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Juvals Zommers  

„Lielā sīkbūtņu grāmata” 
 
Lielā ilustrētā grāmata iepazīstina 

lasītājus ar sīkbūtnēm, kuras lido, rāpo, 
kož un dzīvo kopā ar mums uz Zemes.  
Interaktīvajā “Lielo sīkbūtņu grāmatā” 

starp vabolēm, mušām un tārpiem 
iekļauti arī izzinoši fakti, kurus 

palīdzējusi apkopot sīkbūtņu eksperte 
Barbara Teilore, vispirms iepazīstinot ar 
sīkbūtņu dzimtas koku, bet pēc tam 

sīkāk apskatot vaboles, mārītes, 
tauriņus, skudras, bites, zirnekļus utt, 
pamazām atklājot, kas dzīvo mūsu mājās 

un dārzos, uz pusdienu šķīvja.  Lai 
izzināšanas process kļūtu vēl 

aizraujošāks, autors lasītājiem devis 
interaktīvu uzdevumu. 
 “Lielā sīkbūtņu grāmata” būs kā 

palielināmais stikls tā īpašnieka rokās. 
Izklaidējošs, skaists mākslas darbs 
bērniem no 4 gadu vecuma un viņu 

vecākiem.  
 

 

 
 

Huans Arhona. Lusiano 

Losano 
„Govs” 
 
Grāmatas galvenā varone ir GOVS, kura 
vienu dienu aktīvi piedalās kādas 

pilsētiņas ikdienas dzīvē, sākot no agra 
rīta līdz pat vēlaj naktij. Govs klātbūtne 
visdažādākajās pilsētas dzīves situācijās 

ir ļoti nozīmīga – govij izdodas izglābt 
krītošus logu mazgātājus, aizturēt 

laupītājus, iemidzināt zīdaini un ……. 
apkarot birokrātiju pilsētas mērijā. 
Autors uz apkārtējo pasauli, tās ikdienas 

kņadu skatās caur bērna acīm un iztēli, 
atgādinot mums, pieaugušajiem, ka ļoti 

bieži bērni spēj redzēt lietas un 
notikumus, kuras pieaugušo acīm ir 
apslēptas. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Rainis 
„Visi desmit” 
 

Ar Raiņa dzejoļa “Visi desmit” palīdzību 

bērni lieliski varēs apgūt skaitļus no 
viens līdz desmit. Grāmatiņas jaukās 
ilustrācijas palīdzēs bērnam izveidot 

priekšstatu par skaitļiem. 
 

 

 

 

 

Maikls Bonds 
„Pasaka par peļu pili” 
 

Reiz brīnumjaukā leļļu namiņā mitinājās 

kupla peļu saime. Taču kādu dienu 
notika kas negaidīts… Lasi šo sirsnības 
un mīļuma caurvīto stāstu un dzīvo līdzi 

pelīšu gaitām, kurās palīdzēs iejusties 
Emīlijas Satonas brīnišķīgās ilustrācijas! 



 
 

Anita Kreituse 

„Puika, kas zīmēja kaķus” 
 

“Puika, kas zīmēja kaķus” ir grāmata, 
kurā vizuālais tēls mijiedarbojas ar 

pasakas tekstu un ilustrācijas kļūst par 
patstāvīgu grāmatas slāni un veido 

jaunu dimensiju, tādējādi rosinot 
lasītāja/skatītāja fantāziju un dodot 
viņam iespējas personīgai interpretācijai.. 

Kādā mazā Japānas lauku ciematā 
dzīvoja nabadzīgs, taču ļoti krietns un 

godprātīgs zemnieks ar gādīgu un 
iejūtīgu sievu. Viņiem bija septiņi dēli, no 
kuriem jaunākais ik mīļu brīdi nodevās 

zīmēšanai. Viņš zīmēja vienmēr un visur, 
turklāt tikai un vienīgi kaķus.  
Pēc japāņu pasakas motīviem , tulkojusi 

Renāte Punka 
 

 

 
 

 

  

 Mollija Viganda 

„Atpūta no tehnoloģijām” 

 
Tehnoloģijas bērniem palīdz ātri iegūt 
informāciju, mācīties, izklaidēties un pat 

iedraudzēties ar cilvēkiem no citām 
pasaules malām. Tās pārvar attālumu 

starp cilvēkiem, bet, no otras puses, var 
ierobežot tiešu saskarsmi ar citiem 
bērniem un ģimeni. Grāmatiņā “Atpūta 

no tehnoloģijām” atradīsiet idejas, kā 
bērniem saglabāt mērenības principu, 

apgūstot milzīgo tehnoloģiju pasauli. 
Vecāki, nolieciet malā savus tālruņus un 
datorus, ejiet parotaļāties, parunājieties 

ar savu bērnu! Laiks, ko pavadāt kopā, ir 
vērtīgākais jūsu dzīvē!  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Māra Viška 
„Baltais lācis” 
 
"Baltais lācis" ir piedzīvojumiem bagāta 
bilžu grāmata, ko sadarbojoties radījuši 

trīs autori: māksliniece Māra Viška, 
pasakas autors Uldis Daugaviņš un 

pavārs Mārtiņš Sirmais. Šī pasaka 
bērniem un vecākiem sola tikpat 
aizraujošus piedzīvojumus arī virtuvē. 

 Domājot par savu bērnu, kas nelabprāt 
ēd garlaicīgos pieaugušo ēdienus, 

māksliniece Māra Viška reiz atcerējās, kā 
bērnībā kopā ar draudzeni spēlēja 
šefpavāres, krāva uz sviestmaizēm 

dažādu produktu tornīšus un sauca šo 
spēli par “Balto lāci”. Viņa nolēma 
gatavot kopā ar bērnu, izgudrot ēdienam 

īpašus stāstus un gatavo ēdienu izkārtot 
kā attēlu. Ēdiens uzreiz kļuva 

interesants un bija radusies arī ideja 
bilžu grāmatai, ar kuras ieceri un 
zīmējumiem māksliniece 2014. veiksmīgi 

piedalījās pirmajā Rīgas bilžu grāmatu 
kvadrinnālē “Attēlu stāsts”. 
Uldis Daugaviņš uzrakstījis pasaku.  

 

 

 
 

Uldis Auseklis 

„Kaķēns margrietiņās” 
 

Šajā grāmatā Uldis Auseklis ir palicis 
uzticīgs pamatvērtībām – dabai, ģimenei, 
ģimeniskumam, pasaules izziņai, 

Latvijai, tās dabai, pilsētiņām un 
ciematiņiem. Dzejas krājumā ienākuši 

daudzi jauni tēli. Krājums būs ļoti 
noderīgs palīgs arī literatūras 
skolotājiem, jo dzejnieks eksperimentē ar 

dažādām dzejas formām – trioletām, 
sonetiem, septimām un citām. 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 
 

Džeina Klārka 
„Kaķu meitiņa Pūciņa” 
 
Ko dara ārsti un viņu mazie pacienti 
dzīvnieciņu pasaulē? To pašu, ko cilvēku 

pasaulē. 
Grāmatu sērijas “Daktere Mince steidz 

palīgā” varoņi ir dzīvnieku mazuļi, 
kuriem, gluži tāpat kā cilvēku bērniem, 
laiku pa laikam nepieciešama ārsta 

palīdzība. Viņu glābēja ir prasmīgā 
daktere kaķene Mince ar savu palīgu – 

peļu puisi Graudiņu. 
Lasot par dzīvnieciņu piedzīvojumiem, 
cilvēku bērni uzzinās, ka zobārsta 

kabinetā nenotiek nekas briesmīgs, kā 
jākopj zobiņi, ka, rīkojoties ap 
cepeškrāsni, jāuzvelk virtuves cimdi, ka 

nevajag pārēsties, pat ja našķi ir ļoti 
gardi, ka automašīnā vienmēr 

jāpiesprādzējas un daudz citu derīgu 
gudrību. 
 

 

 
 

Džeina Klārka 

„Trusītis salātiņš 
 

Ko dara ārsti un viņu mazie pacienti 
dzīvnieciņu pasaulē? To pašu, ko cilvēku 
pasaulē. 

Grāmatu sērijas “Daktere Mince steidz 
palīgā” varoņi ir dzīvnieku mazuļi, 
kuriem, gluži tāpat kā cilvēku bērniem, 

laiku pa laikam nepieciešama ārsta 
palīdzība. Viņu glābēja ir prasmīgā 

daktere kaķene Mince ar savu palīgu – 
peļu puisi Graudiņu. 
Lasot par dzīvnieciņu piedzīvojumiem, 

cilvēku bērni uzzinās, kādi piederumi 
atrodami ārsta somā, ka slimojot jādzer 

daudz ūdens, kā brauciena laikā 
izvairīties no nelabas dūšas, kāpēc pat 
maza brūcīte rūpīgi jānomazgā, kāpēc 

automašīnā vienmēr jāpiesprādzējas un 
daudz citu derīgu gudrību. 
Dažādos notikumus labāk uztvert 

palīdzēs savdabīgie attēli – īstu 
dzīvnieciņu fotogrāfijas zīmētā vidē un 

zīmētos apģērbos. 
 

  



 
 

 

Dzintars Tilaks 

 „Oki doki! Jeb kad mēs 
augām” 

 
"Kas ir viltotās košļenes, kādi ir 
vislabākie žurku slazdi un plūmju 

uzķeramie ķekši un kas ir "Spoku istaba" 
kaķiem... Tu to zini? Goč pendel - nezini! 

Man ir mani indiāņu stāsti, 
makšķernieka piedzīvojumi un ceļotāja 
dēkas. Es to visu esmu te izstāstījis un 

arī uzzīmējis. 
Pag, tu gribi zināt, kas ir oki doki? Mums 

oki doki nozīmēja viss kārtībā, labi, lai 
notiek, to pašu, ko tev nozīmē okey! Bet 
mūsu oki doki skanēja labāk, goč pendel 

(goda vārds) labāk, jo ...tas bija mūsu 
bērnībā. 
Šī grāmata lai ir veltījums maniem 

draugiem, ar kuriem kopā pavadīju 
savus bērnības gadus." 

Dzintars Tilaks 
 
 

 

 
 

 

Džeronīmo Stiltons 

„Gadsimta neprātīgais 

maratons” 

 
Džeronīmo Stiltons pieņēmis milzu 
izaicinājumu – noskriet maratonu, jā, 

patiešām 42 kilometrus un 195 metrus! 
Tas notiks Ledusversmes pilsētā, un ne 
velti to dēvē par gadsimta neprātīgāko 

maratonu. Taču Stiltonu nespēj apturēt 
ne sniegs, ne svelme, ne mušiņu 

uzbrukums, ne briesmīga smaka un pat 
vulkāna izvirdums ne! Kravas auto ar 
uzrakstu “Kritušo vācējs” var mierīgi 

doties projām.  
Grāmatas beigās ievietoti Herkula Roka 

padomi, kā lasītājs var kļūt tikpat 
sportisks kā īsta superpele. 

 

  
 

 



 
 

Sers Stīvs Stīvensons 
„Dodža kronis” 
 

Agata un Lerijs Mistēriji dodas savā 
pirmajā piedzīvojumā uz skaistāko un 

krāšņāko pilsētu Itālijā – Venēciju. Tur 
jāizseko kārtējā zādzība – karnevāla laikā 

nozagts zelta kronis, ko nesāja dodži 
senajā Venēcijā. Raibais karnevāls, 
šaurās ieliņas, kanāli un gondolas apbur 

detektīvus no pirmā brīža. 
Agata Mistērija ir 12 gadus veca meitene, 

viņai ir apbrīnojama atmiņ,a un viņa 
vēlas kļūt par detektīvromānu rakstnieci. 
Kopā ar brālēnu Leriju, kurš studē 

slavenajā detektīvu skolā Eye 
International, izseko un atklāj lietas un 
notikumus visur pasaulē – te pazudušu 

dimantu Amsterdamas ieliņās un 
Ņujorkā, te Ēģiptes plāksnes zādzību un 

Bengālijas pērles pazušanu, te 
slepkavību Parīzē pie Eifeļa torņa, te 
zādzība pie Niagaras ūdenskrituma, te 

pazudušo Dodža kroni Venēcijas 
karnevāla laikā, te kādu intrigu 
Holivudā. 

 

 
 

Timo Parvela 

„Muris un Vufs” 
 

Muris ir kaķis, un Vufs ir suns. Viņi 
dzīvo debeszilā mājā kalna galā, un 

turpat pakājē ir dīķis un ciematiņš, kurā 
mīt vista fon Ko, gotiņa Mūmiņa, zirgs 

Ījāns un citi draugi. 
Grāmatā ir divdesmit sirsnīgi un 
aizraujoši stāstiņi, kas ir lieliski 

piemēroti lasīšanai priekšā mazāka 
vecuma klausītājiem un patstāvīgai 
lasīšanai visiem skaistas un vērtīgas 

bērnu literatūras cienītājiem. 
 



 
 

Dagnija Dreika 

„Mūsu krasta sāga” 

 
"Visas pasakas ir patiesas, jo bez dzīves 
īstenības to nebūtu," teica svētais , kurš 
sēdēja pasaules koka zarā. "Arī tas, kas 

ir izdomāts pastāv." Un tas, kas nav- vēl 
taps. Redzemais top neskatāms, un 

otrādi. Augšā saknes, apakšā zari. Kad 
es laižos lejā, vispirms redzu galotni, pēc 
tam stumbru, tad pakāji. Vēsture ir 

apvērstība, lūkojot no saknēm uz augšu 
un atpakaļ." 

 

 
 

Žaume Kuponss. Liliana 

Furtuņa 

„Uzrodas Flata kungs” 

 
Jauna grāmata visiem sākumskolas 
puikām un meitenēm, kam patīk joki, 
asprātības, skolas dzīve un grāmatu 

lasīšana! 
Aguss Pianola ir ļoti kautrīgs un diezgan 

bezkaunīgs zēns, kurš patiesībā ir ļoti 
labs un jauks puika. Viņš zina, ka viņam 
vajadzētu sakārtot un iztīrīt savu istabu, 

bet viņš vienmēr gaida, kad mamma 
viņam to atgādinās, jo viņam nekad nav 
laika. Protams, istabā viss pazūd – 

bumba, video spēles, mājasdarbu 
burtnīcas…. bet dažreiz var arī kaut ko 

atrast. 
Taču kādu dienu Aguss iepazīstas ar 
Flata kungu, un viss mainās. Flata 

kungs ir mošķis, kuram patīk lasīt. Kopš 
viņš apmeties uz dzīvi Agusa istabā, 

pasaule viņam šķiet kļuvusi ne tikai 
jautrāka, bet arī labāka. Daudz labāka, 
taču briesmīgi juceklīga! 

 



 

 
 

Ulfs Starks, Anna Hēglunda 
„Proti svilpot, Juhanna?” 
 

Berram ir septiņi gadi un nav neviena 
vectēva. Viņa draugam gan tāds ir – viņš 

aicina zēnu ciemos, ņem līdzi makšķerēt 
un reizēm iedod piecas kronas. Berram 

šķiet, ka vectēvs ir ļoti nepieciešams, un 
draugs iesaka sev kādu sameklēt veco 
ļaužu aprūpes namā. 

Ulfa Starka grāmata stāsta par lieliskām 

lietām, ko puikas var darīt kopā ar vecu 
vīru: taisīt pūķi, skūt bārdu, slepus kāpt 
kaimiņa ķiršu kokā, svinēt dzimšanas 

dienu parkā, iemācīties svilpot… Tikai 
šīm sirsnīgajām attiecībām diemžēl ir 

atvēlēts maz laika, un mazajam Berram, 
kas solījis vectēvam nosvilpot viņa 
mīļāko dziesmiņu par Juhannu, nākas to 
izdarīt kapličā. 

Stāsts “Proti svilpot, Juhanna?” ir 
notikumiem bagāts, asprātīgs un 
emocionāli ļoti ietilpīgs, taču nav garš. 

Grāmatas apjoms un valoda ļauj bērnam 
samērā viegli tikt ar to galā, taču dod 
daudz vielas pārdomām. 

 

 

 
 

Džeims Patersons 

„Pamatskola. Mans brālis ir 
liels melis” 
 

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". 

 

 



 

 
 

Lelde Stumbre 
„Pūcīte ar zeltainajām 

acīm” 
 

Vai jums liekas, ka pavasaris un rudens 
pie mums atnāk tā vienkārši, bez kādām 
pūlēm un sarežģījumiem? Ka visi to vien 

gaida un par to priecājas? Izrādās, tā 
nebūt nav... Pūcīte ar zeltainajām acīm 
to zina vislabāk. 

Kad rūķis Snūķis ar trakajiem makaronu 
ēdājiem nozog pavasari un rudeni, 

Pūcītei nepieciešama palīdzība, lai tos 
izglābtu. Varētu palīdzēt Sēņu sieva – 
viņa ir laba un līdzjūtīga, taču ne vairs 

jauna. Varbūt talkā nāks 
divpadsmitgadīgā Anna?  

Grāmatas varoņi Asniņš un Rudīte, Zaļo 
aļģu tantiņa, rūķis Snūķis un kaija, 
vārdā Livingstone, tiek ierauti vētrainos 

notikumos. Un kas par to? Dzīve bez 
piedzīvojumiem ir garlaicīga. 

 

 
 

 

Anete Mīrsva 
„Samsona ceļojums” 
 
Matss un Samsons ir nešķirami 
draugi.Kad suns saslimst, zēns kopā ar 

viņu aizbēg no mājām, lai dotos garā un 
bīstamā ceļojumā pie vectētiņa Vējavicas 
– izgudrotāja un zintnieka, kurš dzīvo 

mazā, brīnumu pilnā namiņā meža vidū. 
Vai viņi laimīgi nonāks pie vectēva? Vai 

viņš zinās, kā glābt Samsonu? 
 



 

 

 
Ieva Samauska 

„Skaļā klase” 

 
Ievas Samauskas dzejas krājums 

jauniešiem “Skaļā klase” būs interesants 
VISA vecuma skolniekiem, jo dzejoļos 
katrs bijušais un esošais skolēns atradīs 

sev ko pazīstamu, izjustu un varbūt 
nedaudz piemirstu. Dzejas tematika 
aptver un atklāj skolas dzīves aktuālākās 

tēmas -Mīlestība, naids, draudzība, 
vientulība, veiksme/neveiksme mācībās 

un citas aktuālas skolas dzīves tēmas, 
un protams, netiek aizmirsts arī 
klasiskais  teiciens  “man nekas nav 

uzdots” :) ja vecāki atļaujas pavaicāt par 
rītdienas mācību aktualitātēm. 

Dzejas krājuma spilgots un oriģinālos 

zīmējumus veidojusi Vivianna Maria 
Staņislavska. 

 

 

 
 

Eva Ibotsone 

„Ceļojums uz Amazoni” 
 

Neaizmirstams, piedzīvojumiem bagāts 

stāsts par draudzību un brīvību. 
 

Bārene Maija nespēj vien sagaidīt, kad 
sāksies viņas jaunā dzīve tālajā Brazīlijā 
kopā ar radiniekiem, kurus nekad nav 

sastapusi. Viņa cer iegūt mīlošu ģimeni, 
ar ko dalīties aizraujošos piedzīvojumos 

džungļos, bet nonāk pie ļauniem un 
savtīgiem cilvēkiem kas baidās spert 
lieku soli ārā no mājas.  

Kad Maija iepazīstās ar noslēpumainu 
zēnu, kurš viens pats mitinās mežonīgās 
upes krastos, meitene pamazām atklāj 

neparastās zemes būtību un iemīl to no 
visas sirds. 

 

  



 
 

 

Džeikobs Grejs 
"Zvērači. Baltās atraitnes 

atriebība" 
 

Krā ir sakāvis draudīgo Audējvīru un 
uzveicis Mušu māti. Blekstounā beidzot 
vajadzētu justies droši visiem tās 

iemītniekiem – kā zvēračiem, tā 
cilvēkiem. 
Taču ir parādījusies jauna vārdotāja, 

kura grasās turpināt Audējvīra briesmu 
darbus. Saukta par Balto atraitni, šī 

zirnekļu zvērace ir apņēmusies iedzīt 
pilsētu atpakaļ noziedzības un baiļu 
laikmetā. Kad Blekstounas zvērači tiks 

ierauti cīņā par savām mājām, visiem, 
kurus Krā mīl, atkal draudēs briesmas. 

Un var gadīties, ka šoreiz zēnam 
neizdosies viņus pasargāt. 
 

 

 
 

 

Māris Rungulis. Kristians 

Brekte 
„Pastaiga mirušo pilsētā” 

 
Māra Runguļa vidējā skolas vecuma 

bērniem adresēto grāmatu "Pastaiga 
mirušo pilsētā. Pārupes spoku stāsti" 

ilustrējis Kristians Brekte. Šī grāmata ir 
oriģināls garstāsts ar pētniecisku 
mūsdienu folkloras bāzi. 

Humora un baiļu kombinācija šajā darbā 

atbilst bērnu psiholoģiskajai 
nepieciešamībai stāstos, rituālos un 
tradicionālos tēlos izjust, izdzīvot un 

"izspiest no apziņas" savas eksistenciālās 
bailes. Arī mākslinieks Kristians Brekte 

melnbaltos zīmējumos vizuāli interpretē 
"baiļu tēlu", izmantojot šo bērnu folklorā 
izmantoto paņēmienu – šausmīgā un 

komiskā apvienojumu.  

 
 

 



 

 
 

 
Silēna Edgāra. Pols Beorns 

„14-14” 
 

Adriēnam un Adrianam ir trīspadsmit 

gadu. Abi dzīvo vienā apkaimē Francijas 

ziemeļu reģionā Pikardijā un abiem ir 

vienas un tās pašas raizes: skola, 

ģimene, meitenes...  

Taču abus šķir laiks: Adriēns dzīvo 2014. 

gadā, savukārt Adrians – 1914. gadā.  

Pateicoties pie mājas uzstādītai 

noslēpumainai pastkastītei, zēni nejauši 

uzsāk saraksti, kas vēlāk pārvēršas īstā 

draudzībā. Diemžēl Adrians vēl nenojauš, 

ka pēc pāris mēnešiem sāksies Pirmais 

pasaules karš un viņa dzimtais ciems 

tiks izpostīts.  

 

 

 

 

 

 
 

Ulrīke Ruviša 
„Klikšķi ir visa tava dzīve” 
 

Hannai nav daudz draugu, un tādēļ 

ikdiena skolā nav vienkārša, taču, par 

laimi, viņai ir vēl otra dzīve. Sociālo tīklu 

viltus profilā meitene ir tāda, kāda 

vēlētos būt – jautra, asprātīga un 

populāra. Šajā profilā viņa publicē 

draiskas bildes un raksta šerpus 

komentārus. 

Līdz brīdim, kad kāds noskaidro 

meitenes patieso identitāti. Tad Hannas 

dzīve sāk atgādināt murgu, un ar steigu 

jāatrod risinājums… 

“Klikšķi ir visa tava dzīve ” sāk jaunu 

sēriju – LA zibstāsti tīņiem. Sērijā būs 

apjomā nelieli romāniņi pusaudžiem 

mīkstos vākos – ātri izlasāmi un viegli 

paņemami līdzi. 

 



 

 

Kārlis Vērdiņš 
„Tētis” 
 

Kārļa Vērdiņa grāmatu “Tētis” vērts lasīt 
arī pieaugušajiem, jo tā piedāvā dzejā 
ietvertu kritisku un ironisku sociālo 

lomu spēli, kas rosina bērnus un 
vecākus domāt par attiecībām ģimenē. 

Šajā krājumā īpaši svarīgs tēls ir tētis, 
kuru daudzos dzejoļos ķer tradicionāli 

izsmējīgas bultas - kroga varonis ar “alus 
zobiem”, tukšu solījumu bārstītājs, 

agresīvs autobraucējs… Tikpat 
tradicionāli pretsvars viņam varētu būt 
mīļā un pareizā māmiņa. Taču Vērdiņš 

spēlē pēc citiem noteikumiem - visi šie 
stereotipi, groteski pārspīlēti, pārvēršas 

smieklos, tādējādi tiek pārvarēti un pat 
aizstāti ar aizkustinošu siltumu un 
savstarpēju uzticēšanos. Ar smaidu 

autors izspēlē “mainīto lomu” spēli - 
mīļais tētis mājās audzina dēlu, bet 
māmiņa ir tā, kas iet pelnīt naudu. 

 

 

 
 
 

Linda Šmite 
„Rainītis” 
 
Rakstniece Linda Šmite par sevi un 

saviem darbiem stāsta: 
“Ikdienas gaitās esmu skolotāja un divu 

meitu mamma. Rakstu kā 
pieaugušajiem, tā bērniem. Kopš 2009. 
gada iznākušas deviņas grāmatas. 

Radīt daiļdarbu man nozīmē vairot 
sievišķo enerģiju un kaut nedaudz 
apgarot matēriju. Svarīgi, lai tas, ko 

rakstu, būtu liriski, dvēseliski. Manus 
darbus vieno aicinājums radīt 

skaistumu, dāvāt no sevis citiem, skatīt 
pasauli kā ērglim no kalna virsotnes, 
nevis kā kurmim no alas.” 

Arī “Rainītis” ir dziļi dvēselisks darbs, 
kurš tomēr vēsta par mūslaiku dzīves 

visaktuālākajām problēmām. Stāsts par 
astoņgadīgo zēnu Raineru, kuru dzīve 
nav saudzējusi, toties Neredzamais 

Spēks apveltījis ar īpašu redzējumu, 
nespēs atstāt vienaldzīgu nevienu 
lasītāju – ne jaunu, ne dzīves līkločus 

pieredzējušu. 

 



 

Marija Turtšaninova 
„Marēsi. Sarkanā klostera 

hronika” 
 
Zviedrijā dzīvojošās somu rakstnieces 
Marijas Turtšaninovas fantāzijas žanra 
romāns “Marēsi” ir pirmais no trīs 

romānu triloģijas “Sarkanā klostera 
hronikas”.  

Romāna sižets risinās izdomātā Mēnosas 
salā, kurā atrodas Sarkanais klosteris. 
Marēsi ir klostera iemītniece, kas tur ir 

nokļuvusi tāpat kā daudzas citas 
meitenes, bēgot no bada, vajāšanas vai 

kādas citas nelaimes. Sarkanajā klosterī 
valda ideāla matriarhāla sabiedrība ar 
brīvu atmosfēru, kas mudina iemītnieces 

pievērsties savu talantu attīstīšanai un 
zināšanu iegūšanai. Dzīvojot klosterī, 
iejūtoties tā ikdienā un valdošajā 

atmosfērā, romāna galvenā varone 
Maresī pirmoreiz dzīvē apzinās, ka viņas 

aicinājums ir zināšanu apguve un 
grāmatas.  
Klostera mierīgā dzīve tiek pārtraukta un 

satricināta kādā pavasara rītā. Salā 
ierodas jauna meitene Jaī, kura bēg no 

sava tēva un glabā tumšus noslēpumus, 
kuri apdraud Sarkanā klostera 
pastāvēšanu.  

 

 

Dace Vīgante 

„Ledus apelsīns” 
 
Grāmatā “Ledus apelsīns” apkopoti 

smalki izjusti un psiholoģiski precīzi 
stāsti par cilvēkiem, kuru dzīves veidojis 

20. gadsimts – laiks, kad cilvēki mācēja 
runāt pusvārdos, bet katrs pieskāriens 
bija gan smagāks, gan svarīgāks nekā 

šodien. Bērna dzīves it kā mazās, bet 
patiesībā tik nozīmīgās drāmas, 
pieauguša cilvēka mēģinājumi izprast 

pagrieziena punktus savā dzīvē – it viss 
tiek izdzīvots skaudri, bet teju vai 

nemanāmi. Un, lasot šos stāstus, šķiet, 
ka arī tagad mēs esam saglabājuši spēju 
ne vien nepateikt visu, kas uz sirds, bet 

arī – šo nepateikto saprast. 
Garstāstā "Ledus okeāns" autore 

psiholoģiski precīzi ataino izsūtīšanas 
sekas trīs sieviešu – vecmāmiņas, mātes 
un meitas – dzīvēs.  

 



 

 

 
 

Oidira Ava Olafsdotira 
„Rabarberu sarkanais” 
 

"Rabarberu sarkanais" ir stāsts par 

meiteni, vārdā Augustīne, kas nav tāda 

kā visi citi bērni. It bieži viņa dodas pie 

jūras uz savu melno smilšu pludmali vai 

uz augstienē ierīkotu rabarberu dārzu, 

kura platās lapas slēpj kādu senu 

noslēpumu... Koši sarkans rabarberu 

ievārījums, kura recepti uzzinām no 

romāna lappusēm, uzjunda atmiņas par 

vienas vasaras īso deju, kurā griezušies 

putnu vērotāja un vaļu pētnieks. Māti 

zinātnieces gaitas ir aizvedušas tālu 

dienvidos, un viņas attiecības ar meitu ir 

tuvu-tāls vēstuļromāns. Augustīne dzīvo 

savā skaitļu, vārdu un dziesmu pasaulē, 

pavisam tiešā dabas tuvumā, līdzās 

augiem, putniem un vējiem, ar skatu uz 

Kalnu, kura aicinājums ir viņas mūža 

lielākais sapnis, ceļš uz mērķi un 

atbrīvošanos. 

 

 

 

Ilga Raščevska 

„Norakstītie” 
 

Valdone ir mazs pagastiņš uz novadu 
robežas. Un dzīve te rit līdzīgi kā jebkurā 

citā vietā Latvijā. Romānā atklājas četru 
ģimeņu likteņi. Mūžīgā pabalstu 
diedelētāja Māra, viņas vīrs černobilietis 

Aldis un bērni Egmārs un Uldis – tie 
Mārai no pirmā vīra. Uz kopīgu 

pasēdēšanu pie glāzītes vienmēr gatavie 
kaimiņi – Guntis un viņa kādreiz tik 
piemīlīgā un čadīgā rudmate Sofija. Dievs 

vien zina, ko pa to laiku dara viņu bērni 
Reinis, Andris un mazā Madariņa. Zenta 
un viņas vīrs tālbraucējs šoferis Visvaldis 

gan no tiem dzērājiem turas pa gabalu. 
Viņi savam vienīgajam dēlam 

Zigmundam gatavi nopirkt un sagādāt 
itin visu. Juris un Elza izaudzinājuši 
divas meitas un pastarīti Oskaru, kam 

iepatikusies smukā Karīna – bet visiem 
taču zināms, kāda bijusi viņas māte! Tik 

dažādas dzīves kā slikti satīti dzijas 
kamoli, – saņerkstījušās, sapinušās, 



kožu saēstas; neko lāga no tādiem vairs 
nenoaudīsi. 
Taču reizēm kaut kas izjauc ikdienas 

ritmu. Negaidīti notikumi kā upē iekritis 
koks, nobremzē un atsviež atpakaļ 

straumes plūdumu, un visa draza, ko 
upe mierīgi būtu aiznesusi uz jūru, 
sakrājas un paliek turpat, pašu krastā. 

Un tikai tad ieraugām, cik pārsteidzoši 
daudz ir vienkārši izmestā, noliegtā un 
nesakārtotā tajā, ko sauc par dzīvi. 

Varbūt kaut ko vēl var savākt, izvērtēt 
vai saglābt. Kamēr nav par vēlu... 

 
 

 

 

 

Entonijs Dors 
„Mums neredzamā gaisma” 
 
  Marīlora Leblanka ar tēti dzīvo Parīzē 
netālu no Nacionālā dabaszinību muzeja, 

kurā viņš strādā par atslēgu meistaru. 
Sešu gadu vecumā meitene zaudēja redzi 
un tētis viņai no koka uztaisīja pilsētas 

miniatūru modeli, lai Marīlora var 
iemācīties ceļu pilsētā.  

Karadarbībai tuvojoties, tiek glābti 
muzeja vērtīgākie eksponāti, izgatavotas 
dārgakmeņu kopijas. 

Marīlorai ir divpadsmit gadi, kad nacisti 
okupē Parīzi un viņa ar tēvu dodas uz 

Senmalo pie viņas tēvoča. Viņiem līdzi ir 
kopija vienam no vērtīgākajiem muzeja 
dārgakmeņiem, kuru iegūt kāro daudzi. 

Kādā Vācijas pilsētā uzaug Verners 
Fennigs. Viņš aizraujas ar radioaparātu 
labošanu. Karam sākoties, Verneram tiek 

uzdots atklāt pretošanās kustības 
slepenos raidītājus. Meklējumi viņu 

aizved uz Senmalo. 
Divas dzīves 
Divi stāsti, kas kādā brīdī saplūst 

vienā... 
 



 

Emma Klaina  
„Meitenes” 
 

Ir 1969. gada vasaras sākums 
Kalifornijā. Eva Boida ir parasta 

pusaudze, kas centīgi atdarina žurnālos 
redzamās laimīgās sievietes un sapņo par 

“īsto dzīvi”. Evas sīkā pasaulīte 
saviļņojas, kad viņas skatienu piesaista 
trīs meitenes – satraucoši skaistas, 

bezrūpīgas, mazliet biedējošas. Pēc pāris 
dienām Eva nonāk pakalnu ieskautā 

rančo, kur mājo mežonīgi bērneļi, 
apreibuši puiši, meitenes skrandainās 
kleitās un viņš, Rasels. Vīrietis, ar kuru 

visām bijis sekss, kura plauksta 
patīkami, bet stingri iespiežas Evas 
mugurā, aicinot viņu uz koku ēnā 

noparkoto treileru... 

Jā, rančo iemītnieki mīl cits citu ar 

bērniem piemītošo šķīstību, brokastīs 
dzer apelsīnu sulu ar LSD, neskaita ne 
minūtes, ne stundas. Apsēsta ar šo 

idillisko dzīvi, Eva nemana, kā pieklust 
viņas sirdsapziņas balss... 

 

 

Merisa Meijere 

„Sindera.” 
 

Jauniešu fantāzijas un fantastikas 
romānu popularitāte ir fenomens, kas 
tiklab pasaulē kā Latvijā nerimst jau 

kuro gadu – samērā īsā laikā cita citai 
sekojušas tādas populāras sērijas kā 

“Krēsla”, “Bada spēles”, “Mortal 
Instruments”, “Prinča līgava” un citas, 
kuras tulkotas arī latviski un kurām ar 

aizrautību sekojuši līdzi ne tikai jaunieši, 
bet arī citu paaudžu  

Nosaukums “Sindera” kaut ko atsauc 

atmiņā. Nu pareizi: “cinder” angliski – 
“pelni”, “Cinderella” – Pelnrušķīte. Arī uz 

grāmatas vāka redzamā košsarkanā 
kurpīte rada asociācijas ar labi zināmo 
pasaku. Taču autores radītā varone, 

sešpadsmitgadīgā Sindera, ir pavisam 
citāda Pelnrušķīte – Pelnrušķīte, kura 

mīt tālas nākotnes pilsētā Jaunpekinā, 
meitene, kurai kristāla kurpītes vietā ir… 
mehāniska pēda.  



Sēriju “Mēness hronikas” lasīt ir īpaši 
aizraujoši divu iemeslu dēļ: lasītājs 
vienlaikus saspringti seko varoņu 

piedzīvojumiem un ar interesi meklē 
tekstā atjautīgi iešifrētās paralēles ar 

pasaku. Sērijas pirmajai grāmatai sekos 
vēl trīs – “Skārleta”, “Kresa” un “Vintera”  

 

 

 

Ilze Eņģele 

„Sektors 18-08” 
 

Draugu pulciņa – piecu jauniešu – 

Skolas gaitas ir tikko beigušās, taču viņi 
pret savu gribu ielaužas Kosmosa 

kreiserī, kuram jādodas bīstamā 
glābšanas misijā. Tāpēc atgriešanās 
mājās uz Zemes viņiem pagaidām tiek 

liegta. Taču paiet laiks, un piespiedu 
ceļojums starpzvaigžņu telpā pārvēršas 

piedzīvojumā, kura sekas nav 
prognozējamas. Tomēr par notiekošo, bet 
– galvenais – par to, kas varētu notikt, ir 

jāuzņemas atbildība. Līdz šim 
nepieredzējušo jauniešu dzīve bijusi 
bezrūpīga, grūtību imitāciju viņi 

sastapuši vienīgi virtuālajā spēlē, kura 
savaldzinājusi teju visus planētas 

iedzīvotājus. Turpretī nu aci pret aci 
jāsastopas ar nodevību, mazdūšību, 
aizdomīgumu, varmācību – visu to, kas 

viņiem līdz šim bijis svešs un 
neizprotams. Pārsteidzoši, taču cilvēku 

rakstura negatīvās īpašības un netikumi 
ir nevis zuduši, bet gan tikai snauduši, 
lai piemērotā momentā izlauztos ar 

jaunu, negaidītu un varbūt absolūti 
graujošu spēku! 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Dace Judina 
„Septiņi vakari” 

 

Katrīna un Mārtiņš ierodas nesen 

nopirktajās “Ozolu” mājās, kas 

noslēpušās dziļi mežā. Pārkāpjot vecā 

nama slieksni, viņi atrod vecu 

mājasgrāmatu un nonāk it kā citā 

dimensijā – pazūd laiks, un nākamajās 

septiņās dienās jaunieši piedzīvo 

biedējoši reālas atklāsmes par to, kas 

pēdējo divsimt gadu laikā noticis ar šo 

māju un tās saimniekiem. Septiņi 

“Ozolos” pavadītie vakari izmaina jaunā 

pāra dzīvi, pārbauda viņu jūtu stiprumu 

un atsedz kāda rūpīgi glabāta noslēpuma 

plīvuru. 

 

 

 

 

Dagnija Dreika 
„Savējie” 
 

Romānā attēlotā būtne – antikvāre 

Švatluma no Jūrmalas, savas tautas 

vēstures pētniece – ir kā intuīcijas 

iemiesojums. Svarīga loma viņas dzīvē ir 

tradīcijām, dzimtai, ģenētiskajam 

mantojumam, savējiem. 

Viņas Visums ir kā milzīga senlietu 

krātuve, bet padomdevēja – savējo 

gudrību glabātāja Iza. Virtuvē, kura ir 

mitekļa centrs, saskaras pasaules (garīgā 

un taustāmā). Veča tur stāsta radiniecei 

visu, kas aizbildināmajai jāzina – par 

nerakstītiem nosacījumiem, ģimenes 

mantojumu un notikumiem, kas 

risinājušies šajā dzimtā. Līdz atklāj, kas 

jādara, lai atbrīvotos no nelietīga cilvēka 

tīklojumiem un mājā ienāktu laime. 

  

 
 



 

Rūta Šepetis 
„Jūras sāļums” 
 

Otrais pasaules karš tuvojas beigām, un 

tūkstošiem Austrumprūsijas bēgļu 

izmisīgi iet pretim brīvībai, turklāt 

daudziem no viņiem ir kas slēpjams. 

Bēgļu vidū ir arī Joana, Emīlija un 

Florians. Liktenis ir savedis viņus kopā 

šajā ceļā uz vienīgo cerību – kuģi 

“Vilhelms Gustlofs” –, un katrā noietajā 

šī ceļa posmā tiek pārbaudīts trijotnes 

spēks, drosme un savstarpējā 

uzticēšanās. 

Kad glābiņš jau šķiet tuvu, sākas 

traģēdija. Vairs nav svarīga ne dzimtene, 

ne kultūra, ne statuss, kad desmit 

tūkstoši kuģa pasažieru – viņu vidū arī 

bērni – ir spiesti cīnīties tikai par vienu: 

par savu dzīvību. 

Šis romāns, kurā stāstījums risināts no 

dažādu cilvēku skatpunkta un kurš būs 

ideāla lasāmviela romānu “Starp 

pelēkiem toņiem” un “Mums neredzamā 

gaisma” cienītājiem, balstās uz faktiem 

par bēgļu evakuācijas kuģa “Vilhelms 

Gustlofs” bojāeju 1945. gada 30. janvārī 

– vēsturē lielāko kuģa katastrofu. 

Līdzīgi kā romānā “Starp pelēkiem 

toņiem”, arī šeit Rūta Šepetis izgaismo 

maz zināmas briesmīgā kara detaļas un 

pierāda, ka cilvēcība un mīlestība var 

pastāvēt pat vistumšākajos vēstures 

brīžos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Māris Bērziņš 
„Gūtenmorgens. Otrreiz” 

 
Ja gribas paslinkot, bet negribas tajā 

atzīties pat pašam sev, ja tevī iezogas 

stindzinošā doma "ko citi par mani 

padomās?" un, pateicoties tai, tu kļūsti 

par nevainojamu, nopietnu pilsoni, ja 

gribas, lai tavs telefons, uzvalks vai 

nedēļas nogale būtu labāka nekā 

Krūmiņam, Bērziņam, Ozoliņam vai 

Liepiņam, ja kāds pēc sešiem vakarā tevi 

velk pie ledusskapja, tad zini – tevī arī 

dzīvo Gūtenmorgens. Bet – nekrīti 

panikā! – Gūtenmorgens mājoja arī Rainī 

un Aspazijā. Andris Keišs. 

 

 

 

Frēdriks Bakmans 

„Omce sūta sveicienus un 
atvainojas” 
 

Ikviens atceras vecmāmiņas mājas 

smaržu. Ikviens atceras viņas stāstītās 

pasakas. Bet vai visas vecmāmiņas mēdz 

braukt bez tiesībām un flirtēt ar 

policistiem? Nakts melnumā ielauzties 

zoodārzā? No balkona šaut uz 

garāmgājējiem ar peintbola šauteni? 

Septiņgadīgās Elzas Omce dara ne to 

vien. Daži viņu sauc par ekscentrisku vai 

pat par traku, bet Elza viņu uzskata par 

supervaroni, kuras īpašās spējas ir 

izdomāt stāstus par bruņiniekiem, 

princesēm, pūķiem un pilīm. Taču 

izrādās, ka varoņi un ļaundari nedzīvo 

izdomātās pasaku zemēs – tie mīt tepat 

aiz sienas.  
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VIZMA bELŠEVICA 
“Bille” 
 

Triloģija “Bille” iekļauta Latvijas Kultūras 
kanonā un LTV raidījuma “Lielā 
lasīšana” veidotajā latviešu iemīļotāko 

grāmatu sarakstā, tulkota zviedru un 
krievu valodā. 

Vizma Belševica: „Stāsts par Billi nav 
autobiogrāfija tiešā nozīmē. Man bija 
jāpastāsta par to, kā dzīvoja nomalē ļoti 

trūcīgi cilvēki, kam ulmaņlaiki nebija 
nekāda paradīze. Arī nekāds īpašs 

patriotiskums pie viņiem nebija manīts, 
bet nebija manīts arī tas, ka viņi sapņotu 
iekļauties Padomju Savienībā." 

Literatūrzinātnieks Raimonds Briedis: 
„Bille, pilnā vārdā Sibilla Gūtmane, vēro, 
jūt un domā laikā, kas ir traģiskiem 

notikumiem pārpilns, smags un 
nesaprotams pat pieaugušiem cilvēkiem. 

Bille, pretstatā citiem bērniem latviešu 
literatūrā, ir pilsētas bērns. „Pilsētas 
vāvere”, kā saka radu meitene Anita. 

Autore izvairās no nostalģijas par 
bērnības „zaudēto paradīzi” un, 
izmantojot savas atmiņas, rāda 

Grīziņkalnu un Gūtmaņu ģimenes dzīvi 
30. gadu beigās un 40. gados 75 

atsevišķos stāstos, kurus autore kārto 
hronoloģiskā secībā. (..) Vizmas 
Belševicas „Bille” ir vēstījums bez 

ilūzijām par pasauli un cilvēkiem, 
neapsolot, ka pasauli iespējams 

pārveidot, taču tajā iespējams saglabāt 
godīgumu un skaidru redzējumu.”  

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Reičela Meisija  Steforda 
„Brīvroku mamma” 
 

   Brīvroku pieeja nenozīmē atteikties no 
tehnoloģijām vai atstāt novārtā darbu un 
pienākumus. Brīvroku pieeja nozīmē 

dāvāt nedalītu uzmanību cilvēkiem, ar ko 
esam kopā, un mirklim, kurā dzīvojam. 

Reičela bija nogurusi no nemitīgā vāveres 
riteņa starp darbu, sabiedriskajiem 
pienākumiem un mājām. Viņa apjauta, 

ka steigas un aizņemtības dēļ tiek 
palaists garām patiesi būtiskais. Šī 

atziņa lika Reičelai pārskatīt savus 
paradumus. Viņa apzināti sāka 
samazināt tehnoloģiju un saziņas ierīču 

lomu savā ikdienā un atklāja, cik ļoti tie 
bija ietekmējuši viņas laimi un attiecības 
ar vistuvākajiem cilvēkiem. Virtuālo 

saziņu viņa centās aizstāt ar sirsnīgām 
cilvēciskām attiecībām. Savu cīņu ar 

uzmanības un laika zagļiem Reičela 
atspoguļoja blogā. Šie ieraksti kļuva 
neparasti populāri (mēnesī miljons 

lasītāju), tika pārpublicēti pat lielākajos 
ASV laikrakstos un izdoti bestsellerā 
"Hands Free mamma". 

Grāmatas autore ir amerikāņu speciālās 
izglītības skolotāja un mamma Reičela 

Meisija Steforda. Viņa sev atklāja metodi, 
kā atbrīvoties no laika un uzmanības 
zagļiem un dalās tajā ar lasītājiem.  

Pievienojieties Meisijai! Sāciet dzīvot 
brīvroku režīmā un esiet kopā ar saviem 

mīļajiem! Jūs piedzīvosiet 
neaizmirstamus brīžus, tiklīdz ar pilnu 
uzmanību pievērsīsieties ikkatram no 

tiem. 

 

 

 


