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Ielāpi un rotas. Atgādnei

• Ielāpi – lai nebūtu caurumu / tukšumu

gabals, ar ko aizlāpa (cauru, izdilušu vietu)
Skatīt: https://lv.oxforddictionaries.com/skaidrojums/ielaps

• Rotas – lai greznotos

greznumlieta
Skatīt: https://lv.oxforddictionaries.com/definition/ROTA



Saruna par ielāpiem, kas rotā, un rotām, kas lāpa

• Ziņojuma satura pamatā ir LNB Bērnu literatūras centra vadītājas Silvijas 
Tretjakovas rosinājums izcelt tulkotajās grāmatās bērniem un jauniešiem 
Latvijā 2018. gadā to, kā latviešu oriģinālliteratūrā trūkst vai kā varētu būt 
vairāk un labāk.

• Centos no visas sirds koncentrēties uz stukājumiem (manā dzimtā, kas ir 
kurzemnieki vairākās paaudzēs, gadījumos, kad svārki, bikšu staras vai 
piedurknes bija par īsu, teica – jāpiestukā), tomēr nekādi nespēju 
atturēties no, manuprāt,  skaistu un labu grāmatu pieminējuma arī tad, ja 
gana daudz līdzvērtīgu pamanīju mūsu pašu – latviešu autoru bērnu un 
jauniešu literatūrā.

• Skatot prezentāciju un apdomājot īsos komentārus, der atcerēties, ka:
1) raksturota tikai daļa no plašā 2018. gadā izdoto tulkoto grāmatu skaita;
2) komentēto grāmatu izvēle un īsās piezīmes ir gana subjektīvas;
3) ir vērts lasīt un salīdzināt viedokļus.



Tulkotās grāmatas bērniem un jauniešiem 
Latvijā 2018. gadā. Nedaudz statistikas 

• vairāk nekā 160 grāmatu (2016. gadā – 176, 2014. – 90)

• tulkojumi no 17 dažādām valodām

• ~ 10 – atkārtoti izdevumi

• daudz sēriju turpinājumu

• ~ 20 – Egmont Publishing izdevumi

Dati no Latvijas Nacionālās bibliotēkas kataloga. 14.03.2019. Sagatavoja Lāsma Badamšina.
Bērnu literatūras centrs.

Pateicība Liepājas bērnu bibliotēkas «Vecliepājas rūķis» atsaucīgajām bibliotekārēm par aktīvu iesaistīšanos tulkoto 
grāmatu izzināšanā.

Prezentācijā izmantoti vizuālie materiāli no Jāņa Rozes e-veikala. Pieejams: https://www.janisroze.lv/



Tulkojumi no 

2018
• angļu valodas – 78 
• vācu valodas – 14
• zviedru valodas – 3 
• somu valodas – 7
• itāļu valodas – 5 
• franču valodas – 2
• igauņu valodas – 4
• norvēģu valodas – 5
• nīderlandiešu valodas – 3
• krievu valodas – 3
• lietuviešu valodas – 5
• islandiešu valodas –1 
• poļu valodas – 3
• slovēņu valodas – 2
• flāmu valodas – 1
• katalāņu valodas – 1
• ivrita – 1

2014
• angļu valodas – 47 
• vācu valodas – 6
• zviedru valodas – 6 
• somu valodas – 5 
• itāļu valodas – 4 
• franču valodas – 3 
• igauņu valodas –2 
• norvēģu valodas –2 
• nīderlandiešu valodas – 2 
• krievu valodas –1

• čehu valodas –1 
• ungāru valodas  –1



Tulkotāji 

• No angļu valodas – Zane Rozenberga, Ieva Elsberga, Māra 
Sudare, Santa Linkuma, Ruta Svaža, Iluta Moldane, Aija 
Čerņevska, Inga Gaile, Ieva Zālīte, Lilija Berzinska, Ina 
Strautniece, Liene Akmens, Ieva Melgalve, Aiga Jansone, 
Allens Pempers, Aija Biezaite, Laura Romanovska, Renāte 
Punka, Santa Brauča, Dace Lorensa, Daina Ozoliņa, Ilga 
Melnbārde, Ieva Tarvida, Laura Dreiže, Marika Taube, 
Meldra Āboliņa, Ilze Pelnēna, Māra Poļakova, Vizma Zaķe, 
Vilis Kasims, Māra Cielēna,  Santa Linkuma, Evita Bekmane, 
Antra Muižniece-Stakāne, Ita Lapsa, Renāte Kārkliņa, Sarma 
Ozola, Ingrīda Lāce, Dace Andžāne, Daina Grūbe u. c.

• No vācu valodas – Inga Karlsberga, Gita Hofmane, Renāte 
Siliņa, Viesturs Rikveilis, Vija Brangule, Sinda Krastiņa, Irīda 
Miska, Elīna Jirgena u. c.



Tulkotāji (turp.) 
• No zviedru valodas – Mudīte Treimane, Inga Grezmane, Ruta Lediņa
• No somu valodas – Maima Grīnberga, Anete Kona, Kristīne Sončika
• No itāļu valodas – Valda Valtere-Jēkabsone, Dace Meiere, Astra Šmite
• No franču valodas – Astra Skrābane, Agnese Kasparova, Nairi Balian
• No igauņu valodas – Maima Grīnberga, Guntars Godiņš
• No norvēģu valodas – Mudīte Treimane, Arta Veidmane-Strēle, Marta 

Roķe, 
• No nīderlandiešu valodas – Inese Paklone, Ilona Ozoliņa-Čiu, Irēna 

Aramina
• No krievu valodas – Māris Salējs, Jolanta Pētersone, Ludmila Viļumova
• No lietuviešu valodas – Daiga Lapāne, Marika Taube, Madara Skudra
• No islandiešu valodas –Dens Dimiņš
• No poļu valodas – Ingmāra Balode, Māris Salējs
• No slovēņu valodas – Māra Gredzena,
• No flāmu valodas – Mārtiņš Erminass
• No katalāņu valodas – Dace Meiere
• No ivrita – Māra Poļakova



Daudzveidība

• fantāzija un fantastika
• piedzīvojumi
• detektīvstāsti
• reālistiski stāsti par bērniem un jauniešiem
• literārās pasakas
• puspasakas jeb sociālā fantastika
• dienasgrāmatu proza, emuāri
• zibstāsti
• komiksi
• dzeja
• grāmatas ar grafisko stāstu elementiem
• bilžu grāmatas
• u. c.



POĒZIJAS GREDZENTIŅŠ



• sešgadīgas meitenes 
ikdienas situācijas, 
ģimenes attiecības, 
draiskums, mīļums, 
viltība, spītība, skaudība, 
zinātkāre…

• sižetiski vērojumi un 
piedzīvojumi 

• neslēpta didaktika 
• iespēja pazust latviešu 

bērnu dzejas grāmatu 
daudzveidībā

• Ilzes Dambes ilustrācijas
• no krievu valodas 

atdzejojis Māris Salējs



PASAKU PĒRLĪTE



• jautri un asprātīgi par 
konfektēm un to ēdājiem

• bruņinieciski spraigs un 
aizraujošs sižets

• tīkama didaktika veselīgās 
devās

• vārda un attēla pievilkšanās 
spēks

• ilustratore Rūta Briede

• no krievu valodas tulkojusi 
Jolanta Pētersone





SPLGTĀS ALLAŽBROŠAS JEB BĒRNS 
IKDIENĪBAS PRIEKOS UN BĒDĀS



• humoristiski nešpetns 
un aizrautīgi draisks 
stāsts par māsu 
sāncensību

• sakāpinājumi vārdos un 
karikatūristiskajos
vizualizējumos

• māksliniece Salla
Savolainena

• no somu valodas 
tulkojusi Maima
Grīnberga



• stāstā izcelts lasīšanas 
prieks, grāmatu izvēles 
baudījums, grūtības un 
gandarījums

• vienkāršs un humoristiski 
jauks vēstījums vārdos un 
ilustrācijās par to, kā 
meitenīte Sema izvēlas 
bibliotēkā grāmatu savam 
sunītim Benijam (par 
bruņiniekiem, cirku u. c.)

• no nīderlandiešu valodas 
tulkojusi Laura 
Romanovska



SMIEKLU UN ASARU PIESPRAUDE 



• viena no būtiskākajām 2018.  gadā 
tulkotajām grāmatām bērniem 

• padomju laika dzīves absurdi bērna skatījumā
• reālistiski skaudrs un humoristiski iekrāsots 

vēstījums, kas notur lasītāja uzmanību un 
noticēšanu bērna darbībai, vērojumiem, 
izjūtām un iztēlei

• var būt nozīmīga dažādu vecumu lasītājiem

• Lēlo Tungala: 
«Atceros vienu frāzi, ko mamma teica, kad viņu 
veda prom: "Esi labs bērns, tad es būšu atpakaļ.» 

«Kad sāku rakstīt studentu gados, iespējams, tur 
bija kaut kāda traģiska nots, sajūta, ka es esmu 
upuris. Tā ir spēle, ko daudzi spēlē joprojām. Lai 
no tā paglābtos, vajag arī pasmieties par Staļina 
laiku.»

Adamaite, Undīne. Igauņu rakstniece Lēlo Tungala: Vajag 
pasmieties. Pieejams:  

https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/igaunu-rakstniece-
lelo-tungala-vajag-pasmieties-14051819)

• no igauņu valodas tulkojis 
Guntars Godiņš 

https://www.diena.lv/raksts/kd/intervijas/igaunu-rakstniece-lelo-tungala-vajag-pasmieties-14051819


INTROVERTAIS* DIMANTS 

EPITETS AIZGŪTS NO BĀRBALAS SIMSONES RECENZIJAS PIEZVANI SKAPIM UN GREDZENAM. SKATĪT: 
HTTPS://WWW.DIENA.LV/RAKSTS/KD/RECENZIJAS/GRAMATAS-_OSKARS-UN-LIETAS_-RECENZIJA.-PIEZVANI-SKAPIM-UN-
GREDZENAM-14194041  



• parasta un vienlaikus ļoti 
neparasta grāmata, kuras 
galvenais raksturotājvārds varētu 
būt – iedziļināšanās

• galvenā varoņa Oskara iejušanās 
jaunā vidē laukos pie 
vecmāmiņas kļūst par  sevis, 
apkārtnes un apkārtējo 
ieraudzīšanu (saprašanu), 
tuvināšanos sev un citiem

• neierobežotas iztēles spēks

• māksliniece Anne Pikova
• no igauņu valodas tulkojusi 

Maima Grīnberga 



KRĀŠŅĀS BILŽU KRELLES  
LATVIEŠU BĒRNU GRĀMATU LOKĀ 2018. GADĀ IR DAUDZ SATURISKI VĒRTĪGU, 
JAUNRADOŠU, VIZUĀLI SKAISTU UN LABI IZDOTU BILŽU GRĀMATU, KAS LABI SADER AR 
BAGĀTĪGU UN DAUDZVEIDĪGU BILŽU GRĀMATU TULKOJUMU VIRKNI.



• Einata Carfati – teksta un 
ilustrāciju autore

• vizuāli krāšņs, iztēli un vērīgumu 
rosinošs stāsts par 7 dzīvokļiem 7 
stāvos

• mazas meitenes ar atšķirīgām 
maņām uztvertais (durvju izskatā 
pamanītais, skaņu un smaržu 
rosinātais) atklāj iztēlē uzburto 
dzīvokļu vidi, atmosfēru, 
iemītniekus un to ieradumus 
(laupītāji, vecs mednieks, 
akrobāti, vampīrs, jūras laupītājs, 
mūziķi un pašas it kā garlaicīgā, 
bet mīlošā ģimene)

• no ivrita tulkojusi Māra Poļakova



• internacionālas autoru komandas 
kopdarbs: autori no Islandes, Fēru
salām un Zviedrijas

• «Nē!» teikšanas divējādā spēka 
gudra atklāsme mazā un lielā 
briesmonīša tēlos un melnās 
krāsas dominantē

• vārda, attēla un grafisko zīmju 
cieša sadarbība

• islandiešu mākslinieces un 
rakstnieces Ausloigas Jonsdotiras
ilustrācijas

• no islandiešu valodas tulkojis 
Dens Dimiņš



• humoristisks stāsts par 
iedomīgās karalisko asiņu  
vistas Peletrūnijas aiziešanu 
mežā un lauku sētas 
iemītnieku apvienošanos 
viņas meklējumos 

• vārdu spēles un spilgti tēli: 
gailis Petriķis, sivēns 
Polinēzijs,  govs Pelenona, 
veģetārietis runcis Pičus u. 
c.

• no lietuviešu valodas 
tulkojusi Madara Skudra 



• apcerīguma un humora caurstrāvota grāmata 

• sniegavīra Ludviga sapnis paviesoties mājās 
pie Ziemassvētku eglītes un šī sapņa 
īstneojums rada vēlmju piepildīšanās 
brīnumaino noskaņu 

• spilgti tēli: bērni Helmīte un Jāgups, zīlīšu 
pāris Zintis un Zita, virsrūķis Ruperts

• asprātīga valoda: 
Cepure – spainis ar caurumiņiem, «kas ļāva brīvi 
plūst viņa domām», 
«seja sarāvusies šaura kā stirnas pēdas 
nospiedums».

• māksliniece Regīna Luka-Tompere

• no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnbega



• 19. gs. vācu autora stāsts 
par nemierīgo zēnu

• vizuālas un stāsta raisītas 
subjektīvas asociācijas ar 
20. gs. dāņu rakstnieka 
Jena Sigsgora grāmatu 
“Palle viens pats pasaulē”

• māksliniece Laima Steika

• no vācu valodas tulkojusi 
Elīna Jirgena



• Izdevniecības «Liels un 
mazs» iesaistīšanās 
starptautiskā lasīšanas 
veicināšanas projektā ir 
radījusi iespēju Latvijas 
lasītājiem iepazīt ļoti 
labas citu zemju un 
tautu (arī – maz tulkotu, 
piemēram, slovēņu) 
autoru bilžu grāmatas.



• bezgalskaista un gudri 
uzrakstīta grāmata, kas 
lasāma, skatāma, taustāma

• mudina sajust, iztēloties, 
uzzināt un saprast

• ilustratore Katerīne Zaripa

• no igauņu valodas tulkojusi 
Maima Grīnberga





Abas Pšemislava Vehteroviča bilžu grāmatas ir saturiski un vizuāli spilgtas, lai 
gan stilistiski atšķirīgas (to akcentē arī ilustratoru atšķirīgais rokraksts).

No poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode





• bērna ēdināšanas – vienas no 
biežākajām vecāku problēmām 
– asprātīgs un mīļš tēlojums 
vārdos un attēlos

• māmiņas radošie centieni 
iebarot pasaku sastāvdaļām un 
garšvielām bagātinātu ēdienu 
mīļajam Zaķītim, kam «ēdiens 
nekad nebija pa prātam» 

• ilustrējusi Agata Dudeka

• no slovēņu valodas tulkojusi 
Māra Gredzena 



• tautas pasakām raksturīgajā 
atkārtojumu struktūrā ietverts 
asprātīgi uzrakstīts vientulības un tās 
pārvarēšanas  stāsts

• ļaužu iesaistīšanās operdziedātājas 
Ļudmilas Krasincas iegādātā burvju 
gredzena atgūšanā lasītāju mudina 
domāt par reālajiem un 
brīnumainajiem līdzekļiem draugu 
atrašanā

• Damjana Stepančiča izsmalcinātās 
pelēktoņu ilustrācijas ar darbības 
ainu ieskicējumiem un detaļu 
pietuvinājumiem rada gan realitātes 
sajūtu, gan senatnīguma un fantāzijas 
pasaules iespaidu

• no slovēņu valodas tulkojusi Māra 
Gredzena



SOCIĀLAS NOKRĀSAS IELĀPS 



Lorenss Šimels (Lawrence Schimel, 
1971) un Elīna Brasliņa (1988)



Lorenss Šimels (Lawrence
Schimel, 1971) – amerikāņu 
dzejnieks, rakstnieks, redaktors 
un izdevējs, raksta angļu un spāņu 
valodā, sarakstījis vairākas prozas 
grāmatas, tai skaitā zinātnisko 
fantastiku, kā arī grāmatas 
bērniem, grafiskos romānus, 
dzejas krājumus, angļu valodā 
atdzejojis spāņu dzeju. 

• Ritmiski atskaņu panti, kas 
atklāj bērna ikdienas rosīšanos 
rīta un vakara pusē:

«Tēti izlasa man guļampasaku,
Zinu to no galvas, līdzi runāju.»

• Iepazīstināšana ar dažādiem 
ģimenes modeļiem: 

«Manas mammas / 
guļ vēl saldi.»

«Tēti abi aizmieg /
ļoti noguruši.»



SĀPĪGAIS PĪRSINGS



• piecpadsmitgadnieku skaudrā ieiešana 
pieaugušo pasaulē

• divu (meitenes un puiša) skatījumu apvienojums 
vienotā vēstījumā varētu ieinteresēt arī lasītājus 
puišus

• Ada, kam patīk grāmatas un radošā rakstīšana 

• Egzons, grafiti entuziasts ar mākslinieka dotībām 

• “vasara janvārī” – dabas izjūtu fiksējumi kā 
notikumu priekšvēstneši

• mācību gada ietvars: novembris  – janvāris –
februāris – marts – jūnijs («vienas mirdzošas 
kristāla ziemas garumā»)  

• starpspēles/starpstāsti slīpdrukā kā autores 
komentāri : “Spēlēsim, ka šo stāstu es stāstu 
tikai un vienīgi tev.” 

• rakstnieces neuzkrītošas sarunas ar varoņiem

• mulsinošs vāka noformējums (rada iespaidu par 
grāmatu – romantisku mīlas stāstu)

• no somu valodas tulkojusi Anete Kona



SĒRU IELĀPI SĒRĀM JEB NĀVE UN BĒRNS
NĀVE IR VIENA NO TĒMĀM, PAR KURU LATVIEŠU AUTORI BĒRNU GRĀMATĀS RUNĀJUŠI MAZ VAI AIZPLĪVUROTI. 
2018. GADĀ TULKOTAJĀS GRĀMATĀS LASĪTĀJA PIEREDZEI NĀVE TIEK ATKLĀTA DAŽĀDI: TIEŠI UN SKAUDRI, 
IEJŪTĪGI UN POĒTISKI, KĀ SIŽETA BLAKUSLĪNIJA UN KĀ GALVENAIS VĒSTĪJUMS. PROTAMS, ŠĪ TĒMA NAV 
ABSOLŪTS JAUNUMS: LĪDZĪGAS GRĀMATAS LATVIEŠU LASĪTĀJI IR SAŅĒMUŠI JAU IEPRIEKŠ. ATCERIETIES MARIJAS 
PARRAS “VAFEĻU SIRDIS” (2005), ULFA STARKA «PROTI SVILPOT, JUHANNA?» (2016), ANETES MĪRSVAS
«SAMSONA CEĻOJUMS» (2016) U. C. 



• Lindes fon Keizerlinkas – ģimenes 
psihoterapeites – grāmatu sērijas 
«Stāsti bērna dvēselei» grāmatas 
(Latvijā izdotas jau iepriekš) par 
sāpīgo bērna pieredzē

• 3. grāmatā «Tavas asaras uz mana 
vaiga» – nāves pieredze

• ievads par nāves uztveri dažādos 
bērna vecumposmos

• stāsti par dzīvnieka, auga, cilvēka 
aiziešanu nebūtībā, bērna 
vērojumiem, darbību un pieaugušo 
atbalstu un skaidrojumiem

• no vācu valodas tulkojusi Vija 
Brangule



• «Āpša labākais Draudziņš ir 
miris.»

• sirsnīgs stāsts pirmsskolas 
vecuma lasītājiem bilžu 
grāmatas veidolā par drauga 
nāves izraisītām sērām, 
apjukumu, neizpratni un 
atcerēšanos

• raudāšanu aizstāj atmiņas, 
vēstules, draugi

• no nīderlandiešu valodas 
tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu



• poētisks stāsts par 
četrgadīgā bērna – puisēna 
Tonīno – un vecvecāku 
emocionālajām saiknēm

• dzīves un nāves cikla 
mistērija

• ķiršu koks Felīče kā dzīves 
apliecinājums un atmiņu 
uzturētājs

• mākslinieks Krišs Salmanis

• no itāļu valodas tulkojusi 
Dace Meiere



• «Dienā, kad nomira vectēvs..»

• vienkāršs, bet daudzslāņains stāsts par 
neizprastām zaudējuma emocijām, ko 
pastiprina vienaudžu uzbrukumi

• nāve, noklusēšana un bailes dienās; 
drosme un iztēlotas sarunas ar vectēvu –
naktīs 

• puika Rūne naktīs kļūst par supervaroni
Brūni, kas kopā ar draugiem (Elne –
Melne, Illa – Zilla) cenšas pretoties 
pāridarītājiem 

• Eivinna Tūrsētera ilustrācijas 

• no norvēģu valodas tulkojusi Mudīte 
Treimane



• nāve kā septiņpadsmitgadnieku mīlas 
stāsta caurviju motīvs

• Teodors Finčs – nāves fascinētais
• Violeta Mārkija – nāves sagrautā

• sevis un pasaules saprašana, sāpes, 
zaudējumi, citādības zīmoga sajūta

• pašnāvības un nelīdzsvarota gara 
pasaule 

“.. galvenais nav tas, ko tu paņem līdzi, bet 
gan tas, ko tu atstāj.”(390)

• grāmatas vāka dizains, lai gan ilustrē 
nozīmīgas detaļas no romānā tēloto 
jauniešu dzīves un attiecībām,  rada 
maldinošu iespaidu par iespējamu 
«rožainu» saturu

• no angļu valodas tulkojusi Laura 
Romanovska



• pieaugšanas stāsts ar detektīva un trillera 
spriedzes elementiem

• galvenās varones Nikas piedzīvojumi, 
meklējot pirms 8 gadiem pazudušo māsu

• sēras un atvadīšanās kā patiesības 
noskaidrošana par māsas dzīvi un nāvi  

• mūzika kā nozīmīgs vēstījuma tēls, 
rokmūzika un noziegumi Glastonberijas
festivāla noskaņās

• episki plašais notikumu tēlojums īsti 
neatbilst formas pieteikumam (Facebook
sarakste, komentāri par statusu:  ziņa 
izlasīta, ziņa nav lasīta, nav nosūtīta, nav 
iespējams nosūtīt)

• no angļu valodas tulkojusi Vizma Zaķe 



KAM PIEDĀVĀT?
VAIRĀKAS TULKOTĀS GRĀMATAS RADA JAUTĀJUMU PAR TO ADRESĀTU UN SAISTĪBU AR 
BĒRNU UN JAUNIEŠU LITERATŪRU. 



• fantāzijas romānu cikla «Sarkanā 
klostera hronikas» 2. daļa, kas 
atklāj grāmatas «Marēsi» (1. daļa)  
notikumu priekšvēsturi 

• sievietes atkarība un pakļautība 
vīrieša gribai 

• hiperbolizēts sieviešu un vīriešu 
pasauļu pretstatījums

• jautājums par lasītāju 
mērķauditoriju: lielākā daļa 
romāna sižeta vēstī par 
pieaugušu, pat nobriedušu 
cilvēku dzīvi un attiecībām 

• no zviedru valodas tulkojusi 
Mudīte Treimane 



Kādi ir ielāpi un rotas?
2018. gadā tulkotās grāmatas bērniem un jauniešiem 

krāšņo Latvijas lasītāju pieredzi
• Bagātīgs tulkoto grāmatu klāsts

• Žanru daudzveidība

• Dažādu lasītāju mērķauditoriju interešu nodrošinājums

• Jautri un nopietni (pat skarbi) bērnu un jauniešu dzīves tēlojumi

• Emocionālās pasaules plašinājumi

• Drosme atbildīgi runāt par neērtām tēmām

• Vārda un attēla saskaņa un savstarpēji papildinājumi


