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„100 pirmie vārdi” 
 

Laiks spēlēties un mācīties! Jaukā, krāsainā 
grāmata par Vinniju Pūku un viņa draugiem 
palīdzēs bērniem iemācīties 100 vārdus, kuros 

nosauktas lietas un radības, kas sastopamas 
simtjūdžu mežā. Šī ir lieliska dāvana mazajiem 
pētniekiem! 

 

 
 

Kristīne Neimane 
„Rolis un Brunis iepazīst pasauli” 
 

Pasaka mudinās uz sarunu ģimenē par draudzību 
un drosmi, zinātkāri un ticību priecīgām 
pārmaiņām. 



 

 
 

 

Zane Raičenoka-Raišonoka 
„Sivēnu princese Berta Bertolīne” 
 
Kādā saulainā rītā lauku sētas sivēnmātei 

piedzima septiņi bērniņi – seši brālīši un viena 
māsiņa. Mazā Berta izrādījās visai savāda 
sivēnmeitene. Viņa bija ļoti kārtīga, tīrīga un 

smalka. Brāļi reizēm pat māšeli ķircināja: 
“Princese! Princese! Tu atkal uzvedies kā 
princese!” Un kādu dienu Berta apņēmās 

noskaidrot, kas vajadzīgs, lai kļūtu par īstu 
princesi… 

 
 

 

 
 

„Gatavojos skolai. Pirmās zināšanas” 
 

Pieci draugi gatavojas skolai, un viņu dienas paiet 
aizraujošās nodarbībās, rotaļājoties un mācoties 
par skaitļiem, krāsām, formām, dzīvniekiem un 

dabas parādībām. Kopā ar viņiem tu uzzināsi 
daudz jauna un noderīga skolas gaitu uzsākšanai. 



 

 
 

Vilis Plūdonis 
„Eža kažociņš” 
 

Ar Viļa Plūdona pasaku "Eža kažociņš" aizsāk 
grāmatu sēriju "Skaistākās pasakas".  

Pasakas pirmizdevums ir 1921. gadā, un tā stāsta 
par drosmīgo un atjautīgo ezīti, kurš dabūja 
princesi par sievu un pārvērtās par staltu ķēniņa 

dēlu. 
 

 

 
 

 

Ras Dmučovskiene 
„Skudriņa kāpēcīte” 
 
Kas vasaras naktī aiz loga čīgā? Ko ēd skudras? 

Kāpēc ķirzakām tik gara aste un kur zirnekļi ņem 
pavedienus tīkliem? Skudriņai Kāpēcītei ir tik 

daudz jautājumu, un uz tiem visiem jāatrod 
atbildes, tāpēc, priecīgi dungodama, viņa dodas 
mežā, kur gaida piedzīvojumi un jaunas 

zināšanas. Grāmata iepazīstinās mazos lasītājus 
ar meža iemītniekiem un to noslēpumiem.  

 

 

 

Laura Vinogradova 
„Mežpasakas” 
 
Rakstniecei  izdevies ieburt grāmatā pavisam īstu, 

dzīvu, svaigu un zaļu mežu. Tajā dzīvo visvisādas 
radības, sākot ar sīkajām un čaklajām skudrām 
un beidzot ar lielajiem zālēdājiem un plēsējiem. 

“Mežpasakas” ir vēstījums par neparastiem 
atgadījumiem un atšķirīgo. 

 



 

 

„Dzīvnieku mājoklīši” 
 

Šajā grāmatā ar vairāk nekā 80 atveramiem 
lodziņiem bērns varēs ieskatīties dzīvnieku 

mājoklīšos – ligzdās koku galotnēs, dziļajās un 
tumšajās pazemes alās, košajos koraļļu rifos jūras 
dzelmē un pat savā paša mājā. 

 

 

 
 

 
„Piecu minūšu pasakas meitenēm” 
 

Piecu minūšu pasakas meitenēm aizved bērnu 
aizraujošā un brīnumainā pasaulē – gan 

Salātlapiņas tornī diža meža vidū, gan Īkstītes 
miniatūrajā pasaulītē, gan Rudās vistiņas lauku 
sētā.  

Grāmatā iekļautas deviņas krāšņi ilustrētas 
pasakas, atklājot mūžam nenovecojošo klasiku, 
kas jau paaudzēm priecējusi mazos lasītājus. 

 

 

 
 

 

„Piecu minūšu pasakas puikām” 
 
Atverot grāmatu Piecu minūšu pasakas puikām 

bērns nokļūs gan uz trīs āzīšu – Brašuļu tiltiņa, 
gan ceptuvē, no kuras aizbēdzis Piparkūku 
Cilvēciņš, gan trīs sivēntiņu mājiņās, gan nabaga 

kurpnieka darbnīcā.  
Grāmatā iekļautas deviņas krāšņi ilustrētas 
pasakas, arī Hansa Kristiana Andersena un brāļu 

Grimmu pasakas, atklājot mūžam nenovecojošo 
klasiku, kas jau paaudzēm priecējusi mazos 

lasītājus. Bērnu sejas priekā iemirdzēsies un viņi 
iemīlēs visiem tik labi pazīstamos tēlus. 
 

 



 

 
 

Elita Jakušina 
„Mīļajam draudziņam” 
 

Dziesmas un rotaļas pirmskolas vecuma bērniem. 
 

 

 
 

Lilita Svirževska,  
Ilze Vjatere-Meinarte 
„Attīstošas un izzinošas rotaļlietas” 
 

Grāmatā tematiski sagrupētas un apkopotas ap 90 
zinātniskās rotaļlietas, kuru izveide būs patīkama, 
interesanta un radoša nodarbe. 

Pamatā rotaļlietu izgatavošanai ir nepieciešami 
vienkārši materiāli vai sadzīves priekšmeti, kuriem 

var dot otru dzīvi. Pirmsskolas vecuma bērnam, 
atkarībā no viņa prasmēm, rotaļlietu izgatavošanai 
būs nepieciešama vecāku palīdzība. Dažas 

rotaļlietas būs interesantas un aktuālas arī skolas 
vecuma bērniem. 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

Luīze pastore 
„Bez nosaukuma” 

Veiksmīgā bērnu literatūras tandēma – 
rakstnieces Luīzes Pastores un mākslinieces 
Elīnas Brasliņas – sestā kopīgi radītā grāmata 

sērijā “Mākslas detektīvi” šoreiz aicina lasītājus 
kopā ar jau labi pazīstamo detektīvu trijotni Teo, 
Pogu un Komatu doties ceļojumā abstraktā 

ekspresionisma korifeja Marka Rotko (1903–
1970) gleznu pasaulē. Stāstam dots tāds pats 

nosaukums kā 1951. gadā tapušajai Rotko 
gleznai, kurā nokļūst mazie detektīvi, – “Bez 
nosaukuma”. 

 

 

 
 

Aija Lisovska 
„Viss būs labi, Made!” 
 

Kameni Madi lieliski raksturo visiem zināmais 
teiciens – “gribēju, kā labāk, sanāca, kā vienmēr”. 
Viņa ir visai liels un neveikls kukainis, tādēļ allaž 

iekuļas kādā ķibelē. To var izraisīt kāds 
pārpratums, aizmāršība vai pat kamenes lādzīgais 

raksturs.  
Esiet mierīgi, mīļie lasītāji un lasītājas, – galu galā 
viss būs labi! Jo Made ir ne vien labdabīga, bet 

viņai piemīt arī brīnišķīga humora izjūta. 

 



 

 
 

Agnese Vanaga 

„Plastmasas huligāni” 

 
Grāmata veltīta aktuālai tēmai – vides 

piesārņojuma problēmai. Tā rosina būt vērīgiem, 
lai saskatītu problēmas cēloņus, būt uzņēmīgiem 
un atbildīgiem sabiedrības locekļiem un kopā ar 

vecākiem un citiem pieaugušajiem meklēt 
risinājumus, kā apturēt videi kaitīgu atkritumu 

nonākšanu dabā un novērst ekoloģisko katastrofu 
nākotnē. 

 

 
 

Mana pirmā enciklopēdija 
„Latvija” 

 

Šajā krāšņajā grāmatā, kas bagātīgi ilustrēta ar 
fotogrāfijām un Alises Landsbergas zīmējumiem, 
atrodamas atbildes uz daudziem jautājumiem.  

Tā palīdzēs bērniem labāk iepazīt mūsu skaisto un 
mīļo zemi, tās vēsturi, iedzīvotājus, kultūru un 
dabu. Grāmatas autores aicina lasītājus apmeklēt 

interesantākās pilsētas, nacionālos un dabas 
parkus, izstaigāt dabas takas un atklāt daudz 

interesantu faktu. Kartes, shēmas un zīmējumi 
palīdzēs izprast Latvijas vietu pasaulē un norises 
dabā. Grāmatā iekļauti arī dažādi uzdevumi, 

ierosmes pētījumiem un radošiem darbiņiem.. 



 

 
 

Ellena R. Landara 
„Lietussargs” 

Junai Ivanami ir tikai trīspadsmit gadu, un viņa 
labprāt izbauda elpu aizraujošus un bīstamus 

piedzīvojumus grāmatu lappusēs, nevis īstenībā. 
Taču kādā svelmainā dienā lietus sezonas vidū, 

kad lietussargs tiek atstāts mājās, meitene 
negaidīti iekļūst savā dēkā, kuru pati negribot 
izraisa. Sākotnēji tā līdzinās murgainam sapnim, 

no kura meitene cer drīz pamosties. Diemžēl tā 
nenotiek. Tāpēc Junai ir jādodas dziļi garu 

pasaulē, ja vien patiesi vēlas izglābt savus 
vecākus, kurus viņa var zaudēt pavisam. Ceļojums 
izrādās pārpilns ar briesmām un noslēpumiem, 

tajā Junai jāsastopas gan ar draudzīgām un 
izpalīdzīgām būtnēm, gan viltīgiem un ļauniem 
radījumiem. Meitenei nav citas izvēles, jo viņa taču 

vēlas atkal būt kopā ar vecākiem savā ģimenē. 
Laimīgā kārtā Junai līdzi dodas uzticams 

ceļabiedrs – pašapzinīgais, drosmīgais kaķis, 
vārdā Krājkasīte. Un tad piedzīvojumi visnotaļ var 
sākties… 

 

 

 
 

Ērina Hantere 

Klanu kaķi „Nestundā” 

 
Pērkona klans piedzīvo savu vistumšāko stundu, 
jo Tīģerzvaigznes alkas pēc varas visu mežu 
iegrūdušas tādās briesmās, ar kādām vēl nav 

sastapies neviens kaķis. Lai glābtu savu klanu, 
Ugunszvaigznem jāatklāj, ko nozīmē Zvaigznes 

klana brīdinājums:  
“Četri kļūs par diviem. Lauva un tīģeris tiksies 
kaujā, un mežā valdīs asinis.” 

Ir pienācis pareģojumu atklāšanās un varoņu 
celšanās laiks... 
“Nestundā” ir visaizraujošākais romāns visā šajā 

kaķu piedzīvojumu grāmatu sērijā. Un tas arī 
māca, cik svarīgi ir domāt un rūpēties par citiem.” 
 

 



 

 
 

Agnese Zarāne 
„Slīdošās kāpnes” 
 

Vidusskolniece Signe no Latvijas austrumu 

pierobežas mazpilsētas pārceļas uz Rīgu. Iesākot 
skolas gaitas jaunā klasē, paralēli mācībām 

meitenei ir jāatrisina vairāki “cietie rieksti” 
personiskajā dzīvē: jāatšķetina vecāku gadiem 
samezglojušās un neskaidrās attiecības, jāmeklē 

sava vieta mācību iestādē, kurā skolēni tiek dalīti 
stilīgajos un nestilīgajos, un jāiepazīstas ar pirmās 

mīlestības jūsmu un trauslumu. Risinot šos 
uzdevumus, meitene saskaras ar mulsinošu 
nepieciešamību meklēt savu identitāti. 

 

 

 
 

Marija Parra 

„Vārtsargs un jūra” 

 
Divi labākie draugi - Lēna un Trille, kas abi kopā 

spējīgi uz trakām pārgalvībām, jau tuvojas 
pusaudžu vecumam. Sarežģītākas kļūst arī viņu 

attiecības ar vecākiem, kuru teiktais tiek 
apšaubīts. Kad Trille iemīlas kādā meitenē, kura 
nesen ieradusies ciematā, pārbaudīta tiek arī viņa 

un Lēnas draudzība. 
 



 

 
 

Anna Starobiņeca 

„Paskaties uz viņu” 

 
Gaidības parasti ir cerību un patīkama 

satraukuma laiks. Diemžēl nākotnes sapņi 
sabrūk, ja gaidāmajam bērniņam ir nopietnas 
veselības problēmas un izredzes izdzīvot – 

praktiski nekādas… 
Tā ir autobiogrāfiska grāmata, drosmīgs un 

pārsteidzoši atklāts stāsts par pašas piedzīvoto. 
Grāmata savā ziņā ir izdzīvošanas instrukcija 
tiem, kam jāstājas aci pret aci ar neizturamām 

bēdām  

 

 
 

Linda Malelija Hanta 

„Zivs kokā” 

 
Sestklasniece Ellija jūtas kā zivs ūdenī, kad zīmē 
vai rēķina galvā, un kā zivs, kam jārāpjas kokā, 

kad skolā ir jāraksta vai jālasa. Ja zivi vērtētu pēc 
prasmes rāpties kokos, tā taču uzskatītu sevi par 
nekam nederīgu radību... 

Nez, kā būtu, ja es skolā justos normāli, nevis 
nemitīgā stresā? - prāto vienpadsmitgadīgā Ellija, 

jau atkal sēžot direktores kabinetā. Viņa mācās 
sestajā klasē, bet ar dažādiem trikiem ir 
pamanījusies noslēpt to, ka nespēj lasīt un rakstīt. 

Skolotāji uzskata viņu par “lēnu”, bet klasesbiedri 
– par frīku. Ja Ellijai nebūtu mīlošas ģimenes un 

neticami bagātas iztēles, arī meitene pati jau būtu 
norakstījusi sevi kā neglābjami stulbu un 
padevusies klasesbiedru mobingam… 

 
 



 

 
 

Pīters Svonsons 
„Visi skaistie meli” 
 
Harijam Akersonam viņa gados jaunā pamāte 

Alise allaž ir likusies skaista, gluži kā nākusi no 
kādas citas pasaules. Viņa ir izturējusies pret 
Hariju laipni un iejūtīgi, lai arī pēdējā laikā šķitusi 

mazliet izklaidīga. Dažas dienas pirms koledžas 
izlaiduma Alise piezvana Harijam, lai pavēstītu 

šokējošus jaunumus. Viņa tēvs ir izdarījis 
pašnāvību. Satriektais Harijs atgriežas dzimtajā 
pilsētā noskaidrot, kas patiesībā noticis ar tēvu. 

Drīz vien jaunais vīrietis attopas dīvainu notikumu 
virpulī, kas apliecina: nekas nav tā, kā izskatās. 

 

 

 

Džons Grīns 
„Bruņurupuči bez gala” 
 
Džons Grīns ir izcilo romānu "Meklējot Aļasku", 
"Mūsu zvaigžņu vaina", "Papīra pilsētas" un 

"Katrīna pēc Katrīnas" autors, un viņa ilgi gaidītā 
atgriešanās ir spīdošs stāsts, kurš ar satriecošu 
un nesatricināmu skaidrību vēsta par mīlestību 

un neatlaidību, un spēku, ko sniedz draudzība 
mūža garumā. 
 



 

 
 

Rolands Priverts 
„Nebaidies ne no kā” 
 
Rakstot šo grāmatu, es bieži domāju: kam tā būs -

vajadzīga? Mana atbilde ir — vēsturei. Ies gadi, bet 
mans stāsts, mana liecība paliks. Tas paliks kā 
laikmeta dokuments, stāsts par vietu un laiku, 

kurā man bija lemts atrasties un dzīvot. Vai mēs 
gribam vai nē, grāmatā aprakstītie notikumi ir 

daļa no Latvijas vēstures. Turklāt tādas vēstures, 
kuru esmu piedzīvojis tikai es. Tāpēc uzskatu, ka 
man bija tiesības, vēl vairāk — pat pienākums to -

atklāt un atstāt nākamajām paaudzēm. 
Šī grāmata ir kontrabandista dzīves stāsts. Citiem 

vārdiem, tā ir stāsts par dzīvi ārpus sistēmas, 
ārpus sabiedriskās morāles “kastes” un bieži vien 
arī ārpus likuma. Ar to pietiktu, lai kāds apzinīgs 

cenzors norakstītu šo grāmatu kā nevēlamu vai 
pat bīstamu. Taču tas ir mans stāsts par manu 
dzīvi un šādā nozīmē to var uzskatīt par 

autentisku laikmeta liecību, kurai ir ne mazākas 
tiesības uz savu lasītāju un vietu Latvijas sociālajā 

atmiņā kā jebkurai citai laikmeta liecībai. Šī ir 
grāmata, kas rakstīta brīviem cilvēkiem brīvā 
valstī. 

Rolands Peiverts 

 

 

 

Rūta Šepetis 
„Starp pelēkiem toņiem” 
 
Vai kādreiz esat domājuši par to, cik vērta ir 

cilvēka dzīvība? Torīt mana brāļa dzīvība bija 
kabatas pulksteņa vērtībā. 

1941. gadā piecpadsmitgadīgo Līnu gaida 
iestāšanās mākslas skolā, pirmās satikšanās un 
viss, ko spēj dāvāt vasara. Taču kādu nakti Līnas 

mājās ielaužas čekisti, lai viņu kopā ar māti un 
jaunāko brāli deportētu uz Sibīriju. Līnas tēvs ir 
nošķirts no ģimenes, notiesāts uz nāvi un 

ieslodzīts cietumā. Viss ir zaudēts. 
Līna bezbailīgi cīnās par izdzīvošanu un cieši 

apņemas: ja paliks dzīva, tad par godu savai 
ģimenei un neskaitāmiem tūkstošiem citu 
deportēto iemūžinās visu pieredzēto zīmējumos un 

atmiņu pierakstos. Viņa ļoti riskē, nododama tālāk 
savus zīmējumus, cerēdama, ka tie, iedami no 

rokas rokā, sasniegs viņas tēvu un aiznesīs viņam 
ziņu, ka sieva un bērni vēl ir dzīvi. 
Moku ceļš Sibīrijā ir garš, un Līnai, tāpat kā 

citiem, dienu pēc dienas palīdz izturēt neticams 
gribasspēks, mīlestība un cerība. Taču – vai ar 
mīlestību pietiks, lai izdzīvotu? 

 



 

 
 

Kristīne Hanna 
„Lakstīgala” 
 
Mīlestība parāda, kādi mēs vēlamies būt, bet karš 

atklāj, kādi esam patiesībā... 
Francija, 1939. gads. Māsas Vianna un Izabella 
vienmēr bijušas tuvas, neskatoties uz rakstura, 

ideālu un līdzšinējās dzīves pieredzes atšķirībām. 
Izabella – jaunākā un drosmīgākā – dzīvo Parīzē, 

bet Vianna kopā ar vīru Antuānu un mazo meitiņu 
mitinās brīnumskaistajā Luāras ielejā. Sākoties 
Otrajam pasaules karam, Antuāns tiek iesaukts 

armijā un Izabella pārceļas pie māsas. Ierastā 
dzīve strauji mainās, jaunajām sievietēm nākas 

tikt galā ar neiedomājamām un biedējošām 
situācijām. Katra izvēlas savu ceļu, kā pretoties 
okupācijas varai, tomēr mērķis abām ir viens – par 

katru cenu izdzīvot kara nomocītajā valstī, 
saglabājot sevī mīlestību un ik mirkli cerot uz 
brīvību. 

Spilgts konkrēta laikposma un vietas atainojums, 
kurā netrūkst šausmu,  

bet viennozīmīgi tiek cildināts cilvēciskums un 
labestības spēks. 

 

 

 
 

Inga Žolude 
„1904 Melanholiskais valsis” 
 
Mazs, bet skaists un vērtīgs literārs darbs gan 

divu izcilu mākslinieku piemiņai (Emīla Dārziņa 
un Ādolfa Zārdiņa), gan apliecinājums literatūras, 

mūzikas un mākslas simbiozes neizsmeļamajām 
iespējām, savā ziņā arī mēģinājums radīt 
mākslinieciski kvalitatīvu iespēju katras vienas 

kultūras nozares cienītājiem gūt ieskatu un 
uzzināt par pārējo esamību. 
“Vai tā nav ar visu skaistumu – tas tikai iziet 

mums cauri, ja ļaujam, bet skaistuma šajā 
pasaulē ir gana maz, lai tas uzkavētos kādā no 

mums. Un cilvēks ir kā tāda mūzika, kas tikai iziet 
pasaulei cauri...” (Inga Žolude). 



 

 
 

 

„Latvija. 
Nacionālā enciklopēdija” 
 
Nacionālā enciklopēdija ir topoša universāla 
populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā. 

Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru 
ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko 

pārraudzību veic kultūras ministres vadītā 
Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko 
veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 

dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka 
veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti 
Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tiešo 

izveides procesu nodrošina redakcija, kurā strādā 
septiņi darbinieki. Enciklopēdija ir Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas autonoma sastāvdaļa, 
bibliotēka un tās darbinieki nodrošina redakcijas 
praktisko funkciju īstenošanu. 

 

 

 
 

Indars Kraģis 

„Radošums un kritiskā domāšana” 

 
Indara Kraģa “Radošums un kritiskā domāšana” ir 
palīglīdzeklis skolotājiem, skolēniem un citiem 

interesentiem, lai neapmaldītos projektā “Skola 
2030” paredzētajās jaunajās izglītības pieejās un 
to ieviešanā, uzskatāmi izskaidrojot, kas tās tādas 

“caurviju prasmes”, ko nozīmē “jaunrade un 
iniciatīva” un “problēmu risināšana un kritiskā 
domāšana”.  

 

 


