
LIEPĀJAS KATOĻU PAMATSKOLA 

Ieteicamā literatūra skolēnu patstāvīgajai lasīšanai 
 

Sagatavots saskaľā ar IAC īstenoto ES  Pārejas programmas projektu  

„Skolu bibliotēkas – kultūru dialoga veicinātājas” 

un Valsts Kultūrkapitāla fonda Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu ţūrija” ieteiktajām grāmatām 

 

1.-2. klase 
Literārās pasakas Bilžu grāmatas Stāsti Dzeja 

J. Zvirgzdiľš „Bebru 

atgriešanās” (2001) – dzīvnieku 

un cilvēku mierīga 

līdzāspastāvēšana, draudzība, 

ģimenes vērtības. 

 

M. Gūtmane „Minkāns” (1985, 

2004) – cilvēka un kaķa 

draudzība, atbildība, iejūtība. 

 

J. Sigsgors „Palle viens pats 

pasaulē” (2004) – ģimenes 

vērtība, vientulība, visatļautība 

 

M. Cielēna „Ľau un murr” 
(2005) – kaķu Martiľas ikdienas 

prieki un bēdas, darbi un nedarbi. 

 

I. Zandere „Brālis un māsa” 
(2006) – brāļa un māsas tuvība, 

piedzīvojumu kāre, māju vērtība. 

 

V. Holcvarts,V.Eribruhs „Par 

kurmīti, kas gribēja zināt, kurš 

viľam ir uztaisījis uz galvas” 

(1994) 

 

 

U. Auseklis „Uz Klidziľu ar 

vienu koka zirdziľu” (2001) – 

dzejolis attēlos. 

 

M. Jākabsone „Rūķi skolā” 
(2001) – mācības, grāmata 

 

I. Zandere „Ceļojums ar lielo 

Šarloti” (2006) – ceļojums iztēlē 

ar buru laiviľu, kuru lasītājs 

mācās pagatavot 

 

 I. Zandere „Ko teica Gaiļa 

kungs” (2007) – valoda, 

identitāte, rotaļas 

 

M. Felthauss ”Vardulēns un 

svešais” (2005) 

 

M. Rungulis „Pasaka par Tebras 

bebru” (2008) – bebra ceļojums, 

māju izjūta: izcila mākslas 

grāmata. 

 

„Leļļu vēstules” (2007) – 

pastkaršu komplekts ar dzejoļiem 

 

J. Baltvilks „Ķirzaku pils” 
(1998), „Vējlukturis meţā” (1993) 

– brīnumi, neparasti notikumi 

dabā, reālajā pasaulē. 

U. Auseklis „Ko 

dara runcis 

Francis un Parīzes 

dancis” (2003), „Ja 

nebūtu 

Ziemassvētku, es 

tos izdomātu” 

(2007) – gadalaiki, 

svētki, mājas, 

draudzība, sapľi 

 

J. Baltvilks 

„Mīklupanti” 
(2002) – fantāziju 

rosinoši panti ar 

uzdevumu 

 

V. Ļūdēns 

„Nosapľotas 

murrādziesmiľas” 
(2006) – bērns 

labestīgā pasaulē 

 

M. Cielēna 

„Pūčumuiţā 

mums jāpietur” 
(2007) – 

brīnumaina 

pasaule, dabas 

motīvi, valoda. 



 

Valsts Kultūrkapitāla fonda Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu ţūrija”  grāmatas  

 

2008. gadam 

 

Kūlis Ē. Bišu brīnišķīgais bērnudārzs. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 

Margarita Boēra – Benidira. Brīnumakmens. – Rīga: Jāľa Rozes apgāds, 2007. 

Nemvalts U. Mazo vīru stāsti. - Rīga: Astlandija, 2007. 

Rungulis M., Naumovs A. Pasaka par Tebras bebru. - Rīga: Pētergailis, 2008. 

Zandere I. Ko teica gaiļa kungs. - Rīga: liels un mazs, 2008. 

 

2009. gadam 

 

Cielēna M. Teo un Mūmīte : pasakas. – Rīga : Lietusdārzs, 2008. 

Cielēna M.Trakulīte sandalīte.- Rīga : Lietusdārzs, 2008. 

Geislers U. Vislabākās zāles ir smiekli. – Rīga : Jumava, 2008. 

Rungulis M. Tuk, tuk, mizgrauzi! : Lasāmi un skaitāmi panti . – Rīga :Valters un Rapa, 2008. 

Vācietis, Ojārs. Mēnesim robs . – Rīga : liels un mazs, 2008. 

 

2010. gadam 

 

Cielēna, Māra. Divas pastaigas / māksl. Anita Paegle. – Rīga: Lietusdārzs, 2010. – 31 lpp. 3. vieta 

Kozlovs, Sergejs. Noršteins, Jurijs. Ezītis miglā/ māksl. Frančeska Jarbusova. - Rīga : Apgāds Alis, 2009. – [47]lpp. 2. vieta 

Leduslācēns Ille / Gerda Kārina Nordlunda, Bols Verners, Ivars Sīlis, Mortens Dirrs; no dāľu val. tulk. Inga Meţaraupe. - [Rīga] : Zvaigzne 

ABC, [2009]. - 45, [1] lpp. 1. vieta 

Neibarts, Aivars. Ola uz sola / Aivars Neibarts; māksl. Jānis Blanks. – Rīga : liels un mazs,   2010. – [20]lpp.  

Zandere, Inese. Karalis ezis / māksl. Laima Eglīte. - [Rīga] : liels un mazs, 2009. - [21] lpp. 

Zvirgzdiľš, Juris. Pele, punkts un Gūtenbergs/ māksl. Anita Paegle. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 32, [1] lpp. 

Ţanis, Grīva. Pasaka par Diegabiksi / Ţanis Grīva ; Margaritas Stārastes zīm. - Rīga .- Zvaigzne ABC, [2009]. -  [44] lpp.  

 

 

2011. gadam 

Auseklis, Uldis, Runcis Francis, jeb, Pasaule sēd uz velosipēda.- [Rīga] : Garā pupa, [2010]. - 47, [1] lpp. 

Cellere, Elizabete, Kima var būt stipra. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - [24] lpp. 



Cielēna Māra, Deguns debesīs. - Rīga : Lietusdārzs, 2011. – 45, [2] lpp. 

Tatu un Patu ērmīgās ierīces. - Rīga : Jumava, [2011]. -31, [2] lpp 

Vīslanderi, Juja un Tūmass, Mūmammas pavasara. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] . - [27] lpp. 

 

. 

3.-4. klase 
 

Literārās pasakas Fantāzijas žanrs Stāsti, romāni Komiksi Dzeja 

M. Cielēna „”Mammas, 

tēti un citi” (2003) – 

vērtības ģimenē, savējie 

 

J. Zvirgzdiľš „Tobiasa 

blēľu stāsti” (2003), 

„Tobiass dodas pasaulē” 
(2005), „Knorke! jeb 

Tobiass un Futū meklē 

Mocartu” (2007) – 

draudzība, mājas, 

piedzīvojumi, pasaules 

izzināšana; 

„Pēdējais pūķis un 

Artūrs Ūū!” (2006) – 

neparasta draudzība, vārds, 

ekoloģija; 

„Konteineru meitenīte 

Rudīte” (2007) – ģimene, 

attieksme pret citādo, 

piedzīvojumi 

 

L. Sepulveda „Stāsts par 

kaiju un kaķi, kurš tai 

iemācīja lidot” (1996, 

2002) – ekoloģija, 

atbildība, draudzība 

 

Jundze A. „Ļirpatu 

ļerpatu šľiks” (2003) – 

ķiparu cīľa ar ļauno burvi 

Votū 

 

S. Kvaskova „Susura 

gads” (2004), 

„Susurs, Spīgana un 

burvestības” (2005) – 

draudzība, attieksme pret 

citādo, tradīcijas 

M. Rungulis „Vardes 

kurkst kabatās” (2004) – 

zēnu darbi un nedarbi 

skolā un mājās 

 

V. Vītola „Ilzīte. 

Lācenītes memuāri” – 

lācēna audzināšana 

Līgatnes dabas parkā 

 

Dz. Rinkule- Zemzare 

„Trakulīgais Tūtiľš” 
(1995) -  atbildīga un 

bezatbildīga attieksme pret 

dzīvniekiem; 

„Sikspārni, kur tu deri?” 
(2007) – interesanti fakti 

par sikspārľu dzīvi 

 

K. Nestlingere „Kristas 

slepenā dienasgrāmata. 

Paula slepenā 

dioenasgrāmata” (2004) 

– skatījums uz pasauli, 

attiecībām, draudzību no 

meitenes un zēna viedokļa 

 

K. Boije „Skolascūciľa 

Herge. Tintiľa 

piedzīvojumi. Faraona 

cigāri. (2007) 

 

Herge. Tintiľa 

piedzīvojumi. Zilais 

lotoss. (2007) 

U. Auseklis „Ķipari ūsās 

piparus berr” (2003) – 

skaneľi, skandeľi, 

ačgārneľi, mēles spēles un 

citi dzejoļi. 

 

M. Cielēna „Debesu 

trepīte” (2001) – 

Ziemassvētku gaidas; 

„Kad karaliene bij Rīgā” 

(2001) – draudzība, 

emocijas, saskarsme, 

ģimene 

 

M. Laukmane „Āboli 

bolās” (2004), 

„Skolas soma nelabā omā” 

(2006) – asprātīgi dzejoļi 

ar uzdevumiem 

 

Zandere I  „Iekšiľa un 

āriľa” ( 2004) 

 

A. Neibarts 

„Timbakataibaka jeb 

rikučaks ričurača 

spēlmanīšiem” (2004) 

 - pasaules krāsainība, 



V. Rūnbieks „Murjāľu 

pasakas” (2007) 

 

U. Auseklis „Pasakas par 

baltām ķepām” (2007) 

 

 

Kingkongs” (2000) – 

attiecības skolā, draudzība, 

rīcība problēmsituācijā 

fantāzijas, valodas 

tēlainība, brīvība, blēľas, 

joki 

 

 

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu ţūrija”  grāmatas 

 

 2008. gadam 

 

Cielēna M. Pūčumuiţā mums jāpietur. – Rīga: Lietusdārzs, 2007. 

Blūms P. Rīgas peles Ēdolē. – Rīga: datorzinību centrs, 2008.   

Kunnass M. Vikingi nāk! – Rīga: Jumava,2007. 

Nestlingere K. Vaukšķis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

Spekke V. Zili zaļi cilvēciľi, kavalieris, sautēti kāposti un viens citplanētietis. – Rīga: Zelta grauds, 2007. 

 

2009. gadam 

 

Havukainena A., Toivonens S. Tatu un Patu iepazīst profesijas. – Rīga : Jumava, 2008. 

Jundze A. Ėiparu ěerpatu čieps. – Rīga : Pētergailis, 2008. 

Laukmane M. Garlaicībai deguns garš / māksl. Signe Ērmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 

Rodari, Dţanni. SīpoliĦa piedzīvojumi. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

Šehovcovs A. Ēzopa fabulas komiksos. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

 

2010. gadam 

Beļakova, Lilija. Nezināmais zvērs / [aut. il.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 127, [1] lpp. - Lasītprieks! 

Cielēna, Māra. Ērmiľu ceļojums / māksl. Irēna Lūse. - Rīga : Lietusdārzs, 2010. - 32 lpp. 

 

Frīnss, Ţaks. Skolotājs Jāps var visu / sak. un no nēderlandiešu val. tulk. Inese Paklone; il. Edmunds Jansons. - Rīga : liels un mazs, 2009. - 153 

lpp. 1. vieta 

Geimens, Nīls. Koralīna / no angļu val. tulk. Normunds Pukjans; il. Deiva Makkīna. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 143, [1] lpp. - Lasītprieks! 

2. vieta 

Samauska, Ieva.Pilsēta no A līdz Z :dzejoļi bērniem /Ieva Samauska ; [māksl.] Gundega Muzikante. - [Rīga] : Annele, [2009]. - 114, [5] lpp. 



Zandere, Inese Latviešu zvēri / Mārtiľš Grauds, fotogrāfijas - Kristaps Kalns. - [Rīga] : liels un mazs, 2009. - 143, [1] lpp. 3. vieta 

Zvirgzdiľš, Juris. Lāča Bruľa medības / il. Reinis Pētersons. - Rīga : Liels un mazs, 2009. - 119 lpp. 

 

 

2011. gadam 

 

Cielēna Māra, Princese Aurēlija un kokspoki. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2011]. - 60, [4] lpp. 

Olte Māris, Matīsa piedzīvojumi meţā : aizraujošs zēna ceļojums Latvijas meţos. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] . -  51, [4] lpp. 

 

Rauda Pireta, Princese Skella un Leta kungs. - [Rīga] : Liels un mazs, 2011. - 205, [1] lpp. 

Zandere Inese,  Princešu piedzīvojumi. - Rīga : Liels un mazs, 2010 . -  45 lpp. 

Zvirgzdiľš Juris, Mufa : Stāsts par Āfrikas balto degunradzēnu. - Rīga : liels un mazs, 2011. – 95 lpp . 

 

 

 

5. -7. klase 
 

Literārā pasakas Fantāzijas žanrs Stāsti, romāni Komiksi Dzeja 

M. Cielēna „Zēns un 

laiks” (2001) – laiks, laika 

vērtība, ģimene, atbildība, 

„Vasaras Tumsiľa” 
(20020,  

„Daţādas tumsas” (2005) 

– labestīga noskaľa, 

cilvēcība, sirsnība, 

skaidrība, patiesums, 

dabiskums u.c. 

 

J, Zvirgzdiľš „Fanklina 

cepure” (2005) – 

G. Berelis „Agnese un 

Tumsas Valdnieks” 
(2004) – labais unļaunais, 

gaisma un tumsa, laiks, 

identitāte 

 

V. Kaijaks „Melnais 

kamols - amols - mols” 
(2003) – identitāte, mājas, 

draudzība, mīlestība, 

kopības izjūta, attieksme 

pret citādo; daţādu tautu 

folkloras elementi 

M. Rungulis 

„Gliemeţvāks” (2005) – 

ģimene, vientulība, 

izdzīvošana atsvešinātā 

pasaulē 

„Zaļā menca” (2006) – 

atmiľu grāmata par 

pusaudţa gadiem Liepājā; 

„Taksis Maksis” (2007) – 

pasaule takša acīm. 

 

Viks „Pāri zaļajiem 

viļľiem” (2005) – 

I. Zandere, K. Šics 

„Pingus Posta 

piedzīvojumi” 

I. Zandere „Limonāde” 
(2005) – pusaudţu 

pasaules izjūta, sava ceļa 

meklējumi, 

„Ja tu esi sivēns” (2006) 

– mīklupanti 

 

P. Brūveris 

„Brīnumdzejoļi” (2006) 

 

K. Vērdiľš „Burtiľu 

zupa” (2007) – ģimene, 

emocijas, pusaudţa izjūtas 



ekoloģija vēsture 

 

Viks „Pakrastnieki” 
(2006) – ekoloģija, 

attiecības, bailes no svešā  

 

S. Kvaskova „Monika un 

Meţs” (2002), „Monika 

un dimantu Ciltstēvs” 

(2003) – cīľa ar ļaunumu 

 

P. Bankovskis 

„Mazgalvīši spēlē mājās” 
(2007) – fantāzijas 

pasaules radīšana, 

identitāte, paaudţu 

attiecības. 

bērnības atmiľu tēlojumi, 

daba 

 

Ţ. Vilsone „Miskastes 

bērns” (2003) – pamesta 

bērna izjūtas, ģimene, 

draudzība 

 

L. Sahars „ Bedres” 
(2005) – izdzīvošana 

ekstremālos apstākļos ( 

grāmata zēniem) 

 

S. Taunsenda  „Andriana 

Moula (13 3/4/ gadi) 

slepenā dienasgrāmata” 

(2002) – zēna iekšējā 

pasaule, ikdienas izjūtas, 

humors 

daţādās situācijās, dzīves 

jēga 

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu ţūrija”  grāmatas  

 

2008. gadam 

Bankovskis P. Mazgalvīši spēlē mājās. – Rīga: Liels un mazs, 2007. 

Peivere M. Vilkabrālis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  

Rodari Dţ. Pasakas pa telefonu. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 

Sampē. Marselēns Kaijū. – Rīga: Omnia mea, 2007. 

Vērdiľš K. Burtiľu zupa. – Rīga: liels un mazs, 2007. 

 

2009. gadam 

 

Bērziľš M. Resnais svešinieks jeb 5.A klases skolnieka Kristera, viľa draugu un nepārspējamā Cūkmena pārdzīvojumi un piedzīvojumi. –Rīga : 

liels un mazs, 2008. 

Dobele M. Nepareizas dzīves skola. – Rīga : liels un mazs, 2008. 

Rungulis M. Sniega cilvēki . – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

Samauska I. EĦăelītis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

Vecenāte, Iveta. Vectētiľš Antoniľš un mēs. – Rīga : liels un mazs, 2008. 

 

2010. gadam 



 

Brūveris, Pēters. Raibajā pasaulē / māksl. Ieva Maurīte. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009]. – 80 lpp. 

Ende M. Momo / Mihaels Ende; aut. il.; no vācu val. tulk. Ingus Liniľš. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. – 262, [1] lpp. : il. 

Kivirehks, Andruss. Sirli, Sīms un noslēpumi / no igauľu val. tulk. Maima Grīnberga; māksl. Ilmars Trulls. - [Rīga] : Liels un mazs, 2009. - 198 

lpp. 2. vieta 

Lindgrēne, Astrida. Saulespļava / māksl. Ilona Vīklande; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 90, [2] lpp. - 

Lasītprieks! 3. vieta 

Lū, Erlens Kurts / māksl. Kims Jorteijs; no norvēģu val. tulk. Jolanta Pētersone. - Rīga : liels un mazs, 2009. - 394 lpp. 

Ľizjurskis, Edmunds. Mareka Vasarraibumiľa neticamās dēkas /Edmunds Ľizjurskis ; [no poļu val. tulk. Rita Luginska]. - [Rīga] : Zvaigzne 

ABC, 2009. - 245, [1] lpp. : il. 

Rungulis, Māris. Kaķu ģenerālis :Šarlaks no Brīvības ielas meklē Herkulesu : detektīvstāsts /Māris Rungulis ; [māksl. Agija Staka]. - [Rīga] : 

Zvaigzne ABC, [2009] (Poligrāfists). - 142, [1] lpp. 1. vieta 

 

 

2011. gadam 

Defombels Timotejs, Tobijs Lolness : dzīve uz naţa asmens. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 304, [3] lpp. 

Kinnijs Dţefs, Grega dienasgrāmata : Grega Heflija darbu reģistrācijas ţurnāls. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 217, [1] lpp. 

Kronbergs Juris, Mākoľu grāmata. - Rīga : Liels un mazs, 2010 . -  62, [1] lpp. 

Šmits Ēriks Emanuēls, Oskars un Rozā dāma. - Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 2010. – 96 lpp. 

Tans Šons, Aizpilsētas stāsti. - Rīga : Liels un mazs, 2010 . - 89, [7] lpp. 

 

 

8.-9. klase 
 

Literārās pasakas Fantāzijas žanrs Stāsti, romāni Dzeja 

M. Cielēna „Pasaka par diviem” 
(2003) arī krievu, angļu, vācu 

valodā 

„Baltā pasaule” (2006) – 

draudzība, mīlestība, vērtības 

M. Putniľš „Meţonīgie pīrāgi” 
(20030. 

„Meţonīgie pīrāgi un 

Pelmeľkapetepetls” (2004), 

„Meţonīgie pīrāgi un Lielais 

M. Rungulis „Sirsniľsalas” 
(2004), 

„Divdabis un Stulbcepure” 
(2003), 

„Avenes” (2008) – jauniešu 

J. Baltvilks „Saule met loku” 
(2002)  

 

M. Freimanis „Zālīte truša 

dvēselei” (2004)  



 

N. Ikstena „Pasakas ar beigām” 

(2003) – folkloras motīvi, 

tolerance u.c. vērtības 

 

Indriķis” (2005), 

„Meţonīgie pīrāgi un pildītie 

pipari” (2007) – piedzīvojumi, 

p\ardzīvojumi, vēsture, ģeogrāfija, 

draudzība, mīlestība 

 

Silvana De Mari  „Pēdējais elfs” 
(2006) – dzīvības vērtība, 

draudzība 

 

M. Hofmane „Stravaganza, 

Zvaigţľu pilsēta” (2006) – 

ceļošana laikā, dzīvība un nāve, 

draudzība 

attiecības, vērt’bu izpratne, 

tolerance, dzīves skarbā realitāte 

 

S. Vensko „Vāveres” (2008) – 

izdzīvošana atsvešinātā pasaulē 

 

Vallika A. „Kā tev klājas, 

Anna?” (2002), 

„Ko darīt, Anna?” (2006) – 

paaudţu konflikts, skarbā 

realitāte, attiecības 

 

J. Gorders „Apelsīnu meitene” 
(2005) – dzīves jēga, mīlestība, 

tēvs un dēls 

 

 

 

M. Melgalvs „Lietus lāses 

pieskāriens” (2006)  

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu ţūrija”  grāmatas 

 

2008. gadam 

 

Balode I. Ledenes, ar kurām var sagriezt mēli. – Rīga: ¼ satori, 2007. 

Poutenena K. Skaistā jūra. – Rīga: Jāľa Rozes apgāds, 2007. 

Rubīna – Ulberga K. Es grāmatas nelasu. – Rīga: Alis, 2008.  

Rungulis M. Avenes. – Rīga: Zvaigzne ABC. 2008. 

Vensko S. Vāvere. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 

2009. gadam 

 

Gailīte A.Sk. Patrīcijas dienasgrāmata. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

Gavalda A. 35 kilogrami cerības. – Rīga : Atēna, 2008. 

Hokinga, Lūsija. Dţordţa slepenā atslēga uz visumu. – Rīga: Jāľa Rozes apg., 2009. 

Skots M. Alėīmiėis : Nemirstīgā Nikolasa Fleimela noslēpumi. – Rīga : Jumava, 2008. 

Šteinberga D. Spēle. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

 

 

2010. gadam 
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