
2021 m. birželio mėnesį gautos knygos 
 

Apie knygą:  

Naujoje eilėraščių knygoje „Bala nematė“ viena žinomiausių ir 

populiariausių lietuvių poečių Violeta Palčinskaitė gana netikėtai 

pasirenka žaismingai interpretuoti lietuvių liaudies patarles. Į visiems 

nuo vaikystės puikiai žinomas lietuvių patarles ir posakius, tokius kaip 

„bala nematė“, „Verkia duonelė, tinginio valgoma“ ir kt., knygoje 

pasižiūrima netikėtu kampu, jie virsta šmaikščiais eilėraščiais. Violetos 

Palčinskaitės kuriamas istorijas papildo humoro ir smagių detalių 

kupini knygos dailininko Simono Kvinto piešiniai. 
 
Bala nematė : [eilėraščiai] / Violeta Palčinskaitė ; iliustravo Simonas Kvintas. - Vilnius : Tyto alba, 2021. - 

48, [4] p. : iliustr.. - Tiražas. - ISBN 978-609-466-551-6 
 

Apie knygą: 

Nuostabūs žodžiai, skirti dukrytėms smalsuolėms. 

Svajoklėms. Toms, kurioms patinka supintos kasytės. 

Ir toms, kurioms geriau palaidi plaukai. 

Toms, kurios pilna burna kemša uogienę. 

Toms, kurios čiauška, kol užmiega. 

Ir toms, kurios tyliai žiūri ir šypsosi. 

Toms, kurios per mažmožius atranda visą pasaulį. 

Ir dar čia meilės kupina žinia – kad mergaitės žinotų, jog mamos ir 

tėčiai visada bus šalia ir padės žengti į tą žavingą nuotykį, kuris vadinamas gyvenimu. 

Ši jaudinanti paveikslėlių knyga, skirta vaikams nuo 4 metų, pasakoja apie ypatingą tėvų 

ir dukterų ryšį. Emociškai ir poetiškai perteikiama, ko tėvai trokšta savo vaikams ir tai, 

kaip vaikai atveria pasaulį savo tėvams iš visiškai naujos perspektyvos. Subtilios Sonjos 

Wimmer iliustracijos sukuria jaukią atmosferą ir skaitymą balsu paverčia ypatinga 

patirtimi. 

Ši knygelė sulaukė ypatingo populiarumo Ispanijoje. Čia pasirodė jau septintas leidimas. 
 

Dukrytė / Ariel Andrés Almada ir Sonja Wimmer ; iš ispanų kalbos vertė Audrius Musteikis. - [Vilnius] : 
Odilė, [2021] (Vilnius : Spauda). - [34] p. : iliustr. ; 27 cm. - Orig. antr.: Hija. - Tiražas 1000 egz.. - ISBN 978-609-
8222-32-6 (įr.) 

 

Apie knygą: 

Vienoje klasėje mokosi Diena ir Živilė. Jos yra dvynės. Sesutės greit 

susidraugauja su nauju klasės mokiniu Mykolu. Jo senelis – girininkas, 

todėl Mykolas pažįsta visus paukščius ir medžius. Norėdamas įrodyti, 

kad netuščiai didžiuojasi savo žiniomis, Mykolas prikalbina sesutes 

leistis į didžiąją ekspediciją. Dabar telieka sužinoti, kaip gi Diena, 

Živilė ir Mykolas išgarsėjo. 



Populiari rašytoja Vilė Vėl, kurios apysaka „Parašyk man iš Afrikos“ išrinkta geriausia 

2003 m. knyga vaikams ir jaunimui, pristato skaitytojams naujausią kūrinį. 

Knygą iliustravo žymi grafikė Agnė Kananaitienė. 
 
Kaip mes išgarsėjome : [apsakymai] / Vilė Vėl ; Agnės Kananaitienės iliustracijos. - 5-asis leid.. - Vilnius : 

Sofoklis, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 126, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - Tiražas 1500 egz.. - ISBN 978-609-444-
324-4 (įr.) 

 

 Apie knygą: 

Daina Opolskaitė – prozininkė, novelistė, prestižinės Europos 

Sąjungos literatūros premijos laureatė. Taip pat ji yra mylima 

paauglių ir jaunimo rašytoja, o jos knygos visada laukiamos ir 

mielai skaitomos ne tik jaunosios kartos, bet ir mokytojų, tėvų, 

dramos būrelių režisierių ir scenaristų, pagal jas statomi 

mokykliniai spektakliai. Autorei puikiai pažįstamas jauno 

žmogaus pasaulis, jo problemos, todėl kūryba pasižymi ypatinga 

teksto jėga, taikliai psichologizuotais veikėjų portretais, autentiškai 

perteikta kalba ir puikiu stiliumi. Už kūrybą jaunimui Daina 

Opolskaitė įvertinta Vaikų literatūros premija, tapo „Metų knygos 

rinkimai" akcijos nugalėtoja paauglių literatūros kategorijoje. „Kur dingo Edvinas 

Kratas?“ – jau ketvirtoji knyga jaunajam skaitytojui. 

Ši klasė – galbūt kaip tavo. Joje mokosi 22 mokiniai – galbūt kaip ir tavojoje. Tau, kaip 

jiems, tikriausiai dažnai atrodo, kad visos dienos vienodai nuobodžios: pamokos, 

pertraukos, sporto salė, namai, mokykla... Todėl nenuostabu, jei skaitant šią knygą staiga 

pasirodys, kad štai išvydai pažįstamą veidą, išgirdai pažįstamą balsą. O galbūt... galbūt 

net sutikai patį save! 

Tačiau šioje klasėje mokosi ir Edvinas Kratas – berniukas, kuris daugeliu atžvilgių yra 

kitoks ir negailestingai pažymėtas likimo. Ir vieną dieną nutinka kažkas, ko niekas 

nesupranta. 

Edvinas Kratas paprasčiausiai dingo. Kas dėl to kaltas? Kodėl taip nutiko? Ar jis sugrįš? 

Kol vyksta paieškos, tu apsilankysi Edvino klasėje ir išgirsi dvidešimt dvi skirtingas 

istorijas, kviečiančias tave surasti savo atsakymus į pateiktus klausimus. 

Taigi – kur dingo Edvinas Kratas? 

Ir dabar niekas, ničniekas nežino, net menkiausio supratimo neturi, kur yra aštuntos klasės 

mokinys Edvinas Kratas. 
 

Kur dingo Edvinas Kratas? : [romanas] / Daina Opolskaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2021. - 170, [6] p.. - 
Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-466-558-5 

 

 

 



 

Apie knygą:  

Nauja „Smiltės ir Vėjaus kelionės po Baltijos jūrą“ autorės knyga 

vaikams apie Lietuvos paukščius. Rekomenduojame 8-12 m. 

vaikams. 

Sveiki, mielieji! Ar jau keliavote po Baltijos jūrą su šauniaisiais 

ruoniukais Smilte ir Vėjumi? Šįkart kviečiu į Ventės rago 

ornitologinę stotį susipažinti su įvairiausiais Lietuvoje gyvenančiais 

ir viešinčiais paukščiais. Susipažinsite su išmintinga šarka Pika, 

dėdule kikiliu Kiliu ir neklaužada liepsnele Ugne. Po Nidą 

pasižvalgysite su ilgauodegėmis zylėmis Zita ir Gita. Sutiksite juoduosius paukščius 

kormoranus, kurie pasirodys ne tokie jau ir baisūs. 

Prieš išskrisdami į šiltuosius kraštus žiemoti, paukščiai renkasi Ventės rage, kur 

šeimininkauja šarka Pika, paukščių sąskrydžio sekretorė. Ji rūpinasi, kad kiekvienas 

paukštelis būtų sužieduotas – gautų dailų žiedą su užrašu „Lietuva". Bet prieš leidžiantis 

į tolimą kelionę paukščiai būtinai turi išgirsti garbės pirmininko ir Lietuvos nacionalinio 

paukščio gandro Granto iškilmingą kalbą. Visi nekantrauja, tik štai antra diena Granto 

niekur nematyti. Kur dingo gandras? Šarka su draugais pradeda paieškas. Gal gandras 

užsibuvo Nidoje? O gal svečiuojasi pas savo bičiulį filosofą garnį Filą? Ar pavyks 

bičiuliams surasti gandrą ir išgirsti jo ilgai ruoštą kalbą? 

Šioje knygoje taip pat rasite daug įdomių faktų apie paukščius ir ne tik. Sužinosite, kokie 

paukščiai laikomi protingiausiais, kokio dydžio yra jūrinio erelio lizdas, kuo ypatinga 

Aukštumalos pelkė ir ką pietums lesa skėtsakalis. 

Noriu nuoširdžiai padėkoti pagalbininkams – Ventės rago ornitologijos centro vadovui 

Vytautui Jusiui ir biologui dr. Vitui Stanevičiui už pagalbą bei patarimus, be kurių ši 

knyga nebūtų atsiradusi. 

Gina Viliūnė 

 

Kur dingo gandras Grantas? : paukščių nuotykiai Ventės rage / Gina Viliūnė ; iliustravo Urtė Kraniauskaitė. 
- Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). - 157, [1] p. : iliustr. ; 23 cm. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-
609-466-542-4 (įr.) 

 

 Apie knygą: 

 Algiukas svajoja palakioti po pasaulį su savo draugu žąsinu Martynu. 

Netrukus taip ir nutinka, tačiau visiškai kitaip, nei jis vaizdavosi... 

Ankstyvą 1941 metų birželio rytą pulkas kareivių išverčia Algiuką, 

jo sesę Dalią, tėtį Romą ir mamą Uršulę iš lovų ir liepia ruoštis 

kelionėn – taip lietuviai būriais ne savo noru iškeliauja į Sibirą. Kodėl 

juos ištremia? Kuo jie prasikalto? Kur tas Sibiras? Galybė klausimų 

dūzgia Algiuko galvoje. Ten, tolimoje, svetimoje ledo šalyje, šeimai 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/smiltes-ir-vejaus-kelione-po-baltijos-jura/


tenka išgyventi valgant sušalusias bulves, ašaromis sūdant sriubą ir dainomis šildant 

širdis. Ten gimsta tremtinių choras „Obuoliai“, ten dainuojant užauga sparnai... kol 

prabėgus ilgoms dienoms, mėnesiams, metams vaikus iš Sibiro išgelbės „našlaičių 

traukinys", o šią istoriją galės pasakoti grįžusieji. 

Jurgos Vilės ir Linos Itagaki komiksų knygoje Sibiro haiku pasakojama istorija 

atskleidžia ne vieno Algiuko likimą – tokių skaudžių šeimos istorijų apie išgyvenimą 

tremtyje slepia širdyje kiekvienas lietuvis, tačiau neužrašytos ar nenupieštos jos grimzta 

užmarštin, tad nors knygą gali pradėti skaityti patys vaikai nuo aštuonerių metų, ji gali 

pasirodyti įdomi ir suaugusiajam. 
 

Sibiro haiku / rašė Jurga Vilė ; piešė Lina Itagaki. - 6-asis leid.. - Vilnius : Aukso žuvys, 2020 ([Vilnius] : 
BALTO print). - 240 p. : iliustr. ; 23 cm. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-8120-49-3 (įr.) 

 

Apie knygą: 

 Visokių būtybių atstovė spaudai Kotryna Zylė sukūrė 10 

šiurpulingų istorijų, kurios galėjo nutikti ir tavo namuose, kieme ar 

mokykloje. Pasak autorės, istorijas įkvėpė vaikystėje girdėti tėčio 

pasakojimai ir netikėti susidūrimai su būtybėmis. Jei skaitant 

pasirodys, jog kažkas tūno namų spintoje ar naktimis stovi balkone, 

jei vietoje pumpurų prasikals nagai, o iš bičiulio burnos staiga išskris 

bitė – išlik ramus. Ir nepravažiuok reikiamos autobuso stotelės! 

 

 

Siela sumuštinių dėžutėje / Kotryna Zylė. - Vilnius : Aukso žuvys, 2021. - ISBN 978-609-8120-64-6 

 

 Apie knygą:  

Pelėdžiukas su mama saldžiai miegojo savo medyje. Tik staiga 

mažylį kažkas pažadino. „Mama, lapai krenta!“ – išsigando jis. 

„Nebijok“ – mama švelniai apglėbė jį sparnu. Ir papasakojo 

stebuklingą istoriją. Šiame medyje užaugo ji pati. Ir jos mama su 

tėčiu. Jie išskrido jau seniai, bet jų istorijos nedingo. Jas pasakoja 

medžio rievės ir šaknų pynės. O stiprybės medis semiasi iš saulės 

ir žemės. Ir jis čia augs visada. 

 

Stebuklingas medis / Teresa Heapy ; iliustravo Izzy Burton ; iš anglų kalbos vertė Saulius Repečka. - 
[Vilnius] : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020] (Spausd. Honkonge). - [25] p. : iliustr. ; 29 cm. - Orig. antr.: 
The wonder tree. - Tiražas [2000] egz.. - ISBN 978-609-480-146-4 (įr.) 

 

 



 

Apie knygą: 

„Tikras vyras" –  lietuvių rašytojo Vytauto Račicko istorijų 

vaikams rinkinys. 

„Vytauto Račicko istorijose visada dega nematoma, bet šildanti 

gerumo ugnelė." 

SELEMONAS PALTANAVIČIUS 

„Vaikams patinka, kai jiems skaito tėtis arba mama, bet šią knygą jie 

smagiai skaitys ir patys." 

BEATA NICHOLSON 

„Labai gyvenimiškos, labai nuoširdžios ir visiems suprantamos 

istorijos. Žaviuosi." 

TETA BETA 

„Kur šio autoriaus populiarumo paslaptis? Skaitytojai jo pasakojimuose atpažįsta save." 

DANGIRA NEFIENĖ, mokytoja 

„Jėga! Ši knyga - kaip skaniausias pyragas, kurį vaikai sušveis vienu prisėdimu." 

PETRAS ZURLYS, bibliotekininkas 
 
Tikras vyras : iš „Juzulio istorijų“ : [apsakymai] / Vytautas Račickas ; [dailininkė Rūta Baltakienė]. - Vilnius : 

V. Račickas, 2021 (Vilnius : Spauda). - 111, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - Tiražas [2000] egz.. - ISBN 978-609-475-
697-9 (įr.) 

 

Apie knygą: 

DETEKTYVAS SU UŽDUOTIMIS 6–8 M. VAIKAMS. 

Tai jau trečiasis Bjarne Blomkvist detektyvas vaikams, išleistas 

lietuviškai. Karlas, Benas ir Semra turi padėti išnarplioti mįslę. Įsilaužta į 

muziejų! Bet, keista, niekas iš jo nepavogta. Priešingai, paveikslų tik padaugėjo 

– vietoje vieno, kabojusio ant sienos, radosi du, pastatyti ant grindų. Kuris gi iš 

jų tikrasis? Semra, Karlas ir Benas baisiai nustebę. Kokia šio mįslingo įsilaužimo 

paslaptis? 

Semra – 9 metų, sportiška, bėgioja, karstosi, važinėja riedlente. Karlas – 10 metų, 

Beno brolis, mėgsta detektyvus. Benas – 6 metų, technikos ekspertas, išmano 

viską, kas susiję su mechanika. 

Knyga 6–8 metų vaikams su daugybe paveikslėlių, galvosūkių ir žaidimų! Mokytis skaityti – sudėtingas 

darbas, įveikiamas mažais žingsneliais. Užduotys ir galvosūkiai knygos pabaigoje paskatins žiūrėti į 

skaitymą kaip į žaidimą. Taip iš pradedančiųjų skaitytojų išauga tikri skaitymo profesionalai! 

3 pakopų skaitymo malonumas: 

 Didelės raidės 

 Trumpos pastraipos 

 Paveikslėliai, padedantys suvokti tekstą pradedantiesiems skaitytojams 

 

Trijulės byla : Vagystė muziejuje : [detektyvas vaikams] / Bjarne Blomkvist ; iš vokiečių kalbos vertė Zita 
Baranauskaitė-Danielienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021. - 59 p. : iliustr.. - Ciklo „Trijulės 
byla“ knyga. - Tiražas 1500 egz.. - ISBN 978-609-480-225-6 
 



 Apie knygą:  

Švedų autorė Kristina Ohlsson – vaikiškų siaubo istorijų žanro meistrė. 

Pasiruoškite šiurpuliukams, nes „Vaiduoklių namo paslaptis“ privers slėptis 

po antklode, bet neleis atsitraukti nė akimirkai! 

Alba su sesute Elena per Kalėdų atostogas atvyksta į Šerndaleno salą aplankyti 

dėdės Baltazaro. Netrukus turi prisijungti ir jų tėvai. Tiesa, kilusi milžiniška 

sniego audra gali izoliuoti Šerndaleną ir Kalėdos tada tikrai bus sugadintos! 

Dėdė, norėdamas pradžiuginti mergaites, parodo neseniai įsigytą antikvarinį 

lėlių namelį, kurį sukūrė praeityje garsus meistras. Tačiau lėlių namelis visiškai 

kitoks nei tas, kurį namuose turi Alba. Jis bauginantis ir per daug panašus į tikrą 

namą! 

Netrukus Alba susirūpina rimtesniais dalykais nei sniego audra. Ji pastebi, kad namelyje vyksta keisti 

dalykai. Naktį iš jo sklinda šnabždesiai, o kažkas ten kūrena krosnelę. Vieną rytą mergaitė randa staliaus 

paslėptą laišką, kuriame pasakojama apie prieš penkiasdešimt metų Šerndalene dingusius vaikus ir 

paslaptingą už viso to stovintį Kolekcionierių. Panašu, kad jis grįžo ir gali dingti dar daugiau vaikų! 

„Vaiduoklių namo paslaptis“ – atmosferinė, baugi knyga, idealiai tinkanti jaukiems, tamsiems vakarams! 

Paslaptys, siužeto vingiai, šiurpūs veikėjai ir drąsūs herojai – viskas, ko reikia gerai istorijai. Sniego 

audros įkalinta mergaitė turės išsiaiškinti Kolekcionieriaus kėslus ir jį sustabdyti! Ar pavyks jai rasti 

sąjungininkų? Kuo galima pasitikėti? 
 

Vaiduoklių namo paslaptis : [apysaka] / Kristina Ohlsson ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. - 
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2021]. - 213, [1] p. ; 22 cm. - Orig. antr.: Spökhusets hemlighet. - 
Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-480-227-0 (įr.) : 7,65 Eur 

 

Apie knygą:  
Kristinos Ohlsson knyga „Vilkolakio paslaptis“ yra antroji trilogijos (pirmoji 
serijos knyga – „Zombių karštinė“), skirtos 8–12 metų vaikams, dalis. 
Kristina Ohlsson rašo ne tik vaikams – Švedijoje gerai žinomi jos detektyvai su 
nuolatiniais herojais Fredrika Bergman ir Martinu Benneriu, bet jos kūriniai, skirti 
jaunesnio amžiaus paaugliams yra populiariausi – ir ne tik Švedijoje. 
Nors romano „Vilkolakio paslaptis“ siužetas vyksta toje pačioje visatoje, kaip ir 
„Zombių karštinė“, jį galima skaityti autonomiškai. Skaitytojas vėl atsiranda 
Eldsaloje, kur, kartu su savo seneliu gyvena berniukas Herbertas. Savo laisvalaikį 
jis leidžia kartu su geriausia drauge Sale. Bepramogaujant jie vėl įtraukiami į 
paslaptingus, jaudinančius ir pavojingus įvykius. Šį kartą Eldsalos gyventojams 
gresia ne zombių puolimas, o, kaip galima atspėti iš pavadinimo, vilkolakių ataka. 
Iš pradžių herojams atrodo, kad tai tėra miške valkataujančių vilkų gauja, bet 
aiškėja, kad jų jėgos yra sudėtingesnės ir galingesnės. Šiurpą kelia ir žvėrių 
ryškiai žalios akys, o jų kailis visuomet drėgnas. Ir tai tik pradžia – miškai dega 
beveik kiekvieną naktį, ir gaisrininkai įsitikinę, kad juos kažkas padega. 
Be abejo, „Vilkolakio paslapties“ svarbiausia tema yra vilkolakių paslapties 

gliaudymas, bet paraleliai formuojamas ir kitas motyvas – Herberto tapatybės savieška, santykiai su netikėtai 
atsiradusiu broliu, rūpinimais seneliu. Ši linija simboliškai harmonizuojasi su išoriniu pavojumi, parodydama ir 
pagrindinio herojaus asmenybės kaitą. 

 

Vilkolakio paslaptis : [apysaka] / Kristina Ohlsson ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis. - Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019] (Vilnius : Spauda). - 197, [1] p. ; 22 cm. - Orig. antr.: Varulvens 
hemlighet. - Tiražas 1500 egz.. - ISBN 978-609-480-113-6 (įr.) 

 
 
 

https://www.patogupirkti.lt/knyga/zombiu-karstine.html

