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Oriģinālliteratūra Oriģinālliteratūra ~ ~ 70 grāmatu, 70 grāmatu, 
t. t. sksk.:.:

•• jaunas jaunas –– 56 56 
◦◦ dzeja dzeja –– 1111
◦◦ bikibukibikibuki -- 6 6 
◦◦ liter ārās pasakas liter ārās pasakas -- 3030◦◦ liter ārās pasakas liter ārās pasakas -- 3030
◦◦ reālo dz īvi t ēlojoš ā proza reālo dz īvi t ēlojoš ā proza –– 66
◦◦ izziņas gr āmatas izziņas gr āmatas –– 33

•• atkārtoti izdevumi atkārtoti izdevumi –– 9 9 
•• bērnu jaunrade bērnu jaunrade -- 4 4 
•• folklora folklora -- x x 



Dzeja Dzeja –– 11 + 6 11 + 6 
•• Inese Zandere “L īze Anal īze un citi slimn īcas Inese Zandere “L īze Anal īze un citi slimn īcas 

skait āmpanti”, “Sapnis par Ziemassv ētkiem”, skait āmpanti”, “Sapnis par Ziemassv ētkiem”, 
BikibukaBikibuka ideja, izlases veidojums un gr āmata ideja, izlases veidojums un gr āmata 
“Lelles raduraksti”“Lelles raduraksti”

•• Māra Māra CielēnaCielēna, Ilze , Ilze DambeDambe ““ Krup ītesKrup ītes kurp ītes”kurp ītes”•• Māra Māra CielēnaCielēna, Ilze , Ilze DambeDambe ““ Krup ītesKrup ītes kurp ītes”kurp ītes”
•• Maija Maija LaukmaneLaukmane “Gar aus īm skrien v ējš” “Gar aus īm skrien v ējš” 
•• Indra Indra Spro ģeSproģe, Renārs , Renārs KaupersKaupers “M āci mani, “Māci mani, 

degunl ācidegunl āci””
•• Leont īne Leont īne Apšeniece Apšeniece ”Kr āsu prieks” ”Kr āsu prieks” 
•• Imants Imants Auzi ņšAuziņš ”Dz ērvju gans””Dz ērvju gans”
•• Agra Agra TomkalneTomkalne ”Uz meža dz īrēm” ”Uz meža dz īrēm” 



Jauns tēls - BIKIBUKS





Reāli bērni – kustīgi, gaiši, sapņotāji un 
fantazētāji

Inese Zandere
«Sapnis par Ziemassv ētkiem»
«Līze Anal īze un citi slimn īcas 
skait āmpanti»               (2012) 



Rotaļu Lācis - draugs

Lāci, paliec gultiņā,
nebaidies un gaidi,
..
Kad no zāļu miedziņa
atkal pamodīšos,
es uz savu Lāci
tūlīt paskatīšos. [25]



Personific ēti 
dzīvnieku, lietu, 
parādību t ēli

Humors – naivi 
bērniš ķīgi lo ģisks bērniš ķīgi lo ģisks 
pasaules 
skat ījums

Māra Māra Ciel ēnaCielēna ««Krup ītesKrup ītes kurp ītes» (2012), kurp ītes» (2012), m ākslmāksl. Ilze . Ilze DambeDambe



Degunl ācis –
skolot ājs –

dzied,
dejo, 
zīmē, 
veido,
tēlo

Indra Sproģe, Renārs Kaupers «Māci mani, Degunlāci!» 
(2012)

tēlo



• Māris Rungulis «Nekrietnais Alfrēds» 
• Ruta Skrebele «Palaidnību karaļa Jāņa B. 

Stāsti par bērniem un pusaudžiem 
reālajā pasaulē – 6 

(2008 – 15)

• Ruta Skrebele «Palaidnību karaļa Jāņa B. 
dienasgrāmata»

• Ieva Samauska «Meitene, kura mācēja visas pasaules 
valodas» 

• Lilija Berzinska «Ziloņu dārzs» 
• Arnolds Auziņš «Aste gaisā» 
• Inta Juhnēviča «Dimensiju lokos» 



Nekrietne ļi –
cit ādie, 
nepareizie

Māris Rungulis 
«Nekrietnais 
Alfrēds» (2012),
māksl. Reinis 
Pētersons



Ruta Skrebele 
«Palaidnību karaļa 
Jāņa B. 
dienasgrāmata» 
(2012)



Meitenes –
cīnītājas, 
sapņotājas

UlleUlle

Lilija Berzinska «Ziloņu dārzs» (2012)



Meitenes –
cīnītājas, 
sapņotājas

Lela

Ieva Samauska
«Meitene, kura mācēja 
visas pasaules valodas» 
(2012),
māksl. Gita Treice





Literārās pasakas Literārās pasakas un fantāzijas literatūra un fantāzijas literatūra 
~ 30 grāmatu~ 30 grāmatu

Pasakas mazajiem +
• Inese Zandere «P ūces svin ības» 
• Māra Ciel ēna «Ežu ļa peldri ņķis» 
• Juris Zvirgzdi ņš «Kad muzej ā iesp īd Mēness jeb • Juris Zvirgzdi ņš «Kad muzej ā iesp īd Mēness jeb 

Tobiass un draugi sarg ā Rīgas vēsturi», «R īgas 
runča Maur īcija piedz īvojumi»

• Rasa Ābel īte. «Vilcieni ņš Tutū un vi ņa draugs», 
«Sedziņai gribas str ādāt» 

• Māra Jakubovska. «Reno un Java» 
• Lu īze Pastore «Petra un sniegp ārslu meistars» 
• ..



Personific ēti 
putni – p ūce, 
vistas, p īles, 
vārnas

Opera
mūzika

Inese Zandere,
Ieva Jurjāne
“Pūces svinības” 
(2012)

mūzika



Personific ēti 
dzīvnieku t ēli

Humors – naivi 
loģisks pasaules 
skat ījums

Māra Cielēna «Ežuļa 
peldriņķis» (2012)



Rota ļu lāči –
Tobiass, Eliots, suns 
Fufū, piedz īvojumi

Muzejs
Vēsture

Juris Zvirgzdiņš «Kad muzejā iespīd Mēness jeb Tobiass un 
draugi sargā Rīgas vēsturi» (2012), māksl. Ingrīda Pičukāne

Nekrietne ļi – zag ļi, 
dzērāji, mu ļķi



Runcis 
Maur īcijs

Ceļojumi
Dēkas 
Pasaules 
raibums 

Juris Zvirgzdi ņš «Rīgas run ča Maur īcija piedz īvojumi» (2012),
māksl. Arta Ozola-Jaunar āja



Vēl kaķi

Divi piln īgi 
atšķir īgi kaķi 
ikdienas dz īvē

Māra Jakubovska
«Reno un Java» 
(2012)



Fantāzijas žanra gr āmatas Fantāzijas žanra gr āmatas -- 66

•• Ilze Lili āna Ilze Lili āna MuižzemnieceMuižzemniece «Starp div ām «Starp div ām 
pasaul ēm”, «Bez robež ām»pasaul ēm”, «Bez robež ām»

•• Linda Nemiera «Ka ķa lāsts» Linda Nemiera «Ka ķa lāsts» •• Linda Nemiera «Ka ķa lāsts» Linda Nemiera «Ka ķa lāsts» 
•• Valdis Valdis R ūmnieksRūmnieks «Atn ācēju nosl ēpums» «Atnācēju nosl ēpums» 
•• Laura Laura DreižeDreiže «Naktstauri ņš»«Naktstauri ņš»
•• Aivars B ērtulis «Vec ās bazn īcas nosl ēpums» Aivars B ērtulis «Vec ās bazn īcas nosl ēpums» 



Vēl kaķi - fant āzijas 
literat ūrā

Cilv ēks – ka ķis

Linda Nemiera
“Kaķa lāsts” (2012)

Ilze Liliāna Muižzemniece “Starp divām 
pasaulēm”, «Bez robežām» (2012)



Drosmīgi, 
zinātkāri, 
atjautīgi 
pusaudži

Valdis Rūmnieks «Atnācēju noslēpums» 
Aivars Bērtulis «Vecās baznīcas noslēpums» (2012)

Citplanētieši 



Debijas – gan literatūrā vispār, gan tieši 
bērnu literatūrā ~ 15

• Rasa Ābelīte 
• Aivars Bērtulis
• Sandra Cīrule 

• Inta Juhnēviča
• Ilze Kalvāne
• Dace Lasenberga

• Ilona Čaļenko 
• Ieva Ercmane. 
• Meldra Gailāne 
• Māra Jakubovska

• Dace Lasenberga
• Astra Roze
• Ruta Skrebele
• Vivita Šķēle
• Vita Štelmahere



Sandra Sandra CīruleCīrule
«12 +1 «12 +1 
pasaka par pasaka par 
Pūķi Rūķi»Pūķi Rūķi»
(2012)(2012)



Spilgtākie tēli

• BIKIBUKS
• Lāči
• Kaķi• Kaķi
• Nekrietne ļi – zēni, v īrieši, ve či
• Uzņēmīgas meitenes



Secinājumi 

• Grāmatu diezgan daudz, bet maz 
patiešām labu

• Daudz debitantu, bet maz labu
• Problēma: KVALITĀTE – ne tikai teksta 

mākslinieciskajā ziņā, bet arī tehniskajā –
kļūdas, nejēdzīgs dizains. PAVIRŠĪBA!!!



Paldies!Paldies!Paldies!Paldies!


