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Bērnu un jauniešu 

grāmatu izvēle 
2021. gadā!



2021. gads  tika aizvadīts Covid 19 pandēmijas ēnā ar plašiem ierobežojumiem
rudenī, kas atsaucās arī uz bibliotēkas darbu. Bibliotēka kādu laiku lasītājiem
bija slēgta, un tas noteikti ir ietekmējis grāmatu izsniegumu.Tomēr pārējā laikā
grāmatas tika lasītas, un arī šogad esam izveidojuši lasītāko grāmatu topu
Bērnu un jauniešu nodaļā. Tāpat kā citus gadus arī 2021. gadā lasītākās un
pieprasītākās bija lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu un jauniešu
žūrijas grāmatas.
Bet kādas grāmatas tad izvēlās lasīt paši bērni un jaunieši?
Vēl joprojām ar nezūdošu interesi sākumskolas bērni seko līdzi mazā pūķīša
Kokosrieksta, komiksu supervaroņa Dogmena un pelēnu Koko un Riko gaitām!
Tāpat savu popularitāti jauniešu vidū nav zaudējis burvis Harijs Poters, tā ir arī
viena no populārākajām grāmatām 2021 .gadā, tāpat arī K.Olsones darbi. No
orģinālliteratūras jaunieši visvairāk ir lasījuši Rasas Bugavičutes-Pēces
grāmatu "Puika, kurš redzēja tumsā".
Paši mazākie labprāt klausās grāmatas par troļļiem, skudriņu Kāpēcīti un Kiku
Miku.
Lai visiem nezūdošs lasītprieks, un gaidīsim Jūs ciemos!

 
 
 

 
 



Pamatsižets veltīts Harija Potera cīņai ar tumšo burvi Lordu Voldemortu, kura
mērķos ir iegūt nemirstību un burvju pasaules ieņemšana. Katra grāmata aptver
Cūkkārpas Raganības un burvestību arodskolā pavadītu 1 mācību gadu, kur Harijs
un viņa skolasbiedri mācās pielietot burvestības, pagatavot maģiskas tinktūras
un eliksīrus, un spēlēt kalambolu. Harijam nemitīgi jāpārvar dažādas grūtības,
mācoties sadzīvot ar savu nejauko audžuģimeni un ienaidniekiem skolā, un
viņam konstanti jācīnās par savu dzīvību, konfrontējoties ar ļauno burvi Lordu
Voldemortu un tā sabiedrotajiem. 

DŽ. K. ROULINGA ir autore satriecoši populārajai, daudzkārt apbalvotajai grāmatu
sērijai par Hariju Poteru. Šos romānus dievina visas pasaules lasītāji, tie izdoti
vairāk nekā 500 miljonos eksemplāru, tulkoti 80 valodās, un pēc to motīviem
tapušas astoņas pilnmetrāžas filmas. 
Dž. K. Roulinga saņēmusi daudzus apbalvojumus un goda nosaukumus, to skaitā
Hansa Kristiana Andersena balvu, Francijas Goda leģiona ordeni un ordeņa
Companions of Honour biedres statusu.

Dž. K. Roulinga "Harijs Poters

un filozofu a
kmens"
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https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=217547&ident=1387484#copies


Kādu dienu Pūķu salas līcī iebrauc kuģis ar sarkanbaltām svītrainām burām un
izsēdina krastā kādu vīru ar lādi. Viņam galvā ir bruņucepure ar ragiem. Mazais
pūķis Kokosrieksts, Matilde un Oskars netic savām acīm – tas ir vikings! Izrādās,
ka Gudreds nav nemaz tik mežonīgs un bīstams, kā varētu domāt, turklāt viņš ir
iekūlies nepatikšanās. Nabadziņš izsēdināts uz salas par to, ka nozadzis vikingu
vadonim Ērikam zelta dzeramkausu. Taču tā nav taisnība! Kokosrieksts un viņa
draugi nolemj palīdzēt Gudredam, tāpēc dodas jūrā pakaļ vikingu kuģim, lai
atrastu īsto zagli.

Ingo Zīgners (1965) ir vācu bērnu grāmatu autors un ilustrators, stāstus sācis
sacerēt jau bērnībā.  Viņš uzskata, ka fantāzijas pasaules izcili sagatavo bērnus
īstajai.  Viņa grāmatas par mazo pūķi Kokosriekstu tulkotas neskaitāmās valodās
un iekarojušas vairāk nekā piecu miljonu mazo lasītāju sirdis. Latviešu lasītāji
mazā pūķa Kokosrieksta un viņa draugu piedzīvojumiem var sekot līdzi nu jau 16
grāmatās. Un reizēm, starp piedzīvojumiem, viņš apmeklē arī pūķu skolu un mācās
angļu valodu.
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Latviešu dramaturģes Rasas Bugavičutes – Pēces grāmata “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.

 
"Kad tev aizsien acis ar necaurredzamu drānu, tu kļūsti cits. Izmainās tava
domāšana, izmainās tavs fiziskais ķermenis un pasaules uztvere. Tu vairs neesi tas,
kas tu biji pirms tam. Tu esi nezināmajā, un tu esi tajā viens pats. Un pēkšņi lietas,
kuras iepriekš neprasīja nekādu piepūli, nu ir jādara lēni un uzmanīgi."

Spēlmaņu nakts 2019/2020 GRAND PRIX ieguvēja
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https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx?q=puika+kurs+redzeja&language=&materialType=&year=&l=1&l=1046&l=1050&l=1052&l=14&l=42&l=1045&l=39&l=43&l=1048&l=1049&l=20&l=23&l=36&l=12&l=41&l=2&l=8&l=1047&l=27&l=1051&l=37&l=26&l=13&l=15&l=25&l=5&l=4&l=21&l=11&l=10&l=35&l=34&l=22&l=16&l=18&l=9&l=6&l=17&l=3&l=7&l=40&l=44&l=32&l=29&l=19&l=28&l=31&l=33&l=30&c=1


Sirsnīga tikšanās ar drosmīgo troļļu princesi Popiju, karali Pepiņu, piesardzīgo 
Zaru un citiem troļļiem! Izrādās, pasaulē ir vēl citi troļļi - kopā sešas dažādas ciltis -
un katra no tām ir pārņemta ar savu mūzikas stilu. Mierīga sadzīvošana ir
apdraudēta, jo rokertroļļu karaliene Bārba uzskata, ka visiem troļļiem ir jāļaujas
rokam!
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Kas vasaras naktī aiz loga čīgā? Ko ēd skudras? Kāpēc ķirzakām tik gara aste un
kur zirnekļi ņem pavedienus tīkliem? Skudriņai Kāpēcītei ir tik daudz jautājumu,
un uz tiem visiem jāatrod atbildes, tāpēc, priecīgi dungodama, viņa dodas mežā,

kur gaida piedzīvojumi un jaunas zināšanas.
Grāmata iepazīstinās mazos lasītājus ar meža iemītniekiem un to noslēpumiem.

Lietuviešu rakstnieces Rasas Dmuhovskienes pirmā bērnu grāmata “Skudriņa
Kāpēcīte” ir ierindojusies visvairāk tulkoto lietuviešu bērnu grāmatu TOP 10.

-No kurienes radās grāmatas varone – Skudriņa Kāpēcīte?
-Bērnudārzā bērni ir visur – kā skudriņas, bet es viena – kā skudru mamma.
Kāpēcīšu vecuma bērni uzdod neskaitāmus jautājumus. Tā arī piedzima Skudriņa
Kāpēcīte.                                                                          /R. Dmuhovskiene/
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https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx?q=skudrina+kapecite&language=&materialType=&year=&l=1&l=1046&l=1050&l=1052&l=14&l=42&l=1045&l=39&l=43&l=1048&l=1049&l=20&l=23&l=36&l=12&l=41&l=2&l=8&l=1047&l=27&l=1051&l=37&l=26&l=13&l=15&l=25&l=5&l=4&l=21&l=11&l=10&l=35&l=34&l=22&l=16&l=18&l=9&l=6&l=17&l=3&l=7&l=40&l=44&l=32&l=29&l=19&l=28&l=31&l=33&l=30&c=1


Džefa Kinnija “Grega dienasgrāmata” (Diary of Wimpy Kid) ASV iznākusi desmitos
miljonu eksemplāru; tā tulkota 30 valodās; izdodas jau 16 grāmatas daļas latviešu
valodā, kā arī tapusi filma. Wimpy Kid ir sava oficiāla mājas lapa un fanu klubs.
Gregs Heflijs ir parasts un reizē arī neparasts sestās klases puika. Parasts tāpēc,
ka jūtas tāpat kā vairums skolēnu, kas no mierīgās sākumskolas pēkšņi nonākuši
pavisam citā skolas dzīves posmā. Neparasts tāpēc, ka Grega piedzīvojumi skolā
un mājās, kurus viņš atspoguļo paša (ar autora roku) rakstītā dienasgrāmatā ar
atjautīgiem zīmējumiem, rada neskaitāmus pārpratumus un liek lasītājam gan just
Gregam līdzi, gan skaļi smieties.

Amerikāņu autors Džefs Kinnijs ir atradis formu, kas uzrunā gan pasīvu
padsmitnieku, gan apzinīgu jaunāko klašu skolnieci, arī lasīšanā pieredzējušu
trīsdesmitgadnieci. Asprātība, vienkāršība un tekstu paskaidrojošas ilustrācijas –
tas ir "Grega dienasgrāmatas" pievilcības pamatā. Labdabīgi ironiskais skatījums
uz ikdienišķām situācijām, cilvēka rakstura īpatnībām un pusaudža gadu
kompleksiem ļauj ātri identificēties ar grāmatu sērijas galveno varoni 6. klases
skolnieku Gregu Hefliju – vidējo bērnu vidusmēra amerikāņu ģimenē.

 
 

Džefs Kinnijs "Grega die
nasgrāmata"

Uz e-katalogu
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Grāmatiņā "Koko un Riko" ir asprātīgi un pamācoši stāstiņi par divu žurkulēnu
Koko un Riko piedzīvojumiem, nedarbiem un draudzību. Lai gan dažkārt žurku
puikas pastrādā kādu nerātnību, viss beidzas labi, un jauki, ja līdzās ir labs
draugs.

Grāmata par draiskajiem žurkulēniem Koko un Riko ieguvusi galveno balvu
konkursā “Zvaigznes grāmata. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un
jauniešiem” un tikusi godalgota lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu
žūrija".

 Evijas Gulbes pasaciņās un dzejoļos viss ir dzīvs, īsts, caur sirdi atnācis un caur
sirdi tālāk dalīts. Kopā ar dizaineri Lindu Lošinu viņas radījušas brīnumskaistu,
rotaļīgu bērnības zemi, kurā ir gaidīts ikviens.

Pēc grāmatas motīviem ir uzvesta arī leļļu teātra izrāde.
 

Evija Gulbe "K
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Deivs P
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Visā pasaulē iemīļotais bērnu komiksa varonis Dogmens priecē savus fanus ar
draiskiem piedzīvojumiem. Jaunajā komiksu grāmatā lasītāji satiks labi pazīstamos
varoņus - resgali Pītiju, lādzīgo policijas šefu un draudzīgo Sāru Hotofu - un
iepazīs kādu noslēpumainu svešinieku, kuram piemīt pārdabiskas spējas.
Svešinieka savādā uzvešanās laupa mieru pilsētiņas iedzīvotājiem. Tik sarežģītus
noziegumus spēj atrisināt tikai vislabākais policists pasaulē - Dogmens!

Joki, aizraujoši piedzīvojumi, spriedze, multenītes - lasiet un izklaidējieties!
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Kika Mika ir draiskulīga meitene, kurai katru dienu ir daudz ko darīt.

Kika Mika par svarīgiem jautājumiem runā vienkārši un ikvienam bērnam
saprotami.
"Monstropēdijā” Kika Mika meklē atbildes uz jautājumiem par noslēpumaino
briesmoņu pasauli. Vai briesmoņi tiešām pastāv vai arī ir tikai izdomāti? Kā tie
piedzimst? Ko ēd un kur dzīvo? Kādas frizūras
ir iecienījuši un... KAS TIE TĀDI vispār IR?
Viens gan ir pilnīgi skaidrs – briesmoņi mīt kaut kur mūsu vidū. Varbūt pat mūsos.
Kika Mika aicina atvērt “Monstropēdiju” un visu noskaidrot – soli pa solītim...

Lina Žutaute
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“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!”

Stāstus par Ellu pierakstījis Timo Parvela (1964), kuram tas padodas tik lieliski, ka
bez skaļas smiešanās grāmatu izlasīt vienkārši nav iespējams. To apliecina ne vien
daudzumdaudzie Somijas un citu zemju bērni, bet arī latviešu izdevuma tulkotāja,
redaktore un citi izdevniecības ļaudis, kas palīdz grāmatai nokļūt pie lasītāja. Un
nav jau arī nekāds brīnums, jo Timo Parvela, pirms kļuva par rakstnieku, bija
skolotājs. Tie, kas viņu satikuši, stāsta, ka Timo ir tieši tikpat brīnumjauks kā Ellas
skolotājs grāmatā.

Timo Parvela
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