
Mans grāmatplaukta stāsts 

Noķeriet mani*, ja vari, lai varam būt laimīgi trīs dienas un vienu dzīvi! Lai mūsu spožās 

dienas aizvien apliecina - tu neesi viens. Un vienalga, ja kāds no mums melo… 

Tā ar mani runā mans grāmatplaukts – mans (ne)drošais patvērums un (ne)stabilais balsts 

laikā, kad man pašai jāatrod sava vieta pasaules (ne)kārtībā.  

Grāmatas – tās vienmēr ir bijušas apkārt, bet pagāja diezgan ilgs laiks, līdz kļuvām par 

draugiem.  Pagāja diezgan ilgs laiks, līdz sapratu, ka katra no tām dāvā man iespēju izdzīvot kāda 

cita dzīvi un iegūt vēl nebijušu pieredzi, it kā tikai izlasītu, bet tik ļoti reāli savu.  

Mana pirmā pašizlasītā grāmata bija Maikla Bonda „Lācēns Padingtons”. Draudzība ar 

lācēnu neveidojās viegli. Burti negribēja klausīt, to bija daudz par daudz, vārdi slēpās, stāsts 

bēga. Caur puņķiem un asarām spītīgi turējos pie domas, ka ar šo grāmatiņu tomēr tikšu pati 

galā. Tad, kad beidzot sapratu, kā lācēns mani ved no burta līdz vārdam, no vārda līdz teikumam, 

no teikuma līdz stāstam, no stāsta līdz mūžīgi laimīgām beigām, es sajutos kā uzvarētāja. Lācēns 

man ne tikai bija atklājis piedzīvojumu pasauli, kur vienmēr viss beidzas labi, bet arī nostiprināja 

vienu būtisku mana raksturiņa šķautni: manu spītīgo garu neatkāpties un nepadoties, bet agrāk 

vai vēlāk pašsasniegt mērķi. Mūsu iepazīšanās bija arī vajadzīgā dzirkstelīte, kas prata aizdegt 

snaudošā lasītāja liesmiņu manī. Kad tā bija iekūrusies, lācēns klusām nolīda grāmatplaukta 

tālākajā stūrī. Es zinu, ka no turienes viņš ar neviltotu gandarījumu noskatās, kā atkal no jauna 

ienirstu neatklātā pasaulē, kas reizēm ir arī patvērums no ikdienas parastības.  

Katra grāmata ir kā jauna, patstāvīga pasaule. Lasīšana – man tā ir iespēja bez biļetes ceļot 

laikā un telpā. Tā ir iespēja izdzīvot citu dzīves, pašizolējoties no savas šķietami vienmuļās, 

mierīgās, pelēcīgās pasaules. Piemēram, romāna „Kāds no mums melo” varoņi man uzticēja 

noslēpumus, ko baidījās atklāt pat savai ģimenei un draugiem. Es vēlējos būt iederīga Bronvina, 

Kūpera, Adijas, Naida un Saimona pasaulē, jo šķita, ka viņi ir krietni interesantāki par maniem 

draugiem un paziņām. Tomēr, pāršķirot pēdējo lappusi, man bija jāatgriežas no viņu pasaules 

savējā, jāieskatās dziļi sevī un jāatzīst, ka arī man ir savi noslēpumi, kuros neesmu dalījusies ar 

saviem mīļajiem. Un, ja tā padomā, arī viņiem droši vien ir savi „skeleti skapī”… Tā mans drošais 

patvērums no vienmuļības patiesībā sašūpo manu mieru un rada neskaitāmus jautājumus un 

minējumus par maniem „garlaicīgajiem” draugiem. 

Kad pašas dzīvē kas saiet šķērsām, atbalstu meklēju grāmatās, ticot, ka tās palīdzēs 

saprast, kas ir pareizs un kas aplams. Lasot, cik neatlaidīgi par kaķēna tiesībām un dzīvi cīnās 

vetārste un Gvena un arī pats Homērs, grāmatā “Homēra odiseja”, gribas noticēt, ka pasaulē ir 

tikai labi un sirsnīgi ļaudis, tikai mīļi un pateicīgi dzīvnieki. Bet reizēm gadās vilties un nākas 

pieņemt, ka tāda pasaule nekad nav bijusi un nekad arī nebūs. Nav tādas stutes, tāda balsta, kas 

spētu visus padarīt taisnus.   

Katra grāmata manā plauktā ir mans draugs. Mēs nesteidzīgi veidojam attiecības. Man 

patīk, kā lēnām paveras grāmatas pasaules priekškars, pamazām iezīmējas vide, varoņi, sižets, 

ideja. Es jūtos īpaša, it kā izredzēta glabāt kāda noslēpumu. Man šo noslēpumu ir ļoti daudz, un 

tie man palīdz ceļot no grāmatas uz grāmatu, no garlaicības uz mulsinošām pārdomām, no savām 

sāpēm uz labvēlīgu sirsnību, no citu panākumiem uz savu mērķu izvirzīšanu.  

*ar tumšo izcelti grāmatu nosaukumi 

Arta Pinka, 9. klase 
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Mans grāmatplaukta stāsts 

Mans grāmatplaukta stāsts aizsākās tad, kad tas ieradās manā istabā. Tā dzīve kopš pirmās 

dienas ir pavisam vienkārša. Mans grāmatplaukts apliecina vienu vērtīgu, bet bieži piemirstu ideju 

– dzīvojot vienkārši, neko nesarežģījot, darot, kas jādara, arī var pieredzēt interesantu mūžu. 

Savu vienkāršo dzīvi mans grāmatplaukts uzsāka ar pavisam vienkāršu mērķi – sadalīt uz 

pusēm istabu, kurā dzīvojām mēs ar māsu. Māsai piederošā plaukta puse uzreiz tika piepildīta 

„meiteņu grāmatām” un foto albumiem, bet es tikmēr savus plauktus pieblīvēju ar rotaļu mašīnām 

un ieročiem, „beibleidiem” un „bīdemeniem”, kaučuka bumbiņām un hokeja ripām, futbolistu un 

hokejistu portretu uzlīmēm un kalendāriem. Kamēr māsa iepazina Margaritas Stārastes varoņu 

pasauli un mācījās priecāšanās spēli no Polliannas, es prātoju, kurš „Nerf” ierocis ir labāks, 

izlīmēju plaukta sienas ar Rīgas dinamiešu portretiem, jo pēc nūjas satvēriena vien atpazinu katru 

„Dinamo” spēlētāju. Plauktam nebija iebildumu. Viņš vienkārši darīja savu darbu un sargāja 

manus tā brīža dārgumus. 

Es paaugos un sāku iet skolā. Plauktā bija jāatrod vieta mācību grāmatām un burtnīcām.  

Ar nelielu nožēlu pamazām šķīros no savām rotaļlietām, kuras gan tāpat bija zaudējušas savu 

lomu manā dzīvē. Grāmatplaukta manā pusē beidzot arī bija grāmatas. Skolas grāmatām reizēm 

piebiedrojās „Bērnu žūrijas” grāmatas, kuras skolotāja lika lasīt. Lasīju, jo lika. Skolotāja lika, 

mamma lika, paša godkāre lika, jo man gribējās pirmajam klasē visas izlasīt. Lielākoties jēdziens 

„grāmata” man nešķita savienojams ar vārdu „interesanta”, tomēr gadījās nejauši izņēmumi, un 

tie iekārtojās uz palikšanu manā grāmatplauktā. Jutu, ka plaukts ar katru šādu reizi it kā izslejas, 

it kā sajūtas cienīgāks, lepojoties par mani.  

Pirmā grāmata, kuru es atzinu par interesantu un sava plaukta cienīgu, bija viena no „Bērnu 

žūrijas” grāmatām – E. Uspenska „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”. Laikam tāpēc, ka arī mana 

mamma neparko nevēlējās dalīt māju ar suni vai kaķi. (Pateicoties tētim, mums tomēr tagad ir 

gan suns, gan kaķis). Pāris gadus šī bija vienīgā mana plaukta patstāvīgā iemītniece. Viņš 

nežēlojās, nepārmeta, nesteidzināja.  

Tagad „Tēvocim Fjodoram” blakus stāv M.Peiveres „Vilkabrālis”, kas ļāva izdzīvot bailes un 

saprast, ka bez drosmes pasaulē grūti.   Vēl tur dzīvo J.Telleres „Nekas” – grāmata, kuru izlasīju 

pēc Valmieras teātra izrādes noskatīšanās. Izrāde šokēja, bet grāmata patiešām lika aizdomāties, 

vai un kāda ir dzīves jēga. Dažreiz liekas, ka ir, citreiz jāpiekrīt Pjēram Antonam, kas apgalvo, ka 

nav… Līdz šim vienīgā grāmata, kuru neesmu spējis nolikt malā, izlasījis dienā apsolīto lappušu 

skaitu, ir D.Boina „Puisēns svītrainā pidžamā”. Bruno un Šmuels vēlējās dzīvot parastu bērnu 

parastu dzīvi, tomēr pasaule tad nebija tik parasta. 

Mans grāmatplaukts pārliecinoši darījis savu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas visu šo 

daudzo gadu garumā. Tas vienmēr ir uz vietas.  Uzticams un drošs. Reizēm gan var just, ka 

plaukts par kaut ko ir sabēdājies vai apvainojies, jo tad tas labprāt dara visu, lai kāds (visbiežāk 

– es) tajā ieskrietu un atsistu, piemēram, kāju vai plecu. Tad es padusmojos, tomēr pēc laiciņa 

saprotu, ka sāp ne tikai man, bet arī plauktam.  Varbūt sāp, ka neesmu pats kārākais lasītājs 

ģimenē, varbūt sāp Bruno vai Pjēra Antona liktenis. Tomēr mēs ātri izlīgstam un turpinām katrs 

savu vienkāršo dzīvi, palaikam pieredzot interesantus brīžus.  

Rūdolfs Briedis, 9. klase 
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Mans grāmatplaukta stāsts 

Mans grāmatplaukts nav ne liels, ne mazs, tas nav tukšs, bet nav arī īsti pilns. Manā 

grāmatplauktā stāv lielas un mazas, jaunas un vecas, izlasītas un vēl lasāmas grāmatas. Mans 

grāmatplaukts agrāk piederēja manai mammai, bet tad tas nebija nekāds grāmatplaukts, tas tika 

izmantots pavisam citām lietām. Man patīk aprunāties ar savu grāmatplauktu, jo viņš prot pastāstīt 

gan par mammu, kas tagad dzīvo debesīs, gan par vectēvu, kas šo plauktu taisījis, un 

vecmammu, kura šo plauktu centās piepildīt ar grāmatām. Plaukts man stāsta arī par mani, un 

reizēm šķiet, ka pazīst mani labāk nekā es pati. 

Plauktu vectēvam palūdza uztaisīt mana vecmamma, kuri patika lasīt un kura gribēja, lai 

lasīt patīk arī viņas meitai – manai mammai. Tomēr mana mamma šo grāmatplauktu izmantoja 

pavisam citām lietām, piemēram, rotām un visādiem skaistuma nieciņiem. Kad šis plaukts nokļuva 

pie manis, manas mammas šeit vairs nebija, tāpēc man ar grāmatplauktu patīk aprunāties. 

Grāmatplaukts vienmēr man stāsta par to, kāda ir bijusi mana mamma, cik ļoti viņai paticis 

pucēties, un par to, kā mammai debesīs klājas. Es zinu, ka viņa joprojām ir jauna un skaista. 

Grāmatplaukts man ir mīļš, jo tajā stāv arī manas trīs mīļākās grāmatas. Tās ir grāmatas, 

kuras mani aizrāva savos piedzīvojumos. Es sevi neuzskatu par lielu lasītāju, bet šīs trīs grāmatas 

mani ieinteresēja tik ļoti, ka es negribēju, lai tās beigtos, es gribēju, lai es varētu lasīt un lasīt šos 

skaistos piedzīvojumus, nekad neapstājoties. Tās ir grāmatas, kuras plauktā bija ielikusi mana 

vecmamma: „Emīls un Berlīnes zēni”, „Mazais lords Fontlerojs” un „Trīs gredzenu noslēpums”. 

Tās ir senas, tās smaržo pēc seniem laikiem, tās stāsta par senajiem laikiem, tās aicina uz 

senajiem laikiem, kad, kā vecmamma saka, zāle bija zaļāka, debesis zilākas un cukurs saldāks. 

Ja kāds man prasītu, kas mani pazīst vislabāk, es viņiem atbildētu - mans grāmatplaukts. 

Varbūt mana atbilde šķistu dīvaina vai jocīga, bet es atbildētu taisnīgi. Grāmatplaukts pazīst mani 

ļoti labi. Tas zina ne tikai to, kādas grāmatas es lasu un kas mani aizrauj, bet arī to, kas mani 

interesē, kas man padodas, kas mani uztrauc. Savam plauktam uzticu diplomus, atzinības un 

pateicības rakstus, kurus esmu saņēmusi, tajā lieku savus labākos darbus zīmēšanā un 

mājturībā. Tur glabājas arī garšīgāko ēdienu receptes un mani interesantākie atradumi. Neviens 

cits par mani nezina tika daudz, pat es pati mēdzu šo to aizmirst, bet tad plaukts man atgādina.  

 Doma par to, ka šo plauktu taisīja mans vectēvs, piepildīja ar grāmatām mana vecmamma, 

savām interesēm izmantoja mana mamma, bet tagad tas ir mans draugs, ir tik neizmērojama. Es 

gribētu, lai šis grāmatplaukts piederētu un kalpotu manai ģimenei vēl daudzus skaistus un garus 

gadus. 

Menarda Actiņa, 7. klase 


