
Piesakies par Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

grāmatu ekspertu skolas bibliotēkā!  

 
 

Jau 20gadus Latvijā darbojas lasīšanas veicināšanas programma ,, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas 

par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas orģinālliteratūras izplatību. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas 

lasa 

un vērtē bērni un jaunieši. Rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, 

vecvecāki 

un skolotāji. 

Kā iesaistīties  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā: 

 Dodies uz skolas bibliotēku! 

 Vaicā bibliotekārei par iespēju lasīt žūrijā! 

 Apskati plakātu  ,,Lasi un vērtē”, izvēlies 6 no 28 grāmatu kolekcijas grāmatas! 

 Izlasi grāmatas! Pieraksti, kas Tev patika! 

 Līdz janvāra beigām aizpildi anketu, ko datorā Tev atvērs bibliotekārs! 

 Saņem balviņu! 

 Piedalies lasīšanas svētkos! 

 Nākošgad piedalies atkal! 

Lai aizpildītu anketu, dodieties uz: https://bernuzurija.limequery.com/747322?lang=lv 

Mūsu bibliotēkas kods: BPJVN 

https://vpkv.kuldiga.lv/piesakies-par-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-gramatu-ekspertu-skolas-biblioteka/
https://vpkv.kuldiga.lv/piesakies-par-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-gramatu-ekspertu-skolas-biblioteka/
https://bernuzurija.limequery.com/747322?lang=lv


 

Grāmatu anotācijas 

Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās 

Stāsta galvenais varonis gurķis Elmārs ir izaudzis citādāks nekā citi gurķu dobes 

iemītnieki, proti, mazs un līks, tāpēc jūtas nelāgi un nemitīgi par to domā. Elmāra 

neapmierinātību ar savu izskatu pastiprina viņa otrās pakāpes brālēna Renāra 

ņirgāšanās, tāpēc viņš noslēdzas un arvien vairāk kreņķējas, kas draud ar kļūšanu 

rūgtam. Un gurķim nav nekā sliktāka, jo tad neviens viņu neēdīs! Tā kā mammas 

mierinošie vārdi uz Elmāru neiedarbojas, pie situācijas risināšanas ķeras glītā un 

šiverīgā gurķene Alīna no blakus vagas. Viņa sapulcina gurķu bērnus un kopā 

izdomā veidu, kā Elmāru iepriecināt. Arī Renārs, kurš to visu slepeni vēro, vēlas 

klusībā piedalīties, jo savās zobgalīgajās izdarībās viņš allaž ir viens, bet vai viņš 

saņemsies, pārkāpjot savam pašpuikas lepnumam un atklāsies? 

Krāsu mošķis 

 

Grāmata iekļauta lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

2020. gada rekomendēto grāmatu kolekcijā vecuma grupā 5+. Šī grāmata palīdz bērniem 

iemācīties atpazīt, nosaukt vārdā un saprast savas emocijas viņiem saprotamā un 

pieņemamā veidā. Līdz ar Krāsu mošķīti bērni aicināti iepazītās emocijas saistīt ar 

krāsām, vienlaikus atkārtojot arī krāsu nosaukumus. Grāmata noderēs kā vecākiem, tā 

pedagogiem. Ar grāmatas palīdzību apgūto var izmantot, mācoties visdažādākās lietas – 

valodas, mākslu, matemātiku. Grāmatas autore un pedagogi ir izveidojuši veselu virkni ar 

tēlu saistītu uzdevumu, kas noder dažādu prasmju apguvei.  

 

 

Zvēri, kurus neviens nav redzējis, tikai mēs 

Ulfa Starka un Lindas Bundestamas ilustrētā dzejas grāmata “Zvēri, kurus neviens 

nav redzējis, tikai mēs”, kas domāta pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, 

jau nodēvēta par mūsdienu klasiku. Grāmatas dzejoļi stāsta par 27 būtņu sugām, 

kuras, izņemot tās autorus, neviens nav redzējis. Šīs būtnes ir līdzīgas ne tikai 

dzīvniekiem un augiem, bet arī mums – cilvēkiem. Tās mēdz būt laimīgas, ziņkārīgas, 

apjukušas un vientuļas, cenšoties saprast dzīvi, dažādās jūtas un emocijas, ko cilvēki 

piedzīvo – skumjas, melanholiju, pretrunīgas sajūtas par savu ķermeni un vēlēšanos 

būt kādam citam. U.Starks šīs sajūtas iztēlojies un aprakstījis ar sirsnīgu humoru un 

asprātīgām vārdu spēlēm, savukārt L.Bundestama košajās ilustrācijās radījusi katram 

tēlam neatkārtojamu un spilgtu personību.  

 

Dzejnieks un smarža 

Kādā jaukā dienā mazā Dzejnieka degunā ielien dzejolis! Nē, mākonis! Vai 

varbūt tas ir lietus? Jebkurā gadījumā tajā brīdī Dzejniekam atklājas bagātīgā un 

daudzveidīgā smaržu pasaule, kura iedvesmo viņu dzejot un dalīties savos 

atklājumos arī ar citiem. 

 

 



Svizis 

Vai mazs Sivēns var rakstīt dzejoļus, bet govs – slidot? Kādi noslēpumi slēpjas ezera melnajās dzīlēs, kur 

mājo briesmoņi ar zobainām rīklēm? Kādas briesmas draud Sivēnam un govij? Bet ko tad, ja 

briesmoņi iekļuvuši nelaimē un viņiem vajag palīdzību? Vai mūsu varoņi centīsies palīdzēt? 

Un kas uzvarēs: drosme un draudzība vai bailes? 

To visu uzzināsiet, izlasījuši jauno rakstnieka Marjus Marcinkeviča pasaku "Svizis", ko 

ilustrējusi māksliniece Lina Dūdaite. 

No lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. 

 

Rasas vasara 

Beidzot lasītājus izdevniecība Pētergailis var iepriecināt ar iepriekšējās Jura Zvirgzdiņa grāmatas “Lauvas 

rūciens” ilgi gaidīto turpinājumu – “Rasas vasaru”. 

“Lauvas rūciens” tie, kuri to ir lasījuši, iepazinās ar meiteni Rasu, viņas māmiņu Laimu, 

rotaļu lācīti Tobiasu un sunīti Zorro, kopā ar viņiem izglāba zooloģiskajā dārzā dzīvojošo 

lauvu Leo no NORAKSTĪŠANAS. 

Ir pagājis gandrīz gads, Rasai jau ir pilni seši gadi, rudenī viņa ies skolā. Pieaudzis ir arī 

Zorro, bet lācītis Tobiass apgalvo, ka jau sen sasniedzis  rotaļu lāčiem PIESTĀVOŠO 

VECUMU. Izdzirdējis savu vārdu, Tobiass skaļi paziņo, ka laiks turpināt STĀSTU PAR 

VIŅA PIEDZĪVOJUMIEM VASARĀ, un vēl lepni piebilst – “Lauvas rūcienu” bērni varot lasīt ne tikai 

latviešu, bet arī citās valodās. Visas valodas viņš pat nespējot atcerēties. 

 “Visu nakti Rasa gulēja ĻOTI NEMIERĪGI. Rīt viņa brauks uz laukiem pie vecmāmiņas un uz VISU 

VASARU, brauks visi trīs – lācītis TOBIASS, suns ZORRO un viņa pati! Un paņems līdzi mīļākās 

grāmatas. Lietainām dienām. Žēl, ka viņi nevar ņemt līdzi lauvu Leo no zooloģiskā dārza… Protams, žēl, 

bet ne jau viss, ko mēs vēlamies, uzreiz piepildās, mēdz atkārtot vecmāmiņa un piebilst: – JA KAĶIEM 

BŪTU SPĀRNI, TAD PUTNIEM MIERA NEBŪTU! 

Laukos būs arī abas viņas stulbās māsīcas – Lutēcija un Konkordija. Māsīcas ir vecākas par Rasu, Lutēcijai 

ir jau deviņi gadi, bet Konkordijai – septiņi, lai gan viņa pati apgalvo, ka astoņi. Tomēr viņas netic, ka Rasai 

ir draugs Leo, īsts lauva. Māsīcas grib, lai Rasa parāda savu putnubiedēkli. 

Aiz šausmām Rasai naktī rādās murgi, viņa pamostas aukstos sviedros, sapnī meitene redzējusi, ka viņai ir 

sarkani krāsoti mati! Spogulis! Paldies dievam, mati joprojām ir tādi paši. Tobiasam un gudrajam 

kaimiņpuikam Jēkabam ienāk prātā doma, kā pārmācīt negantās māsīcas. Gluži nevainīgi pārmācīt.” 

 

Bērns, kas neiekrita 

Krājuma “Bērns, kas neiekrita” dzejoļi veltīti bērnu drošībai, traumām un 

bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties.  No “Līzes Analīzes” uz 

jauno grāmatu atceļojusi ļaunā lauma Trauma, taču te viņai pretī stājas labā 

lauma, kura tic, ka bērni spēj no briesmām izvairīties. Dzejoļi veido 

pārbaudījumu ceļojumu, sava veida odiseju, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās 

no viltīgiem slazdiem un burvju nekrietnībām 

Tas ir bīstams ceļojums ar laimīgām beigām. 

 



 

Poķu grāmata 

Pirmā un slavenākā no grāmatām, kurām Edgars Valters ir gan ilustrāciju, gan teksta 

autors, ir “Poķu grāmata” (1994). Tā ir pasaka par neparasto poķu tautu, kuras 

prototipi ir gan Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grīšļu ciņi. Grāmatā atklājas autora 

mīlestība pret dabu un pārliecība, ka cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to. 

Vēl labāk iepazīt zinātkāros poķus, viņu draugus un to radītāju iespējams tematiskajā 

parkā “Poķu zeme” (Pokuland), kas atrodas Igaunijas Veru apriņķa un Pelvas apriņķa 

pierobežā. 

 

 

 

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. 

Grāmatu ilustrējusi māksliniece Kristīne Martinova, kuras savdabīgais, detalizētais zīmējumu stils lieliski 

papildina grāmatas piesātināto un asprātīgo vēstījumu. 

 

 

Papus Tru 

"Man ir pierādījumi, pat fotogrāfijas, ka tā visa ir īstenība! Protams, ne jau pilnīgi viss 

mats matā ir bijis tā, kā aprakstīts grāmatā. Lai veidotos aizraujošs stāsts, es, būdams 

rakstnieks, iztēlojos un papildināju zināmos faktus," raksta grāmatas autors Dzintars 

Tilaks. 

Tas ir stāsts par kāda truša dzīvi un viņa neparasto piedzīvojumu. Par līdzjūtību, 

atbildību, par drosmi un daudz ko citu, kas, izrādās, piemitusi vienam neparastam 

trusim. Tāpēc viņš ir Papus Tru, grāmatas galvenais varonis. 

"Šo stāstu es iesaku izlasīt gan pieaugušiem, gan vēl nepieaugušiem bērniem un visiem, 

kas joprojām tic labajam, tic dzīvnieku sirsnības spējām." 

 



Vilka midzenis. Zvērīgs detektīvs 

Viņam gribējās, lai Tālmežā beidzot kāds vienreiz izdarītu īstu, zvērīgu 

noziegumu. Viņš saprata, cik svarīga visiem meža iemītniekiem ir to rāmā, drošā, 

savstarpējas uzticēšanās caurstrāvotā dzīve... Bet visi šie sīkie, biklie 

likumpārkāpumi, kas veidoja viņa darba ikdienu, – ak, kā tie viņam bija apnikuši! 

Ciedru čiekura zādzība, laucītē nenovāktas spiras, no astes izrauta spalva – kuru 

tas interesē? Šajos noziegumos nebija nedz fantāzijas, nedz pārdrošības, nedz 

nežēlīga viltus. 

Un, lūk, tas ir noticis! Prātam neaptverama slepkavība. Bēdu sagrauzta atraitne. 

Alkatīgi advokāti... Viss, kā pieklājas īstā detektīvā. Pieredzes bagātais izmeklētājs 

Āpsis Vecākais un viņa labā roka, veiklais un aizrautīgais Āpškāns, sāk šķetināt 

noziegumu... 

 

Meža meitene Maija 

Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas 

meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem, ņem 

Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan ik rītu Maija 

dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu 

dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan skudrupūznis, eži, āpsis un pat 

mežacūkas. Grāmatā nav sadomātu, pasakainu piedzīvojumu, bet gan sajūta, ka 

dabā katra diena ir piedzīvojums, jo tā allaž nes ko jaunu. 

  

  

  

 

Lidostas blaktis nepadodas 

 

Blakts Ludvigs, kurai ir pat īsta blakšu pase, ar savu ģimeni lidostā vada slinku un 

jautru dzīvi, taču kādu dienu tur ierodas tīrības pārbaude un draud lidostu aizvērt. 

Padošanās, protams, nav blakšu stilā – jābūt viltīgām un jārīkojas! Kopā ar citiem 

lidostā mītošajiem kukaiņiem sākas piedzīvojumi, lai glābtu visu kopīgās mājas – veco 

lidostu. 

Mājas ir mājas, šeit var katru rītu un vakaru sapulcēties biznesa klases uzgaidāmajā 

telpā pie televizora, uzzināt visu par smalkākajiem zīmoliem un akcīzes nodokli. 

Un uz brīdi aizmirst par šausmu kabinetu. Blaktis patiesībā ir ļoti kārtīgas. Vakarpusē, 

kad tiek atnesti jauni koferi, blaktis noskaita blakšu tēvreizi, un dežurants rāpjas 

bēniņos saskaitīt koferus. Ierakstīt visu grāmatā. 

“Mēs šo grāmatu jau gadu desmitiem aizpildām ar lepnumu. Ja jūs interesē, cik koferu nonāca lidostā 1939. 

gada 21. augustā un vai fon Ribentropa kungam, kas lidoja uz Maskavu, 

līdzi bija strīpainas apakšbikses, jūsu dēļ mēs to varētu noskaidrot,” stāsta Lore, kam labi padodas rēķini. 

Dažu kukaiņu, piemēram, prusaku dzīve lidostā ir tik pilna satraukumu un baiļu, ka lielās indēšanas laikā, 

reizi gadā, viņi visi kopā dodas uz Itāliju un tur pavadīja jauku un saulainu nedēļu. 

 

Šis stāsts ir par drosmi un darbošanos kopā, un tajā ir daudz joku un aizraujošu notikumu. 



 

Marks, maģija un vilkate Vilma 

Kad divpadsmitgadīgā Marka ģimene pārceļas dzīvot uz laukiem, zēnam un viņa vecākajam brālim 

Martinam jāmeklē jauni draugi. Brālis ātri atrod sev kompāniju, taču Markam īsti 

neveicas. Tad viņš satiek Vilmu, no kuras pārējie bērni turas pa gabalu. Meitene 

iepazīstina Marku ar lielo mežu ciema pievārtē, kas parasti ir rāms un draudzīgs, 

taču mēdz kļūt arī patiesi biedējošs. Kādu dienu Marks uzzina Vilmas noslēpumu 

– meitene spēj pārvērsties... 

Marjas Līsas Platsas ilustrācijas. 

No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. 

 

  

Sibīrijas haiku 

Agrā 1941. gada jūnija rītā dusmīgi karavīri iztriec lietuviešu zēnu Aļģi un visu viņa ģimeni no gultām un 

pavēl gatavoties tālam ceļam. Tā daudzi jo daudzi lietuvieši pret savu gribu dodas uz 

Sibīriju. Kādēļ viņus ved projām? Par kādiem noziegumiem? Kur tā Sibīrija ir? Neskaitāmi 

jautājumi jaucas Aļģim pa galvu. Tur, tālajā un skarbajā zemē, viņa ģimene cenšas izdzīvot, 

ēdot sasalušus kartupeļus, zupu pasālot ar asarām un sirdi sildot ar dziesmām. Tur dzimst 

izsūtīto koris „Āboli”, un dziedot dīgst spārni 

1941. gada 14. jūnija deportācija, ko piedzīvo lauku pagasta vecākā ģimene, izstāstīta 

grafiskā stāstā. Komiksa valoda, kurā vienlīdz aktīvi darbojas gan vārdi, gan attēli, spilgti 

attēlo desmitgadīga zēna pasauli un ļauj tajā ieiet ļoti dziļi un personiski. Grafiskais stāsts 

„Sibīrijas haiku” atklāj ne tikai Aļģa likteni: tādus sāpīgus stāstus sirdī glabā daudzi lietuvieši un tieši tāpat 

arī latvieši. Taču, nepierakstīti un neuzzīmēti, šie stāsti var nogrimt aizmirstībā.  

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? 

 

 

 

 

 



Ballīte ar nakšņošanu 

 

Apgāds “Lietusdārzs” izdevis pazīstamās bērnu rakstnieces Māras Cielēnas romānu 

pusaudžiem “Ballīte ar nakšņošanu”. Tas 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. 

Almai izdodas pārliecināt mammu, ka viņa ar klases biedriem varētu ballēties turpat, 

kur paredzētas vērienīgas mammas dzimšanas dienas svinības. Mežmuiža ir pietiekami 

plašs lauku viesu nams, lai abas ciemiņu grupas nesaskartos. Toties pusaudžu vecāki mierīgi var laist savus 

bērnus ceļā, jo Almas māte uzņemas atbildību par viņu pieskatīšanu. Atbildības daļa jāuzņemas arī Almai, 

un viņa ir prātīga meitene. Nebūs nekādas dzeršanas, smēķēšanas, dīķī lekšanas! Un nav jau arī. Taču 

atgadās kaut kas tāds, kas noteikumos nav paredzēts: Marta un Evelīna pazūd. Turklāt klīst runas, ka 

apkārtnē slapstās bīstams noziedznieks. Ne Almas mammas, ne Almas rūpīgi izstrādātie vakara pavadīšanas 

plāni vairs nekur neder. 

Grāmatas galvenais adresāts ir nepārprotams – pusaudži. Taču tā var interesēt arī tos, kuri vēl uzskatāmi par 

bērniem, kā arī tos, kuriem tīņu gadi aiz muguras. Izdevums īpaši ieteicams arī vecākiem, pedagogiem, 

psihologiem un citiem pieaugušajiem, kuri ir pusaudžu pasaules tuvumā. 

Pērtiķa zvaigzne 

“Pērtiķa zvaigzne” stāsta par mazo bāreni Jonnu, bērnunama “Biškrēsliņi” audzēkni, kuru adoptē gorilla. 

Nabaga meitene! Jonna visu mūžu bija sapņojusi par mammu, kas eleganti ģērbsies un 

smaržos pēc parfīma, taču nonāk pie atbaidošas, lempīgas gorillas, kas staigā apkārt 

nošļukušās biksēs un dzīvo lūžņiem piegāztā pagalmā. Taču ne viss ir tā, kā sākumā 

izskatās. Gorilla un Jonna iemīļo viena otru, un dzīve pat būtu tīri skaista, ja vien zemiskais 

un alkatīgais pilsētas galva Tords neiekārotu gorillas zemes gabalu. Viņš šantažē gorillu un 

draud Jonnu sūtīt atpakaļ uz bērnunamu. 

 

 

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. 

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. 

 



Laika bikses 

 

 

Dzejoļu krājumā skolas vecuma bērniem dzejnieks Juris Kronbergs un māksliniece 

Anete Melece piedāvā asprātīgu vērošanas un pētniecības spēli, ko aizsāka jau savā 

pirmajā dzejas grāmatā bērniem - "Mākoņu grāmata". Šoreiz viņi novēro laiku - kā dzīvu 

būtni, kam piemīt dažādas īpašības un paradumi tāpat kā cilvēkiem.  

 

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 telefons 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. 

„Romānā “Ragana manā skapī” ir notverta seno latviešu teiku esence – no lappusēm dvesmo drēgns rudens, 

smaržo trūdošas koku lapas, un neviļus ir jāaiztur elpa, gaidot, kas slēpsies miglā starp kokiem. Gatis 

Ezerkalns veiksmīgi lauž priekšstatu, ka latviešu folklora tādas labdabīgas pasakas vien ir, un atgādina – arī 

mums netrūkst pārdabisku būtņu un stindzinošu mošķu, kas kļūst vēl jo biedējošāki tāpēc, ka ir sastopami 

tepat, mūsu laukos un mežos. Pamazām, bet neatlaidīgi kāpināta spriedze, nomaļas mazpilsētas 

klaustrofobija, veci aizspriedumi, aprakti noslēpumi… Ideāla lasāmviela gariem rudens vakariem.” 

Laura Dreiže, rakstniece 

 

Puika, kurš redzēja tumsā 

 

Latviešu dramaturģes Rasas Bugavičutes – Pēces grāmata “Puika, kurš redzēja tumsā,” 

kuru ir ilustrējusi Zane Veldre. "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 

 

 

 



Kā suns kā kaķis 

Grāmata „kā suns kā kaķis“ ir vienkāršs, taču emocionāli dziļš romāns jauniešiem. Pēram 

Nilsonam piemīt prasme ar maz vārdiem pastāstīt daudz, un, kaut arī teksts un saturs ir 

koncentrēts un poētiski spēcīgs, lasīt viņa uzrakstīto ir viegli un plūstoši. “kā suns kā kaķis” 

ir intelektuāli stimulējošs un provocējošs darbs, kas savu lasītāju uztver nopietni. 

Rakstnieks Pērs Nilsons ir viens no populārākajiem bērnu un jauniešu grāmatu 

rakstniekiem Zviedrijā. Viņš ir sarakstījis 40 grāmatas un viņa darbi ir tulkoti 20 valodās. 

Pērs Nilsons ir saņēmis vairākas starptautiskas balvas: prestižo Vācijas Jauniešu literatūras 

balvu (Deutscher Jugendliteraturpreis, 1997), Astridas Lindgrēnes balvu (1999), kā arī „Losandželosas 

Laiks” Grāmatu balvu (Los Angeles Times Book Prize, 2006), Augusta balvu (2006) un Grāmata ikvienam 

(En bok för alla) Lasīšanas veicināšanas balvu (2017). Laikā no 1997. līdz 2010. gadam Pērs Nilsons bija 

Zviedrijas Bērnu grāmatu akadēmijas loceklis. 

/Anotācijas no  http://www.virja.lv/lv/katalogs// 

Trīspadsmit iemesli 

Nākotni nevar apstādināt. 

Pagātni nevar attīt atpakaļ. 

Lai uzzinātu noslēpumu, atliek tikai… 

nospiest Play. 

Pārnākot mājās no skolas, Klejs Džensens uz lieveņa atrod savādu sūtījumu ar savu vārdu. 

Tajā ir vairākas kasetes, ko ieskaņojusi Hanna Beikere – Kleja klasesbiedrene un simpātija, 

kura pirms divām nedēļām izdarījusi pašnāvību. 

Hannas stāstījumā izskan trīspadsmit iemesli, kas pamudinājuši meiteni pārtraukt dzīvi. 

Klejs ir viens no tiem. Ja viņš noklausīsies kasetes, tad uzzinās – kāpēc. 

Klīzdams pa dzimto pilsētiņu, Klejs klausās kasetes visu nakti. Viņš kļūst par Hannas pārdzīvojumu 

aculiecinieku un atklāj kaut ko tādu, kas maina viņa dzīvi uz visiem laikiem. 

Grāmatas ideja DŽEJAM AŠERAM (Jay Asher) radās muzejā. Audioekskursijas laikā viņu negaidīti 

pārsteidza savādā balss austiņās – kāda sieviete, neesot līdzās, sīki aprakstīja to, uz ko viņš tobrīd skatījās. 

Džejs Ašers dzīvo Kalifornijas centrālajā piekrastē. “Trīspadsmit iemesli” ir viņa pirmā grāmata. 

Vairāk uzzināsiet vietnē www.discomermaids.blogspot.com. 

Skatieties arī populāro seriālu kanālā NETFLIX. 

/Anotācija no https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/175384-trispadsmit_iemesli.html/ 
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Brīnumu istaba 

L

a 
Telma un Luī. Viņi vienmēr ir bijuši divi: Telma un viņas mīļotais dēls. 

Kādu rītu Luī cieš negadījumā, un abu dzīves sagriežas ar kājām gaisā, jo Luī 

iekrīt komā. Telma dēla istabā nejauši atrod viņa dienasgrāmatu, kurā Luī 

pierakstījis sapņus, ko vēlētos piedzīvot. Un Telma to saredz kā iespēju. Viņa 

uzsāk nozīmīgāko savas dzīves ceļojumu, lai iedvesmotu Luī dzīvei... 

Romāns “Brīnumu istaba” ir sirsnīgs un apburošs stāsts par māku rast prieku 

ikvienā dzīves brīdī. 

Tas jo īpaši patiks romānu “Pazaudēto lietu glabātājs” un “Vīrs, vārdā Ūve” 

cienītājiem. 

Žiljēns Sandrels (Julien Sandrel), dzimis 1980. gadā, ir franču rakstnieks. 

Romāns “Brīnumu istaba” Francijā iznācis 2018. gadā, un tā tulkošanas un 

izdošanas tiesības ieguvuši vairāk nekā 23 valstu izdevēji, pēc tā motīviem tiek 

uzņemta arī filma. 

No franču valodas tulkojusi Maija Indraša. 

 

“Brīnumu istaba” ir apbrīnojams romāns, kurā humors un sirdssāpes ir pievienotas pareizajās attiecībās. 

Vienlaikus tā ir arī mūsdienu pasaka, kas liek priecāties, līdzpārdzīvot, skumt un ilgoties pēc laimīgām 

beigām... Romāns, kas piemērots visai ģimenei! 

Pressreader.com 

Romānā “Brīnumu istaba” ir kāds brīnišķīgs vēstījums – tas patiesi palīdz saprast, kas dzīvē ir svarīgākais. 

Romānam piemīt arī īsti franciska piegarša, ko novērtēs ikviens franču literatūras cienītājs, turklāt tas ir 

sirsnīgs un jauks lasāmgabals bez lieka sentimenta. 

Goodreads.com 

Romāns, kas aizkustina sirdi, un vēl kas daudz vairāk... Romāns, kas iedvesmo dzīvot šodien un tagad, 

rosina vairāk laika pavadīt ar sev mīļajiem cilvēkiem. Jā, romāns “Brīnumu istaba” arī silda lasītāja sirdi un 

ir aizraujoša lasāmviela. Tā ir grāmata, kas, iespējams, mainīs dzīvi un neapšaubāmi darīs priecīgu pēc tās 

izlasīšanas. 

 

Tētis uz pilnu slodzi 
Anti Pasenenam, gaidot sava pirmdzimtā ierašanos pasaulē, bija pilnīgi skaidrs 

ģimenes lomu sadalījums. Viņa sieva Pija paliks mājās ar bērnu, bet viņš pēc 

atvaļinājuma atgriezīsies darbā un ierastajā ikdienas režīmā. Tādēļ brīdī, kad, 

atdevusi zīdaini tēva rokās, sieviete iekāj taksometrā un pazūd nezināmā virzienā, 

Anti apjūk: "Kur lai tas vecis tiek pie tiem akmens laikmeta mātes gēniem, ja es 

jau no paša sākuma esmu radīts, lai medītu mamutus?" 

Eves Hietamies romānā par vientuļā tēva Anti un viņa dēla Pāvo pirmajiem 

gadiem divu cilvēku ģimenē aizkustinošais savijas ar drosmīgo, komiskais ar 

skumjo, radot patiesi izjustu un izklaidējošu lasāmvielu. 

 

 

 

https://www.janisroze.lv/media/catalog/product/cache/4/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/9/7/9789934156410_173.jpg


 

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. 

 

 

 

 

 

Vilcēni  

Andras Manfeldes jaunākais romāns "Vilcēni". 

Jūrmalā starp jūru un upi dzīvo dažādi cilvēki. Daļa no mainīgo deviņdesmito 

sabiedrības ir cilvēkveidīgi vilcēni jeb bērni, kuri veido paši savus likumus un 

izpratnes par dzīvi. Caur viena pusaudža Andžeja acīm un muti lasītājs uzzina par 

neizdibināmo un noslēpumaino Vilcēnu, un par pārējiem bara locekļiem. Barā bez 

Vilcēna un Andžeja ir arī Zīmulis, Saņka Pristaņ, Būda Vilks, Brunčiks, Skeltons, 

Tauķis un Ričards Sarkans.  

Lai arī deviņdesmitie gadi kā darbības laiks varētu uzspiest savu zīmogu, tas tomēr 

visai pamaz ir romāns par neseno vēsturi. Deviņdesmitie ir tikai fons, ieskicēts 

vieglos akvareļu krāsu toņos - razborkas, jumti, apšaudes, konkurējošie grupējumi, 

restorāns "Jūras pērle", maģis ar Vat iz lov uz pleca. Tas ir tikai anotācijā pieminētais 

"valsts pavasaris" fonā katra jaunieša pašam personīgajam pavasarim.  

 

/Anotācijas no  http://www.virja.lv/lv/katalogs// 
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