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„Aij ā, žūžū, lāča bērni” 

Latviešu tautasdziesma "Aijā, žūžū, 
lāča bērni" iekļauta pasaules 
skaistāko šūpuļdziesmu izlasē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disney  
„Bembijs” Saul ē un lietū 

Cietlapu grāmatiņa pašiem 
mazākajiem piedāvā kopā ar Bembiju 
un viņa draugiem iepazīt dažādas 
dabas parādības – sauli, lietu, vēju un 
sniegu. 

 



 

 

 

 

Lina Žutaute 
“Kika Mika un liel ā tumsa” 
 
Lietuviešu rakstniece un māksliniece 
Lina Žutaute savās grāmatiņās par 
Kiku Miku runā ar lasītāju par 
grūtībām, kuras pieaugot sastop katrs 
bērns, un viņai tas izdodas viegli, 
rotaļīgi, asprātīgi – tā, ka nevienam 
nav jājūtas norātam un vainīgam.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Māra Cielēna 
„B ērzu ballīte” 
 
Grāmatiņā atrodami gan miega 
stundai, gan Ziemsvētkiem piemēroti 
dzejolīši. Tā noderēs gan tiem, 
kuriem vēl jālasa priekšā, gan tiem, 
kuri mācās vai jau iemācījušies lasīt 
paši. Bet galvenais – šis krājums ļaus 
pieaugušajiem un bērniem izbaudīt 
jaukus kopā būšanas brīžus tajā 
teritorijā, kur nav vecuma robežu. 
 
 



 

“Lielais br ālis” Pēdu nospiedumi 
  
Mazais Lāčuks ir neizpratnē un jūtas 
vīlies. Māmiņa gaida dvīņus. Lāčuks 
samierinās ar brālīti, taču nekādi 
nevar pieņemt māsiņu. Pamazām 
lācītis saprot, cik jauki ir par kādu 
rūpēties. Stāsts ir saistošs gan 
lasīšanai ģimenē, gan pirmsskolas 
mācību iestādē.  

 

 

 

 

“M āmiņas mīlestība”  
Pēdu nospiedumi 

Šis stāsts atklāj sarežģītu un 
mulsinošu situāciju bērna dzīvē, kad 
māmiņa būs jādala ar vēl kādu. 
Lāčukam nav ne jausmas, ko nozīmē 
māsiņas vai brālīša ienākšana ģimenē. 
Viņš bažījas, vai māmiņa arī turpmāk 
viņu mīlēs tikpat stipri. Stāsts ir 
saistošs gan lasīšanai ģimenē, gan 
pirmsskolas mācību iestādē. 

 



 

 

 

 

„Trusītis, kurš ļoti grib ēja aizmigt” 
Forsēns-Ērlins, K ārls Jūhans. 

Pasakas mērķis ir palīdzēt bērniem 
viegli aizmigt un miegā labi atpūsties, 
veicināt pašvērtības un drošības 
sajūtas veidošanos, stabilizēt 
emocionālo stāvokli un fizisko 
veselību. 
Vai jūsu bērns labi aizmieg? Vai 
mierīgi guļ visu nakti? Vai mostas 
priecīgs?  
Grāmatā ir izmantotas iedarbīgas 
psiholoģiskās atslābināšanās tehnikas 
un īpaša teksta uzbūve, kas vedina 
bērnu nomierināties un dod norādi 
zemapziņai par vēlmi gulēt. Grāmatas 
iedarbību pārbaudījuši un atzinuši 
miljoniem vecāku daudzās valstīs. 
Psihologi un terapeiti iesaka izmantot 
šo sensacionālo grāmatu, lai uzlabotu 
bērna miega kvalitāti. 
 

 

 

 



 
 

Timo Parvela 
„Ella un draugi” 

“Mani sauc Ella. Es dzīvoju Somijā 
un mācos pirmajā klasē. Mums ir 
jauka klase un jauks skolotājs, lai arī 
reizēm viņš uzvedas dīvaini. Šajā 
grāmatā aprakstīts, cik jautri mums 
bija baseinā, kā gājām uz teātri un pēc 
tam paši kļuvām par aktieriem, kā 
iesprūdām autobusa sēdekļos un 
dabūjām aplūkot īstu mūmiju, kā 
nobijāmies no spārnotā sniega 
leoparda un pēkšņi sapratām, ko 
nozīmē vārds ĀGĪLAP, un vēl daudz 
kas cits.Es gribu, lai jūs noteikti 
izlasāt šo grāmatu, jo tikai tad jūs 
apjautīsiet, cik aizraujoši ir apgūt 
vispārējo izglītību!” 

 

 

 

 

„Pirm ā ģeogrāfijas enciklopēdija” 

Atklāj brīnumaino planētu Zeme! 
Enciklopēdijā uzzināsi par mūsu 
unikālās planētas daudzveidīgo dabu- 
lietusmežiem, tuksnešiem, 
vulkāniem, zemestrīcēm, okeāniem 
un salām, kā arī tās iedzīvotājiem un 
viņu nodarbošanos dažādās 
zemeslodes vietās. 
Katras nodaļas krāsas kods palīdz 
vieglāk orientēties grāmatas saturā. 
Iespaidīgas fotogrāfijas, ilustrācijas 
un kartes atklāj brīnumaino pasauli. 
Pārsteidzošie fakti, praktiskie 
uzdevumi un viktorīnas aicina bērnus 
pilnveidot savas zināšanas un 
lasītprasmi. 
Enciklopēdija ir teicams palīgs 
zināšanu apguvē visiem, kurus 
interesē ģeogrāfija. 
No angļu valodas tulkojusi Agnija 
Švēde. 



 

 

 

„Pirm ā enciklopēdija”  
 
Ilustrētā enciklopēdija sniedz saistošu 
informāciju bērniem viegli uztveramā 
veidā. 
Krāšņie attēli padara enciklopēdiju 
sevišķi pievilcīgu un saprotamu gan 
pirmskolas, gan jaunāko klašu 
bērniem. 
Īpaši zinātkāriem bērniem paredzētas 
viktorīnas un praktiski uzdevumi. 
Enciklopēdija rosina bērnu fantāziju 
un ir labs palīgs skolēniem mācībās. 

 

“Pasaules atlants bērniem”  

Šis atlants palīdzēs iepazīt Zemi 21. 
gadsimta sākumā. Atlants ir 
aizraujošs izziņas avots ikvienam, kas 
interesējas par valstīm, tautām un 
notikumiem pasaulē. Grāmatā 
iekļauts vairāk nekā 50 karšu (gan 
ģeogrāfiskās, gan politiskās) un 
vairāk nekā 2000 krāsainu attēlu un 
fotogrāfiju. Tajā atrodama 
informācija par Visumu un Saules 
sistēmu, tautām un to paražām, dabu 
un dzīvnieku valsti. Turklāt atlantā 
var uzzināt jaunākos faktus un 
interesantus rekordus. Lasi un 
izglītojies kopā ar „Pasaules atlantu 
bērniem”! 

 

  



 
 

 

 

„Mani pirmie 1000 vārdi angļu 
valodā” 

"Mani pirmie 1000 vārdi angļu 
valodā" ir aizraujoša vārdu un attēlu 
minivārdnīca mazajiem lasītājiem. 
Izmantojot grāmatu, bērni varēs apgūt 
jaunus vārdiņus, to izrunu un 
rakstību. 
Krāšņās, dzīvās un detaļām bagātās 
ilustrācijas rosinās bērnus meklēt un 
atpazīt jaunapgūtos vārdiņus. Turklāt 
katrā atvērumā paslēpes mazs, 
dzeltens pīlēns- vai varat to ieraudzīt? 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kaisle” 
Meredita Vailda 
 
Ērika un Bleiks viens otru iekāro 
arvien vairāk. Tomēr mīlestība viņu 
izpratnē ir sarežģīta. Spēcīgiem, 
neatkarīgiem cilvēkiem, kuri 
pieraduši būt līderi savā dzīvē, ir grūti 
nomest visas maskas un atklāt otram 
savu vājumu - it īpaši tad, ja skarbā 
biznesa pasaule un pagātnes traumas 
ir likušas vienmēr uzbrukt pirmajiem. 
Tādēļ viņu attiecības līdzinās titānu 
cīņai – no debešķīgas kaisles un 
pilnīgas saplūšanas gultā līdz 
skarbam noraidījumam brīdī, kad 
aizskarts otra lepnums. 
Biznesa afēras, tuvāko nodevība, 
mīlas trijstūri, alkas pēc dzīves 
piepildījuma un tam visam pāri – 
satraucoša, nepiesātināma, narkotiska 
kaisle, kurā patverties, lai uz mirkli 
aizmirstos. Meredita Vailda ir 
atradusi zelta griezumu rakstniecībā – 
īstajā laikā un pareizajās proporcijās 
atainojot gan modernās pasaules 
dinamiku, gan ārkārtīgi izjustu 
erotiku un aizkustinošu mīlestību, 
kurai mūsdienu cilvēks bieži izvēlas 
neticēt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

„A čgārnā realitāte”  
Čingizs Abdullajevs 
 
Liecinieks īpaši svarīgā lietā tiek 
nošauts Parīzē. Otrs- nožnaugts 
Maskavā. Trešais - nodurts 
Amsterdamā. Kas gan tur dīvains? 
Tas, ka par visu trīs liecinieku 
eksistenci zinājis tikai vienscilvēks- 
Drongo. Kā to uzzinājis vēl kāds? 
Telefonsarunu noklausīšanās un 
izsekošana ir izslēgta, tāpēc mīklainā 
"spoka" darbības izskatās gluži vai 
mistiskas. Taču Drongo netic mistikai 
un labi saprot, ka viņam pap pēdām 
seko gluži parasts nolīgts profesionāls 
slepkava. Lai viņu atrastu, ir 
jānoskaidro viņa informācijas avots. 
 



 

 

 

 

„Flamingu lagūna” 
Sofija Kaspari 
 

Aizraujoša ģimenes sāga par dzimtu 
un ļaužu likteņiem eksotiskajā 
Argentīnā.  
Argentīna, 1876. gads. Atraitnēs 
palikusī Annēlija Vīnande ar meitu 
Minu no Frankfurtes pie Mainas 
ieceļojusi Argentīnā, lai otrreiz 
apprecētos. Taču laulība sagādā rūgtu 
vilšanos. Četrpadsmit gadus vecajai 
Minai vienīgo gaismas stariņu 
skarbajā ikdienā ienes tikšanās ar 
kaimiņu dēlu Franku. Taču kādā 
dienā notiek briesmu lietas, un 
Frankam nekas cits neatliek, kā bēgt 
prom... 
Trīs ģimeņu likteņstāsti ir cieši 
savijušies kopā un ieved lasītāju 
nabago un bagāto, cienījamo un 
nicināmo, nīstošo un mīlošo cilvēku 
pasaulēs. 
Sofija Kaspari (Sofia Caspari, dz. 
1972) ir vācu rakstniece. Autore 
ilgāku laiku pavadījusi arī Argentīnā, 
un šīs zemes cilvēki, daba un vēsture 
atstājuši uz viņu dziļu iespaidu, ko 
autore krāšņi atainojusi savos 
romānos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Kora ļļkoka zeme” 
Sofija Kaspari 
 

Aizraujoša ģimenes sāga pr dzimtu 
un ļaužu likteņiem eksotiskajā 
Argentīnā.  
1863. gada vasarā, izceļojot no 
Vācijas uz Argentīnu, uz kuģa 
iepazīstas divas jaunas vācietes: Anna 
Veinbrennere un Viktorija Santosa. 
Abas sievietes dodas pie saviem 
vīriem, kuri jau iepriekš aizceļojuši 
uz Jauno pasauli. Viktorijas vīru uz 
lielo lauku samniecību Argentīnas 
ziemeļos aizsaukuši steidzami 
darījumi. Savukārt Annas ģimenei 
bija pietrūcis naudas, lai varētu vienā 
reizē nopirkt biļetes. Tālajā zemē, kas 
saistās ar lielām cerībām, Viktorijas 
šķietami saldā dzīve iegrozās pavisam 
citādi, nekā cerēts, bet Annu pēc 
ierašanās sagaida šokējoša ziņa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


