
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas 

jauno GRĀMATU APSKATS 

novembris 2021 
 

 

 

 

Ilmars Tomusks 
“Vilka draugi” 
 
Sakāmvārds vēsta, ka draugus iepazīst nelaimē. 
Vilkam ir divi draugi – Lācis un Lapsa. Taču 
tikai tad, kad Vilkam visvairāk nepieciešama 
palīdzība, viņš uzzina, kas ir viņa īstie draugi. 

 

 

 

 
Zane Zusta 
“Es esmu Boss” 
 
“Kad savā praksē lasīju šo stāstu septiņgadīgam 
bērnam, viņš bija patiesi sajūsmināts, ka vēl 
kāds zina, kā viņš jūtas. Grāmata palīdzēja 
bērnam ieraudzīt, ka uzmācīgās domas nav viņš 
pats, ka trauksmi iespējams izturēt un pierast 
pie tās klātbūtnes. Grāmata var būt lielisks 
palīgs ne tikai vecākiem, bet arī profesionāļiem – 
psihologiem un pedagogiem, lai veicinātu bērnā 
prasmi izturēt un saprast trauksmi, uzlabojot 
mazā cilvēka ikdienas kvalitāti.” 
 
GUNITA KLEINBERGA, 
psiholoģe, KBT speciāliste 

 

 

 

 
Uldis Polis-Polītis 
“Baltos svētkus gaidot” 
 
Bagātīgi ilustrētajā grāmatiņā atradīsiet 
Ziemassvētku tematikai veltītus, vienkāršus 
dzejolīšus, kas rakstīti drukātiem burtiem, lai 
palīdzētu mazajiem lasītājiem apgūt burtu 
gudrības. 
 



 

 

 

 
Evija Gulbe 
“Zaķēns, kuram nebija vārdu” 
 
Šī ir grāmata mazuļiem, kas palīdzēs gan 
mācīties runāt, gan iepazīties ar burtiem, 
dzīvniekiem un augiem, kā arī priecāties par 
latviešu valodas skanīgumu un mācīties izpaust 
to, kas dziļi sirsniņā. Arī tad, kad nav vārdu. 
 

 

 

 

 
Laura Vinogradova 
“Tētis un suns” 
 
“Tētis un suns” ir sirsnīgs stāsts visai ģimenei 
par svarīgāko un vērtīgāko. Mēs katrs 
nojaušam, kas tas ir, bet ne vienmēr protams 
nosaukt vārdā. Šī grāmata ir par draudzību 
starp paaudzēm, vienaudžiem, mani un tevi. 

 

 

 

 
Ieva Samauska 
“Kas tu būsi, kad izaugsi jeb bērnudārza 
noslēpums” 
 
Vai esi brīvdienas vakarā kopā ar mammu, tēti, 
vecmāmiņu vai vectētiņu gājis garām 
bērnudārzam un redzējis tā logos gaismu? Un 
vai esi kādreiz domājis par to, kurš dārzā salabo 
ielūzušas rotaļu vilcieniņa sliedes vai piešuj 
mīkstā lāča notrūkušo ķepu? 
Šajā draiskajā, ilustrētajā grāmatā var slēpties 
dažs labs pārsteigums! 
Turklāt kopā ar Jānīti izpētot tādas vietas kā 
veikals, slimnīca, veterinārā klīnika un 
restorāna virtuve un sekojot pastnieces un 
ugunsdzēsēja gaitām, iepazīsi dažādas 
profesijas. 

  
 
 
 
 



 

 

“Zirgs svītrainā pidžamā” 
Bērnu anekdotes 
 
Aicinot palīgā pieredzējušo anekdošu 
kolekcionāri Viju Vītiņu, apgāds ķērās pie 
darba, lai radītu vēl vienu spirdzinošu un 
spridzinošu joku izlasi "Zirgs svītrainā 
pidžamā".  Visvisādi temati – no šķības 
miegadziesmas mazulim līdz greizam 
rokkoncertam, visvisādi varoņi – no 
bērndārzniekiem līdz policistiem un Āfrikas un 
Indijas ziloņiem, visas jautrības gradācijas – no 
šķelmīgas vīpsnas līdz pat krišanai no kājām, 
asarām un gorillas cienīgiem rēcieniem. Patiks 
visiem – maziņiem, lieliem un arī veciem. 

 

 

 

 
Ingrīda Bērziņa 
“Kas guļ ziemas miedu?” 
 
Ziema ar slotu sniegu maisa, virpuļiem 
sniegpārslas dančos raisās. Ziemeļvējš piepūtis 
lielos vaigus, palīdz sajaukt visu pa gaisu. 
Zīlītes, zvirbuļi lēkā pa zemi, silda tie kājiņas 
bārbeļu ceros. Sīļi un žagatas – tie ziemas 
nebaidās. Tiem tikai ziemelis spalviņas plivina. 
Vārna, kas ozola zarā sēž augstu, pareģo 
nākotni, kad zudīs aukstums. Visi, ak, visi 
ziemu grib padzīt, sauli un siltumu cer ātrāk 
sajust. 

 

 
 

 
Džoanna K Roulinga 
“Ziemassvētku cūks” 
 
Džekam ir ļoti mīļa rotaļlieta – Tas Cūks. TC 
vienmēr ir bijis Džekam līdzās gan baltās, gan 
nebaltās dienās. Taču tieši Ziemassvētku 
priekšvakarā notiek kaut kas briesmīgs – TC 
tiek pazaudēts. 
Bet nakts pirms Ziemassvētkiem ir brīnumu un 
neticamu izdošanos nakts, kurā spēj atdzīvoties 
visas lietas... arī rotaļlietas. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
Filips Pulmans 
“”Putekļu grāmata 
 
Malkolms Polsteds ir vienpadsmitgadīgs zēns, 
viesnīcnieku dēls, kas dzīvo citā pasaulē. Šī 
pasaule gan ir stipri līdzīga mūsējai, tomēr arī 
lielā mērā atšķirīga. Tajā katram cilvēkam ir 
savs dēmons dzīvnieka veidolā, ar kuru viņš ir 
nedalāms veselums. Tur notiek nesamierināmas 
cīņas starp pretišķīgiem spēkiem, un šo cīņu 
pamatā ir pētījumi par noslēpumainajām 
Visuma daļiņām – Putekļiem… 

 

 

 

 
KristīnA Olsone 
“Spoku mājiņas noslēpums” 
 
Tuvojas Ziemassvētki. Alba un viņas jaunākā 
māsa Ellena ir aizbraukušas uz Zvaigžņu ieleju 
apciemot tēvoci Baltsaru. Kādu dienu, kad 
gaudo vējš un virpuļo putenis, tēvocis parāda 
māsām vecu miniatūru mājiņu, kuru izgatavojis 
slavens galdnieks. Mājiņa Albu nobiedē. Naktīs 
viņa dzird balsis, kas čukst kaut ko par 
Kolekcionāru un to, ka Ziemassvētki esot 
visbīstamākais laiks gadā. Turklāt mājiņas 
mazajā krāsnī kāds ir iekūris uguni… 
 

 

 

 

 
Frēdriks Bakmans 
“Nervozie ļautiņi” 
 
Aizkustinošs, apburošs stāsts par nekad 
nenotikušu noziegumu, potenciālu bankas 
aplaupītāju, kas pazūd bez pēdām, un astoņiem 
bezgala nervoziem svešiniekiem, kuriem izrādās 
daudz vairāk kopīga, nekā varētu iztēloties. 
Atvērto durvju dienas iespējamiem dzīvokļa 
pircējiem parasti neapdraud dzīvību, taču, kad 
šādā apskatē negaidot iebrāžas neveiksmīgs 
bankas aplaupītājs, sākas neparedzēta un 
neparasta ķīlnieku krīze. Katram tajā 
iesaistītajam ir gana daudz iemeslu būt 
nervozam, un neviens nav tāds, kāds cenšas 
būt... 
 



 

Inga Žolude 
“Vendenes Lotospuķe” 
 
“Inga Žolude ir radījusi tik pilnestīgu Jāni 
Poruku, ka lasot viņš kļūst par tuvu cilvēku, 
kam veltīt visu sajūtu spektru: līdzi just un 
apbrīnot, strīdēties un dusmoties. Viņas 
dzejnieks ne tikai mirkst asarās un cieš, ne tikai 
ielaistās ar Ķelnes ūdeni un pērk jaunas krāgas, 
jo viņa vizītkarte nevarēja būt šļaugana šļurpatu 
parpala, bet raksta, raksta un raksta, lai atkal 
un atkal tiktu iekšā dzīvē, kas nepavisam nav 
saudzīga pret radošu cilvēku. Ne tolaik, ne 
tagad. Jo, kā teikts romānā, dižumam līdzi 
netiek dota apsargāšana, gluži pretēji — tu stāvi 
dižs un ievainojams, viens pret visu pasauli.” 
Gundega Blumberga 

 

 

 

 
Jana Vagnere 
“Dzīvi cilvēki” 
 
Romāna “Vongezers” turpinājums 
 
Izdzīvojušajiem – tostarp bijušajiem mīlniekiem, 
bijušajiem partneriem un bijušajiem draugiem – 
tagad ir jāiemācās sadzīvot uz Vongezera mazās 
salas, spītējot draudošajām briesmām. 
 
 

  
 


