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Kā Lupatiņi mācijāas “Lupatiņu pilsēta” 
Interaktīva uzdevumu grāmata 
 
Sērijas “Kā Lupatiņi mācījās” grāmata "Lupatiņu 
pilsēta" izskatās pēc parastas bilžu grāmatas, bet 
kļūst ļoti neparasta, kad tiek ieslēgta runājošā 
pildspalva, kas tiešām prot runāt – gan Kaķa, gan 
Lupatiņu balsīs. Pietuvinot pildspalvu attēliem, tā 
stāsta stāstus, dzied dziesmas, skaita dzejoļus un 
uzdod lasītājam vairākus simtus jautājumu un 
uzdevumu. 

 

 

 

 
Leontīne Apšeniece “Lasītprieks” 
 
Mācīsimies lasīt un sekosim līdzi burtiņu jautrajiem 
piedzīvojumiem un izdarībām grāmatā “Lasītprieks”. 

 

 

 
Monika Vaicenavičiene “Kas ir upe?” 
 
Upes izšuj pasauli raibu raibiem rakstiem, sadiedz 
stāstus un notikumus, savieno vietas, laikus un 
cilvēkus. To straume var mūs aizgādāt uz tālām 
vietām, sapulcēt kopā un atspirdzināt. Upes 
nomierina, biedē, iedvesmo, neļauj aizmirst. 



 
 

 
 
 

 
Grieta Baula “Mare un miega migla” 
 
Mare no rīta pamostoties saņem satraucošas ziņas – 

pilsētai tuvojas miega migla! Ģimene par notikumu ir 

stāvā sajūsmā, jo miega migla sniedz debešķīgu 

miegu un neticamu spēku. Taču Marei gulēšana 

dienas vidū šķiet zemē nosviests laiks, tāpēc viņa 

apņemas paveikt ko ievērojamu. 

Tā nu aizsākas notikumi, kas risinās starp spītu un 

drosmi, miegu un nomodu. 

 

 
 

 
Juta Stīla “Putniņa Toma ziemas stāsti” 
 
“Putniņa Toma ziemas stāsti” ir jau otrā grāmata par 
labestīgā, drosmīgā Putniņa Toma piedzīvojumiem. 
Šajos stāstos Toms kopā ar labāko draugu Deniju, 
māmiņu, vectēvu un citiem grāmatas varoņiem 
izbauda ziemas priekus – ragaviņas, pikošanos (kas 
gan teju vai beidzas nelāgi!), Ziemassvētku eglītes 
meklēšanu un, protams, pašus svētkus! Īsie, koši 
ilustrētie stāstiņi māca mazo lasītāju pieņemt 
pareizos lēmumus, neatstāt draugus nelaimē, 
vienmēr būt izpalīdzīgam, laipnam un godīgam. 

 

 

 
Ieva Ziediņa “Ole Bole” 
 
Kurš bijis pirmais - vista vai ola? It kā to kāds 
nezinātu! Protams, Ole Bole - mazā meitene ar 
lielajām, apaļajām acīm! Pirmā bija Ole Bole, un pēc 
tam nāca gan vistas, gan olas. Jo vistas un olas ir 
mazākas par Oli Boli. Viņa spēj paņemt klēpī gan 
vistu, gan arī olas. Viņa spēj viena izcept pankūkas, 
uzcelt meža zvēriem sniegavīrus, noķert vitamīnus, 
nebaidīties no pērkona un sagaidīt dāvanas. Ole Bole 
prot spēlēties ar kaķēnu, uzveikt garlaicību un 
aizskriet gandrīz līdz pašai varavīksnei. Jā, Ole Bole 
ir pirmā! 



 

 

 

Veronika Reinika, Lauris Reiniks “Ričijs Rū rīko 
koncertu” 
 
“Ričijs Rū rīko koncertu” ir jauna, krāsaina un 
interaktīva dzejoļu un krāsojamā grāmata, kas 
papildināta ar 11 dziesmu un to instrumentālo 
pavadījumu albumu. Šis projekts ir īsts Reiniku 
ģimenes lolojums. Bērnu dzejoļu autore ir 
vecmamma Veronika Reinika, tos par dziesmām 
pārvērtis mūziķis Lauris Reiniks, bet visa projekta 
idejas autore ir Rūta Reinika-Preisa. 
 

 

 

 

 
Tūve Jansone “Kas notika pēc tam?” 
 
Tūves Jansones bilžu grāmata “Kas notika pēc tam?”, 
kas Somijā izdota 1952. gadā, ir sacerēta atskaņotos 
pantos, kas latviešu lasītājam varētu nedaudz 
atgādināt Alberta Kronenberga pasakas, tādēļ  pantu 
latviskošanā šoreiz kopā ar Mudīti Treimani 
strādājusi dzejniece Inese Zandere. Grāmatiņas 
notikumi un raksturi šķiet neprognozējami un 
brīžiem pat skarbi, tomēr mīļuma apgaroti.  
 
 
 

 

 

 
 Maša Zurikova “Bilingvālā ābece” 
 
Latviešu - krievu ilustrētā ābece bērniem. Bilingvālā 
ābece palīdzēs bērnam orientēties divās dažādās 
rakstībās - latviešu rakstībā, kuras pamatā ir latīņu 
alfabēts un krievu rakstībā, kuras pamatā ir kirilica. 
Katrā valodā ir gan burti, gan skaņas. Skaņas mēs 
dzirdam, savukārt burti ir grafiskas zīmes, ar kurām 
valodas skaņas tiek apzīmētas rakstos. Burti paši ar 
sevi neko nenozīmē, tāpēc bērnam ir svarīgi saprast, 
kādu skaņu burts apzīmē. Dažkārt abu alfabētu 
burti izskatās vienādi, bet dažkārt - nē. 



 

  

 

 
Edgars Valters “Poķu stāsti” 
 
Zinātkāros, darbīgos poķus latviešu lasītāji jau 
iepazinuši Edgara Valtera “Poķu grāmatā”, kurā 
stāstīts, kā viņi sastapa dzīvesgudro Pūko un 
apmetās pie viņa uz dzīvi. Kā gan draugiem tagad 
klājas? Dzīve nomaļajā meža mājiņā rit rāmi un 
saskanīgi. Poķu zinātkāre ir nerimstoša, viņi atkal un 
atkal iztaujā Pūko un grib visu saprast. Kā radusies 
uguns? Vai bērzs nenokaltīs, ja tam notecinās sulas? 
Cik ātri ods kustina spārnus? Kāpēc saule aust vienā 
debespusē, bet riet citā? Tie ir tikai daži no viņu 
nebeidzamajiem jautājumiem. Vecītis labprāt stāsta, 
ko pieredzējis, dzirdējis un lasījis. Un gan jau arī šo 
to piefantazē! 

 

 

 
Edgars Valters “Pieklājīgais pūķis Justuss un 
princese Miniminnija” 
 
Pūķi ir lieli un noslēpumaini, bieži daudzgalvaini un 
briesmīgi radījumi. Tiem īpaši patīk princeses. 
Pūķim Justusam ir tikai viena galva, taču arī viņš ir 
milzīgs un nepieciešamības gadījumā var nobiedēt. 
Tomēr parasti viņš ir laipns, atsaucīgs un 
sabiedrisks, tāpēc kļūst par labu draugu skaistajai 
un gudrajai princesei Miniminnijai. 
 

 

 

 

 
Gunters Pauli “Zebras gaisa kondicionētājs” 
 
Mācību pasaka divās valodās 5-8 gadus veciem 
bērniem, viņu skolotājiem un vecākiem.  
Pieaugušie var izmantot šo pasaku arī kā materiālu 
un iedvesmas avotu, stāstot bērniem par dabu un 
mācot savstarpējo saskarsmi.   
 



 

  

 

 
Gunters Pauli “Tuksneša ragana” 
 
Mācību pasaka divās valodās 5-8 gadus veciem 
bērniem, viņu skolotājiem un vecākiem.  
Pieaugušie var izmantot šo pasaku arī kā materiālu 
un iedvesmas avotu, stāstot bērniem par dabu un 
mācot savstarpējo saskarsmi.   

 

 

 

 
Gunters Pauli “Varenākais koks” 
 
Mācību pasaka divās valodās 5-8 gadus veciem 
bērniem, viņu skolotājiem un vecākiem.  
Pieaugušie var izmantot šo pasaku arī kā materiālu 
un iedvesmas avotu, stāstot bērniem par dabu un 
mācot savstarpējo saskarsmi.   

 

 

 

 
Anuka Pikāra “Anna un Froga” 
 
Īsajos komiksu stāstiņos, kas zīmēti košā un ar 
nodomu “bērnišķīgi naivā” stilistikā, parastas 
ikdienišķas situācijas, piemēram, frī kartupeļu 
pārēšanās, sniegavīru velšana, dāvanu pirkšana vai 
desiņu cepšana atklāj īstas draudzības dažādās 
šķautnes. Draugu mazās dīvainības un vājības kļūst 
par ēsmu sirsnīgai vienam otra izjokošanai. Taču 
ķildas un sāncensība vienmēr beidzas labi – visi 
“baltie meli” tiek atklāti un aizvainojumi pārvarēti 
bez didaktikas un moralizēšanas. 
 



 

 

 

 
Maija Laukmane “Kķpēdiņas” 
 
Kurzemnieces Maijas Laukmanes dzejoļu krājums 

bērniem “Kaķpēdiņas” pauž gaišas un pavasarīgas 

noskaņas, bet nevairās arī no skumīgām 

intonācijām, jo dzīve ir plašāka par jūru, kas elpo, 

šņāc un krāc, un reizēm iziet no krastiem. Dažkārt 

diena iet atpakaļgaitā – kad skolā nav veicies. Reizēm 

“jā” vietā atskan tikai “varbūt” un puķes nenovīst, jo 

nav nemaz uzziedējušas. Tomēr pārsvarā nakts 

sapņo par gaišu rītu un zemeņu smaržu, slota kā ota 

istabu zīmē tīru, un brāļi mājupceļā tik priecīgi 

sarunājas, ka ziemai atkūst sirds. 

 

 

 

 
Sallija Herisa “Fēlikss un Baziliks” 
 
Fēlikss Tveins izlaiž katru otro soli, kad kāpj pa 
kāpnēm, divreiz uzsit pa durvju rokturiem un 
priekšmetus novieto pāros. Problēma ir samilzusi, un 
Fēliksu 
grasās izslēgt no skolas. Direktores mērs ir pilns, jo 
vairs nespēj vadīt skolu, ievērojot viņa ļoti specifiskos 
noteikumus. Tad ierodas Čārlija Paja un apgriež 
viņa pasauli otrādi. Viņa ir izaugusi tikpat kā bez 
noteikumiem. Viņa pusdienās ēd brokastu pārslas, 
laivu sauc par mājām un ļoti brīvi valkā skolas 
formu. Pie katras iespējas viņa izaicina Fēliksu un 
viņa noteikumus. 
Vai Fēlikss kādreiz iemācīsies kļūdīties, lai arī ir tik 
ļoti apsēsts būt pareizs? 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
Nora Ikstens “Durve un paraplāns” 

“Durve un Paraplāns” ir neparasts stāsts par divu 
suņu “biogrāfijām”. Nora Ikstena ar lielu prieku 
spēlējas gan ar atskaņām un ritmu, gan ar 
pazīstamu dzejnieku tekstu alūzijām. Draiskulīgās 
četrrindes atgādina bērnības klasiķa Alberta 
Kronenberga darbus - tajās ietverta būtiska doma 
par cilvēka un dzīvnieka attiecībām, par atbildību 
pret dzīvo dabu un prieku, ko tā mums sniedz.  

 

 

 

 
Jirgens Banšeruss “Izmeklē Kvitkovskis. Šerloka 
pīpe” 
 
Pilsētā vēris durvis jauns detektīvmuzejs? 
Kviatkovskim tas jāredz! Uzreiz pēc muzeja 
apmeklējuma pie Kviatkovska vēršas tā īpašnieks: 
nozagts visvērtīgākais eksponāts - Šerloka Holmsa 
pīpe. Uzņemties šo izmeklēšanu Kviatkovskim ir goda 
lieta. Pēdas taisnā ceļā aizved viņu pie zagtās 
mantas, un lieta ir ātri atrisināta. Taču kaut kas īsti 
nav kārtībā. Okšķera intuīcija Kviatkovski nav 
pievīlusi... 

 

 

 

 
Jirgens Banšeruss “Izmeklē Kvitkovskis. Košļeņu 
sazvērestība” 
 
Pilsētā vēris durvis jauns detektīvmuzejs? 
Kviatkovskim tas jāredz! Uzreiz pēc muzeja 
apmeklējuma pie Kviatkovska vēršas tā īpašnieks: 
nozagts visvērtīgākais eksponāts - Šerloka Holmsa 
pīpe. Uzņemties šo izmeklēšanu Kviatkovskim ir goda 
lieta. Pēdas taisnā ceļā aizved viņu pie zagtās 
mantas, un lieta ir ātri atrisināta. Taču kaut kas īsti 
nav kārtībā. Okšķera intuīcija Kviatkovski nav 
pievīlusi... 



 

  

 

 
Māris Rungulis “Zvirbulim nenāk miegs” 

Viens no populārākajiem latviešu bērnu rakstniekiem 
un dzejniekiem  Māris Rungulis  2020. gadā 
nosvinēja savu 70 gadu jubileju. Par godu šim 
nozīmīgajam notikumam, izdevniecība "Pētergailis" ir 
laidusi klajā M. Runguļa bērnu dzejas krājumu 
"Zvirbulim nenāk miegs". 
 

 

 

 

 
“Buču pods” dzejoļi māmiņai 
 
"Buču pods" ir pavasarīgi saulaina dzejoļu izlase 
bērniem, kas veltīta visām māmiņām, vecmāmiņām, 
krustmāmiņām un pārējām mīļajām būtnēm, kuras 
līdzinās mammām. Tajā apkopoti visdažādāko autoru 
dzejoļi: gan latviešu literatūras klasiķu vārsmas, gan 
mūsdienu autoru dzejoļi, tostarp arī jaunumi, kas 
sacerēti īpaši šim kopkrājumam. 

 

 

 

 

 
Lauris Gundars “Valis ir atpakaļ” 

Šis ir trešais stāsts sērijā par meitenīti Loti, iesauktu 
par Spindzeli, un viņas ūsaino vectēvu, kuru Lote 
dēvē par Vali. 

Spindzeles aktīvais un mērķtiecīgais raksturs, kas 
nespēj ilgi izturēt bez reālas darbības, ir izveidojis 
mūslaiku bērnam visai neparastu nepatiku un 
atgrūšanos no "ekrāniem". Radusies paradoksāla 
situācija: bērnam ir jācīnās, lai atsauktu atpakaļ 
realitātē savu vectēvu, kuram negaidot izveidojusies 
īsta ekrānatkarība. 

 
 



 

 

 

 
Johanna Spiri “Heidija. Meitene no Alpu kalniem” 
 
Stāsts par mazo meitenīti Heidiju ir iepriecinājis un 
iedvesmojis daudzu paaudžu bērnus. Tas mudina 
saskatīt apkārtējās pasaules skaistumu un 
nepadoties, sastopoties ar grūtībām. 
Lai gan mazo Heidiju dzīve nav lutinājusi, viņai 
piemīt dzīvesprieks un īpašas spējas padarīt dienu 
gaišāku ikkatram, kuru sastop. 

 

 

 

 
Johanna Spiri “Heidija. Atkal mājās” 
 
Stāsts par mazo meitenīti Heidiju ir iepriecinājis un 
iedvesmojis daudzu paaudžu bērnus. Tas mudina 
saskatīt apkārtējās pasaules skaistumu un 
nepadoties, sastopoties ar grūtībām. 
Heidija atkal atgriezusies pie vectēva Alpu kalnos, 
tomēr Frankfurtē viņa ir ieguvusi brīnišķīgus 
draugus. Meitene ar nepacietību gaida, kad 
draudzene Klāra un viņas ģimene atbrauks ciemos. 
 
 
 

 

 

 

 
Daina Ozoliņa “Pandēmijas detektīvi” 
 
Pie jaunajiem lasītājiem dodas populārās rakstnieces 
un tulkotājas Dainas Ozoliņas “Pandēmijas 
detektīvi”! 
Grāmata asprātīgā valodā stāsta par neparastiem 
notikumiem un aizraujošiem piedzīvojumiem uz 
visiem pazīstamu pandēmijas izraisītu situāciju fona. 
 
 



  

 

 

 
Edgars Niklasons “Atgriezies, ērgli!” 
 

Aizkustinoša un aizraujoša grāmata par Pirkstiņu, 
septiņus gadus vecu zēnu, kurš savas dienas vada, 
nebēdnīgi kāpelēdams pa vectēva akmeņu 
krāvumiem un spēlēdamies ar taksīti Toto. 
Dienā, kad automašīna sunīti notriec, zēns paliek 
bez rotaļu biedra. Viņa dzīve mainās. Mēģinājumiem 
atrast kādu, kas piepildītu māju ar prieku, ceļā 
stājas vecmāmiņas pārspīlētās rūpes par mazdēla 
drošību. Radio un televīzijas ziņas vēsta, ka no tuvējā 
zoodārza izbēdzis jūras ērglis Juris. 
Kas notiks, ja negantais plēsējs saķers bērnu un 
aiznesīs jūrā? Zēns gan par to neuztraucas līdz 
dienai, kad pagalmā zem vectēva akmeņiem pamana 
kaut ko savādu... 

 

 

 

 
Pamela L. Treversa “Mērija Popinsa” 

Britu autores Pamelas Lindones Treversas 
slavenākais darbs par brīnumaino aukli Mēriju 
Popinsu latviešu valodā pirmo reizi tika publicēts 
pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem, vienā izdevumā 
apvienojot apmēram divas trešdaļas divu pirmo 
rakstnieces grāmatu. Tagad pie latviešu lasītājiem 
nonāk pilns oriģinālgrāmatas tulkojums. 

 

 

 

 
Tonīno Gverra, Luidži Malerba “Saulesbrāļi jeb 
Tumšo viduslaiku stāstiņi” 
 
Šī ir grāmata, kas lasītājam pirmajā brīdī atsauks 
atmiņā “Dekameronu”, Fellīni filmas, saules kveldētu 
dienvidu ainavu vai ko citu Itālijai, šķiet, tikpat 
būtisku, neatņemamu. Arī šis darbs – ir ļoti itālisks 
un ļoti savdabīgs. 
Tas ir komisks vēsturiski filozofisks romāns bērniem, 
pusaudžiem un visiem pārējiem. Itālijā šis darbs tiek 
regulāri izdots atkārtoti un ir iekļauts skolas mācību 
programmās.Tā autori ir divi izcili literāti, 
20.gadsimta Itālijas literatūras klasiķi. 



 

 

 

 
Terijs Pračets “Gana kronis” 
 
Dziļi Krītu novadā kaut kas mostas. To sajūt lapsas 
un pūces, un Tifānija to jūt savos zābakos. 
Senais ienaidnieks uzkrāj spēkus. 
Šis ir beigu un iesākumu laiks, laiks veciem un 
jauniem draugiem, robežu saplūšanas un varas 
maiņas laiks. Tifānija stāv starp gaismu un tumsu. 
Kamēr elfu karaspēks gatavojas cīņai, Tifānijai 
jāsauc palīgā visi spēki, lai aizsargātu savu zemi. Te 
būs rēķini... 
 
Piektā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas 
piedzīvojumiem. 

 

 

 

 
Juhani Pitseps “Ir mēness zelta kuģis” 
 
1944. gada kara rudenī tūkstošiem Igaunijas un 
Latvijas iedzīvotāju pameta savas mīļās mājas, lai 
bēgtu pāri jūrai uz Zviedriju. Bēgļu laivās bija arī 
daudz bērnu. Viņu rotaļas pēkšņi aprāvās, jo bija 
jādodas bīstamā ceļojumā vētrainajā Baltijas jūrā. 
Mazā meitenīte Kēte viļņos pazaudē savu mīļlāci 
Pekaini un vēlāk to brīnumainā kārtā atkal atrod. 
Beidzot viņas ģimene ierauga Zviedrijas krastus, kur 
gaida kakao krūze, utu pirts un ilgas pēc mājām... 

 

 

 

 
Matilde Māstersa “321 supergudrs fakts kas jāzina 
pirms paliek 13” 
 
Vai zināji, ka: 
* kolibri spēj lidot atmuguriski? 
* zobus mēs tīrām jau gadus? 
* dažkārt bambuss dienas laikā izaug par vairāk 
nekā vienu metru? 
321 pārsteidzošs fakts par dzīvniekiem, zinātni, 
vēsturi, ģeogrāfiju un vēl daudz ko citu. 



 

 

 

 
Dina Zoldnere “Sniegā” 
 
Pēc katastrofas pasaulē viss ir mainījies, nokrišņi 
kļuvuši toksiski. Apkārt Vecpilsētai arvien ciešākā 
lokā savelkas jaunā pilsēta. Bet kas noticis ar 
cilvēkiem? Kāpēc Diānai pār muguru ikreiz pārskrien 
tirpas, jau iedomājoties par kārtējo satikšanos ar 
kādu, kuru viņa nespēs atpazīt? Kādu noslēpumu 
aiznes sev līdzi vētrasputns, kas meitenes sapņos 
vienmēr aiztraucas debesīs, atstādams neskaidras 
sajūtas – it kā viņa atrastos ne tur, kur viņai 
vajadzētu būt, dzīvotu ne tādu dzīvi, kā vēlētos, 
blakus būtu ne tas cilvēks, kuru viņa gribētu? Diānai 
šķiet, ka par sev būtisko viņa nespēj parunāt ne ar 
vienu, lai netiktu uzskatīta par dīvainu. Līdz kādu 
vakaru, ieklīdusi Vecpilsētā, viņa savā bērnības 
pagalmā satiek kādreizējo kaimiņu, ar kuru negaidīti 
atrod kopīgu valodu. 

 

 

 

 
Andis Surgunts “Skaistākā no aizmiršanās 
hipotēzēm” 
 
"Ideāls jaunais dzejnieks" – tā grāmatā Surguntu 
nodēvē pēcvārda autors un krājuma redaktors Artis 
Ostups. Runājot par Surgunta rokrakstu, Ostups 
min nemitīgu eksperimentēšanu, skaistā un neglītā 
metaforisku sapludināšanu, absurdus aforismus un 
spožas, sirreālas pasāžas un tuvošanos mūzikas 
nekonceptuālajai formai. 

 

 

 

 
Jānis Poruks “Klusētājs. Proza” 
 
Jānis Poruks (1871–1911) ir latviešu literatūras 
romantiskā atzara pamatlicējs, viens no pirmajiem 
latviešu intelektuāļiem, kas guvis izglītību 
Rietumeiropā. Viņš latviešu literatūrā pirmo reizi 
ieveda intelektuālo varoni, kurš lielu nozīmi velta 
dzīves jēgas meklējumiem. 
 
Poruks ir arī pirmais latviešu rakstnieks, kurš prozā 
izmantojis aizgūtus sižetus, tēlus no mitoloģijas un 
kristīgajām leģendām. Viņa prozā savijas klusās 
lauku sētas tēlojums ar modernās dzīves atklāsmi. 
Rakstnieka darbi paplašina latviešu prozas tematiku 
un klasisko žanru robežas. 



 

 

 

 
Andra Manfelde “Uzzīmē baltu lietu” 
 
Andras Manfeldes “Uzzīmē baltu lietu” ir 
autobiogrāfiskos motīvos balstīts miniatūru krājums, 
kas tapis sadarbībā ar mākslinieci Neonillu 
Medvedevu. Grāmatas galvenā varone ir meitene, 
kura grib kļūt par gleznotāju. Izrādās, ka tas nemaz 
nav viegli – ir jāprot ne tikai zīmēt, gleznot, veidot, 
dzēst, strādāt ar tušu un piekņopēt papīru, bet arī 
izzināt dabu un izprast citu mākslinieku paveikto. 
Ceļā uz mākslu meitene sastopas ar perspektīvu, 
lazēšanu, krāsu romantiskajiem un sarežģītajiem 
nosaukumiem. Grāmatā tiek uzdoti arī dažādi svarīgi 
jautājumi, piemēram, kas ir māksla un kā iedabūt 
lapā ziloni. 
 

 

 

 

 
Markēta Baņkova “Žagata entropijas valstībā” 
 
“Žagata entropijas valstībā” ir fabulas pieaugušajiem 
un bērniem. Dzīvnieki tajās risina pasaules 
pastāvēšanas un funkcionēšanas noslēpumus. 
Grāmata palīdzēs saprast, kāpēc nīlzirgs noturas uz 
ūdens virsmas un kā lapsas pārdzīvo pusmūža krīzi. 
Fabulas atklās arī tādus fizikas noslēpumus, kas 
izskaidros, kāpēc nav jēgas cīnīties pret nekārtību un 
kā tikt galā ar āpsi alkoholiķi. Resnā suņa un peļu 
tēliem ir pa spēkam vienkārši un saprotami 
izskaidrot arī sarežģītas fizikas tēmas – laiktelpas 
izliekumu un kvantu nenoteiktību. 
 

 

 

 

 
Monika Saboli “SaMeRa” 
 
Kādā vasaras dienā, drīz pēc savas deviņpadsmitās 
dzimšanas dienas, pazūd Samera. Pēdējā aina, ko 
visi atceras, – jauna, gaišmataina sieviete draiskojas 
pļavā. Vai viņa izgaisusi vējā, kokos, ūdenī? Vai 
varbūt viņa ir kaut kur pavisam citur? 
Divdesmit četrus gadus vēlāk Benžamēnu, kuram 
tagad ir jau 38 gadi, vēl aizvien vajā atmiņas. Samera 
iezogas viņa sapņos kā gracioza, bet spokaina 
parādība, atmodinot sen noklusētus ģimenes 
noslēpumus, jo cik gan ilgi kāds spēj sadzīvot ar 
nakts murgiem... 
“Samera” ir romantiskākais no Monikas Sabolo līdz 
šim sarakstītajiem darbiem. Tas vienlaikus apbur un 
kāpina spriedzi, pārņemot lasītājus savā varā. 

 



 

 

 

 
Salla Simuks “Ieslēdz gaismu” 
 
Stāstu krājumā “Ieslēdz gaismu! Izslēdz gaismu!”, 
kas lasāms no abām grāmatas pusēm, ir apkopoti 
desmit skaisti un desmit šausmīgi stāsti, kuri veido 
spoguļattēlu, aizraujošā veidā atspoguļojot cits citu, 
un notikumi tajos atainoti no dažādiem 
skatpunktiem. Lasītājs var izvēlēties, kuru stāstu 
lasīt vispirms, kā arī mainīt secību pēc saviem 
ieskatiem. 

 

 

 

 
Emēlija Šepa “Dēla vārdā” 
 
Kamēr ģimene gaida pie vakariņu galda, Sems Vitels 
aizbrauc uz veikalu pēc krējuma, bet kad atgriežas, 
sieva ir nogalināta un sešus gadus vecais dēls 
Jūnatans – pazudis. Sems ir izmisumā, neziņa par 
puisēna likteni ir mokoša, to - mēr policijas veiktajā 
nopratināšanā patiesību par attiecībām ar sievu un 
dēlu viņš noklusē. Nozieguma izmeklēšanu vada 
prokurore Jāna Berzeliusa, kura bērnībā pati tika 
nolaupīta saviem vecākiem. Pagātnes tumšais 
noslēpums noziedznieka Danilo Penjas veidolā 
nostājas starp Jānu un viņas kolēģi Pēru, kurš 
cenšas iekarot šķietami atturīgās un vēsās 
prokurores simpātijas. 

 

 

 

 
”Dainas” 
 
No Veltas Sniķeres priekšvārda: “Pateicos senajām 
dainām par lielo prieku, ko man sagādājusi to 
mazvārdības lakonisma izteiksmes augstā meistarība 
un dzīves un vienības svinēšana. Sniedzu sevis 
atdzejotās dainas. Tulkošanas abrā rūgst vēl citas. 
Es mēdzu piederēt pie tiem, kas teica, ka dainas nav 
tulkojamas. Vienu dienu, Dr. Anitas Rožkalnes 
klātbūtnē, mani pēkšņi trāpīja atziņa: varu atdzejot.”  



 

 

 

 
“Saules gads. Rudenāji” 
 
“Rudenāji” ir sērijas “Saules gads” trešā grāmata. Tā 
veidota, lai iedvesmotu un motivētu pieaugušos un 
bērnus jēgpilnai un dziļai Rudenāju cikla ikdienas un 
svētku tradīciju iepazīšanai. 
Rudens saulstāvji kā sakrāls notikums izsenis 
atzīmēts visās pasaules kultūrās. Grāmata palīdzēs 
izprast, kā šie svētki sagaidīti Latvijā un ar kādām 
līdz mūsdienām saglabātajām tradīcijām mēs varam 
lepoties. 
 

 

 

 

“Te, iekšā. Smadzenes tavā galvā. Ceļvedis” 
 
 Apjomīgā izziņas grāmata veidota kā gudri un 
argumentēti, tomēr rotaļīgi uzrakstīts ceļvedis, kas 
aicina ceļojumā uz mūsu smadzenēm un atklāj 
lasītājam, kas īsti notiek viņa galvā. Kā rodas domas, 
emocijas un sajūtas, kā smadzenes vada mūsu 
ķermeni, atceras to, ko ir iemācījušās, kā tās ļauj 
cilvēkam pieņemt lēmumus un radīt kaut ko jaunu. 
Sapratni veicina lakoniskās, asprātīgās ilustrācijas. 
Līdzās uzticamiem zinātniskiem skaidrojumiem te 
atrodami bērniem labi saprotami dzīves piemēri un 
interesanti praktiski uzdevumi, kas palīdz trenēt 
atmiņu, valodu un radošumu. Nodaļā par smadzeņu 
attīstību cilvēka dzīves laikā pusaudži un viņu vecāki 
atradīs arī pārliecinošu izskaidrojumu pusaudžu 
dumpinieciskumam un emociju vētrām. 
Izziņas grāmata vidējā skolas vecuma bērniem, no 10 
gadu vecuma. 
 

 

 

 

 
Valdis Segliņš “Neatrodamā Atlantīda” 
 
Monogrāfija veltīta Atlantīdas pētniecības vēsturei un 
mūsdienās zināmajam par mītisko kontinentu, 
akcentējot galvenokārt pētniecības vēsturiskās 
aprises, atklājot gan panākumus, gan maldus. Senā 
mītiskā civilizācija ir zināma jau gandrīz divarpus 
tūkstošus gadu, un, to meklējot, bijuši visai atšķirīgi 
vairāki posmi – no Platona Atlantīdas līdz mūsdienu 
zudušo pilsētu apzināšanai. Daudzie atradumi 
parāda ne tikai atbilstošu kultūras telpu, bet arī 
sabiedrības intereses maiņu šajā laikā. 
Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senos 
priekšstatus, meklējumu maldu ceļus un cerību 
atklāt, kā arī plašākā kontekstā apzināt daudzos 
joprojām neskaidros vēstures jautājumus. Pat ja 
Atlantīda ir tikai utopija, tās meklēšana fascinē 
miljoniem cilvēku visā pasaulē. 



 

 

 

Anna Beresņeva “Māmiņ, nekliedz uz mani” 
 
Grāmatā stāstīts, kā veidot ģimeni, kurā vecāki iztiek 
bez balss pacelšanas, bērns nav kaprīzs un 
histērisks, ar visu savu negatīvo emociju 
kopumu. Autore analizē noteiktas likumsakarības 
audzināšanas jautājumos. 
Darbam ir praktisks, lietišķs raksturs, tajā aplūkotas 
situācijas, kādas atgadījušās un nonākušas daudzas 
mātes. 

 

 


