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1 FILOZOFIJA
PSIHOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Zusta, Zane. Es esmu Boss. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 62, [1] lpp.
ISBN 9789934092473
Anotācija: Atzīsim – trauksme vienkārši IR. Mājās, darbā, skolā. "Es esmu Boss" atklāj
vienu no trauksmes šķautnēm – obsesīvi kompulsīvos traucējumus (OKT), kas cilvēkam
rada bažīgus jautājumus (Vai aizslēdzu durvis?) vai prātā zīmē baisus scenārijus (Ja nu
iekritīšu bedrē?), turklāt piedāvā veikt kādu rituālu, lai tas nenotiktu (vienreiz, divreiz...
vai četrreiz, jo tas ir pāra skaitlis!). Pazīstami? OKT var būt izteikti un traucējoši vai
"nemanāmi" iekļāvušies dzīves ritmā – šī grāmata palīdzēs tos atpazīt!. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA.

Uz e-katalogu
Rīgas piedzīvojumi. Rīga : RAFFA, 2021. 28 lpp.
ISBN 4751026340286
Anotācija: Šī grāmata ir domāta pašiem mazākajiem, tiem, kuri vēl nesaprot
burtis, bet ir īstais laiks mācīties jaunus vārdus. Šī ir ideāla nosaukumu grāmata.
Lietu nosaukumi, darbības, personāži, situācijas, mājas, koki, emocijas, ziedi,
krāsas un viss, kas ieskauj cilvēku pasaulē. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

SPECIĀLĀS SKOLAS

Uz e-katalogu
Zujāne, Biruta. Mana aritmētikas grāmatiņa. [Rīga] : Biedrība "Dramaturgu
asociācija", [2021]. 80, [6] lpp.
ISBN 9789934233500
Anotācija: Autore apraksta paņēmienu "saskaitīšana", kam pamatā ir divi vienādi
cipari. Mērķauditorija ir īpašie bērni un visi tie, kas palīdz bērnam mācīties, bet
grāmatiņa var noderēt arī pirmsskolas vecuma bērniem. Autorei ir vēlme
iedvesmot vecākus, lai kopā ar bērnu mācītos un apgūtu skaitīšanas prasmes.
Grāmatiņas galvenais varonis ir bērns. Viņš mācās saskaitīt, zīmē, spēlē
improvizētas klavieres, smejas, kad "6 govis danco polku, 4 mušas sēž uz ragiem",
vingro, dod vārdus cilvēciņiem un iet ar tiem pastaigā gar jūru, pa pļavu.
Grāmatiņa ir Draugs, ar kuru var būt kopā katru dienu. - Pielikumā: Lielā aploksne
- 1. Lineāls ; 2. Skaitļu virkne no 0 līdz 19 ; 3. Apgūtā materiāla skaitļu tabulas:
a)saskaitīšanas tabula, b) vienādo skaitļu tabula ; 4. Kalendārs ; 5. Spēle "Veikals".
Mazās aploksnes - 1. Krāsainas kartītes ; 2. Kartona cipara kartītes ; 3. Spēļu
nauda.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
KLIMATOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Māstersa, Matilda. 123 supergudri fakti, kas jāzina par klimatu. [Rīga] : Madris,
[2021]. 143 lpp.
ISBN 9789984317489
Anotācija: Visaptverošākā faktu enciklopēdija par apkārtējo vidi un klimatu. Vai
zināji, ka haizivis nodrošina mūsu izdzīvošanu? Tevis izdzertais ūdens, iespējams,
reiz atradās šļūdonī? Govju atraugas un purkšķi izdala kaitīgo metāna gāzi? Katru
minūti izzūd meža platības septiņpadsmit futbola laukumu lielumā? Tavā zobu
pastā, šampūnā un džemperī atrodas plastmasa? Atklāj visu par pasauli, kurā
dzīvojam, un kā mēs varam to saglabāt arī turpmākajām paaudzēm. - 4.-6.kl.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
ROTAĻAS. MĀCĪBU UN ATJAUTĪBAS ROTAĻAS. KRUSTVĀRDU MĪKLAS

Uz e-katalogu
Mūrs, Gerets. Ceļojumu spēles gudriem bērniem. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 1
sējums (nenumurētas lpp.).
ISBN 9789934086298
Anotācija: 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 20 cm. - Šī grāmata ar vairāk
nekā 100 dažādiem uzdevumiem rosina aktīvi domāt. Sudoku, kakuro, futošiki
mīklas, labirinti, atmiņas testi un citas prāta spēles piedāvā iespēju saturīgi
izmantot brīvo laiku kā mājās, tā arī izbraukumā.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bērziņa, Ingrīda. Jauka dzīve šaizemē. [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2021. 119, [1] lpp
ISBN 9789934600579
Anotācija: Saules siltums zemi silda, katru stiebru spēki pilda. Dzen tie savas rokas ārā,
viss ir tikai saules varā. Rīta migla zāli glauda, lai tā viņas glāstus bauda. Miglas rasa veldzi
dod, visi tajā spēkus rod. Putni nogurumu jūt, kur tiem pavasarī būt? Zaļo pļavu
greznumā, miglas vālu atpūtā! Pavasaris gaida viņus, putnu balsu jaukās ziņas. Pietrūkst
tam vēl tomēr arī putnu dejas pavasarī. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Lukošus, Rebeka. Nepaklausīgais vectēvs. Rīga : Liels un mazs, 2021. 31 lpp.
ISBN 9789934574665
Anotācija: Kad vectēvam paliks 80 gadu, viņš beidzot kļūs patstāvīgs un brīvs. Viņš
darīs, ko gribēs, neklausīs vairs nevienu un pārkāps visus noteikumus! Vai mājās
viņu par to sabārs?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Plūdons, Vilis. Eža kažociņš. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 25 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934094187
Anotācija: Vairāku bērniem veltītu dzejoļu krājumu autora, rakstnieka Viļa Plūdona
meistarīgi uzrakstītā pasaka dzejā "Eža kažociņš" iznākusi jaunā izdevumā. Pasakas
aizraujošo sižetu par drosmīgo un atjautīgo ezīti, kurš dabūja princesi par sievu un
pārvērtās par staltu ķēniņa dēlu, bagātina mākslinieces Agijas Stakas dziļi latviskās
ilustrācijas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Herisa, Sallija. Fēlikss un Baziliks. Rīga : Jumava, 2021. 187,[4] lpp.
ISBN 9789934204722
Anotācija: Fēlikss Tveins izlaiž katru otro soli, kad kāpj pa kāpnēm, divreiz uzsit pa durvju
rokturiem un priekšmetus novieto pāros. Problēma ir samilzusi, un Fēliksu grasās izslēgt
no skolas. Direktores mērs ir pilns, jo vairs nespēj vadīt skolu, ievērojot viņa ļoti
specifiskos noteikumus. Tad ierodas Čārlija Paja un apgriež viņa pasauli otrādi. Viņa ir
izaugusi tikpat kā bez noteikumiem. Viņa pusdienās ēd brokastu pārslas, laivu sauc par
mājām un ļoti brīvi valkā skolas formu. Pie katras iespējas viņa izaicina Fēliksu un viņa
noteikumus. Vai Fēlikss kādreiz iemācīsies kļūdīties, lai arī ir tik ļoti apsēsts būt pareizs?.
- 4.-6.kl.

Uz e-katalogu
Jēgerfelde, Jennija. Stendapa karaliene. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 220 lpp.
ISBN 9789934159244
Anotācija: Mamma lika cilvēkiem raudāt. Viņa joprojām liek cilvēkiem raudāt, lai
gan vairs nav dzīva. Reizēm, kad tētis ir dušā, es dzirdu, kā viņš raud. Man šķiet,
viņš domā, ka to nevar dzirdēt. Bet var, tāpēc es nekad neraudāšu. Nekad. Un es
nekad nelikšu citiem cilvēkiem raudāt. Es likšu cilvēkiem smieties. Tā ir mana
misija! Sašai ir divpadsmit gadu. Kā magnija atomskaitlis. Viņas mamma mēdza
teikt, ka dažiem cilvēkiem humors ir kaulos, viscaur skeletā! Sašai ir aizdomas, ka
viņas kaulos humora nav, bet viņai ir plāns: kļūt par STENDAPA KARALIENI. Viņa
trenēsies, līdz katrs bēdīgais kauls ķermenī kļūs jautrs. Ja vien viņa spēs likt citiem
smieties, varbūt tā otra sajūta pazudīs. Tā sajūta, kas slēpjas aiz acīm, dedzina un
draud ritēt pāri vaigiem. Moderna, asprātīga un reizē emocionāli dziļa grāmata,
kas precīzi attēlo pusaudža domas un pārdzīvojumus. Tā būtu jāizlasa ikvienam
bērnam un vecākam. - 7.-9.kl.
Uz e-katalogu
Klings, Marks Uve. Diena, kad ome salauza internetu. Rīga : Jānis Roze, 2021. 57,
[5] lpp.
ISBN 9789984238678
Anotācija: Iecienītā vācu rakstnieka, dziesminieka un satīriķa Marka Uves Klinga
līksmā un asprātīgā grāmatiņa ļauj iejusties situācijā, kad pasaulē uz dažām
stundām pārstājis darboties internets. Ir aizdomas, ka pie šīs globālās problēmas
vainojama kāda ome kādā Vācijas pilsētiņā… Tomēr diena galu galā izvēršas
visnotaļ jauka. Par spīti tam, ka internets neiet. Vai arī tieši tāpēc?. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Pitseps, Juhani. Ir mēness zelta kuģis. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 133, [2]
lpp/.
ISBN 9789984238647
Anotācija: 1944. gada kara rudenī tūkstošiem Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju
pameta savas mīļās mājas, lai bēgtu pāri jūrai uz Zviedriju. Bēgļu laivās bija arī
daudz bērnu. Viņu rotaļas pēkšņi aprāvās, jo bija jādodas bīstamā ceļojumā
vētrainajā Baltijas jūrā. Mazā meitenīte Kēte viļņos pazaudē savu mīļlāci Pekaini
un vēlāk to brīnumainā kārtā atkal atrod. Beidzot viņas ģimene ierauga Zviedrijas
krastus, kur gaida kakao krūze, utu pirts un ilgas pēc mājām... - 4.-6.kl. - Grāmata
2020. gadā saņēmusi Igaunijas Bērnu literatūras centra balvu "Gada rozīne", bet
2021. gadā – Igaunijas Kultūrkapitāla gada balvu bērnu literatūras kategorijā un
Virumā literatūras balvu kā gada labākais vēstures tēmai veltītais darbs.
Uz e-katalogu
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata. 14. Ne gluži labākās draudzenes uz
mūžu stāsti. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 293, [5] lpp.
ISBN 9789934091230
Anotācija: Nikiju un viņas grupas biedrus gaida fantastiska vasara, jo viņi ir
uzaicināti būt par pasaulslavenās grupas "Sliktie puiši" iesildītājiem un kopā ar to
doties četras nedēļas ilgā koncerttūrē. Tomēr jau atkal Nikijai raizes sagādā viņas
ļaunākā ienaidniece Makenzija Holistere, kurai ir izdevies kļūt par "Slikto puišu"
sociālo tīklu aģenti, un nu visu tūres laiku Nikijai nāksies pieciest Makenziju kā
istabas biedreni. Vai Nikijai izdosies izbaudīt savu sapņu tūri vai arī tā no
aizraujoša piedzīvojuma izvērtīsies par ļaunu murgu?. - 4.-6.kl.
14. Ne gluži labākās draudzenes uz mūžu stāsti.
Uz e-katalogu
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts meklē Atlantīdu. [15.] grām Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2021. 68, [5] lpp.
ISBN 9789984238524
Anotācija: Kopš mazais pūķis Kokosrieksts uzzinājis par nogrimušo zemūdens
valstību Atlantīdu, viņam miera vairs nav. Viņš grib kļūt par jūras pētnieku un
sameklēt noslēpumaino pilsētu. Šī ideja šķiet aizraujoša arī Oskaram un Matildei.
Draugi atrod piemērotu zemūdeni un dodas ceļā, taču jūras vidū viņu braucamrīks
piepeši apstājas... Vai viņiem maz izdosies atrast leģendām apvīto Atlantīdu?. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Ziņas par autoru: [71.] lpp.
[15.] grāmata.

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju latviešu un angļu valodā!
Skatīt šeit: http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/e-gramatas

