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Saules siltums zemi silda, katru stiebru 
spēki pilda. Dzen tie savas rokas ārā, viss ir 
tikai saules varā. Rīta migla zāli glauda, lai 
tā viņas glāstus bauda. Miglas rasa veldzi 
dod, visi tajā spēkus rod. Putni nogurumu 
jūt, kur tiem pavasarī būt? Zaļo pļavu 
greznumā, miglas vālu atpūtā! Pavasaris 
gaida viņus, putnu balsu jaukās ziņas. 
Pietrūkst tam vēl tomēr arī putnu dejas 
pavasarī.



Rebeka Lukošus, kas lasītājiem līdz šim zināma 
galvenokārt kā ilustratore, ļauj vectēvam 
izrauties no rutīnas un kļūt nepaklausīgam, 
izbaudīt visus “aizliegtos augļus” – doties, kur 
deguns rāda, atkal sēsties pie mašīnas stūres, 
soļot gar jūru, netaupot veselību un 
neatpūšoties uz soliņiem, našķoties ar 
neveselīgu ēdienu, nokrāsot melnus savus 
sirmos matus. Tikpat dabiski no šīs brīvības 
izaug arī ilgošanās pēc tuvajiem cilvēkiem –
draugiem un ģimenes, bez kuriem 
nepaklausības prieki zaudē savu valdzinājumu. 
Jubilārs atgriežas mājās, kur, izrādās, neviens 
negaida viņu ar pārmetumiem un pamācībām, 
bet gan ar prieku un dzimšanas dienas torti. 



Grāmata stāsta par aizrautīgo un apņēmīgo Kati 
un viņas mierpilno vectēvu. Mazajai meitenei 
piemīt temperaments un vēlme nekavējoties 
rīkoties, lai piepildītu savas ieceres. Lēmumu 
pieņemšana viņai neprasa liekas pārdomas. 
Taču viņa apbrīno vectēva prasmi dzīvot rāmi 
un mierīgi, ieturot nemainīgu dzīves ritmu. Šo 
vecuma viedo vienkāršību Kate sauc par 
"vectēvu pasauli" un vēlas būt tajā piederīga, 
tādēļ atrod asprātīgus paņēmienus, lai ārēji 
līdzinātos vectēvam. Vectēvs pieņem šos spēles 
noteikumus un ļauj meitenei justies kā "īstam 
vectēvam«. Šī grāmata ir Signes Viškas (1997) 
debija bērnu literatūrā.



Mare, no rīta pamostoties, saņem ziņu, ka 
pilsētai tuvojas miega migla! Visi ir stāvā 
sajūsmā, jo miega migla sniedz debešķīgu 
miegu un neticamu spēku. Taču Marei gulēšana 
dienas vidū šķiet zemē nosviests laiks, tāpēc 
viņa apņemas palikt nomodā. Tā aizsākas 
notikumi, kas risinās starp spītu un drosmi, 
miegu un nomodu. Miega migla ir spēcinoša 
dāvana, kas ļauj visiem piebremzēt pārāk 
straujajā pasaulē, kurā bieži vien dzenamies pēc 
tikai šķietami vērtīgiem mērķiem.



Senos laikos dzīvoja ļoti daudz milžu. Tie bija 
lieli, no viņiem baidījās un domāja, ka tie var 
apēst cilvēku, tāpēc viņus sauca par 
asinssūcējiem. Īstenībā milži bija liela auguma 
lādzīgi lempji - lieli, mazdrusciņ smieklīgi un arī 
vientuļi, jo viņiem nebija ar ko spēlēties.
«Es esmu vecaistēvs. Es dzīvoju milžu pilsētā 
Ogrē. Par to, kādi milži te dzīvo un kā tie 
uzvedas, man pastāstīja Zilo kalnu Zilais 
krauklis, kurš lido apkārt un visu redz, un 
dzird.»





Marka Uves Klinga asprātīgā grāmatiņa ļauj 
iejusties situācijā, kad pasaulē pārstājis 
darboties internets. Un tajā vainojama kāda 
ome kādā Vācijas pilsētiņā... Tifānijai šodien bija 
jāpieskata ome. Un tieši ŠODIEN ome ņēma un 
salauza internetu. Visu internetu. Visā pasaulē. 
Nu forši... Bez interneta nekas vairs nav tā, kā 
bija: Maksis nevar spaidīt savu telefonu, Luīze 
nevar klausīties mūziku, bet opis - skatīties 
televīziju. Pat mamma un tētis pārnāk no darba 
neierasti agri, jo viņi nevar pastrādāt. Neviens 
nezina, ko iesākt – kā dzīvot bez interneta? 
Tomēr diena galu galā izvēršas visnotaļ jauka. 
Par spīti tam, ka internets neiet. Vai arī tieši 
tāpēc?



Vai Tu zini, cik vēzim kāju Kāda ir peles ligzda? 
Kas guļ ar kājām gaisā? Kā skudras dzēš 
ugunsgrēku To visu ir uzzinājusi skudriņa 
Kāpēcīte. Apsēdies tuvēk – viņa ar prieku Tev 
pastāstīs! “Manai ziņkārīgajai skudriņai 
Kāpēcītei trešajā grāmatā ir daudz 
piedzīvojumu. Viņa dodas ceļojumā zem ūdens 
un pēta dziļus tuneļus. Taču visnozīmīgākais ir 
tas, ka viņa ne vien palīdz bērniem iepazīt 
dažādus dzīvniekus, bet arī stāsta, kā aizsargāt 
dabu. Skudriņa Kāpēcīte izbēg no briesmīga 
meža ugunsgrēka un drīz dosies vēl garākā 
ceļojumā. Es tik tikko spēju tikt viņai līdzi. 
Dodies piedzīvojumos kopā ar skudriņu arī Tu!”



Kāda netaisnība, ka Teda laiviņa nekad negāžas 
un negrimst! Kika Mika mazliet apskauž zēnu arī 
par saldo ievārījuma maizi, žiglo skrejriteni un 
allaž jautro vectētiņu. Un kā gan lai neizjūt 
skaudību, ja tavam draugam ir pasaulē 
brīnišķīgākā rotaļlieta? Taču Kikas Mikas
vecmāmiņa labi zina, ka skaudība var radīt arī 
lielu kaunu un tad visa jautrība ir vējā...



Kopš mazais pūķis Kokosrieksts uzzinājis par 
nogrimušo zemūdens valstību Atlantīdu, viņam 
miera vairs nav. Viņš grib kļūt par jūras pētnieku 
un sameklēt noslēpumaino pilsētu. Šī ideja šķiet 
aizraujoša arī Oskaram un Matildei. Draugi 
atrod piemērotu zemūdeni un dodas ceļā, taču 
jūras vidū viņu braucamrīks piepeši apstājas...

Vai viņiem maz izdosies atrast leģendām apvīto 
Atlantīdu?



Šajā stāstu grāmatā uzzināsi, kā kucēni 
savalda dronus, salabo satelītu, lai visi 
varētu noskatīties iecienīto seriālu, un 
palīdz atrast īsto mājvietu kukaiņēdājam 
augam.



Grāmatā iekļautas 16 pasakas, kurām ilustrācijas 
veidojusi jaunā māksliniece Anna Ābele. Pasakas ir 
neparastas ar to, ka katras pasakas notikumi 
norisinās uz dažādām planētām. Uz visām šīm 
planētām dzīvo arī cilvēki, nu tieši tādi paši kā mēs. 
Galvenais visu pasaku temats ir cilvēku draudzība 
un ceļš uz mīlestību, kurš aizsākas jau bērnībā. Tikai 
vienā no pasakām ir pieminēts ļaunums, bet arī šajā 
pasakā uzvar labais.



Meitenītes Almas dzīvē starp realitāti un iztēli 
nav novilkta stingra robeža, kā tas mēdz būt 
daudziem bērniem. Tādēļ viņai, vasaru pavadot 
laukos, līdzās mazai ciema kapsētai, kur šad un 
tad notiek bēres, nav grūti uz sevi attiecināt pār 
kapu sētu sadzirdētos vārdus: “Mūsu Alma ir 
mirusi. Mēs vairs neredzēsimies!” un iztēloties 
sevi par nomirušu. Alma cenšas saprast 
atšķirību starp dzīvajiem un mirušajiem, cilvēka 
attiecības ar savu vārdu, dažādu ar miršanu un 
piemiņu saistītu izteicienu nozīmi. Autore par 
šīm eksistenciālajām lietām raksta ar gaišu 
humoru, kurā nopietnība un smaids nav viens 
no otra atdalāmi.



Visaptverošākā faktu enciklopēdija par apkārtējo vidi 
un klimatu. Vai zināji, ka haizivis nodrošina mūsu 
izdzīvošanu? Tevis izdzertais ūdens, iespējams, reiz 
atradās šļūdonī? Govju atraugas un purkšķi izdala 
kaitīgo metāna gāzi? Katru minūti izzūd meža 
platības septiņpadsmit futbola laukumu lielumā? 
Tavā zobu pastā, šampūnā un džemperī atrodas 
plastmasa? Atklāj visu par pasauli, kurā dzīvojam, un 
kā mēs varam to saglabāt arī turpmākajām 
paaudzēm.



Grāmata asprātīgā valodā stāsta par neparastiem 
notikumiem un aizraujošiem piedzīvojumiem. Kad 
pandēmijas dēļ Austris un viņa māsīca Odrija ir 
spiesti kopā ar mammām pavadīt vasaru dvīņumājā
Jūrmalā, abi ir pārliecināti, ka viņus gaida šausmīga 
garlaicība. Tomēr viss izvēršas pavisam citādi. 
Mistiski notikumi mājās, aizdomīgas videokameras 
pie pensionāru īpašumiem, motorolleristu zagļu 
banda, pat cilvēka nolaupīšana... Austris un Odrija
nolemj slepus kļūt par detektīviem, lai atklātu šos 
dīvainos noziegumus.



Sašai ir divpadsmit gadu. Kā magnija 
atomskaitlis. Viņas mamma mēdza teikt, ka 
dažiem cilvēkiem humors ir kaulos, viscaur 
skeletā! Sašai ir aizdomas, ka viņas kaulos 
humora nav, bet viņai ir plāns kļūt par Stendapa
karalieni. Tā ir viņas misija! Moderna, asprātīga 
un reizē emocionāli dziļa grāmata, kas precīzi 
attēlo pusaudža domas un pārdzīvojumus. Tā 
būtu jāizlasa ikvienam bērnam un vecākam.



Kādreiz spēks jaunai dienai uzrodas no negaidītas 
puses. Viens no šādiem spēka avotiem ir grāmata 
"Puika, kurmis, lapsa un zirgs". Tā ir rakstīta 
universālajā mīlestības, draudzības un laipnības 
valodā. Ieejiet Čārlija četru maz ticamu draugu 
pasaulē, atklājiet viņu stāstu un vissvarīgākās dzīves 
mācības.



1944. gada kara rudenī tūkstošiem Igaunijas un 
Latvijas iedzīvotāju pameta savas mājas, lai 
bēgtu pāri jūrai uz Zviedriju. Bēgļu laivās bija arī 
daudz bērnu. Mazā meitenīte Kēte viļņos 
pazaudē savu mīļlāci Pekaini un vēlāk 
brīnumainā kārtā to atrod. Beidzot viņas 
ģimene nokļūst Zviedrijā, kur gaida kakao krūze, 
utu pirts un ilgas pēc mājām



Kad Jozefīne Bruknere, saukta par Joziju, no 
vectētiņa manto bišu saimi, viņai ir divpadsmit 
gadu. Viņa dzīvo pilsētā un par bitēm neko 
daudz nezina. Kāpēc opis savas bites uzticējis 
tieši viņai? Ko ar tām iesākt? Ar vectēva 
draudzenes dravnieces Almas palīdzību 
meitene pamazām iepazīst šos apbrīnojamos, 
rosīgos kukainīšus. Izrādās, ka to dzīve ir 
aizraujoša un noslēpumaina. Tomēr, kad Jozija
tiek sadzelta un bišu spieta dēļ nākas izsaukt 
pat ugunsdzēsējus, mammas pacietība ir galā –
bites ir jāved prom! Jozija nolemj nepadoties un 
uzsāk cīņu par savām bitēm.



Grāmatas Jūs gaida 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

bērnu literatūras nodaļā!


