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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA

Uz e-katalogu
Kunnass, Mauri. Kazbuka kungs skaita. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934094132
Anotācija: Viens miegains mēnessērdzīgais sastop divus žirgtus ziemeļbriežus, trīs
sirsnīgus skeletus, četrus karstgalvīgus krokodilus... Vēl nekad mācīšanās skaitīt nav bijusi
tik jautra! Šī asprātīgā grāmatiņa palīdzēs apgūt skaitļus no 1 līdz 20 gluži kā rotaļājoties.
- Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Dobele, Maira. Lupatiņi laukos. Rīga : liels un mazs, [2019]. 30, [1] lpp.
ISBN 9789934574382
Anotācija: Grāmata, kurā Lupatiņi spēlējoties iepazīst dabu un pasauli, ir ne tikai dabas
mācības vai ekoloģijas grāmata. Tajā atrodami arī logopēdiski un muzikāli vingrinājumi,
ģeometriskās figūras, kā arī lielumi, to mērīšana un salīdzināšana. Grāmata spēj aizraut
bērnus pat no 2 gadu vecuma, un tāpat arī 4 līdz 7 gadus vecus bērnus. Interaktīvais
materiāls rosinās un papildinās bērna sarunas ar pieaugušo - gan pirmsskolas mācību
iestādēs, gan ģimenē. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
ZOOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Vollēbens, Pēteris. Vai zini, kur dzīvnieki mīt? Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021.
125, [2] lpp.
ISBN 9789984238418
Anotācija: Kādi dzīvnieki mitinās lietus mucā, bet kādi - mūsu gultās Kuri putni
prot lidot zem ūdens? Kāpēc stirnēniem uz muguras ir plankumiv Kas garšo
grāmatu utīmb Slavenais vācu mežzinis Pēteris Vollēbens aizvedīs tevi ciemos pie
dzīvniekiem, kas mīt mežā, dārzā, dīķī un pat tavās mājās. Tevi gaida neticami
piedzīvojumi: mežacūkas atsvaidzināsies dubļu vannās, krupji nārstos, sliekas
glābsies no plūdiem, peles sniegā raks tuneļus, bet sikspārņi iekārtosies uz ziemas
guļu. Tu varēsi iepazīt neskaitāmus dzīvniekus - sākot no odu kāpuriem līdz pat
vilkiem. Nāc līdzi, dosimies noslēpumiem pilnajā dzīvnieku pasaulē!. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA
KLĪNISKĀ MEDICĪNA

Uz e-katalogu
Deinsa, Keitija. Kas ir vīrusi? Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 12 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934090967
Anotācija: Kas ir vīrusi? Kā vīrusi izplatās? Kas ir vakcīna? Kāpēc man ir jāmazgā
rokas? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē šajā vērtīgajā grāmatā. Tā
labi noderēs arī dabaszinību un veselību mācības apguvē. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

PIENS, GAĻA UN CITI LOPKOPĪBAS PRODUKTI

Uz e-katalogu
Jacino, Kristīne. Kur rodas piens. [Rīga] : Kur Rodas, [2017]. 41 nenumurēta lpp.
ISBN 9789934863165
Anotācija: K. Jacino grāmata ir otrā grāmata izglītojošajā izdevumu sērijā "Kur
rodas". Izzināt piena ceļu ir viegli, jautri un krāsaini. Stāsts par pienu nekad
nebeigsies - gotiņas ganīsies pļavās un ēdīs sulīgu zāli, gudras mašīnas pašas slauks
piena devējas, piena kombināts strādās dienu un nakti, lai nevienam netrūktu
glāze piena. Tik sarežģīts un tik vienkāršs ir piena ceļš!. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
VOKĀLĀ MŪZIKA. KORA MŪZIKA

Uz e-katalogu
Polence, Laura. Dziesmas bērniem. Rīga : Ausma Media, 2021. 87 lpp.
ISBN 9789934898617. . - ISBN 9790900508805.
Anotācija: Šī skaistā nošu grāmata būs lielisks sabiedrotais bērniem, kas gatavi
kāpt dziesmu vilcienā, lai dotos uz brīnišķīgo mūzikas pasauli. Šajās lappusēs
atrodamas notis un vārdi jau bērnu iemīļotām dziesmām, kas pazīstamas no
seriāliem “Tutas lietas”, “Ukulele” un “Emī un Rū”. Visu šo burvīgo dziesmu autore
ir talantīgā komponiste Laura Polence, bet dziesmu vārdus sarakstījuši dzejnieki
Kārlis Vērdiņš, Edvards Kuks un rakstnieces Inga Mastiņa un Elizabete LukšoRažinska. Nošu līnijas un dziesmu pantus papildina mākslinieces Gunas Pogas
asprātīgās ilustrācijas, kurās dziesmu varoņi un tēli dzīvo paši savu dzīvi. Grāmatā
atrodams QR kods, kas aizved uz tīmeklī izveidotu īpašu izlasi ar visu 22 grāmatā
iekļauto dziesmu karaoke versijām, kuras var izmantot kā pavadījumu balsij, ja pie
rokas nav neviena mūzikas instrumenta.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Es tikai gribu laimīgs būt. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. 106 lpp.
ISBN 9789934600425
Anotācija: Ar skolotāju, vecāku un vecvecāku atbalstu veidots skolēnu darbu krājums ar 91 mīlestības bagātu dzejoli.

Uz e-katalogu
Manfelde, Andra. Uzzīmē baltu lietu. Rīga : Aminori, [2021]. 118, [7] lpp.
ISBN 9789934612008
Anotācija: Andras Manfeldes "Uzzīmē baltu lietu" ir autobiogrāfiskos motīvos balstīts
miniatūru krājums, kas tapis sadarbībā ar mākslinieci Neonillu Medvedevu. Grāmatas
galvenā varone ir meitene, kura grib kļūt par gleznotāju. Izrādās, ka tas nemaz nav viegli
- ir jāprot ne tikai zīmēt, gleznot, veidot, dzēst, strādāt ar tušu un piekņopēt papīru, bet
arī izzināt dabu un izprast citu mākslinieku paveikto. Ceļā uz mākslu meitene sastopas ar
perspektīvu, lazēšanu, krāsu romantiskajiem un sarežģītajiem nosaukumiem. Grāmatā
tiek uzdoti arī dažādi svarīgi jautājumi, piemēram, kas ir māksla un kā iedabūt lapā ziloni.

Uz e-katalogu
Šnipke, Gunta. Desmit desas debesīs. Rīga : Mansards, 2021. 24, [1] lpp.
ISBN 9789934122514
Anotācija: "Desmit desas debesīs" ir Guntas Šnipkes ceturtā grāmata, šoreiz veltīta tiem,
kuri vēlas pēc iespējas ātrāk kļūt lieli, taču tādi vēl nav kļuvuši - katrā ziņā ikvienam, kurš
prot skaitīt līdz desmit un tālāk. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Ziediņa, Ieva. Ole Bole. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 47, [1] lpp.
ISBN 9789934088018
Anotācija: Kurš bijis pirmais - vista vai ola? It kā to kāds nezinātu! Protams, Ole Bole mazā meitene ar lielajām, apaļajām acīm! Pirmā bija Ole Bole, un pēc tam nāca gan vistas,
gan olas. Jo vistas un olas ir mazākas par Oli Boli. Viņa spēj paņemt klēpī gan vistu, gan
arī olas. Viņa spēj viena izcept pankūkas, uzcelt meža zvēriem sniegavīrus, noķert
vitamīnus, nebaidīties no pērkona un sagaidīt dāvanas. Ole Bole prot spēlēties ar kaķēnu,
uzveikt garlaicību un aizskriet gandrīz līdz pašai varavīksnei. Jā, Ole Bole ir pirmā!. Pirmsskolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bakše, Ilona. Mārīte Punktīte smaida un spēlējas. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 32 lpp.
ISBN 9789934156137
Anotācija: Kas ir vislabākā dāvana? Vai rotaļājoties svarīgākais ir uzvarēt? Kā iepriecināt
māmiņu? To visu uzzinās mārīte Punktīte kopā ar jaukajiem pļavas iemītniekiem. Pirmsskolas vecuma bērniem. . - Bērniem no 3-7 gadu vecumam.

Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu kaķi: Jauns pareģojums 4. Zvaigžņu gaisma. Rīga : Zvaigzne
ABC, 2021. 367 lpp.
ISBN 9789934092640
Anotācija: Sāga turpinās! Tumsa, gaiss, ūdens un debesis satricinās mežu līdz
pašām saknēm. Klanu kaķi beidzot ir atraduši jaunas mājas, bet tas nebūt vēl nav
viss. Nākas piepūlēties, lai sadalītu teritoriju, atklātu briesmas, kas slēpjas
nezināmajā apkaimē, un atrastu vietu, kur sazināties ar Zvaigznes klanu. Pamazām
viss izdodas, taču pāris viltus pilni kaķi kaļ savtīgus plānus, kuri var novest līdz
naidam un vardarbībai. Klani, gaidot zīmi no senčiem karotājiem,sāk aptvert:
iespējams, briesmas no pašu vidus ir daudz lielākas par tām, kuras gaida ārpusē...
- 7.-9.kl. - "Jauns pareģojums" ir "Klanu kaķu" sērijas cikls.

Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu kaķi: Jauns pareģojums. 5 Mijkrēslis. Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. 368 lpp.
ISBN 9789934092886
Anotācija: Sāga turpinās! Tumsa, gaiss, ūdens un debesis satricinās mežu līdz
pašām saknēm. Lai kā klanu kaķiem negribētos to atzīt, pagātnes ēnas ir ienākušas
arī viņu jaunajās mājās un pat sākušas valdīt. Kazenājnagu savā pusē cenšas
pārvilināt tumšs, atriebes kārs tēls, un viņam jābūt stipram, lai saglabātu uzticību
Pērkona klanam. Sāk iezīmēties bīstama taka, pa kuru kaķiem iet, un jau tuvojas
laiks, kad dažiem karotājiem būs jāizlemj savs un arī savu klanu liktenis... - 7.-9.kl.
- "Jauns pareģojums" ir "Klanu kaķu" sērijas trešais cikls.
Uz e-katalogu
Tūve, Jānsone. Kas notika pēc tam? Rīga : liels un mazs, [2021]. 24 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934574610
Anotācija: Grāmatā "Kas notika pēc tam?", kurai dots apakšvirsraksts "Grāmata
par Bumbulīti, trollīti Muminu un mazo Miju", darbojas gandrīz visi mums labi
pazīstamie Tūves Jānsones stāstu varoņi, un viņu bīstamos piedzīvojumus vainago
trollīša Mumina laimīgā atgriešanās pie māmiņas. Īpaši interesants ir grāmatas
dizains - tajā svarīga loma ir katram mākslinieces zīmētajam burtam, kas kļūst par
ilustrācijas sastāvdaļu. Burti atbilst varoņu raksturam - piemēram, Muminu
māmiņas vārda burti izskatās piemīlīgi un sievišķīgi, bet mazās Mijas burti - mazi
un spītīgi. Burtu lielums un izkārtojums palīdz sekot notikumiem, burti satraucas,
bēg, laimīgi izglābjas tāpat kā stāsta varoņi. - Pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Meiere, Stefanija. pusnakts saule. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 780, [1] lpp.
ISBN 9789934093371
Anotācija: Kad "Krēslas" grāmatu lappusēs satikās Edvards Kalens un Bella Svona,
dzima leģendārs mīlasstāsts. Taču līdz šim esam uz to raudzījušies tikai ar Bellas
acīm. Tagad romānā "Pusnakts saule" beidzot ir pavērusies iespēja ielūkoties arī
Edvarda dvēselē. Neaizmirstamais stāsts Edvarda mutē iegūst citu skanējumu, un
tajā ievijas daudz tumšākas notis. Bella Edvardu biedē un intriģē vairāk par visu,
ko viņš savā vampīra mūžā ir piedzīvojis. Grāmatas lappusēs atklājas arvien
jaunas, aizraujošas detaļas par Edvarda pagātni un sarežģīto iekšējo pasauli, un
pamazām kļūst skaidrs, kāpēc šī liktenīgā iepazīšanās kļūst par viņa dzīves
izšķirošo pavērsienu un cīņu. Kā lai seko savai sirdij, ja tas apdraud Bellu?.

Uz e-katalogu
Rikāra, Anuka. Anna un Froga. Rīga : liels un mazs, [2021]. 207, [1] lpp.
ISBN 9789934574603
Anotācija: "Anna un Froga" vienos vākos apvieno franču komiksu autores Anukas Rikāras
četras komiksu grāmatas par meitenīti Annu, vardi Frogu, slieku Kristofu, kaķi Renē un
suni Bibī. Īsajos komiksu stāstiņos, kas zīmēti košā un ar nodomu "bērnišķīgi naivā"
stilistikā, parastas ikdienišķas situācijas, piemēram, frī kartupeļu pārēšanās, sniegavīru
velšana, dāvanu pirkšana vai desiņu cepšana atklāj īstas draudzības dažādās šķautnes.
Draugu mazās dīvainības un vājības kļūst par ēsmu sirsnīgai vienam otra izjokošanai. Taču
ķildas un sāncensība vienmēr beidzas labi - visi "baltie meli" tiek atklāti un aizvainojumi
pārvarēti bez didaktikas un moralizēšanas. - Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Jauktasiņu princis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 621, [1]
lpp.
ISBN 9789934091391
Anotācija: Kad Dumidors kādā vasaras vakarā ierodas Dzīvžogu ielā, lai ņemtu Hariju sev
līdzi, viņa labā roka ir melna un sačervelējusies, bet viņš neatklāj, kas noticis. Burvju
pasaulē valda noslēpumainība un aizdomas, un pat Cūkkārpa vairs nav droša. Harijs ir
pārliecināts, ka Drako Malfojs ir iezīmēts ar Tumšo zīmi: viņu vidū ir nāvēdis. Harijam būs
vajadzīga spēcīga maģija un patiesi draugi, jo viņš dosies izpētīt Voldemorta tumšākos
pagātnes noslēpumus, un Dumidors gatavo Hariju sastapt viņa likteni... - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Vaicenavičiene, Monika. Kas ir upe? Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 42 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984238388
Anotācija: Upes izšuj pasauli raibu raibiem rakstiem, sadiedz stāstus un notikumus,
savieno vietas, laikus un cilvēkus. To straume var mūs aizgādāt uz tālām vietām, sapulcēt
kopā un atspirdzināt. Upes nomierina, biedē, iedvesmo, neļauj aizmirst. Monika
Vaicenavičiene (1991) ir starptautiskos konkursos augstu novērtēta lietuviešu ilustratore
un bilžu grāmatu autore. Grāmata “Kas ir upea” pasludināta par 2019. gada labāko
izzinošo grāmatu un skaistāko bērnu grāmatu Lietuvā, saņēmusi balvas vairākos prestižos
starptautiskos konkursos. Tā izdota jau 15 valodās. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Valters, Edgars. Pieklājīgais pūķis Justuss un princese Miniminnija. Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. 56 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934093333
Anotācija: Pūķi ir lieli un noslēpumaini, bieži daudzgalvaini un briesmīgi radījumi. Tiem
īpaši patīk princeses. Pūķim Justusam ir tikai viena galva, taču arī viņš ir milzīgs un
nepieciešamības gadījumā var nobiedēt. Tomēr parasti viņš ir laipns, atsaucīgs un
sabiedrisks, tāpēc kļūst par labu draugu skaistajai un gudrajai princesei Miniminnijai. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju latviešu un angļu valodā!

Skatīt šeit: http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/e-gramatas

