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Skani mana grāmatiņa 
“Mežā” 
 
Ikvienu mazo lasītāju šajā grāmatā sagaida īsi stāstiņi un 
sirsnīgas ilustrācijas. Mazulim noteikti patiks arī 
grāmatas lapās pieskarties vilka degunam, paglāstīt ūpja 
spalvas, ieklausīties ūdenskrituma šalkoņā un putnu 
dziesmās un sadzirdēt jautru čalošanu meža klajumā. 

 

 

 

Latviešu tautasdziesmas. Spēlēsim, dziedāsim! 
 
“Spēlēsim, dziedāsim!” aicina šī daudzkrāsainā grāmata. 
Tajā ievietotas 12 vienkāršas un melodiskas latviešu 
tautasdziesmas, gan iemīļotas, gan nedaudz piemirstas: 
“Stāvēju, dziedāju”, “Baltā pupa”, “Sidrabiņa lietiņš lija”, 
“Velc, pelīte, saldu miegu”, “Aijā, žūžū, lāča bērni”, “Adiet, 
bērni, ko adiet”, “Zinu, zinu, bet neteikšu”, “Smieklis 
man”, “Cipu, capu, vāverīte”, “Kur tad tu nu biji?”, “Seši 
mazi bundzinieki”, “Kur tu teci, gailīti mans?” 
Darbošanās ar šo grāmatu palīdzēs bērnam pavisam 
viegli un aizraujoši iepazīties ar brīnumaino mūzikas 
pasauli un pašam apgūt muzicēšanas pamatus. 

 

 

 

 “Piecu minūšu vakara pasaciņa” 
 
Šajā grāmatā tu vari satikties gan ar latviešu tautas 
pasaku varoņiem zaķi, vilku un aunu, gan ar brāļu 
Grimmu radītajiem trīs sivēntiņiem un arī ar Šarla Pero 
Runci zābakos. 

  
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

“Piecu minūšu pasaciņas miedziņam” 
 
Grāmata tevi aizvedīs brīnumu pasaulē, kur sastapsi 
lielībnieci mušu, tēva trešo dēlu muļķīti ar viņa balto 
zirgu, arī zalkti un viņa līgavu. 

 

 

 

 

 

 

 

Arturs Balts 
“Šausmīgās pasakas” 
 
Ar citām acīm par bailēm, kas nemaz nav tik bailīgas, un 
šausmām, kas nemaz nav tik šausmīgas. Nevienā pasakā 
nejauki nedarbi nepaliek nesodīti. Arī vecākiem būs 
interesanti. 
Šī grāmatiņa palīdzēs bērniem iepazīt ne vien burtus, bet 
arī pieklājīgu uzvedību. Grāmata ir piemērota lasītājiem 
no 2-8 gadiem un ne tikai... 
Autors Arturs Balts raksta gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Līdz šim iznākušas 11 viņa grāmatas. 
“Šausmīgās pasakas” ir autora pirmā grāmata jaunajiem 
lasītājiem. 
 

 

 

Inese Margēviča 
“Kā dundurs, muša, lapsenis un ods gandrīz atklāja 
ziemeļpolu” 
 
Grāmatā ir stāstīts par mazu, bet sparīgu kukaiņu 
piedzīvojumiem, kuri nejauši atrod saplēstu lapiņu ar 
tekstu. Tajā pieminētais Ziemeļpols iekvēlina viņu prātus 
un kļūst par mērķi, kurš noteikti jāsasniedz. Kaut arī 
varētu mierīgi gulēt puķēs un skatīties mākoņos. Kā 
viņiem klājas dodoties pretim iecerētajam mērķim? 
Dažādi, jo ceļā ir jāsastopas ar grūtībām un 
pārpratumiem. Tur ir bīstama, mušu sadedzināt kāra 
lampa, mulsinošs izkusis saldējums, staigns, 
slepkavniecisks rūgušpiens un kārdinoša milzu torte, 
mežacūkas un visbeidzot - arī neciešams sals. Te parādās 
ceļotāju tik atšķirīgie raksturi – ne tikai ziņkārība, 
slavaskāre, ēdelība, bet arī drosme, izpalīdzība un 
aizrautība. Kopā viņi lieliski tiek galā ar ceļā uz mērķi 
sastaptajām briesmām. Galvenais – viņi nav vienaldzīgi 
viens pret otru un pret citiem ceļā satiktajiem. 
Soli pa solim viņi virzās arvien tuvāk savam mērķim – 
Ziemeļpolam. Ceļotāji jau gandrīz atklāj Ziemeļpolu, bet…  



 

 

 
Silvija Vanden Hēde 
“Lapsa un zaķis” 
 
Stāsti par lapsu un zaķi ir sirsnīgi, smieklīgi un arī 
mazliet pamācoši, un tie ir piemēroti gan priekšā 
lasīšanai mazuļiem, gan arī lielākiem bērniem 
lasītprasmes apgūšanai un nostiprināšanai. 
 

 

 

Arno Jundze 
“Šušnirks un pazemes bubuļi” 
 
"Šušnirks un pazemes bubuļi" ir saistošs un asprātīgs 
stāsts bērniem par košo, neparastiem personāžiem un 
aizraujošiem notikumiem bagāto pasauli - Ķiparzemi. Lai 
gan šai pasaulē valda izteikta labestība, tomēr tas neliedz 
varoņiem doties īstos piedzīvojumos un reizumis iekulties 
arī īstās nepatikšanās. Ķiparzemē mīt dižciltīgais 
dzīvnieciņš Šušnirks, mazais telegrāfists Čieps, kuram ir 
grūtības ar pareizrakstību, pastnieks Dipadnieks, 
profesors Skrūvītis, kurš izgudro arvien jaunas asprātīgas 
ierīces, ziņkārais astronoms Pēcpēdiņš un citi. Šai 
piedzīvojumā priekšplānā izvirzās ārēji šķietami 
rezervētais un pedantiskais Šušnirks, kurš negaidot 
spiests "adoptēt" vecākus pazaudējušo Mazuli un, kopā ar 
to dodoties vecākus uzmeklēt, iekuļas neparastos, 
aizraujošos un visai komiskos piedzīvojumos. 
 
 
 

 

Vladimirs Novikovs 
“Mārtņa dienas un nedienas” 
 
Autora jaunā, bērniem adresētā garastāsta centrālais tēls 
ir Mārtiņš Mežavilks - draiskulīgs, bet lādzīgs puika no 
Zvejniekciema. Līdzās Mārtiņam stāstā darbojas arī citi 
bērni un pieaugušie. "Mārtiņa dIenas un nedienas" ir 
jautrs blēņu stāsts, kas izstaro sirsnību un labestību. 
Varbūt tas varētu kļūt par stāstu visai ģimenei - bērniem 
un vecākiem kopā lasīšanai un pārrunāšanai. 



 

 

 

Dzintars Tilaks 
“Piedzīvojumu meistari” 
 
Viss nav tā, kā pirmajā brīdī izskatās, – tā varētu teikt par 
vairākām epizodēm šajā stāstā. Nu, piemēram, tad, kad 
sadraudzējas Atis un Armands – pilnīgi atšķirīgi puiši, arī tad, 
kad Atis satiek Anitu un Lolitu, kas, izrādās, ir dvīņumāsas, un 
arī tad, kad starp pieaugušajiem uzsprāgst pamatīgs konflikts 
un zēniem nākas to atrisināt. Protams, ar savām metodēm… 

 

 

 

Henriks Tamms 
“Nindzja Timijs un ledus pilsēta” 
 
Visiem jaunajiem lasītājiem, kas ar aizrautību gaida 
nākamos nindzjas Timija un viņa draugu piedzīvojumus! 
Košās, aizraujošās sērijas piektā grāmata ir klāt! 

“Kas patiesībā ir mana mamma?” – tas ir jautājums, par 
kuru kaķu puika Timijs prāto vairāk nekā par kaut ko 
citu. Mammu meklējot, Timijs un viņa nindzju 
draudzenes Floresa un Mollija savā gaisakuģī dodas uz 
ledaino Baltzemi. Taču, ieradušies tur, ceļotāji saprot, ka 
nekas nav tā, kā viņi bija iztēlojušies: ūdens ir saindēts, 
gaiss pilns dūmu, ledus kūst. Nu viņu uzdevums vairs 
nav tikai atrast Timija mammu – draugiem ir arī jāmēģina 
glābt visu Baltzemi! 

 
 

 

 

 

 
Andra Manfelde 
“Ceriņslotas zīmējumi” 
 
Otrā grāmata no pilsētu sērijas - par Kuldīgu, ar autores 
ilustrācijām. 
Kārtīgā Anna ar gaišajām bizēm, kas izskatās pēc vējā 
plandošām zeķbiksēm, un rudmate Katrīna, kuras 
spurainais ērkulis atgādina sarkanu ezi, ir labākās 
draudzenes. Kādu dienu, abām bizojot apkārt pa pilsētu, 
viņas pamana, ka lietām pazudušas ēnas, mājām nav 
visu sienu - tās ir kā dekorācijas, turklāt pazuduši 
pieaugušie! Bet tad rēgainajā pilsētā, braucot uz asfalta 
ruļļa, ierodas Karr... Karmen un ar sakaltušu ceriņzaru 
uz kādas mājas sienas uzzīmē melnu traipu, kas 
pamazām plešas lielāks un tumšāks un kā upe vai lente 
aizvirpuļo pa pilsētu, pārklājot visu tumšā putekļu 
mākonī. 
 



 

 

 

Dzesika Taunzenda 
“Brīnumkale. Moriganas Kraukles aicinājums” 
 
Moriganas Kraukles piedzīvojumi, kuri aizsākās 
"Nekadbijā", turpinās. 
Izsprukusi no nāvējoša lāsta un iekļuvusi prestižā 
maģiskā skolā, 12 gadus vecā Morigana Kraukle ir 
pārliecināta, ka tagad dzīve ies tikai uz augšu. Tomēr 
slepenajā Nekadbijas pilsētā mīklainos apstākļos sāk 
pazust iedzīvotāji un Moriganas jaunos draugus šantažē 
nezināmi ļaundari, draudot atklāt visiem Moriganas 
noslēpumu – viņa ir pirmā zināmā Brīnamkale kopš 
bēdīgi slavenā ļaundara Ezras Skvalla... 
No angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska: "Arī otrā 
sērijas grāmata sasmīdina un sabaida. Tā ir padziļināta 
Nekadbijas ģeogrāfijas un vēstures stunda pie 
jocīgākajiem pasniedzējiem, kādi grāmatās pēdējā laikā 
redzēti. Vieta, kur labprāt gribas atgriezties, jo vienlīdz 
vilina kā pazīstamais, tā neparedzamais." 
 

 

 

 

Ieva Melgalve 
“Mirušie nepiedod” 
 
Mazas kalnu pilsētiņas mieru un labklājību nodrošina 
magi, kas bez pūlēm valda pār vienkāršo cilvēku prātiem. 
Kuram gan pietiktu nekaunības apdraudēt šo gadsimtos 
iedibināto kārtību? 
 
Tad pilsētā ierodas noslēpumainā svešzemju ceļotāja 
Vega. Jau nākamajā rītā viņa tiek atrasta netālu no 
sudraba raktuvēm blakus mirušam magam. Ja tā ir 
slepkavība, tad Vega nav vienīgā aizdomās turamā – bet, 
šķiet, vienīgi viņa pati vēlas noskaidrot, kas patiesībā 
noticis. Iespēja nogalināt burvi – tas taču ir bijis viņas 
sapnis jau kopš bērnības... 
 
Arvien jauni notikumi atklāj gan senus nodarījumus, gan 
jaunas kaislības. Mirušie nepiedod... Un, šķiet, piedot 
nespēj arī dzīvie. 
 
“Ievas Melgalves romānā „Mirušie nepiedod” lasītājus 
negaida kārtējā episkā cīņa starp labo un ļauno, kārtējais 
pasaules glābšanas stāsts. Iztiekot bez žanra klišejām, 
Melgalve ir radījusi prasmīgi veidotu un oriģinālu darbu, 
kurā svarīgākā loma ir interesantai mijiedarbībai starp 
īpatnēju pasauli un tikpat īpatnēju galveno varoni.” 

Dainis Leinerts, literatūrkritiķis 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ieva Melgalve 
“Mājas bez durvīm” 
 
„Mājas bez durvīm” ir turpinājums grāmatai „Mirušie nepiedod” 
(2013), bet to var lasīt, arī nezinot pirmās grāmatas notikumus. 
Pietiks ar to, ka zināsiet – šajā pasaulē emocijas ir maģija, un šī 
maģija spēj gan izglābt, gan nogalināt. 
“Šīs grāmatas pasaulē, kurā atpazīstami seni mīti un arhetipi, kā 
arī nojaušamas laikmetīgas zināšanas, burvji smeļas spēku no 
citu emocijām un manipulē ar tām. Norisinās aizraujošs 
psiholoģisks detektīvstāsts, kuru iespējams uztvert arī kā dziļu 
cilvēka iekšējās pasaules un visas sabiedrības vērojumu – tik 
pazīstamas brīžiem šķiet aprakstītās norises.” 

 
Anna Auziņa, dzejniece, literatūrzinātniece 

 

 

 

 

 
Silvana De Mari 
“Es esmu Hanija” 
 
ES ESMU HANIJA ir trešā grāmata Silvanas De Mari 
triloģijā. Latviešu lasītājiem jau pazīstamas autores 
grāmatas "Pēdējais elfs" un Pēdējais orks". 

 

 

 

 

Osvalds  Zebris 
“Māra” 
 
Pamatu pamatos mans stāsts ir par drosmi — par 
galvenās varones Māras ceļu no sava “es” apzināšanās 
līdz sevis pieņemšanai. Kad pēkšņi brūk sen auklēta 
draudzība un arī mājas vairs nav patvērums, kad vecie 
pamati izzūd, bet jaunu zem kājām vēl nav, Māra izšķiras 
par izmisīgu soli… Māra man ir mīļa, jo ir spējīga rīkoties. 
Ne tikai prātot par rīcības iespējamībām. Pieņemu, ka tas 
arī ir pilnvērtīgas dzīvošanas, dzīves pieredzēšanas, 
izdzīvošanas nosacījums. 

 
Osvalds Zebris 

 
Osvalda Zebra romāns “Māra” ir par vidusskolēnu dzīvi 
un savas patības atrašanu. Skolā satiekas jaunieši, 
kuriem ir dažāda dzīves pieredze un izpratne par savu 
vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, ka ikkatra paaudze, 
meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk jaunās 



skarbās situācijās un pārbaudījumos. 
 

Dr. philol. Ieva Kalniņa 

 

 
 

 

 

 

Kārena M. Makmanusa 
“Kāds no mums melo” 
 
Pieci skolēni dodas uz pēcstundām. 
Tikai četri iziet no klases dzīvi. 
Jeila Universitātes kandidāte Bronvina nekad nav publiski 
pārkāpusi nevienu noteikumu. 
Sporta zvaigzne Kūpers ir pārliecināts par sevi tikai beisbola 
laukumā. 
Sliktais zēns Neits pēc nākamā kļūmīgā soļa kļūs par 
noziedznieku. 
Skaistumkaraliene Adija cenšas saglābt savu "ideālo" dzīvi. 
Un atstumtais Saimons Beivjū vidusskolā ir izveidojis bēdīgi 
slavenu tenku blogu. 
 
Saimons iet bojā 24 stundas pirms četrotnes vistumšāko 
noslēpumu publicēšanas internetā. Aizdomās tiek turēti visi četri 
skolēni, ar kuriem viņš atradās vienā telpā. 
Savi noslēpumi ir katram no viņiem, bet cik tālu katrs ir gatavs 
iet, lai tos nosargātu? 
Amerikāņu rakstniece Kārena K. Makmanusa ir žurnāliste, divu 
populāru jauniešu romānu autore. Viņas debijas romāns "Kāds 
no mums melo" jau drīz pēc iznākšanas kļuva par starptautisku 
bestselleru, tas tulkots 40 valodās. 

 

 

 

Gatis Ezerkalns 
“Ragana manā skapī” 
 
Līnai Krastai ir divdesmit seši gadi, ir draugs un labs 
darbs reklāmas aģentūrā. Dzīve šķiet rimta, pat nedaudz 
vienmuļa. Taču kāds negaidīts telefona zvans maina itin 
visu. Līnai jāatgriežas Vidzemes lauku mājās, kurās 
pavadīta bērnība, un jāmēģina atminēt baiss noslēpums, 
kura saknes slēpjas tālu pagātnē... 
Kāpēc vecā māja čīkst un brakšķ visos stūros? 
Ko glabā meitenes bērnudienu bieds – priekšnama 
skapis? 
Kas īsti ir kaimiņiene, kuru visi dēvē par Zāļu veceni? 
Un kas īsti pirms daudziem gadiem notika senajā 
kapukalnā? 
Latviešu folkloras pasaule pārstāj būt par garlaicīgu 
iedaļu mācību grāmatā – izrādās, tā joprojām ir mums 
visapkārt, dzīva, elpojoša un... draudīga. 



 

 

 

Šlāpins 
“Es nemāku, komatus” 
 
Dzejas krājumā tiek runāts par sāpīgo un svarīgo, īpaši 
neslēpjoties aiz "vieglās valodas", kas kalpo tikai kā 
ironija vai situatīvs elements un atgādina par to, cik grūta 
ir atklāta saruna starp pieaugušo un bērnu. Šajos 
dzejoļos nav tēmu, kas nebūtu piemērotas bērniem: 
tituldzejolis "Es nemāku, komatus" runā par mulsumu 
un neizpratni dzīves un ikdienas sīkumu priekšā, 
"Mamma kafejnīcā" – par vecāku nespēju būt kopā ar 
saviem bērniem, "Dibens no vates" stāsta par vainas 
apziņu, ko bērnā ieaudzina fiziski sodi.  
"Patiesībā jau nav nekādu bērnu," saka Ilmārs Šlāpins, 
"mēs piedzimstam kā cilvēki un nomirstam kā cilvēki, no 
sākuma daudz ko nezinām, beigās daudz ko 
neatceramies, bet visu dzīvi neko nesaprotam. Par to tad 
arī ir šie dzejoļi." 

 

 

 

Alda Darbiņa Epnere 
“klejojumu gadi” 
 
Apgāds “Lietusdārzs” ir izdevis nelielu un vienlaikus ļoti 
ietilpīgu Aldas Darbiņas Epneres grāmatu "Klejojumu 
gadi. Pieci stāsti par Sāras Rū ciltskoku". Tajā apkopoti 
stāsti, kuru tēli, tēmas, noskaņas veido vienotu 
veselumu. Galvenā varone Sāra Rū, kuras ciltskoks ir 
daudz plašāks par asinsradinieku kopu un kurā ir vieta 
ne tikai cilvēkiem, kādā stāstā tiek nodēvēta par 
hipijmeiteni. Nav svarīgs viņas vecums, nav būtiskas 
pagātnes un mūsdienu proporcijas viņas vēstījumā, 
galvenais ir hipiju gars – mīlestība pret visu dzīvo, 
dzejiska dzīves uztvere, spēja saskatīt un radīt skaisto 
ikdienā. 

Šī grāmata ir vajadzīga gan kā savdabīgs literārs 
sacerējums, gan kā latviešu kultūrā visai maz atrodams 
atgādinājums par hipijlaiku garu un vērtībām. Tā varētu 
būt tuva gan autores laikabiedriem, gan jauniešiem, gan 
visiem citiem, kuri prot novērtēt pozitīvu citādību. Šis 
izdevums iezīmē kādu netveramu, maigu vaibstu 
mūsdienu literatūrā. Rakstnieces polifonā, mūzikas 
kompozīcijai tuvā stāstu uzbūve, vietumis dzejai 
raksturīgais tēlu izmantojums var dot kādu negaidītu 
impulsu jaunākiem rakstniekiem sava rokraksta 
meklējumos. 

 
 



 

 

 

Džodžo Moja 
“joprojām es” 
 
Iepazīsti mīlas stāstu, kas savaldzinājis jau 21 miljonu 
lasītāju visā pasaulē! Vai Tu būsi nākamais? 
Lūisa Klārka zina tik daudz... 
Lū zina, cik jūdzes šķir viņas istabiņu Ņujorkā no mīļotā 
Sema mājas Londonā. 
Un zina, ka jaunais darbadevējs ir labs cilvēks, bet viņa 
sievai ir kāds noslēpums. 
Tomēr Lūisa nezina, ka drīz satiks vīrieti, kurš tik ļoti 
atgādinās kādu, ko viņa reiz mīlējusi. 
Un Lū nezina, kā rīkoties. 
Skaidrs ir tikai viens: jebkura viņas izvēle mainīs visu... 
 
Džodžo Moja ir rakstniece un žurnāliste. Viņas grāmatas 
ir kļuvušas par bestselleriem visā pasaulē, tās tulkotas 
četrdesmit sešās valodās un pārdotas miljonos 
eksemplāru. Romāns “Joprojām es” uzskatāms par 
noslēdzošo daļu triloģijai, kuras galvenā varone ir Lūisa 
Klārka un kuru aizsāka darbi “Pirms atkal tiksimies” un 
“Pēc tevis”. 
 
 
 

 

 

Endijs Vīrs 
“Marsietis” 
 
ESMU NEJAUŠI PAMESTS VIENS UZ MARSA. 
 
MAN NAV IESPĒJAS SAZINĀTIES AR ZEMI. 
 
ATRODOS BĀZĒ, KURA PROJEKTĒTA 31 DIENAI. 
 
JA SALŪZĪS SKĀBEKĻA ĢENERATORS, ES NOSMAKŠU. 
JA SALŪZĪS ŪDENS REĢENERATORS, NOMIRŠU NO 
SLĀPĒM. JA MIGA DEHERMETIZĒSIES, ES, VAR TEIKT, 
UZSPRĀGŠU. JA NEKAS NO TĀ VISA NENOTIKS, MAN 
GALU GALĀ BEIGSIES ŪDENS, UN ES NOMIRŠU BADĀ. 
 
TĀ JA. DIEZ KAS NAV... 
 
Endijs Vīrs (Andy Weir, dz. 1972), amerikāņu rakstnieks, 
visu mūžu ir interesējies par kosmosa ceļojumiem un 
bērnībā, kā jau gandrīz katrs, vēlējies kļūt par 
astronautu. Par astronautu viņš nekļuva, toties 
uzrakstīja romānu “Marsietis”, kuru sākotnēji pa nodaļai 
publicēja savā blogā, bet 2012. gadā izdeva kā e-grāmatu 
Amazon. Tā vienā mirklī nokļuva bestselleru sarakstā, 
autoram pieteicās aģents, un 2014. gadā romāns jau tika 
izdots drukātā versijā, uzreiz ieņemot vietu The New York 
Times bestselleru topā. 2015. gadā uz ekrāniem nonāk arī 
Ridlija Skota režisētā filma, kurā galvenās lomas spēlē 
Mets Deimons un Džesika Česteina. Endijs Vīrs cer, ka 
šis būs tikai pirmais no daudziem lidojumiem kosmosā. 



 

 

 

 

Viktors Pizāns 
“Smaidīgais pavasaris” 
 
Krājumā apkopotas divdesmit autora dziesmas, kas 
domātas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 
Īpašu uzmanību autors pievērsis tam, lai dziesmas būtu 
rotaļīgas, melodiskas, ar viegli uztveramiem tekstiem un 
bērnu fantāziju rosinošas. Bērni viegli izpratīs dziesmu 
tēlus, daudzas norises izteiks pašu izdomātās kustībās. 
Autors ir mūzikas skolotājs un diriģents, kas ilgstoši 
strādājis gan ar pieaugušo, gan bērnu kolektīviem. 
Apkopotās dziesmas ir skanējušas daudzos koncertos un 
uzvedumos. Veidot krājumu viņu rosinājusi lielā mūzikas 
skolotāju interese par iespējām iegūt krājumā apkopoto 
dziesmu notis. 

 

 

Ronija Džeja 
“Lai bērni būtu laimīgi” 
 
“Mīļie vecāki! 
Nekas pasaulē nav svarīgāks par jūsu bērniem. Es 
uzskatu to par pašsaprotamu, ka jūs bezgalīgi mīlat 
savus bērnus. Tomēr ar mīlestību vien nepietiek. Tad kas 
vēl ir svarīgs? 
Šajā grāmatā sniegtas atbildes uz jums aktuāliem 
jautājumiem – gan par trīsgadnieku niķiem, rotaļām un 
veselīgu uzturu, gan par tīņu kabatas naudu, motivāciju 
un iesaistīšanu mājsaimniecības darbos. Jūs uzzināsiet, 
kam patiešām būs liela nozīme jūsu bērnu dzīvē un ko 
var atstāt pašplūsmā. 
Izaudzināt bērnus – tas ir smags un nogurdinošs darbs, 
taču tas var sagādāt tikpat daudz prieka kā rezultāts. Ja 
spēsiet koncentrēt uzmanību uz to, kas tiešām ir svarīgs, 
un neiestigsiet sīkumos, tad pēc astoņpadsmit gadiem 
atklāsiet, ka esat izaudzinājuši brīnišķīgus cilvēkus, ar 
kuriem varat lepoties.” 
Ronija Džeja 
 
 
 



 

 

 

Robērs Zuili 
“Kā izprast mūsu bērnu emocijas” 
 
Praktisko padomu grāmatu sērijā ir iznākusi Robēra Zuili 
grāmata vecākiem "Kā izprast mūsu bērnu emocijas" 
 (vecumā no 0-10 gadiem). 
 
Robērs Zuili ir klīniskais psihologs, vairāku personiskai 
izaugsmei veltītu darbu autors. Šajā grāmatā viņš 
vienkāršā, saprotamā veidā stāsta, kā vecākiem 
veiksmīgāk izprast un pieņemt savu bērnu emocijas un 
reaģēt uz tām. Autors runā par bailēm, dusmām, 
skumjām un prieku, par to, kā mācīt paust un vadīt šīs 
emocijas, un kā vecākiem nodrošināt saviem bērniem 
iespēju augt ģimenē, kurā valda emocionāli līdzsvarota 
gaisotne. 
 

 

 

Gevins Rīds 
“Disleksija agrīnā vecumā” 
 
Disleksijas agrīnā identificēšana un iejaukšanās ir 
būtiska un var mazināt vai pat novērst disleksijas 
nodarīto kaitējumu turpmākajās izglītības stadijās. Šī 
grāmata piedāvā ieskatu zinātniskos pētījumos, kā arī 
sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, kas strādā 
pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās, kā radīt 
un pielāgot mācību vidi, lai tā būtu piemērota bērniem ar 
disleksiju. Grāmatā ir aplūkoti mācību līdzekļi un 
materiāli, kas ir paredzēti lasīšanas, pareizrakstības, 
rēķināšanas, valodas prasmju, sociālās un emocionālās 
attīstības un problēmu risināšanas prasmju apguvei. 
  
Gevins Rīds ir konsultants, psihologs un profesors ar 
starptautisku pieredzi. Viņš ir Helēnas  rkelas Disleksijas 
centra vēstnieks Apvienotajā Karalistē un dzīvo 
Edinburgā un Vankūverā. 
 

 


