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“Kas patīk trusītis?” 
 
Uzzini, kas trusīšiem rada vislielāko prieku! Šajā 
jaukajā grāmatiņā atradīsi daudz sirsnīgu zīmējumu 
un aizraujošu taustes elementu. 
Tulkojusi Linda Kalna. 

 

 

 

 

Lodziņu grāmata “Mūū” 
 
Paver atlokus un iepazīsti lauku sētas iemītniekus! 

 

 

 

 

“Atrodi un mācies! Dzīvnieki.” 
 
Rosības pilnajās lappusēs meklē vardes, pingvīnus, 
krokodilus, lāčus un vēl citas radības. Tad pacel 
atlokus un uzzini interesantus faktus par dažādiem 
dzīvnieku pasaules iemītniekiem! 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

“Atrodi un mācies! Braucamie.” 
 
Rosības pilnajās lappusēs meklē lidmašīnas, 
vilcienus, mašīnas, traktorus un vēl citus 
braucamrīkus. Tad pacel atlokus un uzzini 
interesantus faktus par dažādiem 
transportlīdzekļiem, kas tik brauc un brauc! 

 

 

 

Ērika Bērziņa 
“Mammas dzejoļi” 
 
Krājums veidojies kā poētiski vērojumi par 
attiecībām kuplā ģimenē, izmantojot gan bērnu, gan 
vecāku skatupunktus, lai radītu dzīvu ģimenes 
kopības aizjūtu. 
Savā ziņā tā ir ģimenes dienasgrāmata, bērni dzimst, 
aug, veidojas savstarpējās attiecības, tiek piepildīta, 
atklāta un aizvien paplašināta viņu pasaule. 

 

 

 

Ilmārs Ziemanis 
“Gadalaiki” 
 
Lapa ar Zīli visu vasaru pavadīja kopā. Pa dienu abi 
vēroja mārītes, kuras, smieklīgi dūcot, neveikli lidoja 
garām, slēpās no izsalkušiem kāpuriem, kas tā vien 
centās iekost sānā, bet naktīs pārskaitīja zvaigznes 
debesīs, vai kāda no tām nav nokritusi. 
Likās, šis brīnišķīgais laiks nekad nebeigsies… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Disney 
“Dzīvnieku stāsti” 
 
Šajā krājumā tevi gaida tikšanās ar jauniem un 
seniem draugiem - Disney studijas animācijas filmu 
varoņiem. Gatavo brokastis kopā ar žurkulēnu 
Remiju, iepazīsties ar pelēna Timotija vecākiem, 
palīdzi kaķēnam Figaro atgriezties mājās un piedzīvo 
vēl daudz citu aizraujošu notikumu kopā ar 
jaukajiem dzīvnieciņiem! 

 

 
 

Lina Žutaute 
“Kika Mika un draudzības slota” 
 
Kikai Mikai ļoti patīk pilsētas parkā. Tur viņa tiekas 
ar draugiem Annu un Jonu. Kopā viņi spēlē pasaulē 
interesantāko spēli “Kurš pirmais?”. Nav taču nekā 
jaukāka kā pirmajam ielēkt šūpolēs, tikt visaugstāk 
un skriet visātrāk! Bet… vai tiešām? 
Kādu dienu rotaļājoties, Kika Mika, Anna un Jons 
nomaldās un iepazīstas ar noslēpumainu parka 
iedzīvotāju. Bērniem nākas izturēt īstu DRAUDZĪBAS 
pārbaudījumu. 
Kas draudzībā ir svarīgāks – pārspēt draugus vai 
kaut ko darīt kopā ar tiem?   
 

 

 
 

“Meža draugu piedzīvojumi” 
 
Pievienojies Ozolu meža dzīvnieciņiem aizraujošās 
dēkās. 
Sirsnīgās pasakas, kas papildinātas ar skaistām 
ilustrācijām, izklaidēs un ieaijās miedziņā. 
 



 

 

Svens Nurdkvists 
“Pankūku torte” 
 
 
Grāmata "Pankūku torte" ir aizraujošs, fantāzijas 
pārpilns stāsts par pankūku tortes cepšanu kaķim, 
kuram dzimšanas diena ir trīs reizes gadā. Šajā 
stāstā ir ļoti daudz maiguma, iejūtības un neparasti 
pozitīvs skatījums uz dzīvi. Zviedrijas lauku ainava 
tēlota ar mīlestību un lielu rūpību, tāpat kā stāsta 
varoņi, kuri tiešām ir īstas personības. 

 

 

 

Karolīna Roka, Greguārs Mobīrs 
“Vilku skola” 
 
Pienācis skolas laiks. Mazajam Vilcēnam jādodas uz 
baiso vilku skolu, kur skolēni mācās kauties, kaukt, 
ēst kā sušķi un rupji lamāties. Vilcēna vecākus 
priecē doma par to, ka nu dēls kļūs par īstu vilku, 
kura iemaņu komplektā ietilps arī sliktas manieres, 
taču Vilcēns izgāžas iestājeksāmenos. Nu viņa sapņi 
par skolu, kur jaukā kompānijā var iemācīties lasīt 
un skaitīt, var piepildīties. Humorpilna, bagātīgi 
ilustrēta grāmata bērniem par skolu un labām 
manierēm. 
 

 
 

 

Magdalēna Hai, Tēmu Juhani 
“Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais 
pulveris” 
 
“Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais 
pulveris” ir jautrs, asprātīgs un bagātīgi ilustrēts 
stāsts par izpalīdzīgo deviņus gadus veco Niniju, kas 
ierodas šausmu veikaliņā ar cerību atrast darbu, jo 
ļoti vēlas nopelnīt naudu velosipēdam. Tur viņa 
ierauga pavisam neparastu skatu – veikaliņa 
īpašnieks Vecais Dīvainis vārtās pa grīdu, nespējot 
beigt smieties. Ar veikala draudzīgā spociņa Pēča 
palīdzību Ninija meklē īpašu pulveri, lai sirmajam 
vīram palīdzētu. Taču viss nav tik vienkārši, jo vecā 
vīra mājdzīvnieks - astoņkājis, vēlas izjaukt draugu 
plānu. 
 
 
 



 

 

 

Agnese Vanaga 
“Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” 
 
Dusmukule ir pazudis... Kur? Vai viņš atradīsies? 
Kādi vēl pasaules glābšanas plāni zēniem padomā? 
Un vai viņi tiks galā ar Čiekurkalna nešpetno puišeļu 
bandu? 
 Un nu visiem bērniem par iepriecinājumu 
plastmasas huligānu piedzīvojumi turpinās 
Vai atceraties brāļus Klāvu un Intaru, kas 
sadraudzējās ar plastmasas maisiņu Dusmukuli un 
kopā mēģināja glābt pasauli no piesārņojuma? 
Grāmata “Plastmasa huligāni” iznāca 2019.gada 
pavasarī un guva milzīgu lasītāju atsaucību. Tā 
vairākus mēnešus noturējās grāmatnīcas “Jānis 
Roze” pirktāko grāmatu saraksta augšgalā, Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija vecuma grupā 11+ tai 
piešķīra godpilno 2.vietu. Pēc tās motīviem teātra 
apvienības PERFOrācija paspārnē ir tapusi izrāde-
darbnīca, kas apceļo Latviju, un filmu studijā 
“Avārijas brigāde” tiek uzņemta arī animācijas filma. 
 

 

 

 

Līva Vecvagare 
“Mārtiņš Datortārpiņš”  
 
Grāmatas galvenais varonis Mārtiņš ir gandrīz 
sešgadīgs puišelis, kuram vairāk par visu patīk 
spēlēt datorspēles, pētīt senas lietas, veikt 
eksperimentus, rotaļāties parkā, ēst šokolādi un – 
galvenais – būt kopā ar mammu un tēti. Bet kā 
Mārtiņam un viņa ģimenei, to visu darot, izdodas 
sadzīvot ar planšeti un telefonu? 
Saistoša grāmatiņa ar interesantām ilustrācijām 
mūsdienīgiem bērniem un viņu vecākiem. 
LASIET KOPĀ, un jums noteikti būs, par ko padomāt 
un parunāt! 
 

 

 

 

Deivs Pilkijs 
“Dogmens blusu valdnieks” 
 
Mūsu draugi Džordžs un Herolds ir radījuši kārtējo 
superīgo komiksu. 
Iepazīsties ar Ruksi, Īgnuli un Dulli – slaveno BLUSU 
trijotni! Izrādās, ka Pītijam ar šiem puišiem ir veci 
rēķini. Ļaundari ir gatavi atriebties. Nepalaid garām 
varonīgo robokauju! 
Šo grāmatu noteikti varēsi lasīt priekšā savam kaķim 
vai kaimiņu kaķim, vai kādam citam kaķim. 
Pamēģini! Viņi ir vispacietīgākie klausītāji. 
 



 

 

 

Contra 
“Visi ir visgudrākie” 
 
Igauņu dzejnieks Contra (īstajā vārdā – Margus 
Konnula) uzrakstījis jautrus,  delverību pilnus 
dzejoļus par skolu un mācīšanos.. Zem uzjautrinošās 
joku virskārtas atrodamas nopietnas atklāsmes par 
svarīgām vērtībām. Contra Igaunijā ir ļoti populārs 
dzejnieks, gandrīz trīsdesmit dzejoļu krājumu autors, 
rakstījis arī tekstus izrādēm, prozas grāmatu 
bērniem „Prezidenta lielais noslēpums”, atmiņu un 
pārdomu grāmatu „Mana Latvija” u.c. Kopš Contra 
apguvis latviešu valodu, viņš kļuvis par īstu latviešu 
literatūras vēstnieku Igaunijā, bet Latvijā saņēmis 
Dzintara Soduma balvu un Triju Zvaigžņu ordeni. 
 

 

 

 

Yuval Zommer 
“Lielā putnu grāmata” 
 
Jaunā grāmata jau pazīstamajā un iemīļotajā “lielo 
grāmatu sērijā” iepazīstina ar krāšņiem, vareniem un 
smieklīgiem putniem no visas pasaules.  Mākslinieks 
Juvals Zommers (Yuval Zommer) ar iemīļotām 
ilustrācijām atklāj atbildes uz jautājumiem – kādēļ 
flamingo ir rozā? vai papagailis var runāt? – un 
daudzus citus. Latviešu lasītājiem par prieku 
grāmatā mājo arī baltā cielava – Latvijas nacionālais 
putns.  

 

 

Ērina Hantere 
“Klanu Kaķi. Pusnakts” 
 
Klanu kaķi jau vairākus gadalaikus ir dzīvojuši mierā 
un saticībā, bet nu Pērkona klana karotājs 
Kazenājnags uzklausa jaunu, draudīgu Zvaigznes 
klana pareģojumu, kas vēsta par drīzām briesmām. 
Sešiem kaķiem ir jāuzsāk vēl nebijis ceļojums, meža 
liktenis no šī brīža ir izredzēto ķepās. Un, lai glābtu 
klanus, būs vajadzīgs viss viņu spēks, drosme un 
gudrība… 
 



 

 

 

Ērina Hantere 
“Klanu Kaķi. Mēnesnīca” 
 
Klanu kaķi jau vairākus gadalaikus ir dzīvojuši mierā 
un saticībā, bet nu Pērkona klana karotājs 
Kazenājnags uzklausa jaunu, draudīgu Zvaigznes 
klana pareģojumu, kas vēsta par drīzām briesmām. 
Sešiem kaķiem ir jāuzsāk vēl nebijis ceļojums, meža 
liktenis no šī brīža ir izredzēto ķepās. Un, lai glābtu 
klanus, būs vajadzīgs viss viņu spēks, drosme un 
gudrība… 
Ērina Hantere ir paplašinājusi savu lielisko stāstu 
robežas un iekļāvusi arī spēcīgāku mistikas devu, 
padarot šīs grāmatas vēl aizraujošākas! ” 

 

 

 
Edvards van de Vendels 
“Zilās zāles vasara” 
 
Latvijā joprojām viena dzimuma pāri bieži saskaras 

ar diskrimināciju un aizspriedumiem, un šī tēma nav 

atradusi atspoguļojumu latviešu literatūrā 

jauniešiem. Grāmata “Zilās zāles vasara”, kas 2000. 

gadā saņēmusi Nīderlandes literatūras balvu 

“Gouden Zoen” kā gada labākais romāns, ir domāta 

pusaudžiem un jauniešiem, viņu ģimenēm un 

pedagogiem – lai veicinātu izpratni par dažādību un 

dotu impulsu sarunām un diskusijām. 

Grāmata izdota ar Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas atbalstu. 

 

 

Ilze Jansone 
“Vīru lietas” 
 
Ja man būtu jānosauc viena latviešu grāmata, kurā 
trāpīgi raksturoti modernās inteliģences 
pārdzīvojumi, es tūlīt pat iedomātos par “Vīru 
lietām”. Tas ir dziļi personisks, nesaudzīgs un 
nepiedienīgs grupas portrets, kura galvenie varoņi – 
izmisuši un apmaldījušies domātāji – tā vien izstaro 
mūsdienās labi pazīstamo lielpilsētas vientulību. 
Taču sadzīviskās ainas ir tikai neliela daļa no Ilzes 
Jansones radītās pasaules. Zem vienmuļajām 
ikdienas rūpēm slēpjas daudz dziļāki teoloģiski un 
filozofiski slāņi, kuru interpretācija vienmēr paliek 
lasītāja ziņā. Bet, ja runājam līdzībās (un šai 
grāmatai tas piestāv daudz labāk), Ilze Jansone ir 
viena no tām retajām latviešu rakstniecēm, kas 
godprātīgi cenšas saskatīt Visuma uzbūvi zāles 
stiebrā. 

 
Svens Kuzmins 



 
 

 

 

Selja Ahava 
“Lietas, kas krīt no debesīm” 

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā somu 
rakstnieces Seljas Ahavas vēstījumu par 
notikumiem, kas izmaina dzīvesstāstus "Lietas, kas 
krīt no debesīm". Šī grāmata ir saņēmusi Eiropas 
Savienības Literatūras balvu. No somu valodas 
tulkojusi Maima Grīnberga. Romāna četros 
vēstījumos dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra 
stāsta par negaidītiem un pārsteidzošiem 
notikumiem un to, kā tie mainījuši iesaistītos un 
apkārtējo vidi. Caur grāmatas varoņiem autore 
iedziļinās notikumu negaidītajā un neizskaidrojamajā 
būtībā, radot romānu, kurā ikdienišķais savijas ar 
absurdo, skaistais ar nežēlīgo un pilnīgi 
neiespējamas pasakas ar patiesām, taču absolūti 
neizprotamām lietās, kas notiek tikpat negaidīti kā 
lietus no skaidrām debesīm. Cauri visam Ahava it kā 
brīnās par to, cik pacietīga un izturīga var būt 
mīlestība, cik skaudras ir zaudējuma sāpes un vai 
laiks tiešām dziedina. Grāmata, kas liek domāt, just 
līdzi, pasvītrot un izrakstīt izlasīto un pēc laika ņemt 
vēlreiz rokā, lai pārlasītu. 

 
 

 

 

Eve Heitamies 
“Tētis diviem” 
 
Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā somu 
rakstnieces un scenāristes Eves Hietamies aizraujošā 
romāna par vientuļo tēvu Anti, un viņa dēlu Pāvo 
“Tētis uz pilnu slodzi” turpinājumu “Tētis diviem”. No 
somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. 
Brīdī, kad vientuļā tēva Anti dzīve beidzot 
sakārtojusies un Pāvo ir kļuvis ne vien par prātīgu 
bērnudārznieku, bet arī pokemonu un rotaļu vāģu 
ekspertu, Pasanenu ģimenei uz nenoteiktu laiku 
pievienojas piecgadniece Tertu, un abu ikdiena 
mainās līdz nepazīšanai. 
"Es mīlēju to resgali, kas miegā spārdījās, dubļu 
bikses uzvilcis, lielīgi bosikoja un gribēja jedus 
aukstu pienu. Un tad bija tas otrs.Visu zinošais Hello 
Kitty diegabiksis ar matu sprādzēm un kuplajām 
piedurknēm. Meitene, kuras dēļ mēs gulējām mīlošo 
muminu palagos un tagad pie zivju pirkstiņiem ēdām 
arī dārzeņus. Kura mums ar Pāvo bija iemācījusi, ka 
visam obligāti nav jābūt no dzelzsbetona." 
 



 

 

 

Markuss Zusaks 
“Grāmatu zagle” 
 
Markuss Zusaks (Markus Zusak, dz. 1975) ir 
austrāliešu rakstnieks, kura izcilais romāns 
“Grāmatu zagle” pārsteidzis un spēji pārņēmis savā 
varā lasītājus visā pasaulē. Tas tulkots jau 30 
valodās, izdots vairākos miljonos eksemplāru, tomēr 
vēl joprojām tiek tulkots un izdots. 
Romāns saņēmis neskaitāmas literārās balvas, 
tostarp Michael L. Printz Honor book 2007. gadā un 
Deutscher Jugendliteraturpreis 2009. gadā. 

 

  

 

Hetere Morisa 
“Cilkas ceļojums” 
 

Romāns “Cilkas ceļojums” ir kā pārliecinoša liecība 
cilvēka gribasspēkam. Tas aizkustinās jūs līdz 
asarām, tomēr vienlaikus arī pārsteigs un iedvesmos 
ar stāstu par kādas sievietes neapslāpējamo 
apņēmību izdzīvot. 
 

 

 

 

Alekss Maiklīdess 
“Klusējošā paciente” 
 
Alekss Maiklīdess ir dzimis Kiprā grieķu-angļu 
ģimenē, studējis angļu valodu Kembridžā un ieguvis 
maģistra grādu scenāriju rakstīšanā Amerikas Filmu 
institūtā. “Klusējošā paciente” ir viņa debijas 
romāns, kura izdošanas tiesības ieguvuši vairāk 
nekā 43 valstu izdevēji. Pēc romāna motīviem top arī 
filma. 
 

 


