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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
DEMOGRĀFIJA. SOCIOLOĢIJA. STATISTIKA

Uz e-katalogu
Bruksa, Felisitija. Mēs esam dažādi. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 32 lpp.
ISBN 9789934095818
Anotācija: Ar ko mēs cits no cita atšķiramies? Un kas mums visiem ir kopīgs? Tie
ir tikai daži no daudzajiem jautājumiem, uz kuriem sniegtas atbildes šajā
aizraujošajā grāmatā, kas mudina aizdomāties, cik mūsu pasaule ir daudzveidīga
un brīnišķīga. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

FOLKLORA

Uz e-katalogu
Uzmini nu! Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2021. 56 kartītes.
ISBN 9789934087127
Anotācija: Komplektā ir 56 kartītes ar latviešu tautas mīklām un to atminējumiem.
Katras kartītes vienā pusē ir mīklas teksts, bet otrā – atminējums un izteiksmīga
ilustrācija. Mīklu spēli var spēlēt gan vienatnē, gan ģimenes un draugu lokā, gan
kopā ar klasesbiedriem. Ja mīklu minēšana vēl neveicas, tad atminējumu var
ieraudzīt zīmējumā. Spēlēt var pēc pašu izdomātiem noteikumiem. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

Saturā: Cilvēks ; Uzturs ; Iedzīves priekšmeti, darbarīki ; Apģērbs, apavi, aksesuāri
; Dzīvnieki.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA.
FIZIOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Vudgeita, Vikija. Noslēpumainais miegs. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 72 lpp.
ISBN 9789934096631
Anotācija: Vai zināji, ka miegā nevar nošķaudīties? Ka guļ ne vien dzīvnieki, bet arī
augi? Grāmata iepazīstina ar brīnumaino miega pasauli, atklāj daudzus
interesantus faktus un palīdz rast atbildes uz jautājumiem par šo tik būtisko
cilvēku dzīves sastāvdaļu. - Alfabētiskais rādītājs: 70.-71. lpp.

MĀJDZĪVNIEKI

Uz e-katalogu
Meistere, Ilze. Mammū-ū, gribu sunīti! Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 51, [1] lpp.
ISBN 9789934092800
Anotācija: Gandrīz katrā ģimenē ir atskanējis klasiskais: "Lūdzu, lūdzu, mammīt
(tēti), es gribu sunīti (kaķīti, zivtiņu...)!" Ja arī jūs esat pārdomās par to, vai ir īstais
laiks, vai vispār vēlaties iegādāties kādu dzīvnieciņu un vai jūsu mājoklis un
ikdienas paradumi ir piemēroti tik svarīgam solim, šī būs īstā grāmata, kas palīdzēs
tikt skaidrībā. Ja jūsu mājās mīļdzīvnieks jau ir, šī koši, asprātīgi un mīļi ilustrētā
grāmata lieliski izklaidēs un ļaus pārliecināties, ka esat rūpīgi saimnieki savam
mīlulim. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
SARĪKOJUMI. DEJAS. ROTAĻAS. SAISTOŠĀ ZINĀTNE

Uz e-katalogu
Antiņa, Ināra. Bērnistaba. 365 radošas idejas zinātkāriem bērniem. Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. 432 lpp.
ISBN 9789934097027
Anotācija: "Bērnistaba" ir Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio interneta projekts
bērniem, kuri mācās pazīt burtus, ciparus, apgūst vārdus, iepazīst dažādas norises
sabiedrībā un dabā, apgūst jaunas prasmes. Krājumā ir 365 idejas - katrai dienai
pa aizraujošai nodarbei, lai bērna dienu padarītu izzinošāku un interesantāku,
gūstot jaunas iemaņas, zināšanas un pieredzi.

Uz e-katalogu
Loģikas spēles. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 64 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934095825
Anotācija: Grāmatā ietvertas loģikas spēles un āķīgi uzdevumi tava prāta
treniņam. Ik dienu izpildi kaut dažus uzdevumus un atkārto tos, kuri tev šķita
pārāk sarežģīti. Drīz vien tu jau brīnīsies par savām domāšanas spējām, kā arī gūsi
prieku, pastāvīgi nodarbinot prātu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Matemātikas spēles. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 64 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934095832
Anotācija: Grāmatā ietvertas matemātikas spēles un āķīgi uzdevumi prāta
treniņam. Ik dienu izpildi kaut dažus uzdevumus un atkārto tos, kuri tev šķita
pārāk sarežģīti. Drīz vien tu jau brīnīsies par savām matemātikas spējām, kā arī
gūsi prieku, pastāvīgi nodarbinot prātu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Laukmane, Maija. Ziemas grāmatiņa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 62, [1] lpp.
ISBN 9789934098000
Anotācija: Ziema ir ļoti bagāts gadalaiks. Tajā risinās tik daudz ievērojamu notikumu puteņu gaudošana un lāsteku pilēšana, pikošanās un slidošana, bļitkošana un slēpošana,
blēņas un sirdsdarbi. Ziemā dzīvo paši skaistākie gada svētki, un dzejā atklāts, kā saglabāt
prieku, ko tie atnes. Jāatzīmē, ka grāmatas ilustrācijas veidojuši Talsu Mākslas skolas un
Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi skolotāju Ineses Mīlbergas, Ineses
Križanovskas un Aijas Gūtmanes vadībā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Grāmatu
ilustrējuši Talsu Mākslas skolas un Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Uz e-katalogu
Logina, Renāte. Velc, pelīte! Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 27 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934095382
Anotācija: Brīnišķīga grāmatiņa, kas mazulim vakarā palīdzēs nomierināties un
iemigt. Lielisks papildinājums ir ieskaņotā dziesmiņa ar grāmatas mākslinieces
Renātes Loginas vārdiem. Varbūt arī tev ienāk prātā kāds jauns pantiņš senai
dziesmiņai?. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Ozola, Daila. Klik - klik! Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 41 nenumurēta lpp.
ISBN 9789934098574
Anotācija: Šī jaukā grāmatiņa ir reizē izklaidējoša un izzinoša. Tās autore Daila
Ozola un māksliniece Agate Lielpētere aicina uzmanīgāk paraudzīties apkārt,
saskatīt un atpazīt putnus, kas arī ziemā dzīvo mums līdzās. Vai tu zini, kurš ir
Latvijas mazākais putniņš?. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Stāraste, Margarita. Pasakaini sniegi snieg. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 35, [1]
lpp.
ISBN 9789934098147
Anotācija: Margaritas Stārastes sarakstītā un ilustrētā brīnišķīgā pasaka ir
aizraujošs stāsts par dāvanu garo ceļu no Ziemassvētku vecīša darbnīcas līdz
katram bērnam, kurš vēl tic Ziemassvētku vecītim. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - "Grāmata sagatavota pēc apgāda "Annele" 2005. gada izdevuma"-Titullapas otrā pusē.
Uz e-katalogu
Svaža, Ruta. Sniegavīrs palīgs. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 29 lpp.
ISBN 9789934096686
Anotācija: Klāt Ziemassvētki, bet mazā Baiba zina, ka nedrīkst satikties ar
draugiem un iet ciemos. Tikai uz upi, mežu un jūru. Vai dzīvoties pagalmā. Jo
aizvien plosās nejaukais vīruss – gluži kā daudzgalvains pūķis. Sirsnīga, asprātīga
un ļoti aktuāla grāmata par šo laiku citādajiem Ziemassvētkiem. Tā ne tikai izklaidē
un iepriecina, bet arī rosina uz sarunu: ar ko Ziemassvētku laiks atšķiras no pārējā
gada ritējuma? Ko nozīmē palīdzēt citiem, un kā to vislabāk izdarīt?. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Švarca, Sandra. Suņu mamma. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 92, [3] lpp.
ISBN 9789934097003
Anotācija: Par saviem stāstiem "suņu mamma" saka: "Šajā grāmatā lasītājs varēs
atrast gan smieklīgus, gan ne tik jautrus mazstāstiņus par suņiem (un ne tikai),
kuri tā vai citādi ir piedalījušies manā dzīvē, būdami gan ģimenes locekļi, gan
vienkārši zināmi vai pazīstami dzīvnieki. Es stāstīšu par viņiem, mēģinot jums
atklāt jaunu, bagātīgu pasauli, ja vēl neesat to iepazinuši". Šī ir īsta ģimenes
grāmata, kura būs saistoša dažādu paaudžu lasītājiem.

Uz e-katalogu
Tilaks, Dzintars. M + A. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 95, [1] lpp.
ISBN 9789934097287
Anotācija: Marts mācās 6. klasē, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar rīkoties kā
pieaudzis. Iespējams, ka īsti bruņinieki, džentlmeņi vai godavīri savos zēnu gados
ir bijuši mazliet neprātīgi, gatavi īstenot vistrakākās idejas. Un ir arī viņa - kāda
svešiniece, kurai ir jāpalīdz un, kura kļūst par savējo Marta nelielajā komandā. Tā
sākas piedzīvojumi, kad ir gan jānotic, jāizseko un jānovēro, gan jāstājas pretim
ļaunumam. - 4.-6. kl.

Uz e-katalogu
Zusta, Zane. Labrīmes, kas mudina bērnu izaugt par labu cilvēku. Rīga : Zvaigzne
ABC, [2021]. 60, [1] lpp.
ISBN 9789934095023
Anotācija: "Mazus dzejolīšus, kas padara ikdienu jaukāku, mani mudināja sacerēt
dēli Gustavs un Patriks. Tāpēc šī grāmata ir veltījums viņiem! Audzinot bērnus,
atklāju, ka rotaļīga rīme raisa smaidu un ar to dzīve piepeši šķiet daudz skaistāka.
Izmēģiniet!" - saka Zane Zusta. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Ārčere, Mendija. 5 minūtes. Vakara pasaciņa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 48 lpp.
ISBN 9789934095313
Anotāciia: Šajā grāmatā tevi gaida daudz brīnumainu piedzīvojumu kopā ar vakara
pasaciņu varoņiem - pūķīšiem, kam nenāk miegs, tīģerīti, kas pazaudējusi balsi, pelīti
Magonīti un citiem. Sešas košas ilustrētas brīnumpasakas uzbur omulīgu vakara noskaņu.
- Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.

Uz e-katalogu
Beikere, Lora. 5 minūtes. Pasaciņa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 48 lpp.
ISBN 9789934095337
Anotācija: Šajā grāmatā tevi gaida brīnumaina mākoņu pasaule, milzīgi milži, pūķi,
kam prāts nesas uz blēņām un daudz fantastisku notikumu. Sešas koši ilustrētas
brīnumpasakas uzbur omulīgu vakara noskaņu. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Tulkots no angļu valodas.

Uz e-katalogu
Džoisa, Melānija. 5 minūtes. Brīnumpasaciņa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 48 lpp
ISBN 9789934095320
Anotācija: Šajā grāmatā trīs attapīgi sivēntiņi, Pelnrušķīte, Džeks un daudzi citi labi
pazīstami pasaku tēli piedzīvos ne vienu vien aizraujošu mirkli. Sešas koši
ilustrētas brīnumpasakas uzbur omulīgu vakara noskaņu. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
Uz e-katalogu
Flečers, Toms. Ziemsvētkuzaurs un Ziemas ragana. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
417, [2] lpp.
ISBN 9789934096730
Anotācija: Viljama Tuntuļa dzīvē tūlīt atkal iesprauksies maģija. Ieliec tosterī
apaļmaizīti, un atgriezīsimies Ziemeļpolā, kur sastapsim Ziemsvētkuzauru visneparastāko dinozauru, kurš velk kamanas, kas pieder Ziemassvētku vecītim īstajam un vienīgajam, kurš Ziemassvētku vakarā apceļo pasauli un izvadā
dāvanas, pateicoties... Ziemas raganai - noslēpumainai un maģiskai ledus būtnei,
kurai piemīt apbrīnojamas spējas apturēt laiku. Un, kad Viljams uzzina, ka uz
spēles ir Ziemassvētku liktenis, viņam un Ziemsvētkuzauram ir jāriskē ar visu, lai
tos izglābtu. - 4.-6. kl.
Uz e-katalogu
Kasalisa, Anna. Pelēns Peksis Ziemassvētkos. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 26
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934094033
Anotācija: Peksis ir mīļš un jauks pelēns, bet viņš dara tādus pašus nedarbus kā
cilvēkbērni. Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, un Pelēna māmiņa zina, ka šis ir
īstais laiks, kā iemācīt viņam kļūt līdzjūtīgam un devīgam. Šī sirsnīgā grāmata
palīdzēs katram mazam "pelēnam" saskatīt laiku un vietu, kurā kādam vajadzīgs
atbalsts un palīdzība. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata. 16. Trāpīts! Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 217,
[1] lpp.
ISBN 9789934098567
Anotācija: Gregs un sports nekādi nesader kopā. Pēc neveiksmīga starta Sporta
dienā Gregs nolemj beigt savu sportista karjeru. Tomēr viņa mamma neatlaidīgi
mudina dēlu pamēģināt vēl, tāpēc viņš negribīgi piesakās uz pārbaudījumiem
basketbolā. Gluži negaidīti Gregs iegūst vietu vienā no pilsētas komandām un
kopā ar jaunajiem biedriem sāk sezonu. Kādā spēlē izšķirošā brīdī bumba nonāk
tieši Grega rokās. Vai viņš spēs trāpīt grozā vai arī palaidīs savu slavas mirkli
garām?. - 4.-6. kl.
16. Trāpīts!.

Uz e-katalogu
Roulinga, Džoanna. K. Dziesminieka Ķestera pasakas. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
129, [2] lpp.
ISBN 9789934096761
Anotācija: "Dziesminieka Ķestera pasakas" jau gadsimtiem ilgi bijušas iemīļota
vakara lasāmviela neskaitāmās burvju ģimenēs. Asprātīgi izstāstītas, šīs piecas
valdzinošās pasakas ar ņipro, ironisko humoru, ko lasītāji jau pazīst no Harija
Potera sērijas, kaut ko iemācīs gan bērniem, gan viņu vecākiem. - 4.-6. kl. - "No
oriģinālā rūnu raksta tulkojusi Hermione Grendžera ; ar prof. Baltusa Dumidora
piezīmēm"--Titullapā.
Uz e-katalogu
Skaistākās klasiskās pasakas. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 109, [2] lpp.
ISBN 9789934097997
Anotācija: Grāmatā apvienotas latviešu mākslinieces Agijas Stakas krāšņi
ilustrētas sešas pasakas. Tā būs atkaltikšanās ar jau iemīļotajiem pasaku tēliem –
trim sivēntiņiem, Sarkangalvīti, vilku un septiņiem kazlēniem, briedēnu Bembiju,
un varbūt arī ar vēl neiepazītiem pasaku varoņiem. - Pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Tulkots no vācu un angļu valodas.
Trīs sivēntiņi / Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese
Pelūde. Laimīgais briedēns Bembijs / Fēliksa Zaltena sarakstīto grāmatu
pārstāstījusi Inese Pelūde. Lidojošais zilonēns Dambo / Helēnas Eibersonas
sarakstīto grāmatu pārstāstījusi Inese Pelūde. Sarkangalvīte / Jākobs Grimms,
Vilhelms Grimms ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelūde. Vilks un septiņi kazlēni
/ Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelūde. Ansītis
un Grietiņa / Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms ; tulkojis Ernests Birznieks-Upīts.
Uz e-katalogu
Starobiņeca, Anna. Mango dievi. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 300, [4] lpp.
ISBN 9789934096662
Anotācija: Piektā grāmata par noziegumiem, kurus izmeklē Tālmeža policists
Āpsis Vecākais, Āpškāns un Grifs Maitēdājs. Tālmeža policijas darbinieki dodas
komandējumā uz Āfrikas savannu, lai izmeklētu Teiksmaino Žirafju jaundzimušā
mazuļa nolaupīšanu. Nāves briesmas viņiem draud nepārtraukti, jo Tālais
Skrajmežs nežēlo nevienu. Tomēr policisti neatkāpjas grūtību priekšā. Viņi veic
izmeklēšanu pēc taisnīguma principiem. Taču ar šīs sarežģītās lietas atrisināšanu
viss vēl nebeidzas. Ir jāatklāj skarbā patiesība Skrajmeža zvēriem, bet vietējai varai
tā itin nemaz nav vajadzīga. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Šeflers, Aksels. Pīps un Pūzija. Draudzīgais gliemezis. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
25 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934094644
Anotācija: Kad Pūzijas trokšņainās rotaļas pārbiedē Pīpa gliemezīti, Pīps ļoti
sadusmojas uz draudzeni. Bet tad kāds rijīgs putns mēģina gliemezi nolaupīt, un
draugi saprot, ka dažreiz ir patiešām labi sacelt lielu troksni. Šī jaukā grāmatiņa
vēsta, cik svarīgi ir novērtēt vienam otra atšķirības. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Uz e-katalogu
Скуратова, Елена. Рижские съедобные сказки. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 71,
[1] lpp.
ISBN 9789934095542
Anotācija: Что ты знаешь о Риге? Какая она? Большая и шумная. Древняя.
Важная. Красивая. А может ли Рига быть вкусной? «Рижские съедобные
сказки» – это необычное погружение в жизнь города, его историю, культуру
и праздники, знакомство с которыми можно продолжить на кухне, готовя
вместе с детьми одно из лакомств со страниц книги. Волшебные,
романтичные, полные приключений сказки будут с удовольствием читать и
дети, и взрослые – каждый найдёт в книге свою любимую. Герои научат
детей ответственности, честности, решительности, скромности, доброте,
щедрости, а самым маленьким помогут легче засыпать. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Nosaukums latviešu valodā: Rīgas ēdampasakas.

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

