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Lasīšanas sacensības = 
smadzeņu fitness

no šī brīža līdz 2022. gada 31. janvārim

Lasi un vērtē!



1.Izvēlies no kolekcijas 6 grāmatas;

2. Izlasi tās 

(atceries ievērot LASĪTĀJA NERAKSTĪTĀS  TIESĪBAS) 

https://www.lvg.lv/section/top/bibliotka/266/;

3. Aizpildi elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu 

https://bernuzurija.limequery.com/179228?lang=lv

(piekļuves kodu jautā bibliotekārei);

4. Novērtē grāmatas ar 1 - 5 zīmogu kokteiļiem ģimnāzijas 

bibliotēkā;

4. Saņem balvas (pirmie septiņi no ģimnāzijas b-kas, visi 

dalībnieki no LNB);

5. Piedalies Lielajos lasīšanas svētkos Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā

https://www.lvg.lv/section/top/bibliotka/266/
https://bernuzurija.limequery.com/179228?lang=lv


11+   « LAMPIŅA »
Drosmīgs stāsts par drosmīgu meiteni ar iesauku Lampiņa, jo 

viņa ir bākas uzrauga meita, kuras uzdevums ir uzturēt bākā gaismu. 

Drosmīga, jo viņa nebaidās draudzēties ar citādajiem – pirātiem, 
briesmoni no Melnā nama un vēl….

Lampiņas tēvs- bākas uzraugs ir izbijis pirāts, vienkājis ar 

saviem netikumiem, māte mirusi, skolā meitene gājusi vien 2 nedēļas, 

nabadzība lūr no visiem kaktiem, draugu nav.

Kādu dienu nav vairs sērkociņi, lai aizdegtu bākas uguni. 

Lampiņa vētrā dodas uz veikalu, bet notiek tas, kas notiek, lai dzīve 

pārvērstos neparastos piedzīvojumos, kas Lampiņas pelēcīgo ikdienu 

nomaina pret krāsainiem, drosmīgiem, neparedzamiem ikdienas 

notikumiem.

Cienījamais lasītāj, lai tevi nemulsina bērnišķīgais grāmatas nosaukums. 

Grāmatas izcilība slēpjas Nīderlandes rakstnieces spējā savīt parastus un neparastus 

notikumus ticamā stāstā ar daudzām viedām atziņām: kaut kā beigas ir jaunu lietu 

sākums; esi tas, kas esi, nemēģini kļūt par to, ko citi grib.
2019. gadā »Lampiņa» Nīderlandē iestudēta teātrī, pēc grāmatas motīviem 

tiek plānots veidot televīzijas seriālu (https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdots-niderlandiesu-makslinieces-

un-rakstnieces-anetes-shapas-romans-berniem-_lampina_-14241121).

https://www.diena.lv/raksts/kd/gramatas/izdots-niderlandiesu-makslinieces-un-rakstnieces-anetes-shapas-romans-berniem-_lampina_-14241121


11+ « ŠAUSMIŅA »

Garstāsts par 3. klases meiteni Šarloti Ausmu. 

Lasītājam ir iespēja iejusties spilgta rakstura tēlā un caur to piedzīvot 
raibus un aizraujošus notikumos. 

Ja tomēr jāatklāj kaut kas par grāmatas varoni, tad tikai 

mazliet, lai paliek lasīšanas, atklāšanas prieks. 

Š. Ausmai ir divas lielas problēmas - abpusējas nesimpātijas

ar tādu mācību priekšmetu kā matemātika un viņas mazais augums, 

kas nākotnē varētu noderēt kā tankistei . Vēl jau arī tā iesauka izraisa 

galvas sāpes….

Palaid savu nopietnību un ļaujies košas un radošas bērnības 

valdzinājumam, kurā ir blēņas, noslēpumi, braukšana ar mopēdu, 

māja kokā, strīda atrisināšanas noslēpums un tas viss 186 lappusēs.

Eh, es arī gribētu tādu bērnību 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/195045-sausmina.html



11+  « BĒGUĻI »

Oriģināls risinājums kā pastāstīt par ļoti jūtīgām tēmām -

vecums, nāve, paaudžu konflikts, drosme, melošana.... 

Ar gaumīgu humoru, smaidu par lietām, kas pieaugušos 
nevajadzīgi uztrauc.

Stāsts par mazdēlu, kurš ļoti mīl vectēvu; par vectēvu, 

kurš ir tik vecs, ka spēj tikai domās ceļot atpakaļ laikā, kurā vēl bija 

dzīva viņa mīļā sieva un kuras dēļ viņš tagad ir gatavs vairs 

nelamāties, bet grib iemācīties smalki runāt; tēvs, kurš ir pasaules 

čempions dīvainu vārdu lietošanā un mamma, kurai patīk dziesma 

"Somewhere over the Rainbow https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I; 

maiznieks Ādams. 

Nosaucu piecus varoņus, bet tikai 3 top par 

meistarmeļiem. Kuri tie ir? Un, ko viņi izstrādāja? Ahā, grāmatā ir 

tikai135 lpp......

https://liels-un-mazs.myshopify.com/collections/bernu-zurijas-kolekcija/products/beguli

https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I


11 + « PAKSS »

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apra

ksts/187156-pakss.html

Grāmata lieliem un maziem dzīvniekmīļiem par lapsēnu, kura 

vārds ir Pakss ( = Miers), par zēnu Pīteru, kurš izjūt budista cienīgu vienotību ar 

dzīvniekiem. Paksu izglābis un pieradinājis. Bet pienāk brīdis, kad Pītera tēvs dodas 

karā un lapsēns jāpalaiž savvaļā.  Brīdis, kurā sirds sāp par savu draugu, bet 

jāklausa tēvs. Bērniem neesot izvēles, jāklausa pieaugušie. Bet tad nāk brīdis, kad 

bērns paliekot savā bērna ķermenī, pieņem pieauguša cilvēka cienīgu lēmumu -

darīt, to, ko saka sirds! 

Un tā sākas ceļojums, kurā puika satiek savu dzīves skolotāju Volu, 

kurai ir savi noslēpumi, dīvainības un filozofiskas bingo kartītes un vēl šis tas, kas 

pateicoties Pītera drosmei un atklātībai, ļauj viņai atrast sevi, drosmi dzīvot. 

Smeldzīgs, patiess stāsts, kurā daudz viedu atziņu, kurā tiek pierādīts, 

ka "reizēm ābols aizripo ļoti tālu no ābeles" un, kurā liela vērība veltīta lapsu dzīves 

paradumiem. 

Zviedru rakstniece izmantojusi biologa, prasmīga dabas pētnieka 

padomus par lapsu dzīvi. Gadiem ilgušie rudo lapsu pētījumi, stāstam piešķir lielu, 

izzinošu vērtību un ir lielisks atgādinājums, kas blakus cilvēka dzīvei rit vēl kādas 

dzīves...
"Bet viņi nebija šķirami. Gluži pretēji - laiku pa laikam Pīteru pārņēma savāda sajūta, ka viņa un Paksa prāts saplūst vienā."(21.)
"Zēns ēda, cik lēni varēja, vērodams sauli virs augļu dārza un ar pārsteigumu secinādams, ka var redzēt, kā tā laižas arvien zemāk. Kā 
viņš bija varējis nodzīvot divpadsmit gadus un nepazīt saulrietu?"(59.)
"Pelēcis brīdi padomāja. Ir tāda slimība, kas reizēm ķer lapsas. Tā liek atmest savus ieradumus un uzbrukt svešiniekiem. Karš ir cilvēku 
slimība, kas liek darīt tāpat.(70.)



11 + «ASINS LIETUS»

https://liels-un-

mazs.myshopify.com/collections/bernu-zurijas-

kolekcija/products/asins-lietus

Rakstnieks Māris Rungulis jau kopš pagājušā 

gadsimta 80. gadu vidus vācis un publicējis bērnu vidē 

izplatītos spoku, šausmu un joku stāstus. Rakstot grāmatas 

„Pastaiga mirušo pilsētā” (2016), „Trīs nāves Mārtiņdienā” 
(2018) un „Asins lietus”, viņš izmantojis šos mūsdienu folkloras 

sižetus.

Triloģijas noslēdzošajā grāmatā “Asins lietus” 

skolotāja iesaista bērnus skolas žurnāla veidošanā. Skolēni 

nolemj žurnālā ievietot savas apkaimes nostāstus.
Izrādās, ka baisus notikumus ir piedzīvojusi arī viņu 

klases audzinātāja, kuras mājās notiek spoku stāstu vakars. 

Vai gliemeži tiešām var apēst cilvēku?

Kāpēc no ķīmijas kabineta griestiem pil asins lietus, uz kurieni 

katru nakti pa sliedēm traucas spoku vilciens? 
Kāds spoks vēstulē viņiem pats atklāj savu noslēpumu...



11+ « PIRMO REIZI UZ ZEMES »

https://liels-un-

mazs.myshopify.com/collecti

ons/bernu-zurijas-

kolekcija/products/pirmo-

reizi-uz-zemes

Rakstnieces Inga Žoludes debijas grāmata par citplanētiešu

dzīvi uz Zemes. 

Galvenais varonis ir zēns, kas ārēji līdzinās saviem klases 

biedriem, taču tikai ārēji, jo viņš un viņa vecāki uz Zemes atrodas izpētes 

misijā. Galvenais pētniecības objekts – draudzība ar diviem Zemes 
bērniem, ar kuriem viņš nodibina aliansi un atklāj viņiem zvaigžņu pasauli.

Vai citplanētietis var saprast , kas ir draudzība?

Vai tu esi gatavs, ka viņi kādu brīdi var ierasties?!

Viņiem ir pilnīgi cits skatījums uz lietām, tik oriģināls, ka liek pārskatīt savus 

priekšstatus par pašsaprotamām lietām. 
Ko tu stāstītu viesiem no citas planētas par mūsu Zemes dzīvi?

"Viņi tikai transformēja klusumu svarīgās lietās. Jo klusums bija nevis tukšs, bet tieši pretēji [...]."(11.)

"Visu gaismu, ar kuru sastapos, es krāju savā...sirdī. Krūškurvī man ir ierīkota tāda dārgumu lādīte - to sauc 
sirds. Tur saiet visa gaisma, kas atstarojas no manis paša izdalītās gaismas. Jo vairāk gaismas es izlaižu no 
sevis, jo vairāk tās atstarojas, un manī atgriežas jau daudzreiz vairāk."(22.)

"Jums ir baigi daudz netīro trauku...- Herkuless brīnījās. Tas, lai mums mājās vienmēr būtu harmonija, - es 
paskaidroju, un [...]."(94.)



15+ « ČELLS, SOFIJA UN PARĪZES JUMTI »

https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra/cells-sofija-un-parizes-jumti.html

Ekscentrisks zinātnieks, kurš ar grāmatām saprotas labāk nekā ar 

cilvēkiem, rūpējas par meiteni Sofiju, kuru viņš atrada čella futrālī. Sofija ir 

pārliecināta, ka reiz atradīs savu mammu, kas spēlē čellu un dzīvo Parīzē.

Grāmata tiem, kam nebaidās no skarbiem, pat brutāliem notikumiem, bet, kuros 

netrūkst jautri un humorpilni mirkļi. 

Garlaicīgi nebūs, jo izvairīties no Valsts Bērnu labklājības iestādes 

ierēdņiem un skriet pa Parīzes jumtiem nav joka lieta.

«Čārlzs maz ēda un reti gulēja, un viņš nesmaidīja tik bieži kā citi cilvēki. Taču tur, kur citiem ir plaušas, viņam 
bija laipnība, un pirkstu galos –pieklājība.» (14.)

«Nepieklājīga uzvedība Sofijai šķita kā staigāšana netīrā apakšveļā, taču, kad citi runāja par viņas māti, būt 
pieklājīgai bija grūti.» (17.)

«Viņai riebās oficiālas vēstules. Tās viņu padarīja nemierīgu. Tā vien škiet, ka cilvēkiem, kuri tās raksta, sirds 
vietā ir dokumentu atvilkne.» (43.)

«Pieaugušajiem ir iemācīts ticēt tikai tam, kas ir garlaicīgs vai neglīts.»(195.)

«Mīlestības uzdevums nav likt tev justies īpašam. Tās uzdevums ir iedvest drosmi. Mīlestība, viņa domāja, ir kā 
pārtikas krava tuksnesī, kā sērkociņu kārbiņa tumšā mežā. Mīlestība un drosme, domāja Sofija, ir viens un tas 
pats, tikai nosaukts divos vārdos.»(207.)



15+ « TILDA UN PUTEKĻU EŅĢELIS »

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/186451-tilda_un_puteklu_engelis.html

Populārais igauņu rakstnieks Andruss Kivirehka (autors arī Lotei no 

Izgudrotāju ciema)iepazīstina ar tādām parādībām, kas nav ne atriebīgi, ne dusmīgi, 

ne skaudīgi, nekad neapvainojas. Tie ir putekļu eņģeļi, kuriem ļoti patīk pogas, tādēļ 

nebrīnies, ja tev sāk zust pogas. Viņi iepatikušos pogu iesien no putekļiem novītā 

virvītē un dodas ar to pastaigāties. 

Tā kā putekļi ir bijuši vienmēr un nekad nepazudīs, tad viņi atceras visu un var 

palīdzēt cilvēkiem atcerēties aizmirstas, bet svarīgas lietas.

Viens tāds putekļu vīriņš ar spožām acīm un maziem spārniem, ielido Tildes 

istabā… 

Lasi un uzzināsi, kas notika tālāk, kā arī uzzināsi kas ir EEP? 

"Tie atcerējās laiku, kad bezgalīgajā kosmosā bez putekļiem nekā vēl nebija, un bija 

pārliecināti, ka pieredzēs tādu laiku atkal. Laiku, kad viss cits būs zudis, palikuši tikai 

putekļi."(133.)

Grāmata gluži kā filmas par Loti, kā «Ledus laikmets», baudāma visiem vecumiem.



15+  « LASĪTĀJA »

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/194977-lasitaja.html

Jaunā rakstniece Džeina Šteinberga paredz ka nākotnē 

būs divu veidu lasītāji – tie, kuri paši lasa un paši izmanto lasīto un, 

tie, kuri lasa citu vietā.

Darbības vieta tuvāka vai tālākas nākotnes Rīga, kurā 

uzdarbojas pretošanās kustība, kas vērsta pret totalitāro varu -

vienas korporācijas vara, kuras lielākais spēks ir informācija.
Smadzeņu darbības uzlabošana ar kvantu fizikas palīdzību ļauj 

Annai izlasīt liela apjoma informāciju, kuru viņa nodod klientam. 

Prestižs darbs, labs atalgojums, labi jāizskatās un tikai jālasa. Bet 

vai tas ir viss, tukšuma sajūta Annai neliek mieru, jo pat daļa 

atmiņas ir dzēsta. 
Kas ir Anna? Parasts cilvēks vai mākslīgu uzlabots 

cilvēks, kuram kāda tehniska kļūme var būt liktenīga.



15+ « VISIEM ZĒNIEM, KURUS ESMU MĪLĒJUSI »
Lāra Džīna uzrakstīja vairākas mīlestības vēstules zēniem, ko ir 

mīlējusi, bet tās nenosūtīja. Kādu dienu tās pazūd un slepenās vēstules 

nonāk pie adresātiem! Kurš to izdarīja? Tēvs, abas māsas…? Visa 

Lāras dzīve pārvēršas par nekontrolējamu mirkļu lavīnu.
Grāmata ar ticamu, pārliecinošu, saistoši amizantu sižetu, kuru 

var raksturot ar vienu rindkopu: 

« Man mute atveras un aizveras, bet laukā nenāk ne skaņa.[…] Aizskrienu 

līdz savai istabai un aizslēdzu durvis. Džoss mani tikko noskūpstīja. Mūsu 

dzīvojamā istabā. Pēc dažām nedēļām pārbrauks mana māsa. Un  man ir 

neīsts draugs, kuru es tikko piekrāpu.»(275.)

Grāmata, kas manī izraisīja, kā teica viena no grāmatas 

varonēm, skaudību. «Tik bieza un melna skaudība, ka likās – es ar to 

aizrīšos».(36.) Jo man ir tikai 1 māsa un tā pati 10 gadus jaunāka 

Grāmata ar dažām vieduma pērlēm: 

«Es vienkārši ļauju cilvēkiem ticēt, kam viņi vēlas. Neuzskatu, ka tā būtu 

mana atbildība – definēt sevi citiem.» (159.)
Varbūt esi noskatījusies: https://lv.wikiwomens.com/all-boys-ive-loved-before-becomes-

mega-hit https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/178339-visiem_zeniem_kurus_esmu_milejusi.html

https://lv.wikiwomens.com/all-boys-ive-loved-before-becomes-mega-hit


15+        « MEITENE »

https://shop.neputns.lv/products/meitene

Lotes Vilmas Vītiņas (ilustratore un 

dzejniece) debijas dzejas krājums.

Cilvēka attiecības ar laiku un pārmaiņām 

caur dzejoļiem par meiteni, rokām, dārzu, brāli, 

ūdeni, maigumu, krokodiliem, karstumu…

Ielūkoties dažās dzejas rindās vari šeit:
https://satori.lv/article/par-meiteni

https://satori.lv/article/par-meiteni
https://satori.lv/article/par-meiteni


15+           « BRĀĻI »

http://www.petergailis.lv/peter/index.php?route=product/product&product_id=685

Flāmu autors Barts Mūjārts, kurš literatūrā debitējis 
jau 19 gadu vecumā, dzimis 1964. gadā Antverpenē, Beļģijā 

ir slavens ne tikai ar to, ka uzrakstījis jau 50 grāmatas, bet arī ar 

to, ka viņam ir seši brāļi. Pats Barts ir jaunākais un viņa humora 

pilnais darbs «Brāļi» ir autobiogrāfisks stāsts par viņa bērnību 

kopā ar brāļiem, kad piedzīvoti jocīgi, ar patikšanām un 

nepatikšanām pilni atgadījumi.

«Tas nav nekas tāds, ko tu droši zini, - paskaidroja brālis.-Tas ir kaut 

kas tāds, ko tu zini no laika gala. Tāds iedzimts ticējums. Kaut kas 

sens, ko esi mantojis: ja ausī džinkst, tad kāds danco uz tava 
nākotnes kapa.» (7.)



Vecāku žūrija « LOJALITĀTES »

https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-

apgads/jra/lojalitates.html

Matiss un Teo piedzīvo sarežģīto pusaudžu 

posmu, kuru pieaugušie ne tikai neatvieglo, bet ar 

savām problēmam padziļina zēnu neprasmi tikt galā 

ar savām sajūtām…

Visi, gan bērni, gan arī pieaugušie mēdz 

slēpt dažādus pārinodarījumus, jo zina, ka tā nav labi 

un ka cietīs gan darītājs, gan slēpējs, tikai katrs savā 

veidā, un, ko padomās, ja tas nāks gaismā…

Vēl joprojām attiecības dažiem cilvēkiem ir 

kā cīņas laukums…

Izlasītais raisa TĀDAS pārdomas



Vecāku žūrija 
«LIETAS, KAS KRĪT NO DEBESĪM»

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/tulkota-

dailliteratura/klasika-musdienu-literatura/lietas-kas-krit-no-debesim-

74667.html

Somu rakstniece S.Ahava savijusi ikdienišķo ar absurdo, skaisto 

ar nežēlīgo, iespējamo ar neiespējamo, tik neparasti, ka sāc ticēt , ka ne 

tikai lietus lāses krīt no debesīm.
Vai esi saticis cilvēku, kuram zibens 5 x iespēris? Te tas būs iespējams. 

Vēl kādai trāpa no debesīm krītošs ledusgabals. Vēl kāda 2 x laimē lielu 

laimestu un tā vietā, lai to izbaudītu, viņa cenšas saprast, kāpēc ar viņu 

tā notika.

„Ir lietas, kas neaiziet prom kopā ar laiku. Tās neizblāv, nemīkstinās un 

nepārvēršas par atmiņām. Tās vienmēr ir tikpat cietas un lielas, tās stāv kā 

stabs cilvēka vēderā un krūtīs un tur dun. Tās var aizmirst, taču, atkal 

ienākušas prātā, tās vienmēr ir tagad, vienmēr tikpat lielas, it kā notiktu tieši 

pašlaik.” (50.-51.)

Autore kādā intervijā atzīst: „Lai gan grāmatā iztirzātas smagas 

lietas, tās pieeja ir viegla, un varbūt šajā viegluma un smaguma 

kombinācijā ir kaut kas tuvs un raksturīgs man pašai.”



Vecāku žūrija  « KARIETE UZ SANTJAGO » 

https://www.dgramata.lv/dg-izdotas-

gramatas/dailliteratura/originalliteratur

a-latviesu/romani/kariete-uz-santjago

Divi vienkārši cilvēki, sieviete un 17 gadus jauns cilvēks dodas 900 km garā 

ceļā. 

Kāpēc? 

Varbūt tāpēc, ka nevar neiet. Varbūt tāpēc, lai iepazītu, saprastu sevi, jo 

esot tālāk no mājām , no komforta, cilvēks tiek tuvāk sev, savai īstai 

patībai, kurai zudis sabiedrības rāmis.

Ceļš kā izturības pārbaudījums, īpaši, puisim, kuram ir kāda atkarība….



Vecāku žūrija « UPE »

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts

/189186-upe.html

Cilvēka dzīve kā upe, plūst un aizplūst…

Bet varbūt upe nes cilvēku, nes un aiznes viņa 

sāpes, trauslumu, zaudējumus.

Cilvēks tiek dziedināts!?

Dod sev laiku…

Blogere no https://gramatas.austra.lv/2021/01/08/laura-vinogradova-upe/ raksta, 

ka «Upe ir viens no skaistākajiem latviešu autoru darbiem, kuram 

nācies pieskarties. Kurā nācies iesakņoties. No kura nācies izaugt.

Tā ir īsta laime – dzīvot starp rakstniekiem, kuri spēj mainīt pasauli 

ap tevi.»



Visi zina, ka jālasa.

Visi zina, ka jālasa?

Kāpēc jālasa?

medium.com/



Āris Birze, pašizaugsmes kafejnīcas Spiikiizi(www.spiikiizi.com/)vadītājs:

LASU, «tāpēc, ka vienā brīdī sapratu, ka ar savām domām un idejām 

dzīvē nekur tālu neesmu ticis, man vajadzēja citu cilvēku domas, 

zināšanas, idejas, stāstus, pieredzi, skatījumu uz dzīvi un problēmu 

risināšanu.» https://www.janisroze.lv/media/clnews/1574862773781659935.pdf.pagespeed.ce.Tn2PuD37st.pdf

Atbildes uz jautājumu 

KĀPĒC TU LASI?

Idus Abra (tas pats, kas Edgars Spudiņš), reperis, brīvrunātājs:

[…]laba grāmata var «iesist» stiprāk par kāsi un likt tev padomāt 

dziļāk.Grāmata varētu būt labākais formāts iztēles kopšanai, jo tu iztēlojies 

ainas bez nekādiem vizuāliem palīglīdzekļiem, tikai ar savām domām.»
https://www.janisroze.lv/media/clnews/1609316307462377555.pdf.pagespeed.ce.BFRU7SZ64M.pdf



Lai veicas būt tam, kas esi!

Izlasi vismaz šo stāstu no Veina Daiera grāmatas «Iedvesma»


