājumiem. Muzikāli 
vecāki krājuma materiālu var izmantot 
mājas koncertos un svinībās.  



 
 

Irīna Pumpure 
„Vecmāmiņas pūra 
lāde” 
 
Autore: "Sveiks, mazais draudziņ! Vai 
zini, kas ir pūra lāde un ko tajā glabā? 
Pūra lādēs izsenis ļaudis glabāja vērtīgas 
un arī mīļas lietas. Šajā tu atradīsi 
dzejoļus un dziesmiņas, ko esmu radījusi 
saviem mazbērniem un kopā ar viņiem. 
Lasi un dungo dziesmiņas, ieskaties 
brīnumainajā pasaulē, kas ir mums 
apkārt - tepat līdzās, un ko palaikam 
ikdienas steigā tā īsti nenovērtējam. Lai, 
paverot "Vecmāmiņas pūra lādi", jūsu 
sirdīs ienāk prieks, lūpu kaktiņos iezogas 
smaids un rodas vēlēšanās bezbēdīgi 
palēkāt vai uzdziedāt.  

 

 

Vita Štelmahere 
„Pupuķa Ukša dziesmu 
svētki” 

 

Pupuķis Uksis ir bēdīgs. 
Lai draugu iepriecinātu, Eiropas ūpis 
Bubo izdomā varenu plānu — sarīkot 
Mežaparkā dziesmu svētkus. Tā kā 
abiem trūkst pieredzes tik lielu svētku 
organizēšanā, tiek nolemts sākt ar 
mazumiņu — vienu dziesmu, kuru 
svētku dalībnieki iemācītos gan izdziedāt, 
gan izdejot. 



 

Andrē Balžekiene, 
Laura Belēviča 
„Pilsētbērziņu ģimene 
zaļumos” 
 
Kā pārvarēt ģimenes krīzi un novērst 
viedtehnoloģisko “piesārņojumu” 
savstarpējās attiecībās? 
Zaļumniekojoties – tā rīkojas 
Pilsētbērziņu ģimene grāmatā 
“Pilsētbērziņu ģimene zaļumos”.  

 

 

Džila Lūisa 
„Kucēnu akadēmija. 
Lūce” 
 
Bērnu grāmatu autore, bijusī 
veterinārārste un dzīvnieku mīļotāja 
Džila Lūisa šajā grāmatiņā iepazīstina 
lasītājus ar draiskulīgajiem un 
drosmīgajiem kucēnu akadēmijas 
“Desiņsapņi” audzēkņiem. Šajā skolā 
bariņš ņipru kucēnu mācās dažādus 
amatus. 
Lūce ir vācu aitusuns. Lūcei piemīt īpaša 
spēja uzost noziegumus, un viņa ļoti 
vēlas kļūt par policijas suni tāpat kā 
viņas mamma un tētis. Tā kā pilsētiņā 
uzdarbojas noslēpumains desu zaglis, 
Lūce apņemas neģēli notvert. 

 



 
 

Džila Lūisa 
„Kucēnu akadēmija. 
Ringa” 
 
Ringa ir borderkollijs. Viņas mamma ir 
ganu suņu čempione, un arī Ringa 
grasās kļūt par krietnu ganu suni. Taču 
visi uzskata, ka viņa šim darbam ir 
pārāk strauja. Reiz no ganāmpulka 
noklīst kāds jērs, un Ringa dodas pāri 
kalnam to meklēt. Drīz vien viņa apjauš, 
ka palīdzība nepieciešama arī vēl kādam 
citam. Izmantojot savu īpašo prasmi 
sajust briesmas, Ringa traucas palīgā. 

 

 

 
 

Milošs Kratohīls 
„Burvestībnieki” 
 
“Burvestībnieki”- stāsts par divu 
nešķiramu draugu Mihala un Filipa 
piedzīvojumiem, kurus puiši bija 
iecerējuši kā labāk, taču sanāca kā 
vienmēr, nezaudējot labestību, vēlmi 
palīdzēt un līdzjušanu. 
“Burvestībnieki” ir trešā no piecu 
grāmatu sērijas par divu nešķiramu 
klasesbiedru Mihala un Filipa 
piedzīvojumiem. 

 

  



 
 

Deivs Pilkijs 
„Dogmens uzdarbojas” 
 
Dogmens ir atgriezies! Vai bijāt 
noilgojušies? Visā pasaulē iemīļotais 
bērnu komiksa varonis Dogmens atkal 
priecē savus fanus ar draiskiem 
piedzīvojumiem. Jaunajā komiksu 
grāmatā lasītāji satiks labi pazīstamos 
varoņus - resgali Pītiju, lādzīgo policijas 
šefu un draudzīgo Sāru Hotofu - un 
iepazīs kādu noslēpumainu svešinieku, 
kuram piemīt pārdabiskas spējas. 
Svešinieka savādā uzvešanās laupa 
mieru pilsētiņas iedzīvotājiem. Tik 
sarežģītus noziegumus spēj atrisināt 
tikai vislabākais policists pasaulē - 
Dogmens! 

 

 

 

Andras Manfeldes  
„Kurš no mums lidos?” 
 
Karostas nomalē pie jūras dzīvo trīs 
bērni - Fēliksa, Dodō un Ķī. Kādā 
pavasara rītā uzrodas tik bieza migla, ka 
pat pirkstu gali nav ieraugāmi. 
Kad biezā dūmaka izklīst, viņu 
skaistākās ēkas —  Katedrāles —  vairs 
nav. 
Bērni dodas to meklēt un atrod trīs 
brīnumstikliņus. Caur tiem var redzēt 
ļoti dīvainas lietas. Ceļā viņiem jāsastop 
gan Skumju Princese, gan Dusmu Dāma, 
jābrīnās par Tukšrosības Kundzīti un 
jābēg no Spēļu Spokiem. Tilta Putns 
viņus izglābj, tomēr, lai uzzinātu, kurš 
no mums lidos, jālasa viss stāsts! 
 



 
 

  

Tūtiki Tolonena 
„Auklīte – bubulis” 
 
Hillas (11 gadi), Kāpo (9 gadi) un Maiki (6 
gadi 4 mēneši) vasaras brīvlaiks sākas 
neparasti. Mamma ir laimējusi divu 
nedēļu atpūtas braucienu uz Lapzemi, 
un šis laiks bērniem būs jāpavada kopā 
ar mājkalpotāju, ko solījusi atsūtīt 
ceļojumu aģentūra. Taču, kad atskan 
durvju zvans, ģimene ierauga lielu, 
pinkainu, putekļus bārstošu radījumu, 
kas ož kā zemes pagrabs un nerunā. 
Būtnei līdzi ir zīmīte, kurā rakstīts: 
Saņēmēja ģimene: Hellemā. 
Nosūtīts: apmācīts puscilvēks, tautā 
saukts par bubuli. 
Specializācija: bērnu un mājas kopšana. 
Drīz vien top skaidrs, ka bubuļi ir 
saņemti arī daudzu citu bērnu mājās. 
Kas īsti notiek? No kurienes tie ir 
ieradušies un kāpēc? Bērnus gaida divas 
ļoti aizraujošas un nedaudz bīstamas 
nedēļas, kurās tiks rastas atbildes uz 
daudziem svarīgiem jautājumiem... 

 

 

Stefans Pastiss 
„Timijs Negals. Kāda 
tikšanās!” 
 

Šī ir trešā grāmata par Timiju Negalu, un 
tajā ir vēl vairāk lieliskuma nekā abās 
iepriekšējās. Pats Timijs saka tā: “Ja tu 
esi viens no trim cilvēkiem pasaulē, kuri 
vēl nav lasījuši manu memuāru 
iepriekšējos sējumus, ļauj man tos 
pārstāstīt. Mani sauc Negals. Timijs 
Negals. Un mana detektīvaģentūra 
tuvojas globālai dominancei. Globālam 
turīgumam. Globālai slavai. Un tomēr 
dievi turpina mest man izaicinājumus. 
Izaicinājumus dabas pētījuma izskatā. 
Izaicinājumus zaglīgu detektīvu izskatā. 
Un izaicinājumus griezto servju izskatā.” 
Lai kā arī būtu, viens gan ir droši – 
Timijs Negals reiz atkal triumfēs! 
 



 

Džefs Kinnijs 
„Grega dienasgrāmata. 
Laižamies!” 
 

Klāt jau divpadsmitā “Grega 
dienasgrāmata” – tikpat aizraujoša un 
jautra kā vienmēr! 
Gregs Heflijs un viņa ģimene laižas 
projām no pilsētas! Un laižas arī vārda 
tiešajā nozīmē – ar lidmašīnu, kurā 
Gregs ir nonācis pirmoreiz dzīvē un 
nebūt nejūtas ērti. 
Aukstajā, stresa pilnajā Ziemassvētku 
tuvošanās laikā Hefliji ir pieņēmuši 
lēmumu meklēt atpūtu un mieru kādas 
tropu salas kūrortā. Dažām šajā 
paradīzes stūrītī pavadītām dienām 
vajadzētu darīt ar Gregu un viņa 
sagurušo ģimeni brīnumus. 
Taču drīz vien Hefliji atklāj, ka “paradīzē” 
ne viss ir tā, kā viņi bija cerējuši. Saules 
apdegumi, vēdera darbības traucējumi 
un indīgi tropu radījumi ir tikai daži no 
kaitīgajiem faktoriem, kas draud sagraut 
ģimenes brīvdienas. 
 

 

 

Kristīne Olsone 
„Zombiju drudzis” 
 
Ir karstākā vasara, kādu Herberts spēj 
atcerēties, un itin visur lidinās lapsenes. 
Eldsālā ierodas noslēpumains svešinieks, 
turklāt daudzus cilvēkus piemeklē 
dīvaina slimība – viņiem sākas drudzis 
un acis kļūst sarkanas. Tas Herbertam 
un viņa draudzenei Sallijai rada ļaunas 
nojautas. Drīz te varētu notikt kaut kas 
šausmīgs! Bērni meklē patvērumu 
pamesto vējdzirnavu Slepenajā istabā. 
Vai viņiem izdosies izglābties? Un kā 
pasargāt pilsētu? 

 



 
 

Kristīne Olsone 
„Hesterhillas 
noslēpums” 
 
Vasaras brīvlaikā Mega un Franks uz 
dažām nedēļām apmetas pie tēvoča 
Eliota Hesterhillā. Un gandrīz tūlīt pēc 
viņu ierašanās lielajā, vecajā mājā sāk 
risināties dīvaini notikumi. 
Kas tie par bērniem, kurus Mega naktī 
dzird raudam? Kas ir meitene ar bizi, 
kura kādu gaida pamestajā dzelzceļa 
stacijā? Un kas tā par Lielo nelaimi, kura 
pirms simt gadiem draudēja iznīcināt 
visu ciemu? 
 
 

 

 

Hollija Smeila 
„Geek Girl. Gluži kā 
bildē” 
 
Angļu rakstnieces un blogeres Hollijas 
Smeilas romānu seriāla GEEK GIRL 
trešajā grāmatā "Gluži kā bildē" (Picture 
Perfect) lasītājiem atkal būs iespēja sekot 
līdzi Harietas Mennersas visnotaļ 
dramatiskajiem pārdzīvojumiem un 
brīnišķīgajām atklāsmēm, un šoreiz 
lielākā daļa no tām saistīta ar pēkšņo 
dzīvesvietas maiņu. 
Kaut gan Harietai 15 gados ir visai 
bagātīga pieredze gan kā gudrītei 
(nelabvēļi gan teiktu – nūģe), gan kā 
modelei, tā nav izmainījusi viņas 
raksturu un kaislīgo aizrautību krāt 
enciklopēdiskas zināšanas un faktus, 
veidot sarakstus un grafikus. Taču nezin 
kādēļ tas viss nekādi nepalīdz, kad 
nākas iekulties nejaušās vai pavisam 
apzinātās nepatikšanās. 
 



 
 

Hīss Kaujers 
„Lielā grāmata par 
Madaru” 

Latviešu izdevumā apkopotas piecas no 
1975. līdz 1979. gadam publicētās 
grāmatas par piedzīvojumiem 
deviņgadīgās Madaras dzīvē. Madara 
dzīvo kopā ar māti un ir neatkarīga un 
patstāvīgi domājoša meitene, kas 
nebaidās izaicināt un pārkāpt 
iesūnojušus sabiedrības aizspriedumus 
un normas, vienmēr tiecoties uz sapratni 
un iecietību pret cilvēkiem sev apkārt. 

 

 

 

Aivars Kļavis 
„Melnais akmens” 
 
“Par to, kā mūsu tālie senči jeb pirmbalti 
nonāca līdz Baltijas jūrai, vēstures 
grāmatās parasti ir tikai dažas 
rindkopas. Bet patiesībā tas bija viens no 
lielākajiem, pārsteidzošākajiem, 
mīklainākajiem, noteikti arī 
traģiskākajiem notikumiem cilvēces 
vēsturē. Turklāt toreiz, kad cilvēku 
vidējais vecums bija ap 30 gadu, milzu 
loma notiekošajā bija gados jauniem un 
pat ļoti jauniem cilvēkiem. Visticamāk, 
tieši viņiem nereti vajadzēja uzņemties 
atbildību ne tikai par savu ģimeni, bet arī 
dzimtu vai pat visu cilti. Lai gan tiešu 
rakstisku liecību par tā laika 
notikumiem nav, pateicoties arheoloģijai 
un citām ar vēsturi saistītām zinātnēm, 
ir pietiekami daudz materiālu, lai mēs 
varētu iztēloties, kā tas notika. Cik 
sarežģīts bija šis ceļš un kā tas atsaucas 
mūsdienās.” 

 



 

 
 

Māra Zālīte 
„Paradīzes putni” 
 
Māra Zālīte solīja turpinājumu 
autobiogrāfiskajam romānam “Pieci 
pirksti” (2013), kurš ieguvis ne tikai 
plašu lasītāju, bet arī profesionāļu 
atzinību. Māra Zālīte saņēmusi gan Lielo 
lasītāju balvu, gan Latvijas literatūras 
gada balvu. Nu šis brīdis ir pienācis — 
lasītāji saņem otro grāmatu “Paradīzes 
putni”. Jaunā prozas darba grodā 
dramaturģija un precīzās poētiskās 
detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo 
aprakstīto laikposmu, kas 
desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā 
realitāte, kurā augt, pieaugt un meklēt 
patiesību. 

 

 
 

Inguna Ula Cepīte 
 „Ulsika” 
 
Bērns neizvēlas savus vecākus, arī Ulsiks 
ne, bet meitenei ir laimējies piedzimt 
izcilu kordiriģentu – Ausmas Derkēvicas 
un Imanta Cepīša – ģimenē. Grāmata ir 
arī kultūrvēsturiska liecība par izciliem 
mūzikas dzīves sasniegumiem, 
personībām (gan vārdos nosauktajām, 
gan tikai nojaušamajām), īpaši par 
sieviešu kora “Dzintars” pirmajiem 
starptautiskiem sasniegumiem, 
neraugoties uz padomju totalitārisma 
režīmu Latvijā. Bet Ulsikam Ausma 
Derkēvica un Imants Cepītis ir mamma 
un tētis, līdz ar to lasītājiem atklājas šo 
personību ikdienu tuvplāni. 



 

 
 

Daina Avotiņa 
„Likteņmezgli” 
 
Lasītāju iemīļotās rakstnieces Dainas 
Avotiņas jaunā romāna pamatā ir 
aizraujošs un reizē lirisks konkrēta 
cilvēka dzīves un attiecību stāsts uz 
dramatisku laikmeta notikumu fona. 
“1938. gada pavasaris bija tāds pats kā 
visi pavasari – daudziem pilns ar gaišām 
cerībām, dažam arī ar šaubām un 
neziņu. Tas atnāca ļoti agri, tomēr bija 
silts un jauks. 
Bija ataususi labestīga jaunas augsmes 
diena. Viņa, Pētera Silpura, 
lauksaimniecības skolas pabeigšanas 
diena, no kuras viņš tik daudz bija 
gaidījis un cerējis. Bija licies – viņš 
pabeigs šo skolu, un tad tikai sāksies 
īstā dzīve… 
 

 

 

Žans Pols Didjēlorāns 
„Lasītājs vilcienā 6.27” 
 
Mīlestība un arī dzīve ir ceļojums… 
Belnēna Velmola dzīve nav apskaušanas 
vērta. Viņš strādā papīra un atkritumu 
pārstrādes rūpnīcā darbu, ko ienīst, un 
šajā dzīvē viņam ir tikai viens prieks. 
Katru dienu, iekāpis vilcienā pulksten 
6.27, viņš skaļi lasa fragmentus no 
grāmatu lappusēm, kuras paglābis no 
monstrozās papīra pārstrādes iekārtas. 
Un tikai pēc tam, kad viņa rokās nejauši 
nonāk jaukās Žilī dienasgrāmata, sāksies 
arī viņa patiesais ceļojums… Žana Pola 
Didjēlorāna darbi novērtēti ar 
Starptautisko Hemingveja balvu. 
“Lasītājs vilcienā 6.27” ir viņa pirmais 
romāns, un tā izdošanas tiesības 
iegādājušies jau vairāk nekā 25 valstu 
izdevēji. 



 
 

Magda Sabo 
„Mirklis” 

Vēsturiskais romāns "Mirklis" ir senās 
Romas literārā klasiķa Vergīlija slavenā 
eposa "Eneīda" mūsdienu traktējums. 
Magda Sabo meistarīgi ataino sendienu 
notikumus, kas vēsta par Trojas krišanu 
un Romas dibināšanu, piešķirot tiem 
pavisam taustāmu klātesības garšu un 
radot mūsdienu lasītājā dziļu emocionālu 
pārdzīvojumu, ar līdzjūtību un bailēm 
sekojot galvenās varones Kreūsas 
liktenim. Līdzīgi Mārgaretas Atvudas 
"Pēnelopiādei", Magdas Sabo "Mirklis" 
atdzīvina senās leģendas un vairāk nekā 
2000 gadus vēlāk liek lasītājiem atkal 
iemīlēt "Eneīdu". 

 

 

 

Džons Grišams 
„Teodors Būns. Bēglis” 
 
Ekskursijas laikā Vašingtonā Teo, 
braucot ar metro, ierauga pazīstamu seju 
– Pītu Dafiju, kurš tiek turēts aizdomās 
par sievas slepkavību. Vīrietis pirms 
kāda laika ir aizbēdzis no Stratenburgas 
un vairs nekur nav manīts. Tagad Pīts 
Dafijs ir iekļauts FIB desmit meklētāko 
noziedznieku sarakstā un par viņa 
atrašanu apsolīta liela naudas prēmija. 
Teo rīkojas ātri, un Dafijs tiek nogādāts 
atpakaļ uz Stratenburgu, lai stātos tiesas 
priekšā. 
Džons Grišams arī šajā – piektajā – 
grāmatā par Teo Būnu ar sev raksturīgo 
prasmi uzturēt neziņas pilnu spriedzi 
liek lasītājam aizrautīgi šķirt lapu pēc 
lapas, lai kļūtu par liecinieku zēna 
intuīcijai, rīcībai un, kā nu ne, arī 
triumfam.  
 
 
 



 
 

Olivjē Burdo 
„Gaidot Bodžanglu” 
 
Gaidot Bodžanglu ir kaislīgs un neprāta 
apvīts mīlasstāsts, kura galvenie varoņi – 
Žoržs un viņa gaisīgā, mūžam jautrā 
sieva – kopā ar savu dēlu šķietamā 
bezrūpībā virpuļo pa dzīvi Ninas Simones 
dziesmu pavadībā. Romāna nosaukumā 
ietverta atsauce ne tikai uz sešdesmito 
gadu leģendāro dziesmu Mr.Bojangles, 
bet arī uz Semjuela Beketa slaveno 
absurda lugu Gaidot Godo, tas mudina 
padomāt, kurp aizvilina mūžīgas alkas 
pēc prieka, mīlas un piepildījuma. 
Olivjē Burdo pēc šī romāna iznākšanas 
2016.gadā no nevienam nezināma autora 
acumirklī kļuva par literāro sensāciju 
Francijā. Šajā apburošajā, eleganti 
uzrakstītajā grāmatā viņš meistarīgi 
savijis naivu bērna balsi un tēva 
poētisko, nostalģijas caurstrāvoto 
vēstījumu, kas perfekti balansē starp 
komēdiju un traģēdiju, atklājot, cik 
skaista ir dzīve un cik tās skaistums 
gaistošs. 
 

 

 

Anna Toda 
„AFTER. Laimīgi mūžu 
mūžos” 
 
Tesas un Hārdina dzīve vienmēr ir bijusi 
satricinājumu pilna, taču katrs 
pārbaudījums saikni starp viņiem ir 
padarījis tikai stiprāku. Gaismā atkal 
nāk tumši pagātnes noslēpumi, kas 
šķietami bezjūtīgo Hārdinu ievaino līdz 
sirds dziļumiem, un arī Tesa piedzīvo 
traģēdiju. Meitene atskārš, ka viņi kļūst 
arvien līdzīgāki viens otram, un beidzot 
tiešām saprot Hārdina dziļo skumju un 
cietsirdības iemeslus.  
Vai viņi tiks pāri jaunajiem 
pārbaudījumiem, vai Tesa izglābs 
Hārdinu un... pati sevi? 
“Te nu mēs esam – AFTER sērijas beigās. 
Bet kas šis ir bijis par ceļojumu! Kaisles 
viesulis, kalnu brauciens cauri visam 
jūtu un emociju spektram. Anna Toda 
noslēguma grāmatā atraisa visus drāmas 
mezglus, un droši var teikt, ka to lasīsiet 
aizturētu elpu.” 
 



 

Dens Brauns 
„Sākums” 
 
Bilbao, Spānija 

Roberts Lengdons, Hārvarda 
Universitātes simboloģijas un reliģiskās 
ikonoloģijas profesors, ierodas 
ultramodernajā Gugenheima muzejā 
Bilbao, kur paredzēts nozīmīgs 
pasākums – tur tiks pavēstīts par kādu 
atklājumu. 

Edmonds Kiršs – viens no Lengdona 
pirmajiem studentiem Hārvarda 
Universitātē, miljardieris un futūrists, 
grasās nākt klajā ar pārsteidzoši 
apjomīgu atklājumu, kas palīdzēs rast 
atbildi uz diviem būtiskākajiem 
jautājumiem par cilvēces pastāvēšanu. 

Taču rūpīgi ieplānotais vakars pēkšņi 
pārvēršas haosā, un Kirša vērtīgajam 
atklājumam draud briesmas izgaist uz 
visiem laikiem... 

Lengdons ir spiests izmisīgi bēgt no 
Bilbao kopā ar Ambru Vidalu, eleganto 
muzeja direktori, kura kopā ar Kiršu 
veidojusi šo provokatīvo pasākumu. 

  

 

 

Kārlina Pērvisa 
„Bērns jaunā ģimenē” 
 
Bērna adoptēšana ģimenē vienmēr ir 
priekpilns brīdis. Tomēr daži adopcijas 
gadījumi rada unikālus izaicinājumus. 
Lai bērnu patiešām pieņemtu un 
izprastu viņa īpašās vajadzības, 
nepieciešamas rūpes, uzmanība un 
iejūtība. Tas attiecas arī uz gadījumiem, 
kad bērns pēc vecāku šķiršanās nonāk 
mātes vai tēva jaunajā ģimenē vai ir 
cietis no vardarbības vai traumas. 
"Kad kļuvām par adoptētājiem, ģimenē 
jau audzinājām divus bērnus un 
uzskatījām, ka mīlestības pietiks arī 
pieņemtajam bērniņam. Drīz sapratām, 
ka ir nepieciešama dziļāka izpratne par 
to, kādu postu bērnam nodarījusi īsajā 
dzīvē gūtā trauma, – tikai tad spēsim 
viņam mīloši palīdzēt. Grāmatā “Bērns 
jaunā ģimenē” guvām praktiskus 
ieteikumus, kā apieties ar mūsu bērna 



visdziļākajām sāpēm un vajadzībām. Tā 
kā enkurs mūs noturēja pat 
visstiprākajās vētrās." Vēsma Sandberga, 
adoptētāja, “Latvijas Kristīgā alianse 
bāreņiem” valdes priekšsēdētāja. 
Grāmatas autori ir psihologi, kuru 
specializācija ir adopcija un pieķeršanās. 
 

 

 
 

Anna Bikova 
„Patstāvīgs bērns vai 
kā kļūt par "ideālu 
mammu"” 
 
Šī ir gudra, labestīga grāmata par to, kā 
kļūt par labu mammu, kas savam 
bērnam iemāca dzīvē būt patstāvīgam. 
Autore aicina padomāt, saskatīt 
analoģijas un pievērst uzmanību 
agrākiem notikumiem un iespējām 
atteikties no dažādām iepriekš 
pieņemtām likumībām. Grāmata palīdzēs 
cilvēkiem, kuri cieš no vecāku 
perfekcionisma, atbrīvoties no uzmācīgās 
vainas sajūtas, kas neveicina 
harmoniskas attiecības ar bērniem. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Vilnis Purēns 
„Kā attīstīt 
kompetenci” 
 
Rokasgrāmata skolotājiem tapusi, 
autoram darbojoties jauno mācību 
priekšmetu standartu izstrādes procesā 
un apkopojot atziņas, kas varētu 
detalizētāk skaidrot, papildināt un 
bagātināt oficiālo piedāvājumu, kā arī 
akcentēt piemirsto, rosināt skolotājus 
gatavoties radošam darbam. Materiāli 
vākti kā Latvijā, tā ārvalstīs. Grāmatas 
ievada nodaļas piedāvā ieskatu 
kompetences jēdziena attīstībā un 
izmantošanā izglītības jomā, aplūko 
metožu un stratēģiju būtību. Grāmatas 
tālākās nodaļas pievēršas caurviju 
prasmēm. Autors sniedz teorētisku 
ievadu, kas palīdz izprast katras caurviju 
prasmes komponentu būtību. Tālāk seko 
metodiski ieteikumi un metožu piemēri. 
Grāmatas noslēgums veltīts kompetences 
attīstības vērtēšanas principiem. 
Grāmatā ir arī daudz vēsturiska 
materiāla, kas palīdz izprast didaktikas 
attīstības tendences, un vienlaikus 
parāda, ka daudzi paņēmieni un 
metodes, kas aktualizēti tagad, 
skolotājiem jau ir bijuši pazīstami.  
 
 

 

 
 

Diāna Karaša 
„Latviešu sadzīves 
tradīcijas un godi” 
 
Bagātais latviešu tautas kultūras 
mantojums - gadskārtu ieražas, ģimenes 
godu tradīcijas, sadzīves paražas un 
ticējumi, tautasdziesmu bagātais pūrs 
un tautas tērpu daudzveidība - ir 
vērtības, kas rūpīgi kopjamas un 
saglabājamas nākamajām paaudzēm. 
Dzīvesgudrība un radošums lai palīdz šīs 
grāmatas lasītājiem gadsimtos uzkrātās 
zināšanas un tradīcijas iekļaut ikdienas 
un svētku norisēs, ļauj apzināties 
latviskumu un tautas gudrības avotus. 
 



 
 

 


