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Eva Madejska  
“Karalis” 
 
Fraņai nepatīk sestdienas.Tas ir – sešdienas. Jo tajās 
viņai kopā ar aukli vienmēr ir jāiet uz rotaļlaukumu. 
Un rotaļlaukumā ir viņi. Tie abi, kuri kaitina Fraņu 
un kam nepatīk Rišo – viņas plīša zirdziņš. Taču šajā 
sešdienā rotaļlaukumā uzrodas vēl kāds. Karalis. 
Īsts! Un turklāt ar lidojošu zirgu... 
 

 

 

 

 
Eva Madejska  
“Brillītes” 
 
Briļļainā, kur tavas brilles? - bērnudārzā skandē 
Viktors. Fraņa neatbild. Viņai ir līdz kaklam šī 
kaitināšana un apnikušas muļķīgās brilles. Kā viņa 
vēlas, kaut tās pazustu! Taču kādurīt pazūd tēta 
brilles, un Fraņa iesaistās to vētrainajā meklēšanā. 
Varbūt pie viena atradīsies arī veids, kā tikt galā ar 
Viktoru? 
 

 

 

 

 
Anita Paegle  
“Ŗožu spoks” 
 
Pils saimnieks ir noraizējies, jo rožu krūms pils dārzā 

nez kāpēc nīkuļo... Senā pils visu vēro un zina, ka ik 

nakti kāds noslēpumains spoks plūc rozes ziedlapas. 

Kāpēc? Pils cenšas atcerēties sen aizmirstus 

notikumus, glābt rozi un atminēt spoka noslēpumu. 

Romantisks detektīvstāsts bērniem, mākslas un 

leģendu mīļotājiem un visiem, kam patīk Rundāles 

pils. 

 

 



 

 
 
 

  
Ulrika Kestere  
“ Kā Otto pie džempera tika” 
 
Otto ilgi, ilgi ir braucis ar velosipēdu, lai apciemotu 

savus draugus Līsu un Nilu, kuri dzīvo tālu ziemeļos. 

Tur viņš grib uzgleznot skaisto ziemeļblāzmu. Taču 

nakts ir auksta, un Otto kažoks nav gana silts. 

Līsa un Nils prāto, kā draugam palīdzēt. 

Kāda veiksme - lemuram Otto ir tik izpalīdzīgi draugi! 

 

 

 

 
 

 
Kitija Krauzere  
“Mazie nakts stāsti” 
 
Mazais lācēns lūdz lācenei pastāstīt trīs vakara 
pasaciņas. Lāču mamma viņam izstāsta 3 stāstus: 
par naktssardzi, kura palīdz aiziet gulēt visam 
mežam; par mazo meiteni Žannu ar zobenu, kas 
apmaldījās mežā un pārnakšņoja pie sikspārņa Žako 
Mollo, un par vīru Bū, kurš nevarēja iemigt. 
 
 

 

 

 
Vilis Plūdons  
“Rūķīši un mežavecis” 
 
Grāmatā iekļauti Viļa Plūdoņa dzejoļi, kurus bagātīgi 
ilustrējusi māksliniece Inita Zēriete. 
Pirmais sniegs 
Sniega vīrs 
Bērni un Ziemsvētku eglīte 
Rūķīši un Mežavecis 
Suns un vilks  
 



 

 

 

 
Māra Cielēna  
“Es protu zīmēt visu ko” 
 
Pazīstamās bērnu rakstnieces Māras Cielēnas dzejoļu 
krājumu skaits iesniedzas otrajā desmitā, un daļu no 
tiem, piemēram, “Trakulīte sandalīte”, “Nāriņas 
pidžama” u.c.,  iemīļojuši arī pavisam mazi lasītāji. 
Nu apgāds “Lietusdārzs” izdevis jaunu grāmatiņu, 
kas iepriecinās ģimenes ar maziem un lielākiem 
bērniem – “Es protu zīmēt visu ko”.  
 
 

 

 

 

 
“Kā zvēri karojuši”  
 
Latviešu tautas pasaka. 
 
 
 

 

 

 
Ieva Melgalve  
“Īsti cilvēki” 
 
Pastāsti man pasaku par īstiem cilvēkiem! 
˗ Kas ir īsti cilvēki? 
˗ Tie ir tādi cilvēki, kas paši staigā. Un paši iet uz 
darbu. 
Rakstnieces Ievas Melgalves literārā pasaka ir izteikti 
mūsdienīgs gudri uzrakstīts filozofisks darbs 
bērniem, kas lasītājos rosinās daudzslāņainu tēlaino 
un vizuālo domāšanu. Māksliniece Anita Rupeika ar 
ilustrācijām ir radījusi savu pasauli, kas brīnišķīgi 
papildina autores stāstījumu. Grāmata pārsteigs 
lasītājus ar savu oriģinalitāti. 

 



 

  

 

 
Romana Romanišina un Andrijs Lesivs 
“Tā es redzu” 
 
Grāmata “Tā es redzu” veltīta redzei. Tā stāsta par 
lietām, ko varam redzēt ar savām acīm, kā arī par 
noslēpumaino, cilvēka acīm neredzamo, par 
mikroskopiem un teleskopiem, kas palīdz saskatīt 
neticami mazo un ļoti tālo. Tā izskaidro, kāpēc 
cilvēkiem jālieto brilles, bet tiem, kuri neredz nemaz, 
nepieciešama īpaša sistēma un simboli, lai varētu 
lasīt. Grāmatā var uzzināt, kā pasauli redz putni un 
dzīvnieki, kā mākslinieki rada optiskās ilūzijas, cik 
miljonus nokrāsu spēj uztvert cilvēka acs. 

 

 

 
Romana Romanišina un Andrijs Lesivs 
“Skaļi, klusu, čukstus” 
 
Grāmata “Skaļi, klusu, čukstus” stāsta par dzirdi un 
klusumu, kā arī par dažādām skaņām, ko mēs 
varam vai nevaram dzirdēt. Tajā aplūkoti trokšņi un 
mūzikas skaņas, pilsētas un dabas skaņas, vecākā 
skaņa pasaulē un klusākā mūzika cilvēces vēsturē. 
Grāmata stāsta, kā savā starpā sazinās nedzirdīgi 
cilvēki un kāpēc klusums ir tik svarīgs cilvēka dzīvē. 
 

 

 

 

 
Laura Merca  
“Tūkstoš un viens radījums” 
 
Lielformāta bilžu grāmatā „Tūkstoš un viens 
radījums“ Lauras Mercas izteiksmīgās, neparastās 
ilustrācijas atklāj dzīvnieku raksturu, paradumus un 
enerģiju. Grāmata mudina bērnu uz pārdomām un 
veicina sarunas par dabas brīnumiem.  
 



 

  

 

 
Linda Linkasa  
“Ekspedīcija internetā” 
 
Grāmata “Sveika, Rūbij! Ekspedīcija internetā” ir 
trešā pasaulē plaši pazīstamās somu 
programmētājas un stāstnieces Lindas Liukasas 
(Linda Liukas) grāmata bērniem. Grāmata ir 
turpinājums aizraujošam stāstam par to, kas ir 
programmēšana un kā darbojas tehnoloģijas un 
datori. Šajā grāmatā autore piedāvā uzzināt kā 
darbojas internets. 

 

 

 

 
Linda Linkasa  
“Robots iet skolā” 
 
“Sveika, Rūbij! Robots iet skolā” ir ceturtā pasaulē 
plaši pazīstamās somu programmētājas un 
stāstnieces Lindas Liukasas (Linda Liukas) grāmata 
bērniem un ir turpinājums aizraujošam stāstam par 
to, kas ir programmēšana, kā darbojas tehnoloģijas, 
datori un internets un kas ir droša interneta 
lietošana. Šajā grāmatā autore runā par 
izaicinājumiem, kas saistīti ar mākslīgo intelektu, un 
piedāvā izzināt vienu no mākslīgā intelekta jomām – 
mašīnmācīšanos, informē grāmatas izdevēji. 
 

 

 

 

 
Agnese Vanaga un Agate Lielpētere  
“Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas?” 
 
Šī grāmata ir kā interesanta, ziņkārību rosinoša 
saruna par dabu mums tepat blakus. Saruna starp 
pieredzējušu pilsētnieku un neparastiem lauku 
iemītniekiem, kas aizraus gan lielu, gan mazu 
lasītāju. 
 



 

 

 

 
Daina Gāga Ēķe  
“Gribu būt dizainers” 
 
Teksta un ilustrāciju autore Daina Gāga Ēķe 
vienkāršā un rotaļīgā veidā iepazīstina bērnus ar 
dizaina pamatprincipiem un izstāsta par trīs 
dizaineru profesijām. Grāmatas saturs izklaidējošs 
un izglītojošs. Nobeigumā iekļauti 12 radoši 
uzdevumi un 2 uzlīmju lapas, kas veicinās bērna 
iztēli un ļaus iejusties dizainera lomā. Grāmata 
paredzēta bērniem no 5 gadu vecuma. 

 

 

 

 
Tomijs Ungerers  
“Kāpēc es neesmu tu?” 
 
Lielie filozofiskie jautājumi allaž paliek tie paši – kā 
pirms diviem tūkstošiem gadu, tā arī šodien, 
neatkarīgi no tā, vai esi astoņus vai astoņdesmit 
gadu vecs. Bērni uzdeva jautājumus leģendārajam 
elzasiešu māksliniekam, Francijas Goda leģiona 
ordeņa kavalierim, grāmatu ilustratoram un 
dzīveszinim Tomijam Ungereram (1931-2019), un 
viņa atbildes ir dzirkstoši asprātīgas, viedas, reizēm – 
arī stipri mulsinošas. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
“Runājošie suņi” 

Elīnas Brasliņas zīmētais komikss “Runājošie suņi” ir 
veidots pēc animācijas studijā “Atom art” tapušās 
režisora Edmunda Jansona filmas “Jēkabs, Mimmi 
un runājošie suņi” motīviem. 
Komiksa spraigais sižets, Elīnas Brasliņas asprātīgās 
un detaļām bagātās ilustrācijas un īsie dialogi, kurus 
no filmas scenārija, ko uzrakstīja Līga Gaisa, 
komiksam adaptēja redaktore Sanita Muižniece un 
rakstniece Inese Zandere, attīstīs bērnu iztēli, kā arī 
teksta un vizuālo lasītprasmi. 



 

 

 

 
Juja Vīslandere un Svens Nūrdkvists 
“Mūmamma kāpj kokā” 
 
Bērnu tik ļoti iemīļotā Mūmamma ir atgriezusies 
jaunā grāmatā ar desmit aizraujošiem stāstiem! 
Ko interesantu šoreiz dara Mūmamma un viņas 
draudzene Vārna? Mūmamma nolemj iemācīties kāpt 
kokā, un Vārnai neatliek nekas cits kā viņu atbalstīt. 
Taču tas nav tik vienkārši, kā no malas izskatās... 
 

 

 

 

 
Andruss Kiverehks  
“Oskars un lietas” 
 
Oskaram vasara jāpavada laukos pie vecmāmiņas. 
Viss viņam te šķiet svešs un garlaicīgs, arī 
vecmāmiņa un kaimiņu bērni, turklāt mājās 
aizmirsies mobilais telefons. Par laimi, zēns spēj rast 
izeju no bezcerīgās situācijas – paša uzmeistarots 
koka telefons, kas ļauj sarunāties ar lietām! Un dzīve 
vienā acumirklī kļūst interesanta. 
 

 

 

  

 

 
Pireta Rauda  
“Kā izglābt mazītiņo mammu” 

Sanders ir kāds parasts zēns, kurš divatā ar mammu 
dzīvo netālu no liela parka četrstāvu nama pirmajā 
stāvā. Kā daudziem zēniem, arī Sanderam patīk 
futbols un šokolādes saldējums, kā arī svētdienās ilgi 
gulēt. Arī Sandera mamma ir pavisam parasta, taču 
tikai līdz dienai, kad sarūk maziņa kā legovīriņš. Tad 
sākas savādi notikumi, kuros piedalās ne tikai 
Sanders un mamma, bet arī klaiņojošais suns Neris, 
neredzamais zēns Aksels, daudzpusīgais tēvocis 
Allans un rotaļu lāčus mīlošu dāmu klubiņš. 
 



 

 

 

 
Sinika Nopola un Tīna Nopola  
“Salmenīte, Čībiņa un ērmīgais eņģelis” 
 
„Salmenīte, Čībiņa un ērmīgais eņģelis” ir ceturtā 
latviski izdotā grāmata par māšelēm Salmenīti  
un Čībiņu. 
Šī grāmata pirmskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem saprotamā un humoristiskā veidā runā par 
bērnu draudzību, sāncensību un salabšanu. Šajos 
stāstos vecākā māsa Salmenīte ir diezgan rātns 
bērns, toties Čībiņa – īsta negantniece un visu 
delverību ierosinātāja. 
 
 

 

 

 

 
Daniils Harmss  
“Ļoti briesmīgs notikums” 
 
Krievu dzejnieka Daniila Harmsa (1905–1942) dzejoļu 
izlase bērniem. Harmsa dzeja bērniem nes sevī to 
pašu “literāro trakumu un izaicinājumu”, kas piemīt 
viņa daiļradei kopumā: «absurda meistars», 
«sirreālisma elementi», «futūrisms», «hepenings» – šādi 
apzīmējumi tiek lietoti, jo ir grūti precīzi noformulēt 
Harmsa tekstu pievilcības cēloņus. Spēles ar valodu 
un dzejoļu dinamiskie, jocīgie sižeti padara viņa 
bērnu dzeju viegli uztveramu un viegli prātā 
paturamu. Grāmata veido arī priekšstatu par šīs 
dzejas vēsturisko kontekstu, tajā ir daudz kas tāds, 
kas mūsdienās šķistu pilnīgi neiedomājams: 
skarbums, vardarbība, militarizētais padomju 
patriotisms, taču lasot redzams, kā tas viss ironiski 
pārvēršas savā pretstatā. Harmss savos dzejoļos 
mums jautā: vai spēle var būt jautra, ja tās dēļ jācieš 
kādam citam? Vai dzīvē noteikti jābūt tā, ka 
stiprākais apmāna un pakļauj vājāko? Vai katram 
puikam jāsapņo kļūt par tankistu vai robežsargu, lai 
atrastu un iznīcinātu īstus vai iedomātus 
ienaidniekus? 
 

 

 

 
Linda Mateša  
“Rukšons Parīzē” 
 
Grāmata “Rukšons Parīzē” stāsta par Šņukurienes 
iedzīvotāja Rukšona piedzīvojumiem Francijas 
galvaspilsētā Parīzē, tā rosinot bērnos vēlmi izzināt 
citas valstis un kultūras. Rukšons kopā ar saviem 
jauniegūtajiem draugiem Amēliju un Leo nobauda 
franču tradicionālo virtuvi, apskata Eifeļa torni un 
citus Parīzes“dimantus”.  
Pat tad, ja esi visparastākais mājas ruksis, tas tevi 
nevar atturēt īstenot sapņus. 



 

 

 

 

 
HaliKetlina Kaldmā  
“Būt sliktai meitenei ir dievīgi” 
 
Stāsta notikumi risinās ap 1980.gadu. Padomju 
Igaunijā ir kāds parasts kolhoza ciemats, ir 
kartupeļu lauki un cūku kūtis, ir deficīts – dažādu 
preču trūkums – un neglītas skolas formas. Tā nav 
nekāda memmīšu pasaule – lai šo vietu iepazītu, 
vajadzīgi rūdīti bērni. Grāmatas galvenā varone Lī ir 
11 gadus veca apsviedīga meitene, kura kopa? ar 
jaunāko māsu, mazo brāli, par kuru lielā māsa allaž 
ir atbildīga, un draugiem – kaimiņu puikām šajā 
Igaunijas lauku nostūrī piedzīvo dažādas dēkas. 
 
 

 

 

 

 
Dace Kravale 
“Dorabellas istaba” 
 
Daces Kravales debijas grāmatas "Dorabellas istaba" 
adresēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma 
bērniem. 
Dorabella ir meitene, kas no savas mammas 
Doriannas un viņas māsas Izabellas mantojusi ne 
vien “salikto” vārdu, bet arī rakstura īpašības, 
izdomu, aizraušanos ar mākslu un senām, 
interesantām lietām. Tās ir lietas ar vēsturi un 
stāstu, kā arī ar savu raksturu – katrs Dorabellas 
istabas iemītnieks prot runāt un atklāj viņai savu 
izcelsmi un piedzīvojumus…  
 
 

  

  

 

 
Juja Vīslandere un Svens Nūrdkvists 
“Mūmamma svin vārnas dzimšanas dienu” 
 
Vai zināt, kā Mūmamma iepazinās ar Vārnu? Nē? 
Tad izlasiet Jujas Vīslanderes komiksu grāmatu ar 
krāšņām, asprātīgām Svena Nūrdkvista ilustrācijām. 
Grāmatā iekļauti vēl trīs citi stāsti par neparasto 
govs un vārnas draudzību: “Govju zoo”, “Atkritumu 
mašīna” un “Saulriets”. 

 

 



 

 

 

 
Zenta Ērgle 
“Ato un brīnumpērle” 

Grāmata bērniem “Ato un brīnumpērle” ar krāšņām 
Margaritas Stārastes ilustrācijām aizved lasītājus uz 
pasakainu salu siltajā Dienvidjūrā, kur zied 
brīnumskaisti augi, ienākas gardi augļi un iezemieši 
stāsta senu leģendu par brīnumpērli. Divi draugi – 
Ato un Džims – kāro ieraudzīt šo pērli paši savām 
acīm, tāpēc dodas iepazīt krāšņo, neparasto 
zemūdens pasauli. 

 

 

 

 
Lauris Gundars  
“Vaļa balss” 
 
Mazajai Spindzelei šķiet, ka vecāki pārāk nenopietni 
attiecas pret vēlēšanām, tāpēc dienu pirms lielā 
notikuma viņa izspēlē viltīgu plānu: ieslēdz ģimeni 
dzīvoklī, bet vienīgo atslēgu izmet pa logu. Lai durvis 
atslēgtu, ģimenei kā īstās vēlēšanās jāievēl 
atbildīgais, kam viņi uzticēs atrisināt sarežģīto 
situāciju. Tomēr negaidīti sižeta pavērsieni situāciju 
uz brīdi padara pavisam saspringtu un draudīgu. 
 

 

 

 

 
Marts Pujāts 
“Ej nu ej” 
 
Marta Pujāta dzejoļu krājumu bērniem “ej nu ej”. 
Grāmatu ilustrējusi dzejnieka māsa grafiķe Lāsma 
Pujāte, izvēloties klasisku un grūtu grafikas tehniku 
– krāsainu linogriezumu, kas mūsdienu 
grāmatniecībā ir retums. Grāmatas adresāti ir gan 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, gan viņu 
vecāki, gan dažāda vecuma Marta Pujāta dzejas 
cienītāji, jo šie dzejoļi savieno bērnus un pieaugušos, 
ļaujot katram vecumam saprast un pārdzīvot tekstus 
atbilstoši savai pieredzei. 

  



 

 

 

 
Lelde Braķe-Klaverī un Nils Klaverī 
“Grafiti noslēpums” 
 
Katru nakti uz pilsētas namu sienām parādās aizvien 
vairāk jaunu uzrakstu, ķeburu un zīmējumu. Turklāt 
ielās ir parādījušies jocīgi, krāsaini radījumi, kas 
dara visādus nedarbus. Tiģerēni-detektīvi Jāgo un 
Rikss ķeras klāt nopietnai izmeklēšanai. Viņi sastop 
grafiti tēlus, kuri, kā izrādās, naktī atdzīvojas.... 
Grāmatiņas beigās atradīsiet ielu mākslas terminu 
vārdnīcu. 
 

 

 

 

 
Pavels Šruts 
“Lietrīļas” 
 
Šajā grāmatā tu uzzināsi daudz ko par mazajiem 
laupītājiem, pilnīgi iespējams – par to, ko negribētu 
zināt. Piemēram, ka pie tevis mājās jau slepeni dzīvo 
lietrīļu ģimenīte! Izveicīgais radījums, kam vairāk par 
visu garšo zeķes. Pasaulē lietrīļu ir tikpat daudz, cik 
cilvēku, bet tikai diviem izredzētajiem tie ļāvuši sevi 
ieraudzīt… 

 

 

 

 
Ieva Auziņa un Ilze Raudiņa 
“Glābējcūka” 
 
"Glābējcūka" ir stāsts par trim šķietami parastiem 
bērniem: Lielo, Mazo un Māsu. Viņiem, tāpat kā 
citiem bērniem, jādodas uz skolu un jātiek galā ar 
dažādām lielākām un mazākām ikdienas likstām. 
Tomēr nekas nav tā kā parasti. Bērni uz skolu brauc 
ar laivu, mammai un tētim nekad nav laika, un, kad 
parādās negantais matemātikas uzdevums, ar kuru 
bērni paši netiek galā, ierodas Glābējcūka. 



 

 

 

 
Ieva Samauska 
“Pavasaris lapsas alā” 
 
Krājuma “Pavasaris lapsas alā” dzejoļi veido stāstu 
par divu gadalaiku –  ziemas un pavasara nomaiņu, 
pievēršoties poētiskam dabas norišu vērojumam. 
Taču abi gadalaiki šoreiz rakstāmi ar lielo burtu – 
Ziema un Pavasaris, jo vienlaikus tās ir arī divu 
būtņu, divu raksturu attiecības, kas līdzinās reālu 
bērnu attiecībām bērnudārzā un skolā: konkurencei, 
kautrībai, simpātijām, pāridarījumiem, kopīgiem 
piedzīvojumiem. Ziema, kurai dažkārt tikusi 
neveiksminieces un “sliktās meitenes” loma, cenšas 
atdarīt veiksminiekam un aktīvistam Pavasarim, uz 
visu garo ziemu iespundējot viņu kādā lapsas alā, 
kur viņš pārdzīvo bailes un nomāktību, taču 
nepadodas un kaļ atbrīvošanās plānus, līdz izdodas 
atrast izeju. Bet varbūt draudzība tomēr ir iespējama 
un Ziema pēc tās ilgojas? 
 

 

 

 

 
Andre Snaijs Magnasons 
“Zilās planētas stāsts” 
 
Islandē “Zilās planētas stāsts” ir kļuvis par mūsdienu 
literatūras klasiku, pateicoties autora spējai par 
vides aizsardzības tēmu rakstīt nedidaktiskā un 
poētiskā veidā. Grāmata stāsta par bērniem, kas 
dzīvo uz Zilās planētas un kas daudzējādā ziņā ir 
līdzīga Zemei, tomēr tā ir aizraujošāka - uz tās 
dzīvojošie bērni nekad nenoveco un uz tās nav 
neviena pieaugušā, tādēļ bērni pavada laiku, darot 
ko vien vēlās un spēlējoties dabā. Kādu dienu uz 
planētas nolaižas kosmosa kuģis un no tā izkāpj 
pieaugušais, kurš piedāvā bērniem iemācīt lidot, 
apsola izkliedēt mākoņus uz visiem laikiem un 
pienaglot sauli pie horizonta, lai tā nekad nenorietētu 
un bērni varētu spēlēties visu laiku. Un viss, ko viņš 
vēlas saņemt pretī, ir mazliet bērnības. 
 

 

 

 

 
Maija Lunde 
“Pasaulē foršākie bērni” 
 
“Ir tādi cilvēki, kas ir forši. Piemēram, Markuss. 
Viņam futbola bumba klausa labāk par visiem, un 
viņam ir bedrīte kreisajā vaigā un aizraujoši smiekli. 
Un arī Kornēlija ir viena no foršajiem. Viņai ir gari, 
zīdaini mati, un viņa pārvietojas it kā atrastos uz 
skatuves pat dodoties uz tualeti. Un ir tādi, kas ir vēl 
foršāki! Tādi kā mēs. Helēna, Alfrēds, Īvans un es. 
Mēs esam tik forši, ka neviens to vēl nav sapratis. 
Bet tas ir tikai laika jautājums. Vismaz Helēna tā 
saka.” 
 



 

 

 

 
“Latviešu fabulas lieliem un maziem” 
 
Fabula – tā ir kā kārtains pīrāgs. Šī dzejas darba 
pamatkārtas veido spraigs sižets un aktuāls 
vēstījums; gardais sacepums rotāts ar asprātīgu tēlu 
figūrām, un to pieņemts pasniegt ar humora un 
ironijas aso mērci… 

 

 

 

 
Līva Eihmane 
“Puiku alfabēts” 
 
Divu bērnu mamma Līva Eihmane izdevusi 
grāmatu «Puiku alfabēts», kurā piedzīvojumu 
stāstus papildina autores zīmētas akvareļa 
ilustrācijas katram alfabēta burtam. Aizraujošie 
sižeti un zīmējumi rosina interesi par burtiem un 
to apgūšanu pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem. 

 

 

 

 
Tarass Prohasko 
“Kā saprasties ar kazu” 
 
Vai esat jau kādreiz dzirdējuši par Skābaržu mežu? 
Tajā dzīvo raibu raibā kompānija – zaķi, vāveres, eži 
un lielā kurmju saime, un notiek visvisādi 
piedzīvojumi. Meža iemītniekiem ir pašiem sava avīze 
un kafejnīca "Zem ozola", kur var iedzert tēju vai 
limonādi, sapļāpāt ar draugiem, uzzināt jaunākās 
baumas. Un cauri mežam tek upe, kas tek, tek un 
aiztek uz jūru. Tur gan neviens vēl nav bijis. 
Ziemas vidū, iesalušu upes ledū, Skābaržu meža 
bērni atrod īstu burinieku. Kad pienāk pavasaris un 
upe atbrīvojas no ledus sloga, bērni nolemj kuģot uz 
jūru, lai redzētu plašo pasauli, un pašā jūras vidū 
atklāj salu, uz kuras dzīvo kaza. Tikai kā lai ar kazu 
saprotas, ja viņa runā svešā mēlē? 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

Juris Zvirgzdiņš 
“Lāču republika” 
 
Jura Zvirgzdiņa jaunākās bērnu grāmatas stāsts 
sākas brīdī, kad stratēģiskās plānošanas ministrs no 
rīta, izkāpjot no gultas ar kreiso kāju, nokavē 
Ministru kabineta sēdi. Viņš vaino mazu lācēnu, kas 
lēnām kopā ar večuku šķērsoja ielu un aizkavējis 
ministra auto… 

 

 

 

 
Andruss Kivirehks 
“Tilda un putekļu eņģelis” 
 
Dažreiz gadās tā, ka mēs aizmirstam. Aizmirstam 
kaut ko svarīgu. To, kas jāatceras. Tad talkā nāk 
putekļu eņģeļi. Tie ir mazi – tāpat kā putekļi, bet 
atceras visu, jo putekļi ir bijuši vienmēr un nekad 
nepazudīs. Viens tāds putekļu eņģelis ielido pa Tildas 
logu... 
Populārā igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka 
grāmata “Tilda un putekļu eņģelis” ir aizkustinošs un 
dziļš stāsts par bērnu, kas zaudējis tēvu, par atmiņu 
un fantāziju, par cilvēku attiecībām, mūsdienu 
tehnoloģisko pasauli un vērtībām, kuras mums 
jācenšas saglabāt. Tā ir grāmata visai ģimenei, kurā 
katrs atradīs kaut ko sev tuvu. 
 

 

 

 

 
Hovanness Tumanjans 
“Pasakas” 
 
Kŗājumā apokoptās pasakas – skaitā 21 – izvēlējusies 
un tulkojusi armēņu kultūras pazinēja Valda 
Salmiņa. Savukārt ilustrācijas latviešu izdevumam 
īpaši pēc Jāņa Rozes apgāda pasūtījuma veidojusi 
ievērojama armēņu māksliniece, animatore, bērnu 
grāmatu ilustratore Naira Muradjana.  

  
 
 
 
 



 

 

Barts Mūjārts 
“Tagad visus sauc Sorry” 
 
Rakstnieks pievērš uzmanību tam, cik grūti ģimenē ir 
izvēlēties pareizos vārdus, lai bērns neaizvērtos kā 
grāmata, lai viņš drīkstētu teikt, ko grib teikt, un 
darīt to, ko gribētu darīt. Grāmatā zīmēts spraigs, 
emocionāli uzlādēts divpadsmit gadus vecās Bjankas 
portrets. Galvenā varone, nokļuvusi situācijā, kad 
tēvs ir pametis ģimeni un mātes mīļums bez 
atlikuma tiek atdots smagi slimajam jaunākajam 
brālim, mācās izkļūt no klusēšanas zonas un runāt 
skaidru valodu. 
 
 

 

 

 

 
Valdis Rūmnieks 
“Zaļais gredzens” 
 
Stāsta „Zaļais gredzens” varonis Jānis dodas uz mežu 
sēņot, kā jau to daudzkārt darījis. Ejot pa pazīstamo 
taku, viņš nonāk pie dižas, pa pusei sagāzušās 
priedes, kas pēkšņi uzradusies celiņa vidū. „Dīvaini 
gan,” brīnās Jānis, „kur tā te radusies?” Bet vēl 
vairāk Jānis brīnās, kad attapies pēc kritiena, kuru 
piedzīvojis, lienot cauri priedes sakņu mudžeklim, 
saprot, ka viņam tik ierastā ainava ir krietni 
mainījusies. Izrādās – tā šajā vietā izskatījies 100 
gadu tālā pagātnē. 
 
 
 

 

 

 

 

Lūkass Hartmanis 
“Tik garš deguns” 
 
Pēteris, ko visi sauc par Pitu, un viņa māsa Lēna, 
kas ir divus gadus vecāka, pavada garlaicīgas 
brīvdienas kādā Grieķijas kūrortā. Vecāki nemitīgi 
kašķējas, un atrast rotaļbiedrus atpūtnieku vidū 
viņiem neizdodas. 
Aizklīduši no savas pludmales, bērni kaimiņlīcī uz 
mazas, vientuļas saliņas nejauši sastop dīvainu 
večuku, kurš stādās priekšā kā diženais burvis 
Burvans. 
Jau gandrīz divsimt piecdesmit gadus viņš slēpjas no 
pasaules sava milzīgā, neglītā deguna dēļ un ir 
briesmīgi nelaimīgs. Degunu viņam savulaik piebūris 
ļaunais sāncensis Damasistrats, un viņš ne ar 
kādiem buramvārdiem no tā netiek vaļā. 
Pits un Lēna nolemj nabadziņam palīdzēt un aizvest 
pie sava tēvoča plastiskā ķirurga uz Berni, lai tas 
degunu samazina. 



Lēna salāpa Burvana veco lidojošo paklāju, viņi 
sēstas tam virsū un dodas pretī neticamiem 
piedzīvojumiem. 
 

 

 
 

 

 

 
Melānija Vanaga 
“Dvēseļu pulcēšana” 
 
"Dvēseļu pulcēšanas" ceturtā grāmata "Dziesmu 
vara" ir veltījums slavenajam studentu korim 
"Dziesmuvara", tā diriģentam Ādolfam Ābelem un — 
jaunībai, kas nesaraujami saaugusi ar dziesmu. 
Pašas rakstnieces un viņas draugu jaunībai, arī 
Latvijas valsts jaunībai, kad visi ceļi likās vedam 
sauļup. Hronoloģiski "Dziesmu vara" aptver 
Melānijas Vanagas studiju gadus Latvijas 
Universitātē (1925-1930). 

 

 

 
Andis Ogriņš 
“tā putna diena” 
 
Šī ir sestā latviešu dzejnieka Andra Ogriņa grāmata. 
Līdz šim iznākuši četri dzejas un viens dzejprozas 
krājums, tie visi izpelnījušies gan lasītāju, gan 
kritiķu atzinību, autors saņēmis gan Latvijas 
Literatūras gada balvu par spilgtāko debiju, gan 
vairākkārt nominēts šai balvai dzejas kategorijā. 
Dzejoļu krājuma nosaukums ir parafrāze no Bībeles; 
“Tā Kunga diena” kristīgajā tradīcijā parasti tiek 
attiecināta vai nu uz septīto radīšanas dienu, kad 
Dievs, pabeidzis darbu, atdusējās, vai nu uz 
notikumiem, kas ieņems vietu visa radītā vēstures 
beigās un ir saistāmi ar personisku Dieva 
iejaukšanos. Iespējams, tāpēc “tā putna dienas” 
pamatnoskaņas ir vārdiem neizsakāmas gaidas, 
nenovēršamas tuvošanās, varbūtēja soda un 
pestīšanas laika, miera, mīlestības un nemirstības 
atnākšana. 
 

 

 

  
Inga Gaile 
“Lieldienas” 
 
“Lieldienas” ir dzejnieces un rakstnieces Ingas Gailes 
sestais dzejoļu krājums. Tajā autore ved lasītāju sev 
līdzi ceļojumā 21.gadsimta pasaules īstenībā, kuru 
brīžiem līdzīgi spējiem zibspuldzes zibšņiem izgaismo 
biblisko Lieldienu notikumu atplaiksnījumi. 
Skaudras un griezīgas intonācijas, bezjēdzīgu 
ciešanu un cilvēcības aptumsuma tēma šajos 
dzejoļos mijas ar maigumu un mūžseno vēlmi pēc 
ticības, cerības, mīlestības. 



 

 

 

 

 
Valdis Eglītis 
“Filmas vizuālā stila noslēpumi”  
 
Valdis Eglītis ir viens no izcilākajiem Latvijas filmu 
operatoriem – uzņēmis 8 spēlfilmas, starp tām arī 
tādus operatora mākslas meistardarbus “Tikšanās uz 
Piena ceļa” (1985), “Svītas cilvēks”(1987), “Dzīvīte” 
(1989), un “Būris” (1993), kā arī vairāk kā 30 
dokumentālās filmas un ap 100 kinohroniku sižetu. 
Autors ir pazīstams arī kā fotogrāfs, prozists un 
gleznotājs. Kopš 1993. gada Profesors honoris causa 
Valdis Eglītis ir pasniedzējs Latvijas Kultūras 
akadēmijā, attīstot topošo filmu nozares profesionāļu 
spēju redzēt pasauli un mācot to atklāt citiem. 2003. 
gadā izdota viņa sarakstītā mācību grāmata “… gribu 
uzņemt filmu!” 
 

 

 

 
Nora Ikstena  
“Suņa dzīve” 
 
Kaut gan viņa bija piedzimusi kā suņu meitene, 
iespējams, viņa bija cilvēku meitene. Jo viņa juta 
savas saimnieces silto un skumjo sirdi, kā to jūt 
cilvēki. Un viņa saņēma tik lielu cilvēkmīlestību, ka 
suņa sirdī vien tai bija par maz vietas. Tāpēc Frīdas 
sirds pamazām kļuva par cilvēka sirdi. 
Šī grāmata ir veltījums Dzilvēkam. Tā nav drukas 
kļūda. Dzīvnieks un cilvēks: stipra un uzticama 
vienība. 
Noras Ikstenas gaiši vienkāršie stāsti, Vilipsōna 
dauzonīgie “suneti” un ilustrācijas šoreiz dod vārdu 
Viņiem – uzticamiem un mīlošiem visa mūža garumā. 
Pipars, Stella, Mona, Frīda, Pērkons, Herolds... 
Katrā stāstā, Dzilvēkam atrodot savu otro pusi, no 
debesīm krīt zvaigzne. 
Un katru reizi caur suņa sirdi runā cilvēka sirds. 
 

 


