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 “Mani dzīvnieciņi” 
 
Grāmatiņa ar vienkāršiem, viegli uztveramiem attēliem un 

ritmisku tekstu par sunīti, pīlīti, gotiņu un kaķīti. 
Bērnam būs iespēja ieklausīties pieaugušā lasījumā, 

atdarināt mājdzīvnieku balsis, kā arī sataustīt un sajust 
to formu. 

 

 
 

 “Manas mašīnas” 
 

Grāmatiņa ar vienkāršiem, viegli uztveramiem attēliem un 
ritmisku tekstu par ugunsdzēsēju auto, kravas vilcienu, 
vieglo automobili un traktoru. Bērnam būs iespēja 

ieklausīties pieaugušā lasījumā, atdarināt 
transportlīdzekļu skaņas signālus, kā arī sataustīt un 

sajust transportlīdzekļu formu. 

 

 
 

Mani pirmie vienu minūti lasāmie stāsti 
“Bērnudārzā” 

 
Īsi vienu minūti priekšā lasāmi stāstiņi bērniem, kuros 

uzzināsim, kāda ir bērnu pirmā pieredze bērnudārzā. 
Kā klājas Miai pirmoreiz bērnudārzā? 
Ko darīt, ja Ainis negrib gulēt, kad citi bērni guļ? 

Vai pirkstiņu spēle Pelīšu grupā ir jautra? 
Kā Emma svin savu dzimšanas dienu? 

Un kā klājas Emīlam meža bērnudārzā? 
 

  
 



 
 
 

 “Čieps. Drosmīgais cālēns” 

 
Cieto lapu grāmatiņa par drosmīgāko putnu kūts iemītnieku 

cālēnu Čiepu, kurš izglābj draugu no nelaimes. 

Mazo lasītāju noteikti iepriecinās arī sirsnīgās un 

dzīvespriecīgās Tonija Volfa ilustrācijas. 
 

 

 

 

 

 

Inga Barkāne 

“Kaķumuižas etīdes” 
 

Kaut kur Pasaku valstībā atrodas Ūsiņciems, un tajā - 
Kaķumuiža, kurā itin draudzīgi sadzīvo pieci burvīgi kaķi 
un čaklais rūķītis Vannītis. 

Kā ikvienam no mums, Kaķumuižas iemītniekiem ir savi 
paradumi un arī untumi. 
Pabūsim kopā ar viņiem vienu dienu un vakaru, lai 

iepazītos tuvāk! 
 

 

 

 

Indreks Kofs, Ulla Sāra 
“Visu dienu labiņi” 

 
Jaukā, sirsnīgā grāmata piedāvā ieskatu kādas mīlošas 

ģimenītes ikdienas gaitās. Kamēr vecmāmiņa pieskata 
televīzijas seriālu varoņus, Lēne un Oskars nolemj visu 
dienu būt labiņi, labiņi: sakārtot māju, izmazgāt veļu un 

pat iepriecināt nogurušo māmiņu ar pašceptu kūku. Kā 
viņiem veicas un ko par to saka vecāki? 
 



 

 

 

Dabas stāsti 
“Zīļuks” 
 

Vai tu kādreiz esi padomājis, kā no mazas zīlītes izaug 
liels ozols? 
Šis brīnišķīgais ilustrētais stāsts iepriecinās gan bērnus, 

gan viņu vecākus, un atklās, kāds ir koka dzīves cikls. 

 

 

 

Jakobs Grimms, Vilhelms Grimms 
“Runcis zābakos” 
 

Reiz kādam dzirnavnieka dēlam bija pavisam neparasts 
runcis. Uzvilcis zābakus, tas devās ceļā un ar atjautību 
palīdzēja saimniekam iegūt milzu bagātību un apprecēt 

princesi. Kā viņam gāja un ko viņš satika - to uzzini 
grāmatā! 

Bērnu iemīļoto Brāļu Grimmu pasaku par izveicīgo runci 
zābakos ar dzīvespriecīgām ilustrācijām papildinājusi 
māksliniece Olga Gogole. 

 

 

 

 

Huans Arhons, Lusiano Losano 
“Ēzelis (kā viss sākās)” 
 

Tas ir stāsts par skumju Ēzeli, pelēku un apjukušu, kurš 
dzīvoja pie raudoša vītola. Kad vītols raudāja, raudāja arī 
Ēzelis. Bet stāsts nav par ēzeļa skumjām, viņam tās 

apnīk tikpat ļoti kā vītola lapas, un Ēzelis dodas ceļā. Mēs 
esam liecinieki varoņa dzimšanai. Stāsts ir par mīlestību 

uz pelīti, kurai tik ļoti kārojas greznoties ar skaistu un 
dārgu bantīti. Lielu un sarkanu, lai visi jau pa gabalu 
pamana. Ēzelis to sagādā, nopūlas pelītes labā, cik 

spēdams, pārvēršas par visdažādākajām radībām, cenšas 
draudzenei palīdzēt ar humoru un viltību. Piedzīvojuma 

laikā atklājas neiedomājams maskēšanās talants kā arī 
spēja atsaukt burvestības un lāstus. Kā Ēzeli uzņēma 
izgreznojusies pelīte? Tas jālasa grāmatā – un jāatzīst-

visai neparastā grāmatā, kur grūti paredzēt to, kas 
lasītāju sagaida nākamajā lappusē. 
 



 

 
 

Edgars Valters 

“Kaķītis un ūpītis” 
 
“Kaķītis un Ūpītis” ir jautrs stāstiņš par to, kā divi 

dzīvnieciņi, garlaicības mākti, nolēma samainīties ar 
dažādām ķermeņa daļām un kā viņi pēc tam jutās. 

 

 

 “Ziemassvētku peles noslēpums” 

 
Sirsnīgs stāsts par dāvināšanas prieku lielām un mazām 
pelēm! 

 

 

 
 

 

Ruta Svaža, Gusts Linkevičs 
“Sajauktās pasakas” 
 

Ko darīt lietainā, garlaicīgā dienā? Daudzi zinās sacīt, ka 
lasīšana šādā laikā ir vispiemērotākā nodarbe. Arī mazai 
Baibai tā šķiet, taču reiz gadījās pavisam citādi: viņas 

iemīļotajās pasakās, tāpat kā grāmatplauktā, bija 
notikušas lielas savādības. Bailīgais zaķis, kurš šī jucekļa 

dēļ bija kļuvis par meža valdnieku, lūdza Baibai padomu, 
kā pasaku pasaulē atjaunot kārtību. 



 
 

Ķepu patruļa 

“Lielā stāstu grāmata” 
 
Steidz palīgā kopā ar Ķepu patruļu! Šajā stāstu krājumā 

varēsi lasīt par zoslēna glābšanu, cīņu meistariem 
kucēniem, apmaldījušos citplanētieti, drosmīgiem 
bruņiniekiem un Aleksa supertrīsriteni. 

 

 
 

Inese Zandere 

“Bērns, kas neiekrita” 
 
Dzejoļi, kas veltīti bērnu drošībai, traumām un 

bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties. 
Ļaunajai laumai Traumai pretī stājas labā lauma, kura 
tic, ka bērni spēj no briesmām izvairīties. 

 

 

Martins Vīdmarks, Helēna Villisa 
“Slimnīcas noslēpums” 

 
Sāra Bērnarda slidojot salauž kāju, un tā tiek ieģipsēta. 
Kāja sāp, tāpēc jaunā sieviete saņem pretsāpju tableti un 

aizmieg. Kad Sāra pamostas, viņas zelta auskari ir 
pazuduši. 
Policijas priekšnieks izstāsta detektīviem, ka slimnīcā ir 

apzagti vairāki pacienti, bet, tā kā nozagtās lietas nav 
atrastas, nevienu nevar apcietināt… 

Par laimi, Lasem un Majai kā allaž ir padomā smalks 
plāns... 



 

 
 

 

Kristīna Olsone 
“Ērgļuklints noslēpums” 
 

Bonija un Čārlzs ir aizbēguši no mājām un paslēpušies 
Ēnulīcī. Tur, augšā uz klints līdzās vecai bākai, dzīvo 
Bonijas vecāmāte. Drīz vien bērni saprot, ka Ēnulīcis 

glabā tumšus noslēpumus. Ir pazudis kāds zēns. Viss 
ciems sačukstas par šausminošu leģendu – par 

bezgalvaino Atriebēju, kurš spokojas, nespējot rast mieru 
mirušo pasaulē. Un kādu nakti Bonija redz, ka bāka, 
kura nav izmantota vairāk nekā simt gadus, mirkšķina 

ugunis. 
Bonija un Čārlzs nolemj atrisināt bākas un pazudušā 

zēna noslēpumu. Bet vai bērni tiks galā vieni paši? Un 
kam viņi Ēnulīcī var uzticēties? 
 

 

 
 

Dereks Lendijs 
“Blēžagabals Jaukums” 
 

Vai vari iedomāties, kādas izjūtas pārņem, divpadsmit 
gadu vecumā mantojot lielu māju? Un kādas ir izjūtas, 

uzzinot, ka šajā namā ir apslēpts kāds priekšmets, kas 
pievilina dažādus šaubīgus radījumus? Stefānijai kopā ar 
Blēžagabalu Jaukumu jāatrisina šis noslēpums un jāglābj 

pasaule no nokļūšanas sen aizmirstu nežēlīgu dievu 
verdzībā. 
Šī ir pirmā grāmata sērijā par kaulainā detektīva 

Blēžagabala Jaukuma piedzīvojumiem, kurā Stefānija 
uzzina par savas dzimtas saknēm, pieņem vārdu Valkīra 

Troja un sper pirmos soļus maģijas apgūšanā. 
 

 

 
 

Māra Cielēna 
“Ballīte ar nakšņošanu” 
 

Romāns vēsta par “teorētiski” vienkāršu notikumu – 

klases vakaru ārpus skolas sienām. Taču grāmatā 

iedzīvinātais pasākums nepavisam nav vienkāršs... Lai arī 

ballīte nenotiek gluži bez pieaugušo uzraudzības, lai arī 

četrpadsmit gadus vecajiem līksmotājiem ir izvirzīti 

stingri noteikumi, kurus viņi negrasās pārkāpt, vakara 

gaitā rodas daudz dažādu sarežģījumu, ar kuriem jātiek 

galā gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem. 

 

 



 

 
 

Māris Putniņš 

“Mežonīgie pīrāgi un apburtais kalns” 
 
Iznākusi sestā noslēdzošā daļa Mežonīgo pīrāgu grāmatu 

sērijā! 
Bet tas nebūt nenozīmē, ka stāsts beidzas slikti. 
Vienkārši pēc kārtējiem neparastajiem piedzīvojumiem 

gan Englijā, gan Austerālijā, mežonīgie pīrāgi izlemj 
mainīt savu dzīvi. 

Kapteinis Mordāns ar savu brigu “Speķa Lode” ir kļuvis 
Dienvidjūrā tik pazīstams un iemīļots, ka vairs īsti nespēj 
tur nodarboties ar ierasto laupīšanu. Tāpēc mežonīgie 

pīrāgi dodas uz tālākām jūrām un netālu no Englijas 
krastiem aplaupa karalienes Viktorijas VIII tējas kliperus. 

Ilgāku laiku pīrāgiem veicas labi, un viņi kļūst bezrūpīgi. 
Aizmirsuši papildināt šaujampulvera krājumus, viņi tiek 
ar visu brigu sagūstīti, tiesāti Englijā un nosūtīti uz 

katorgu tālajā Austerālijā. Tur viņi nonāk pazemes 
raktuvēs… 
 

 

 
 

Ras Bugavičute – Pēce 
“Puika, kurš redzēja tumsā” 
 

"Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem 
balstīts stāsts kā gados, tā garā jauniem lasītājiem un 
viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis neredzīgu vecāku 

ģimenē, ir spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās 
izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā 

no saviem vecākiem, spēj tvert pilnībā. Rūpes pašam par 
sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas 
pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, liekot arī 

lasītājam ieraudzīt neparastajā stāstā pretrunas, kas 
valda sabiedrībā attieksmē pret vājredzīgajiem. 

Māksliniece Zane Veldre. 

 

 

Māris Bērziņš 
“Aizliegtais pianīns” 

 
Jaunajā Māra Bērziņa romānā AIZLIEGTAIS PIANĪNS 
galvenā darbības vide ir bērnudārzs, taču rakstnieka vēlīgi 

dzēlīgais skats tver arī Cibānu ģimenes — deputātes Lindas 
un mākslinieka Induļa — ikdienu, Saeimas aizkulišu spēles, 

ielūkojas departamentu, policijas un citu iestāžu 
birokrātijas gaiteņos… 



 
 

 
 

Hetere Morisa 
“Aušvicas tetovētājs” 

 
Lali Sokolovs vienmēr ir eleganti tērpies un sieviešu 
ieredzēts, īsts sieviešu mīlulis, un... arī ebrejs. 

Transportēšanas laikā no Slovākijas uz Aušvicu Lali 
izceļas citu gūstekņu vidū. Arī nometnē pie viņa vēršas 

pēc padoma, viņš tiek pamanīts un norīkots priviliģētā 
amatā par tetovētāju, Tätowierer, kuram jāiezīmē 
nelaimes biedri. Starp tiem ir arī Gita, jauna sieviete, 

kura nolaupa Lali sirdi jau pirmajā saskatīšanās reizē... 
Un Lali dzīvei rodas jauns mērķis: viņš izmanto sava 
amata sniegtās priekšrocības, lai izdzīvotu pats, izglābtu 

Gitu un palīdzētu citiem. 
Šī cerību un mīlestības piesātinātā romāna pamatā ir 

rakstnieces Heteres Morisas sarunas ar Ludvigu (Lali) 
Sokolovu, holokaustā izdzīvojušo, Aušvicas–Birkenavas 
tetovētāju. 

 
 

 

 
 

Daiga Kaže 
“Lasīsim kopā” 

 
40 lpp + krāsaini pielikumi .Grāmatā apkopotas autores 
pasakas un stāsti, kuriem pievienots metodiskais 

materiāls darbu analīzei. Metodiskais materiāls balstīts 
uz kompetences (lietpratības) attīstību, kā to nosaka 

pirmsskolas izglītības vadlīnijas (Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 716, 21.11.2018.) 

 

 

 “Māmiņ, Tev!” 
 

Krājumu veido bērnu rakstīti dzejoļi. 



 

   
 

Elīna Zelčāne 

“Arī labas mammas drīkst kļūdīties” 
 
“Šī grāmata ir aicinājums pārstāt sevi nosodīt un 

uzdrīkstēties būt nevis ļoti, bet pietiekami labai. Tādai, 
kas rūpējas par sava bērna vajadzībām, taču mēdz arī 
kļūdīties, nogurt vai sadusmoties. Es nesniedzu padomus 

par bērnu audzināšanu, bet rakstu par savu un citu 
sieviešu pieredzi un šaubām, vai tiešām esam gana labas 

mammas.” Elīna Zelčāne 
“Šī grāmata izstaro īstu reālas ģimenes dzīvošanas 
siltumu, kas pacietībā un maigumā radīts un nosargāts. 

Noderēs visiem, kam rūp dzīves pamatvērtības.” 
Ģimenes psihoterapeite Aina Poiša 

Elīna Zelčāne ir četru bērnu mamma, geštaltterapeite, 
filozofe un grāmatas “No perfekcionisma uz mīlestību” 
autore. Specializējas ģimenes psiholoģijā, sniedz privātas 

konsultācijas un lasa lekcijas. Vairāk par autori 
www.izzinisevi.lv 
 

 

 

 

 

 

Tomass Likona 

“Kā izaudzināt laipnus bērnus” 
 

Jaunākajā darbā, Ņujorkas Universitātes izglītības 
profesors Kortlendā, Rakstura izglītības centra vadītājs, 
balstoties uz savu pieredzi bērnu un mazbērnu 

audzināšanā, vēlas mainīt bērnu dzīvi, palīdzot izveidot 
labu raksturu, iemācīt cienīt citus cilvēkus, just cieņu 

pret indivīdu tiesībām, pakļauties likumiem, rūpēties par 
kopējo labumu. 
Grāmata uzrunā gan laicīgu, gan ticīgu ļaužu grupas visā 

pasaulē, izklāstot tematu par to, kā ģimenēs, skolās un 
kopienās ieaudzināt bērniem labu raksturu. 

 


