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Ellie Boutlwood
SKATI, TAUSTI JŪTI

Šī ir īpaši izveidota grāmata, lai mazuļi, kas
to kopā ar pieaugušajiem pārlapos, liktu

lietā un attīstītu savas maņas, roku un acu
koordināciju, kā arī kopīgas mācīšanās

prasmes. Katrs košais atvērums aicina ne
tikai aplūkot attēlus, bet arī mudina uz

interaktīvu darbošanos. 

Suzanne Gernhoizere
Meklē lietas! Mani 
transporta līdzekļi

Jautrības pilna grāmata mazajiem
 transporta līdzekļu faniem.

G r ā m a t a s  p i r m s s k o l a s
 v e c u m a  b ē r n i e m  



Vineta Kravale
Vāverēns Sams

Grāmatas galvenais varonis ir mazs
vāverēns vārdā Sams. Vāverēns, viņa

Māmiņa un Tētis dzīvo lielā parkā, skaisti
iekārtotā namiņā. Sams ik dienu saskaras
ar visdažādākajām situācijām gan skolā,

gan mājās, kuras nemaz nav tik
vienkāršas, un mācās tās atrisināt. Ko
darīt, ja kāds skolā apsaukā par pārāk

kuplo asti, ja gadās apslimt un ir bēdīgs
prāts, jāpaveic sarežģīts darbs vai jātiek

galā ar dusmām? Tad palīgā nāk
vāverēna Māmiņa.

Anna Ļenasa
Krāsu mošķis iet bērnudārzā

Šoreiz Mošķim jādodas bērnudārzā, bet
viņš pat nezina, kas tas ir! Vai tie ir

bīstami džungļi? Noslēpumaina pils ar
briesmoņiem? Lidojošs burvju mākonis?

Soli pa solim Mošķis kopā ar lasītāju
iepazīs bērnudārza telpas un

nodarbības, un drīz visas bailes pazudīs! 



 
Mani pirmie 1000 vārdi

Šī grāmata ir izveidota ar
izteiksmīgām fotogrāfijām un

ilustrācijām, lai paplašinātu mazā
lasītāja vārdu krājumu un veidotu

bērna izpratni par pasauli.

Kristīne Neimane
Zirneklītis numur 13 jeb

Laimīgais

Starp 13 zirneklīšiem savā ģimenē
Brencis ir visjaunākais. Viņš ir
mazliet neuzmanīgs, toties ļoti
zinātkārs, sirsnīgs un pieklājīgs.
Tādas īpašības viņam palīdzēja
iegūt lieliskus draugus pirmajā

tālajā ceļojumā.
Bet vai numurs “13” arī nāca par

labu?



 
Velosipēdu sacīkstes

Pepa gribētu braukt tikpat ātri kā
draugi, bet viņas velosipēdam vēl

arvien ir sānu riteņi. Vai cūciņa
iemācīsies noturēt līdzsvaru bez

tiem?

 
Uz bibliotēku

Cūciņa Pepa un viņas brālis Džordžs
vēlas jaunus stāstus pirms miedziņa,

tāpēc dodas uz bibliotēku. Vai viņi
tur atradīs aizraujošas bērnu

grāmatas?

 
Mana lauku sēta

Visi šīs interaktīvās grāmatas
uzdevumi izpildāmi, izmantojot

spēles kartītes. Ar tām var atbildēt
uz jautājumiem, tās var grupēt un
saskaņot ar objektiem grāmatas

lapās. Rotaļīgā lauku sētas
iepazīšana sagādās bērnam patiesu

prieku.



 
Mans veikals

Visi šīs interaktīvās grāmatas
uzdevumi izpildāmi, izmantojot

spēles kartītes. Ar tām var atbildēt
uz jautājumiem, tās var grupēt un
saskaņot ar objektiem grāmatas

lapās. Rotaļīgā lauku sētas
iepazīšana sagādās bērnam

patiesu prieku.

Veronika Reinika
Ričijs Rū rīko koncertu

“Ričijs Rū rīko koncertu” ir jauna,
krāsaina un interaktīva dzejoļu

un krāsojamā grāmata, kas
papildināta ar 11 dziesmu un to

instrumentālo pavadījumu
albumu. 



Agnese Vanaga
Pagalmā daudz darāmā

Grāmatā iespējams zīmēt, krāsot,
savienot punktus, risināt mīklas,

meklēt atšķirības, sadzīt rokā
paslēpušos un sadzīt pēdas, radīt

papīra kaķus, cept siera kraukšķus,
iejusties dzīvnieka ādā un, protams,

iepazīties ar lapsu

Gina Viegliņa-Valliete
Pipariņa piedzīvojumi mežā

Dzejoļi bērniem



 
Vinnijs Pūks. 

Sirsnīgi miedziņa stāsti

Šajā krājumā apkopoti seši sirsnīgi
stāsti, ko bērni ar prieku aicinās
lasīt un pārlasīt vakaros pirms

gulētiešanas.

Signe Viška
Kate, kas gribēja kļūt par

vectēvu

Grāmata stāsta par aizrautīgo un
apņēmīgo Kati un viņas mierpilno

vectēvu. Kate 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”.



Lina Žutaute
Kika Mika un 

Supertēta diena

Kad tētis palicis mājās viens, viņš ir
spiests kļūt par Supertēti – par

cilvēku, uz kura pleciem gulstas visi
nebēdnes Kikas Mikas prieki un

bēdas. Un viņš lieliski tiek ar to galā!

Lina Žutaute
Kika Mika un 

milzu netaisnība

Šajā grāmatiņā sevi atpazīs gan
mazais, gan lielais lasītājs.

Saskarties ar milzu netaisnību nav
viegli un patīkami, taču patiesi
godīga rīcība var dāvāt daudz

prieka. Jo draudzība palīdz pārvarēt
itin visus izaicinājumus!



G r ā m a t a s  j a u n ā k o  
k l a š u  s k o l ē n i e m

Jirgens Banšeruss
Košļeņu sazvērestība

Kviatkovskis vienmēr ir bijis
privātdetektīvs. Viņam allaž ir bijis labs

deguns uz tādām lietām.  Un te nu
izrādās, ka košļeņu nav, jo tās dīvainā

kārtā no kioska pazūd. Kviatkovski
sagaida izaicinājums – jāizdibina
košļeņu pazušanas noslēpums.

Grieta Baula
Mare un miega migla

Mare no rīta pamostoties saņem
satraucošas ziņas – pilsētai tuvojas
miega migla! Ģimene par notikumu

ir stāvā sajūsmā, jo miega migla
sniedz debešķīgu miegu un
neticamu spēku. Taču Marei

gulēšana dienas vidū šķiet zemē
nosviests laiks, tāpēc viņa apņemas

paveikt ko ievērojamu.



Ingrīda Bērziņa
Jauka dzīve šaizemē

Izzinoši stāstiņi bērniem.

Rasa Dmuhovskiene
Skudriņa Kāpēcīte. 

3. grāmata

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!

Anna Skaidrīte Gailīte
Aleksandras pasakas par

vasaru
Tagad, kad grāmatas pirmā

izdevuma lasītāji jau ir pieauguši, šo
grāmatu ar prieku un interesi lasīs

arī jaunā paaudze.



Atjaunotā bērnu dzejas gadagrāmata
“Garā pupa”, ko sastāda dzejniece

Inese Zandere, iznāk kopš 2014. gada.
Tajā publicēti gan jauni, gan iepriekš
tapuši dzejoļi bērniem, atdzejojumi,

pašu bērnu rakstīti dzejoļi u.c.

 
Garā pupa 2021

Tomass Lange
Vārdu tirgotāja un zaglis
Aizraujošie piedzīvojumi sākas brīdī,

kad Jonass un Leonija nolemj palīdzēt
noķert negodīgo blēdi

 
 

Maija Laukmane
Diena kūst kā saldējums

Dzejoļi bērniem



Čārlijs Makesijs
Puika, kurmis, lapsa un zirgs

“Šī grāmata ir rakstīta universālajā
mīlestības, draudzības un laipnības

valodā.”
Bērs Grills

Andrejs Ņečajevs
Dienas nebaltās un baltās 2

Dzejoļi bērniem

Deivs Pilkijs
Dogmens. Mežonīgais tracis

Vai Dogmens patiesībā ir sliktais? Mūsu
varonis nonāk aiz restēm par

noziegumu, ko nemaz nav pastrādājis!
Kurš palīdzēs? Vai izdosies pierādīt, ka

Dogmens patiesībā nav vainīgs?



Līga Rozentāle
Vislabākā vasara

Grāmatas varoņi starp
dzīvespriecīgajiem un komiskajiem

stāstiem sniedz arī noderīgus
padomus, kā parūpēties par savu

drošību pie ūdens, pagalmā, pļavā un
mežā, lai vasaras un arī citu gadalaiku

pavadīšana izdotos gan jautra, gan
droša.

Jeļena Skuratova
Delfs un viņa komandas

piedzīvojumi

Grāmata interaktīvā veidā māca
bērniem rūpēties par dabu un savu
apkārtni, novērtēt jūras iemītnieku

nozīmi, tai pašā laikā parādot, cik liela
nozīme ir visai sabiedrībai un

kopdarbam, lai mazinātu
piesārņojumu. 



Vita Štelmahere
Zobu bruņinieks

Kopā ar septiņgadīgo gudrinieku
Gustavu pat tik ikdienišķs darbiņš kā
zobu tīrīšana un kopšana var pārtapt

aizraujošā piedzīvojumā.

Eliass Volunds
Rokasgrāmata
supervaroņiem

Lieliska un aizraujoša grāmata par
meiteni, kura nepadodas un sāk

rīkoties.

Grāmata ir tuva bilžu grāmatai – dāsni
ilustrēta, teksta daudzums lappusēs
salīdzinoši neliels. Savukārt grāmatas

tēma un stils var uzrunāt arī
pieaugušos lasītājus.  

Inese Zandere
Divas Almas



Ingo Zīgners
Mazais Pūķis Kokosrieksts un

mežonīgie Pirāti

Mazais pūķis Kokosrieksts un viņa
draudzene dzeloņcūka Matilde brīvdienās

nolemj peldēt ar plostu uz Rupučsalu, bet –
kas to būtu gaidījis! – viņus ceļā pārsteidz

pirāti. Ļaunais pirātu kapteinis Džims iesloga
abus draugus uz sava kuģa “Draiskā Berta”.
Taču drīz vien uz kuģa izceļas dumpis, un
visi trīs tiek izsēdināti uz vietuļas salas...

Ingo Zīgners
Mazais Pūķis Kokosrieksts un

vampīrdēka

Mazais pūķis Kokosrieksts un viņa
draudzene Matilde nespēj noticēt: Pūķu

salā ir uzradies vampīrs, kas naktīs
lidinās apkārt, iedvešot visiem bailes. Kas
negantelim te darāms? Vai Durberts grib

sakost pūķus, lai pārvērstu viņus par
vampīriem?



G r ā m a t a s  v i d ē j o  
k l a š u  s k o l ē n i e m

 
Žaks Frīnss

Sestklasnieki neraud
Grāmata “Sestklasnieki neraud” balstās

uz reāliem notikumiem klasē, kuras
audzinātājs bijis Žaks Frīnss. Tie ir traģiski

notikumi, par kuriem ir smagi domāt,
runāt, arī lasīt – grāmatas galvenā varone

Akija saslimst ar leikēmiju. Akijas, viņas
ģimenes, klasesbiedru un skolotāju

pārdzīvojumi atainoti ļoti cilvēciski, bez
lieka patosa, bet ar lielu sirsnību un
brīžiem pat lietišķi – tā, lai palīdzētu

bērniem meklēt atbildes situācijā, kad
radušās bailes un jautājumi.

Tonīno Gverra
Saulesbrāļi jeb Tumšo

viduslaiku stāstiņi

Tas ir komisks vēsturiski filozofisks
romāns bērniem, pusaudžiem un visiem

pārējiem. Itālijā šis darbs tiek regulāri
izdots atkārtoti un ir iekļauts skolas

mācību programmās.



Ieva Melgalve
Emī un Rū. Robota sirds

Aizraujoša un sirsnīga grāmata
zinātkāriem bērniem, kas tapusi pēc

detektīvseriāla "Emī un Rū".

Kristīna Olsone
Tukšās pils noslēpums

Elliju un Valteru vienus pašus
nosūta uz Vētru salu. Tur viņiem būs

jādzīvo, līdz mājās atgriezīsies
vecāki. Taču viss izvēršas pavisam
savādi. Viņu jaunās mājas ir liela,
veca akmens pils, kurā drīz tiks
atvērta viesnīca. Salinieki viņus

uzreiz brīdina: “Turieties pa gabalu
no Tukšās pils, bērni!”



Deivids Bedīls
Jaunais direktors

Tagad Raiens ir direktors un viņa
nāvīgākais ienaidnieks ir viens no viņa

skolēniem. Katra nerātna bērna
sapnis!

Daina Ozoliņa
Pandēmijas detektīvi

Grāmata asprātīgā valodā stāsta par
neparastiem notikumiem un

aizraujošiem piedzīvojumiem uz
visiem pazīstamu pandēmijas izraisītu

situāciju fona.



Petra Postere
Gads, kad ieradās bites

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?

Rēli Reinausa
Mortens, Emīlija un zudušās

pasaules
Mazliet noslēpumainā un diezgan
skaudrā stāsta galvenā darbības

vieta ir purvs. Netālu no tā trūcīgos
apstākļos kopā ar savu tēvoci
alkoholiķi dzīvo Mortens, kura

mamma ir aizbraukusi strādāt uz
Somiju. Puiša vienīgā bagātība ir

fotokamera. Kādu vakaru viņš purvā
nejauši sastopas ar Emīliju, kura

kļūst par viņa draugu un dod spēku
izturēt par spīti visam. Drīz jaunietis
saprot, ka noslēpumainā meitene

nemaz nevar aiziet no purva...



Dzintars Tilaks
Čomiņš

"Šis ir stāsts par kaķi. Par vienkāršu
kaķi un viņa neparasto ceļojumu.
Un vēl šis stāsts ir par mājām, par

māju sajūtu, kas mums katram ir ļoti
svarīga. Arī kaķim.

Vairāk neko neteikšu. Pārējais ir
jāizlasa. Kad būsi izlasījis, es ļoti

ceru, ka varēsi uz katru kaķi
paraudzīties mazliet citādām acīm."

Lote Vilma Vītiņa
Ūdenstornis

Grāmatas autore Lote Vilma Vītiņa
atklāja, ka grāmata lielā mērā ir

autobiogrāfiska, bet viņas gadījumā
tā bijusi bāka, nevis ūdenstornis:

“Man šķiet, ka ūdenstornis ir mazāk
izmantots tēls un man ļoti patika
doma, ka ūdenstornis ir pilns ar
ūdeni, un ūdens man saistās ar
emocijām, un tas saslēdzās ar

jaunās meitenes iekšējo pasauli.”



G r ā m a t a s  p u s a u d ž i e m
u n  p i e a u g u š a j i e m

Klusā Devonas lauku nostūrī sešgadīga
meitenīte kļūst par aculiecinieci

drausmīgam noziegumam. 
Sešpadsmitgadīgā Redžija, dzīvē jau

paguvusi pieredzēt daudz, Edinburgā
strādā par auklīti pie ārstes Hanteres.

Taču darba devēja pazūd kopā ar
bērnu, un Redžija ir vienīgā, kura par to

uztraucas. Arī policijas vecākā
inspektore Luīze Monro meklē

pazudušu cilvēku un nenojauš, ka
tikmēr viņas vecais paziņa Džeksons

Broudijs ir devies ceļojumā, kurš
liktenīgi pārtrūks.

Keita Atkinsone
Kad reiz būs labas ziņas

Eve Hietamies
Tētis skolā

Mazajā Pasanenu ģimenē atkal jauni
notikumi – Pāvo dodas pirmajā klasē.

Kur gan palicis omulīgais mazulis un kur
nozudis mobilais telefons? Līdz ar dēla
skolas gaitu uzsākšanu Anti saskaras ar

vilni jaunu izaicinājumu un
piedzīvojumu. 



Tamāra Horina Zerņa
Meitiņa

Šī grāmata ir par mīlestību, lai arī tajā
nav neviena vārda, kas sāktos ar

“mīl...”.
Romāna darbība norisinās 2014. gada
pavasarī un vasarā Doneckā. Tieši tur
varone zaudē ģimeni, mājas, darbu,

ilūzijas, un tieši tur viņa no jauna
savāc kopā dzīves lauskas, atrod
jaunu jēgu un jaunu pamatu zem
kājām. Soli pa solim lasītājs vēro
sējēju pārdzimstam cīnītājā. Šī

grāmata uz visiem laikiem
mainīja tās sarakstītāju un mainīs

katru, kurš to izlasīs.

Nora Ikstena
Suņa dzīve

Šī grāmata ir veltījums Dzilvēkam. Tā
nav drukas kļūda. Dzīvnieks un

cilvēks: stipra un uzticama vienība.



Stefanija Meiere
"Krēslas" grāmatas

Stāsti četrās grāmatās par
septiņpadsmitgadīgo Izabellu
Svonu un vampīru Edvardu

Kalenu.

 
Netikumīgie

Dzejnieki - Marija Luīze Meļķe, Kirils
Ēcis, Raimonds Ķirķis, Agnese

Krivade, Kārlis Vērdiņš , mākslinieki -
Pauls Rietums, Liāna Mihailova,

Agate Lielpētere, Sanita Adoviča.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Vamp%C4%ABrs


Jevgēņija Ņekrasova
Katja un Kikimora

Desmitgadniece Katja kopā ar
vecākiem, kas katru dienu dodas

darba gaitās uz lielpilsētu,
mitinās mazā pilsētiņā, parastas
daudzdzīvokļu paneļu mājas 11.
stāvā. Apkārtējai pasaulei Katja

nav vajadzīga: “neizaugušie” viņu
izsmej, “izaugušajiem” neatliek

meitenei ne laika, ne spēka.
Vienaldzība skolā, vienaldzība

mājās. Un Katja atrod izeju. Bet
pēkšņi visā iejaucas Kikimora,

kas dzīvo virtuvē aiz plīts. Viņas
abas dodas bīstamā ceļojumā un
negribot pārspēj cietsirdībā tos,
kas līdz šim kropļojuši viņu dzīvi.

Mišela Ričmonda
Brīnumu tests

"Brīnumu tests" ir psiholoģisks
trilleris par visu, uz ko ir spējīgi

vecāki un sabiedrība, lai saglabātu
savu luksusa dzīvesveidu un
nodrošinātu bērniem iespēju
mācīties vislabākajās skolās.



Dž. K. Roulinga
Harijs Poters

Harija Potera piedzīvojumi
jaunos izdevumos

Dace Rukšāne
Ķīpsalas putni

Ikviena mūsu zemes vieta ir īpaša.
Visa Latvija ir kā savērta no

dažādām pērlēm — katrai sava
nokrāsa, forma, katra ar savu stāstu

un dzīvi. Man palaimējās veselu
gadu mitināties Ķīpsalā un atklāt,

cik ļoti daudzslāņaina,
noslēpumaina un raiba ir šī

teritorija. Es nezinu, vai tā bija sala,
kas atvērās man, vai arī es atvēros
salai, taču stāsti par putniem un
cilvēkiem nāca pie manis cits pēc
cita un negrasījās atstāties, kamēr

nebiju tos pierakstījusi. 



Dzintars Tilaks
Kūlenis

Negaidītu, nejaušu notikumu virkne
vai kāds ārējs spēks un

likumsakarība var radīt situāciju,
kad nekas vairs nav un nevar būt kā

agrāk, un mēs tad sakām: dzīve ir
apmetusi kūleni.

Džīna Vebstere
Dārgais ienaidniek!

 “Dārgais ienaidniek!” (1915) ir
turpinājums romānam

“Garkājtētiņš”, ko jau vairāk nekā
gadsimtu pazīst visā pasaulē, kas
ieguvis kulta romāna statusu un

aizrāvis un saviļņojis vairākas lasītāju
paaudzes.



Līza Vingeita
Pirms mēs bijām jūsu

1939. gads, Tenesī. Divpadsmit
gadus vecā Rilla kopā ar ģimeni

dzīvo laivā uz upes, līdz kādu dienu,
izmantojot vecāku prombūtni,

ierodas svešinieki un aizved Fosu
ģimenes piecus bērnus prom. 
 Mūsdienas, Dienvidkarolīna.

Eiverijai Stafordai ir viss, ko var
vēlēties – veiksmīga karjera,

valdzinošs līgavainis un drīzumā
gaidāmas greznas kāzas. Taču

nejauša tikšanās satricina viņas
pasauli ...

Dzintra Žuravska
Tauriņa lidojums ugunī

Bagātība un nabadzība. Spožums un
posts. Meitene, kuru puikas bija
iedēvējuši par miskastes kaķeni,
alkst kļūt par biznesa lēdiju. Kā

taurenis viņa lido pretī spožai ugunij
un apsvilina spārnus. Bet ja cilvēks

patiesi vēlas kaut ko panākt, tad
parasti to arī sasniedz.



N o z a r u  l i t e r a t ū r a

Iveta Aunīte
Emociju pētnieki

Sagatavotas īpašas emociju pētnieku
darba lapas pirmsskolas un skolas

vecuma bērniem. Tās ar radošu
uzdevumu un vērot rosinošu

jautājumu palīdzību mudinās apzināt
un iepazīt savas emocijas.

Sāra Breskmena - Kozmī
Hipnoterapeita ceļojums uz

Atlantīdu

Hipnoterapeita ceļojums uz
Atlantīdu ir vairāk kā ceļojums
atpakaļ laikā pie pazaudētās
civilizācijas , tas ir dvēseles

ceļojums pagātnē. Ja šī grāmata
nonākusi tavās rokās, tev ir lemts

to izlasīt.



Daina Bumbiere
Līdzskaņu spēles 3.daļa

3. daļā atrodamas spēles, kas palīdz
bērniem diferencēt balsīgos un

nebalsīgos līdzskaņus L un R, F un V,
Ļ un J, M un N, kā arī Ņ. Arī to veido
sagriežamas kartītes, kur centrā ir
attiecīgais burts, bet apkārt tam

bērniem jāsaliek attēli, kuros
atainoto parādību nosaukumā

sākumā, vidū vai beigās ir burtam
atbilstīgā balsīgā vai nebalsīgā skaņa.

Zane Eniņa
Nekaunīgais pingvīns

Šī ir viņas pirmā grāmata, kurā
apkopoti piedzīvojumi

Dienvidamerikā, Lieldienu salā, kā arī
Antarktīdā, kur ceļotāja nonāca,
pateicoties līdzcilvēku atsaucībai

pūļa finansēšanas kampaņā –
operācija “Pingvīns



Enna Marī Imafidona
Jaunais matemātiķis

Grāmatā "Jaunais matemātiķis" ir
aprakstīti daudzi aizraujoši darbiņi

un projekti, kas palīdzēs tev saskatīt
matemātikas nozīmi ikdienas dzīvē

un sākt domāt kā īstam
matemātiķim.

Pols Makenna
Tūlītēja pašapziņa

Grāmata cels pašapziņu, ticību sev
un palīdzēs atrast motivāciju dzīvē. 

Gerets Mūrs
10 minūšu prāta spēles

gudriem bērniem

Šī grāmata ar 90 aizraujošiem
uzdevumiem rosina aktīvi domāt.



Robina Norvuda
Sievietes, kas mīl par daudz

Ja jūsu dzīvē mīlestība ir ciešanas, šī
grāmata ir rakstīta tieši jums. Tā

stāsta par sievietēm, kuras mīl par
daudz.

Ārija Ptičkina
Ābecīte

“Ābecīte” ir labs palīgs pirmsskolas
vecuma bērniem, kuri ir gatavi mācīties

lasīt un rakstīt.

Mērija Ričardsa
Mūzikas vēsture bērniem

Krāsaina un aizraujoša ekskursija
mūzikas pasaulē. Tas būs lielisks

papildinājums jaunajiem lasītājiem
paredzētajam izzinošo grāmatu

klāstam par kultūras vēsturi.



Supervienkāršā bioloģija

"Supervienkāršā bioloģija" būs
brīnišķīgs palīglīdzeklis, veicot kursa

darbus un mājasdarbus un pārbaudot
zināšanas, turklāt tā noderēs kā

visaptveroša rokasgrāmata,
gatavojoties pamatskolas noslēguma

pārbaudēm.

Džejs Šetijs
Domā kā mūks

Džejs Šetijs ir stāstnieks, raidieraksta
vadītājs un bijušais mūks. Autora

misija ir dalīties ar mūžīgo gudrību, ko
viņš apguva kā mūks. Tagad tā ir

sakārtota praktiskos uzdevumos, ko
ikviens var veikt katru dienu.

Maija Zakriževska - Belogrudova
Stresa anatomija

Apkopojošs pārskats par stresu un
piedāvāti daudzi noderīgi praktiskie

padomi un uzdevumi, kas var palīdzēt
individuāli vai organizācijām apzināties
stresa faktorus, simptomus un izprast

stresa pārvarēšanas iespējas.



Тарас Иващенко
Девочка-хамелеон.

 
История Киры дает возможность

взглянуть на психическое
заболевание молодой девушки и

увидеть, как происходит
постепенное разрушение личности,

а затем вместе с героиней найти
дорогу к выздоровлению. Сначала
вы погрузитесь в мучительную и

пугающую повседневность
человека в депрессии. 

Latvijas koku noteicējs

“Latvijas koku noteicējs” paredzēts
Latvijas koku sugu noteikšanai dabā.

Katra kartīte sastāv no attēliem un īsa
apraksta, kurā nosauktas katras koku
sugas raksturīgākās pazīmes: vainaga
forma, mizas un lapu krāsa un faktūra,

koka ziedi un augļi.



Knīpas un Knauķi
Emociju pētnieki

Atzīmējot savu 50. jubilejas sezonu,
«Knīpas un Knauķi» aicina visas

Latvijas ģimenes un bērnus doties
savu emociju pētniecības ceļā, lai tās
labāk saprastu, izjustu, apzinātos un
nosauktu vārdā, un lai mēs visi šajā
pasaulē varētu justies labāk. Visām

dziesmām vārdus sarakstījusi bērnu
dzejoļu un dziesmu tekstu autore

Inga Cipe.


