
Teātra izrāde vai grāmata?



Evija Gulbe, Linda Lošina

KOKO UN RIKO
Asprātīgas un pamācošas pasaciņas par divu 
žurkulēnu Koko un Riko piedzīvojumiem, 
nedarbiem un draudzību. Lai gan dažkārt žurku 
puikas pastrādā kādu nerātnību, viss beidzas 
labi, ja līdzās ir uzticams draugs.

Iestudējis Latvijas Leļļu teātris



Grāmata par zinātkāriem rūķiem, kas grib tikt 
skaidrībā par to, vai bumbierus taisa no 
bumbām, vai sniegpulkstenītēm mājas ir sniegā 
vai pulkstenī, vai spalvaskāts ir ļoti spalvains un 
kāpēc lasis nemāk lasīt.
Šajā grāmatā var daudz uzzināt par zinātkāro, 
labestīgo, nereti palaidnīgo rūķēnu Niķa un 
Riķa labajiem darbiem un arī nedarbiem.

Iestudējis Dailes teātris

Ēriks Kūlis

ŅIĶA UN RIĶA STIĶI



Anna Brigadere

MAIJA UN PAIJA
Reiz dzīvoja kāds tēvs un viņam bija meita, 
čakla un kārtīga. Kad viņš apprecējās otrreiz, 
viņš nezināja, ka jaunā sieva ir ragana. Arī viņai 
bija meita, kas gan nemaz nedomāja mācīties 
strādāt. Kā izvērtās abu meiteņu dzīve?

Iestudējis Valmieras drāmas teātris 



Rūdolfs Blaumanis

PAZUDUŠAIS DĒLS
Jauni, skaisti un kaislīgi cilvēki. Visi šķiet krietni. 
Visi aug mīlošo vecāku gādīgo skatienu sasildīti. 
Tomēr kādā brīdī kaut kas noiet greizi. Vai 
toreiz, kad bojā iet Krustiņa un Pūlīšu Paula 
draugs Reinis, bet Reiņa māte Aža sajūk prātā? 
Vai tad, kad Krustiņa tēvs Roplainis, labu gribot, 
dodas ilglaicīgā peļņā, dēlu uzticot visu 
piedodošajai Roplainietei?

Iestudējis Valmieras drāmas teātris



Astrīda Lindgrēne

BRĀLĪTIS UN KARLSONS, KAS 

DZĪVOJA UZ JUMTA
Kurš gan nepazīst slaveno Karlsonu, kas dzīvo uz 
jumta un ir pasaulē labākais lidotājs, tvaika 
mašīnu meistars, gleznotājs, celtnieks, skrējējs, 
ugunsdzēsējs… Ja ticam pašam Karlsonam, 
viņš ir pats labākais itin visās jomās. Un Brālītis 
viņam tic, jo Karlsons ir arī pasaulē labākais 
rotaļu biedrs, delveris un fantazētājs un ar viņu 
nekad nav garlaicīgi. Brālītis allaž ar 
nepacietību gaida neparastā drauga 
ierašanos un ilgojas pēc viņa… gluži tāpat kā 
pēc pašam sava sunīša.

Iestudējis Latvija Leļļu teātris



Ērihs Kestners

EMĪLS UN BERLĪNES ZĒNI
Pirmo reizi Emīls drīkst viens braukt uz Berlīni. 
Vecmāmiņa un māsīca Ponija Cepurīte gaida 
viņu Frīdriha ielas stacijā. Bet Emīls neierodas, 
arī ar nākamo vilcienu ne. Kamēr vecmāmiņa 
un Ponija Cepurīte domā, ko darīt, Emīls jau ir 
ierauts notikumu virpulī. Lielajā un svešajā 
pilsētā Emīls seko vīram, kurš viņu vilcienā 
apzadzis.

Iestudējis Latvijas Leļļu teātris



Eleonora H. Portere

POLLIANNA
Vai tu zini, kas ir prieka spēle? Vai tu esi 
mēģinājis to spēlēt? Ja ne, tad dari to kopā ar 
Polliannu! Kādā depresijas māktā pilsētā 
ierodas vienpadsmit gadus veca meitene 
Polianna, lai ar prieka spēles palīdzību pierādītu 
apkārtējiem, ka pasaule ir ļoti jauka vieta, kurā 
dzīvot. It sevišķi savai krustmātei Pollijai, kura 
nocietinājusi savu sirdi un neļaujas nedz 
priekam, nedz emocijām. Vai pilsētiņas 
iedzīvotāji ļausies prieka spēlei? Un vai 
krustmāte atvērs savu sirdi priekam un 
mīlestībai?

Iestudējis Latvijas Nacionālais teātris



Ēriks Ādamsons

ČIGĀNMEITĒNS RINGLA
Lasot par čigānmeitēna Ringlas ceļojumu uz 
Medus muižu pie lāča Riča, sastapsi Ozoltēvu, 
meža cūkas, zaķēnus, Runci Miku un vēl citus 
meža iemītniekus.

Iestudējis Latvijas Leļļu teātris



Janne Tellere

NEKAS
Kādi spēki tiek palaisti brīvībā, ja nonākam pie 
secinājuma, ka pasaulē nepastāv morālas 
vērtības? 

Un kas ir cilvēks, ja beigās nav nekā svēta? 

Iestudējis Valmieras drāmas teātris



Žils Verns

ASTOŅDESMIT DIENĀS AP

ZEMESLODI
Kādu vakaru noslēdzis derības Reformatoru klubā, 

angļu džentlmenis Fileass Fogs kopā ar savu sulaini Āķi 

dodas aizraujošā ceļojumā apkārt pasaulei.

Pārvietojoties ar tvaikoni, vilcienu, burinieku, 

kamanām un pat ziloni – turklāt līdzi ņemot vien nelielu 

ceļasomu –, Fileass Fogs ir apņēmības pilns derībās 

uzvarēt. Taču ar karstasinīgo Āķi līdzās viņš tiek ierauts 

arvien jaunos piedzīvojumos: bezbailīgie ceļabiedri 

nonāk apšaudē ar indiāņiem, izvairās no 

apcietinājuma, pārdzīvo viesuļvētru un izglābj indiešu 

atraitni no sārta – un tā ir tikai daļa no visiem 

pārbaudījumiem, ar ko viņiem nākas sastapties. Turklāt 

ceļotājiem pa pēdām dzenas neatlaidīgais 

Skotlendjarda detektīvs Fikss, kas kļūdaini domā, ka 

Fogss ir aplaupījis Anglijas banku.

Iestudējis Valmieras drāmas teātris



Žaks Frīnss

SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE
Jāps, trešās klases jaunais audzinātājs un 
grāmatas galvenais varonis, ir mazliet savāds, 
daudzi pat saka – traks. Taču ātri vien lasītājs 
saprot, ka viņš ir ļoti godīgs, cilvēcīgs un gudrs 
skolotājs, kurš lieliski saprotas ar bērniem. Jāps
spēj neparastā veidā atrisināt grūtas situācijas, 
panākot bērnu uzticēšanos. Stāstiņi nevairās ne 
no jokiem, ne no asarām, risina svarīgas 
saskarsmes un tolerances problēmas.

Iestudējis Jaunais Rīgas teātris



Aleksandrs Grīns

TOBAGO
Vai mūsu senčiem ir piederējušas kolonijas? Kas 
ir teiksmainā Tobago sala, kuru vēl tagad 
piemin saistībā ar Kurzemes hercogisti?
17. gadsimta vidū, kad Kurzemē un Zemgalē 
valdīja hercogs Jēkabs, uz Tobago devās 
uzņēmīgie latviešu jūrasbraucēji un apmetās tur 
uz dzīvi. Romāns vēstī par kurzemnieka Kalēja 
Jāņa un viņa biedru dēkpilno dzīvi jauniegūtajā
dzimtenē.

Iestudējis Dailes teātris



Viljams Šekspīrs

HAMLETS
V. Šekspīrs, rāda saspringtus notikumus Dānijas 
karaļa galmā un tēlojot prinča Hamleta 
personiskās dzīves traģēdiju, ir risinājis filozofiskus 
jautājumus par cilvēka sūtību un dzīves jēgu.

Iestudējis Valmieras drāmas teātris


