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Heters, Klaids. Radi ar kodu : izveido savu mājaslapu / Klaids
Heters ; ilustrāciju autors Gerijs Lukens ; dizaina autors Medokss
Filpots ; redaktore Antra Jansone ; [no angļu valodas] tulkojusi
Santa Strēle-Ivbule. - Rīga : Egmont Publishing, [2017]. - 93, [1]
lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - CODERDOJO ir starptautisks
programmētāju klubs, kurā apvienojas jaunieši, lai, kopā
darbojoties, aizraujoši pavadītu laiku un uzlabotu savas
programmēšanas prasmes. Šajā rokasgrāmatā tu iemācīsies izveidot
savu mājaslapu, izmantojot HTML, CSS un JavaScript, un
uzzināsi, kā kopā ar draugiem uzsākt pašiem savu CODERDOJO
NANO. Izveido savu mājaslapu. - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Create with
code. - Virstitulā: CoderDojo.
Ferndons, Džons. Iepazīsti lietas! : kas notiek, kad tu ieslēdz
fēnu? Kad tu izmet dzeramo limonādes bundžiņu? Kad tu uzlādē
mobilo telefonu? / Džons Ferndons, Robs Bītijs ; no angļu valodas
tulkojis Gundars Kalns ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017. - 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Alfabētiskais rādītājs:
80. lpp. - Bagātīgi ilustrētajā grāmatā sīkāk apskatīti dažādi
mehānismi un ikdienā lietotas ierīces, par kuru uzbūvi un darbību
mēs bieži vien pat neaizdomājamies, jo uzskatām to par
pašsaprotamu. Mazie cilvēciņi, ar kuriem ir pilnas šīs grāmatas
lappuses, zinātkārajam lasītājam parādīs, kā lidmašīna spēj
noturēties gaisā, kas notiek notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā
darbojas mikroviļņu krāsns, un vēl daudz ko citu. Tehnoloģiju
iepazīšana vēl nekad nav bijusi tik aizraujoša!. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Stuff you should know!. - "Kas
notiek, ja nospiež zvana pogu? Kā darbojas mobilais telefons?
Kāpēc ledusskapī ir auksts?" -- uz pirmā vāka.
Grossetete, Charlotte. Saki, kāpēc tā? : mazo bērnu lielie
jautājumi / teksts: Charlotte Grossetête ; tulkotājs Uldis Neimanis ;
ilustrācijas: Céline Chevrel, Yolande Damart, Mélanie
Grandgirard, Pascal Vilcollet. - [Rīga] : Madris, [2017]. - 127, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Ļoti bieži bērni vecākiem uzdod
sarežģītus jautājumus, uz kuriem nav vienkārši atbildēt, bet
nedrīkst arī neatbildēt. Šī grāmata ļaus bērniem un viņu vecākiem
pārdomāt svarīgus jautājumus un rast atbildes uz tiem. Grāmata
domāta jaunākā skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Dis pourquoi?.
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Čepmens, Gerijs. 5 mīlestības valodas Bērniem / Gerijs
Čepmens un Ross Kempbels ; no angļu valodas tulkojusi Antra
Lezdiņa ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(A/S "Poligrāfists"). - 234 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. Bibliogrāfija: [229.]-234. lpp. - Šajā grāmatā: gūsiet priekšstatu
par visām piecām mīlestības valodām; identificēsiet sava bērna
mīlestības valodu; varēsiet palīdzēt bērnam veiksmīgāk mācīties;
iemācīsieties izmantot mīlestības valodas, lai pozitīvi mainītu
bērna uzvedību; radīsiet pamatu beznosacījuma mīlestībai pret
savu bērnu. - Oriģinālnosaukums: The 5 love languages of
children.
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Segals, Kabīrs. Nauda : tās aizraujošā vēsture un ietekme uz
mūsu dzīvi / Kabīrs Segals ; no angļu valodas tulkojis Zigmunds
Šteins ; mākslinieks Aivars Plotka ; priekšvārda autors
Muhameds Junuss. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 301, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija:
[257.]-262. lpp. - Nauda visos laikmetos bijusi ne tikai
maksāšanas līdzeklis, bet arī mūsu civilizācijas sastāvdaļa, kas
ietekmējusi cilvēku domāšanu, uzvedību un dzīves apstākļus
vairāk, nekā to ikdienā apzināmies. Ņujorkas finansists un
vairāku lielisku populārzinātnisku grāmatu autors Kabīrs Segals
bijis ciešā saskarē ar naudu un ir pētījis tās vēsturi daudzus gadus,
meklējot atbildes uz saviem jautājumiem ekonomikā, bioloģijā,
psiholoģijā, antropoloģijā, reliģijā un mākslā. Šajā aizraujošajā,
pārdomas rosinošajā grāmatā viņš piedāvā palūkoties uz naudu kā
uz dzīvu būtni, kam piemīt prāts, miesa un dvēsele. - Oriģ. nos.:
Coined: the rich life of money and how its history has shaped us.
Špicers, Gerhards. Hiperaktīvs bērns un uzmanības deficīts :
UDHS un UDS : padomi mierīgākai ikdienai / Gerhards Špicers ;
no vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta. - [Rīga] : J.L.V., [2017].
- 95 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Ģimenes ABC). - Alfabētiskais
rādītājs: 94.-95.lpp. - Grāmatā vienkārši un viegli saprotami
pastāstīts par sindromu un parādītas tā ārstēšanas iespējas. Oriģinālnosaukums:
ADS
und
ADHS.
Saturā: Kas ir UDHS/UDS? Kā ir radies UDHS/UDS? Kā
jūtas bērni ar UDHS? Kā diagnosticēt UDHS/UDS? Ko darīt, ja
ir UDHS/UDS? Slimība vai apdāvinātība?.
Šternfelde, Ina. Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma
bērniem : metodiskais materiāls / Ina Šternfelde ; redaktore
Gunta Lejniece. - Rīga : Pētergailis, [2017] (Euroconnect). - 111
lpp., [4] lp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija:
111. lpp. - I. Šternfeldes metodiskajā materiālā apkopota pieredze
darbā ar bērniem, īpašu uzmanību pievēršot pirkstu un delnu
vingrinājumiem. Izdevumu var izmantot gan bērna vecāki, gan
skolotāji. Materiāls ir sakārtots pa tēmām tā, lai to ikdienas darbā
varētu izmantot pirmsskolas izglītības skolotāji. Materiāls ir

pielāgojams jebkuram bērna vecumam, atbilstoši viņa fiziskai,
psihiskai un sociālai attīstībai. - Metodiskajam materiālam ir
elektronisks pielikums, to var pasūtīt izdevniecības mājas lapā.
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Bunkšs, Imants, 1937-. Brīnumola : ērglēna Durberta stāsts /
Imants Bunkšs ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga :
Jumava, ©2017. - 63 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - I. Bunkša
dokumentālais vēstījums adresēts ne vien skolēnu vecuma
auditorijai, bet arī pieaugušajiem. Tajā stāstīts par ērgļu ģimeni, ko
pagājušajā gadā varēja vērot tiešsaistē - putniņa piedzimšana,
augšana, izdzīvošana, lidošana. Ērglis Durberts ir izaudzis un
acīmredzami pārvērties. No Vācijas saņemtās analīzes apstiprina, ka
Durberts nav vis puika, bet gan ērgļu meitene Durberta.
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Deinsa, Keitija. Kur rodas bērni? : pirmie jautājumi un atbildes /
ilustrējusi Kristīne Pima ; teksta autore Keitija Deinsa ; no angļu
valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - [12] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Šajā cieto
lapu grāmatiņā ar atveramiem lodziņiem bērns varēs noskaidrot, kur
rodas bērni, kā aug mazuļi un kas bērniem ir vajadzīgs. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Where do babies come
from?. - "Atver lodziņus un uzzini!" -- uz pirmā vāka.
Cilvēka ķermenis : kā darbojas organisms no galvas līdz papēžiem /
no angļu valodas tulkojusi Kristīne Stalte ; tulkojuma redaktors
Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 80 lpp. : ilustrācijas
; 28 cm. - Skaidrojošā vārdnīca: 78.-79.lpp. . - Rādītājs: 80. lpp. Bagātīgi ilustrētā, visai ģimenei paredzētā grāmata "Cilvēka
ķermenis" aizved lasītāju aizraujošā ceļojumā pa šo neparasti
komplicēto veidojumu, pa ceļam demonstrējot, cik lieliska un
iespaidīga ir cilvēka organisma uzbūve dažādos līmeņos – no
mikroskopiskajām šūnām līdz resnajai zarnai –, un sniedzot
pamatinformāciju par dzīvībai svarīgajiem orgāniem un to
funkcijām. Atklājot ķermeņa noslēpumus, grāmata dod atbildes pat
zinātkārākajiem interesentiem uz daudziem jautājumiem.
Informatīvie zīmējumi un shēmas ļoti uzskatāmi parāda cilvēka
ķermeņa uzbūves detaļas. Šķirstot šo grāmatu, lasītājs dosies
aizraujošā vizuālā ceļojumā un atklās, cik apbrīnojams patiesībā ir!.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Human body.
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Nikitenko, Sanita. Pirkstiņdarbi radošām meitenēm un puikām :
vienkārši rokdarbi visam gadam / Sanita Nikitenko ; Sanitas
Nikitenko zīmējumi un foto ; redaktore Ilze Sausiņa ; Vitas
Lēnertes vāka dizains ; Aigara Truhina foto. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 127 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. (Veiklo pirkstiņu skola). - S. Nikitenko grāmatā atrodamie vērtīgie
padomi, radošās idejas un viegli izmantojamās piegrieztnes noderēs
ikvienam, kas vēlēsies radīt brīnumu - ikdienišķu priekšmetu
pārvērst pasaku tēlā. Tu mācīsies griezt, līmēt un aplicēt, šūt un
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izšūt, vērt pērlītes, tamborēt un pīt, darināt traukus no papīra,
strādāt ar putuplastu un akmeņiem. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - "+ 80 piegrieztnes"-- uz pirmā vāka.
Saturā: Rudens darbiņi. Ziemas darbiņi. Pavasara darbiņi.
Vasaras darbiņi.
Kerols, Henrijs. Gribi fotografēt vietas? Izlasi šo! / Henrijs Kerols
; ilustrācijas: Carolyn Hewitson ; no angļu valodas tulkojusi
Kristīne Simsone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017 (Ķīna).). 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Oriģinālnosaukums: Read this
if you want to take great photographs of places. - Alfabētiskais
rādītājs: 126.-127. lpp.
Rinkule-Zemzare, Dzidra, 1920-2007. Vasariņa [notis] :
dziesmas bērniem / teksts, Dzidra Rinkule-Zemzare ; notis, Arvīds
Žilinskis ; ilustrāciju autore Margarita Stāraste. - Grāmata
sagatavota pēc 1958. gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.
- 39, [1] lpp. : notis. - Arvīds Žilinskis savas dzīves laikā sarakstījis
vairāk nekā 300 dziesmu bērniem un jauniešiem. Krājumā
“Vasariņa” iekļauta tikai neliela daļa – 21 dziesma, kuras nu jau
daudzus gadus ar prieku dziedājuši bērni skolās un bērnudārzos.
Visu dziesmu teksta autore ir Dzidra Rinkule-Zemzare. Grāmatas
sirsnīgās ilustrācijas veidojusi iemīļotā māksliniece Margarita
Stāraste. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Melodijas ar tekstu un
akordu simboliem.
Saturā: Ziedoņa koncerts. Vasariņa klāt! Jautra vizināšanās.
Taurenītis. Vasariņai skaisti rīti. Lietutiņš. Vilnītis. Pienenītes pūku
bērni. Krusa un saule. Laiks lidot. Runcis un bezdelīgas. Sienāzītis
- muzikants. Labi aug. Dzeņa kalve. Negaisā. Vistas bērni.
Zirneklītis auž. Jauna maize. Ķirsis. Sēņotāji. Vasariņa atvadās.
Veidele, Valida. Re, kā protu! [notis] : dziesmas pašiem
mazākajiem / Valida Veidele ; vāka dizaina autors Jānis Liepiņš. Rīga : RaKa, 2017. - 78, [2] lpp. : notis. - Krājumā ievietotais
mūzikas materiāls paredzēts kā palīglīdzeklis bērnu vokālo prasmju
attīstīšanai un pilnveidošanai. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Melodijas ar tekstu un akordu simboliem.
Saturā: I. Mazs, maziņš. II. Re, kā protu! III. Maza, maza
dziesmiņa.
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Aulmane, Dzintra, 1942-. Mazais jēriņš : [stāsts] / teksts,
ilustrācijas: Dzintra Aulmane ; redaktore Inese Pelūde ; Māras
Alševskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 29 lpp. : ilustrācijas ; 25 x 31 cm. - Māksliniece Dz.
Aulmane uzrakstījusi jauku un sirsnīgu stāstiņu pirmsskolas vecuma
bērniem par mazo Jēriņu un ilustrējusi to ar brīnišķīgiem
zīmējumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Kasparavičs, Ķēstutis. Īsi stāstiņi par lietām / Ķēstutis
Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi
Indra Brūvere ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016]
(Jelgavas tipogrāfija). - 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Īsi
stāstiņi). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Apie daiktus.
Trumpos istorijos.
Saturs: Trīs grāmatas. Tējas klubs. Kurpes. Strīds. Tualetes
stāsts. Uz plīts. Puķu trauks. Tintes pilspalva. Galds. Kamīns.
Krāns. Zobu birste. Spilvens. Saliekamais nazītis. Šausmīgs
atgadījums. Televizors. Krēslu sacensības. Matu griežamā mašīnīte.
Spogulis. Matu žāvētājs. Lampa. Lukturītis. Sienas pulkstenis.
Svece.
Kasparavičs, Ķēstutis. Īsi stāstiņi par dzīvniekiem / Ķēstutis
Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi
Indra Brūvere ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016]
(Jelgavas tipogrāfija). - 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Īsi
stāstiņi). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Apie gyvūnus.
Trumpos istorijos. - "Sastādījis Ķēstutis Kasparavičs no savām
grāmatām "Muļķīgi stāsti", "Īsi stāstiņi" un "Zemeņu diena"-Prettitullapā.
Saturs: Sargs. Mīlestības stāsts. Divi zaķi. Pingvīni. Pūce.
Čūska. Lidojošais kaķis. Žirafe. Ķengurs. Sacensības. Pelikāns.
Cūkas. Govs un aka. Sala. Makšķerēšana. Noslēpumainais viesis.
Dziedonis. Planēta. Grāmatu govs. Kurmis. Divi gliemeži.
Pīļstāstiņš. Pelīte un briesmonis. Mēness.
Kalninskis, Toms. Zaķa Garauša laimes zeme : [stāsts] / teksts un
ilustrācijas: Toms Kalninskis ; dizains: Natālija Kugajevska ;
redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - [23] lpp. : ilustrācijas ; 25 x 31 cm. - Mākslinieki T.
Kalninskis un N. Kugajevska sarakstījuši asprātīgu stāstiņu
pirmsskolas vecuma bērniem par neparastiem notikumiem mežā,
kas mainīja tā iedzīvotāju dzīvi. Tas papildināts ar interesantiem
zīmējumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Kavamura, Jajo. Pepe un Mille. Kas patīk Millei? / teksts,
ilustrācijas: Jajo Kavamura ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte
Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Vācija). - [10] lpp. :
ilustrācijas ; 16 cm. - Kaķu meitenītei Millei ļoti patīk zīmēt, lasīt,
atpūsties pie jūras. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Pepe & Milli. Das mag Milli. - "18+ mēneši" -- uz pirmā vāka.
Kavamura, Jajo. Pepe un Mille. Kas patīk Pepem? / teksts,
ilustrācijas: Jajo Kavamura ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte
Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Vācija). - [10] lpp. :
ilustrācijas ; 16 cm. - Suņu puikam Pepem ļoti patīk braukt ar riteni,
kārtot istabu, gatavot ēst un viņam patīk sniegs. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Pepe & Milli. Das mag Pepe. - "18+
mēneši" -- uz pirmā vāka.
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Kreituse, Anita, 1954-. Puika, kas zīmēja kaķus : pēc japāņu
pasakas motīviem / Anita Kreituse ; redaktore Olita Rause ;
tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 44, [7] lpp. :
ilustrācijas ; 31 cm. - Kādā mazā Japānas lauku ciematā dzīvoja
nabadzīgs, taču ļoti krietns un godprātīgs zemnieks ar gādīgu un
iejūtīgu sievu. Viņiem bija septiņi dēli, no kuriem jaunākais ik mīļu
brīdi nodevās zīmēšanai. Viņš zīmēja vienmēr un visur, turklāt tikai
un vienīgi kaķus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no:
Hearn, Lafcadio. Japanese fairy tales: the boys who draw cats.,
1898. - “Puika, kas zīmēja kaķus” ir grāmata, kurā vizuālais tēls
mijiedarbojas ar pasakas tekstu un ilustrācijas kļūst par patstāvīgu
grāmatas slāni un veido jaunu dimensiju, tādējādi rosinot
lasītāja/skatītāja fantāziju un dodot viņam iespējas personīgai
interpretācijai.
Laukos. Atver un uzzini! : grāmata ar lodziņiem / [ilustrācijas]:
Anna Sosso, Roberta Lonardi ; no angļu valodas tulkojusi Iveta
Ikale. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 29
cm. - Kas ir lauku saimniecība? Kā paiet diena īstos laukos? Kāda
tehnika strādā pļavā un tīrumā? Kāpēc jācērp aitas? Izlasot šo
brīnumjauko grāmatu ar atveramiem lodziņiem, tu uzzināsi, kā paiet
ikdiena īstā lauku saimniecībā, un atklāsi daudz interesanta par
lauksaimnieku darbu. Tu varēsi paviesoties stallī pie zirgiem,
ieskatīties kūtī un redzēt, kā saimnieks slauc gotiņu. Sakņu dārzā un
augļu dārzā noskaidrosi, kas tur aug un ko saimnieki dara ar
izaudzēto produkciju. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Farm.
Lielais galopa festivāls : [stāsts] / tulkojusi Santa Andersone ;
redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, 2013. - 32 lpp.
: il. ; 30 cm. - (My little Pony). - Pirmsskolas vecuma bērniem. "Šīs grāmatas pamatā ir animācijas seriāla "My Little Pony.
Friendship is magic" pirmās sezonas trešā epizode"--Titlp.
Mājās. Atver un uzzini! : grāmata ar lodziņiem / [ilustrācijas]:
Anna Sosso, Roberta Lonardi ; no itāļu valodas tulkojusi Iveta
Ikale. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 29
cm. - Kas dzīvo šajā mājā? Kādas telpas ir tajā? Kas atrodas katrā
telpā? Kā ģimene pavada dienu? Izlasot šo brīnumjauko grāmatu ar
atveramiem lodziņiem, tu iepazīsies ar Martas un Toma ģimeni,
ieskatīsies visās istabās, uzzināsi, kā iekārtota ģimenes māja, kur
novietotas dažādas ikdienā vajadzīgas lietas, un sapratīsi, kāpēc
Marta, Toms un viņu vecāki ļoti labi jūtas savās mājās. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Casa.
Mīļgrāmata maniem 3 gadiņiem / teksts, Rachel Elliot u.c. ;
ilustrācijas, Nicola Evans u.c. ; no angļu valodas tulkojusi Dace
Rudzīte ; atdzejotāja un redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017 (Ķīna). - 93 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Pavadiet
brīnišķīgus brīžus ar savu mazuli, kopā šķirstot un lasot šo grāmatu!
Katrā atvērumā atradīsiet viegli lasāmus stāstiņus, pasakas,
dzejolīšus ar burvīgām ilustrācijām, kas piesaistīs mazuļa interesi
un rosinās iztēli. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Collection of stories for 3 year olds.
Mīļgrāmata maniem 2 gadiņiem / teksts, Etta Saunders u.c. ;
ilustrācijas, Simon Mendez u.c. ; no angļu valodas tulkojusi Dace
Rudzīte ; atdzejotāja un redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017 (Ķīna). - 93 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Pavadiet
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brīnišķīgus brīžus ar savu mazuli, kopā šķirstot un lasot šo grāmatu!
Katrā atvērumā atradīsiet viegli lasāmus stāstiņus, pasakas,
dzejolīšus ar burvīgām ilustrācijām, kas piesaistīs mazuļa interesi
un rosinās iztēli. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Collection of stories for 2 year olds.
Skaistule un Briesmonis / Disney. - Rīga : Egmont Publishing,
2017. - [64] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - (Disney princeses.
Kinoklasika). - Izgudrotājs Moriss tiek atbrīvots no baisā briesmoņa
gūsta, jo viņa vietā nāk meita Roze. Bet dzīve apburtajā pilī,
izrādās, nav nemaz tik šausmīga, kā meitene to iztēlojusies. Viņa
iegūst jaunus draugus un iepazīst pils saimnieku no labās puses. Lai
lauztu burvestību, Briesmonim jāiemācas mīlēt un jātop iemīlētam.
Vai tas var notikt, pirms nobirst rozes pēdējā ziedlapiņa?
Paviesojies apburtā prinča pilī, kur tējkannas runā, karotītes dejo un
skaistā Roze atklāj, ka pirmais iespaids ne vienmēr ir patiess. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Beauty and the
Beast. - Teksts tulkots no angļu valodas.
Sofija Pirmā. Burvju svinības : [stāsts bērniem] / tulkojusi Eva
Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa ; Disney Enterprises, Inc. Rīga : EGMONT LATVIJA, 2014. - [33] lpp. : il. - (Disney. Sofija
Pirmā). - Mazās Sofijas māmiņa apprecējās ar karali, un tagad
meitenes dzīve rit pilī. Un kā jau karaliskā ģimenē pieklājas,
neiztikt bez ballēm. Šajā stāstā uzziniet, kas notiek, ja svinībās
piedalās arī burvji, un kāpēc Sofijai bija nepieciešama Sniegbaltītes
palīdzība. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Sofia the
First. The Enchanted Feast. - "Kopā ar Sniegbaltīti" -- uz pirmā
vāka.
Staka, Agija, 1969-. Āpsēns Pēcis negrib mazgāties / Agija Staka,
teksts un ilustrācijas ; redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 28, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30
cm. - Māksliniece A. Staka sarakstījusi jautru, aizraujošu un
pamācošu stāstiņu bērniem par āpsēnu Pēci un ilustrējusi to ar
krāšņiem zīmējumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Šukis, Daiņus. Ezītis, kurš mīlēja slepeni : notikumi jautrajā lauku
sētā / Daiņus Šukis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Madara Skudra
; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017
(Dardedze hologrāfija). - 42 lpp. : il. - Lietuviešu mākslinieka un
rakstnieka Daiņus Šukis jautrais stāsts "Ezītis, kurš mīlēja slepeni"
iepazīstinās bērnus ar jautrās fermas iemītniekiem un viņu
piedzīvojumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Ežys,
kuris mylejo slapta.
Šmahtls, Andreass H. Laimes pilna pasaule / Andreass H. Šmahtls
; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita
Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [24]
lpp. : il. ; 22 cm. - Ezītis Ruperts skriedams aizķeras aiz grubuļainas
koka saknes un nogāžas zemē tieši uz deguna, bet, dzerdams tēju,
apdedzina mēli un saplēš krūzīti... Ir dienas, kad neveiksmes seko
cita citai. Viņš dodas pie pelītes Tildītes, jo tā zina, kas draugam
jādara, lai drūmu un sliktu dienu pārvērstu saulainā un laimīgā. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Die Ganze Welt ist
Voller Glück.
Aberkrombijs, Džo. Sašķeltā jūra : triloģija / Džo Aberkrombijs ;
no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; vāka dizainu adaptēja
Ilze Isaka ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 463, [1] lpp. : karte. - Galvenā varone ir 16
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gadus vecā Dzelksne – kareivīga, ātra, spēcīga un nežēlīga meitene.
"Viņa ir kā skabarga pasaulei pakaļā", saka Brands – jauneklis, kura
dzīves moto ir "Dari labu, turies gaismā." Liktenis Dzelksni ievilina
bīstamos notikumos, viņa nonāk uz Dienvidvēja – Tēva Jārvi kuģa.
Nogurdinošajā ceļojumā viņai blakus stāv jaunais karavīrs Brands,
kurš ienīst slepkavošanu. Taču arī "gaismā turēšanās" īpašos brīžos
prasa drosmi, reizēm ne mazāku kā zobena cilāšana. - 10.-12.kl. Oriģ. nos.: Half the World. - "Puspasaules" ir fantāzijas žanra
triloģijas "Sašķeltā jūra" otrā grāmata.
2.daļa. Puspasaules.
Ibotsone, Eva. Kāds suns un viņa zēns / Eva Ibotsone ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Daina Grūbe. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s "Poligrāfists"). - 219, [5] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Hala vecāki ir bagāti. Viņu milzīgajā namā ir
smalki zīda aizkari, dārgi paklāji un ne miņas no mazākā puteklīša.
Taču zēna karstākā vēlēšanās ir iegūt pašam savu sunīti. – Suni? –
mamma ir sašutusi par dēla lūgumu. – Nemūžam! Padomā, kas par
ķēpu! Viss saskrāpēts, uz grīdas peļķes… Tomēr Hala dzimšanas
dienā notiek brīnums. Ieraudzījis “Ērto mājas mīluļu” aģentūrā
Kleksi, zēns saprot, ka ir atradis savu ideālo suni. Taču vecāki
noklusē, ka apķērīgais kucēns nepaliks viņa dzīvē uz visiem laikiem
– šis prieks zēnam sagādāts tikai uz vienu nedēļas nogali. Halam un
Kleksim nāksies pašiem meklēt iespēju, kā palikt kopā, pat ja tas
nozīmētu bēgšanu... - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: One Dog and His Boy.
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki : [stāsts] / Deizija
Medousa ; no angļu valodas tulkojusi Una Orinska ; redaktore
Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s "Poligrāfists").
- 104, [8] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Burvju mežā pūš vējš, jo
Grizeldas vētras pūķis ir sabojājis burvju vējdzirnavas "Jautrais
rats", kas kontrolē mežā vēju. Lilijai un Džesikai jāpalīdz mazajai
jūrascūciņai Rozijai Jautrītei izglābt gan viņas ģimeni, gan visu
Burvju mežu, pirms Grizelda to pārņem savā varā. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Magic Animal Friends.
Rosie Gigglepip's Lucky Escape.
8. Rozija Jautrīte.
Robertss, Deivids. Nevīža Bērtijs / [ilustrācijas]: Deivids Robertss
; Alans Makdonalds ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Poligrāfists). - 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Iepazīstieties ar
Nevīžu Bērtiju – zēnu, kuram ir tādi paradumi, no kuriem deguna
urbināšana ir pats nekaitīgākais. Lai gan viņš tiešām nav sevišķi
kārtīgs un pieklājīgs, viņam ir laba sirds un galva vienmēr pilna
nebēdnīgām idejām un trakiem plāniem. Ja kāds grib uzzināt, cik
viegli vai grūti nonākt nepatikšanās, nekur citur tam vairs nav
jāmeklē – katrā šīs grāmatas stāstiņā Bērtijs ir ķezā līdz ausīm. Lasi
par Bērtija idejām, kā atcelt uzlaboto skolas ēdienkarti, kā izmēģināt
smirdbumbu un kā nenokārtot suņu dresūras eksāmenu un saņemt
par to diplomu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Dirty Berty. Burp!.
. Atrauga!.
Saga, Zoji. Meitene tīmeklī dodas turnejā : romāns / Zoji Saga ;
tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont
Latvija, [2017]. - 335, [1] lpp. ; 23 cm. - Kad Noa uzaicina Peniju
līdzi savā Eiropas koncertturnejā, viņa ir sajūsmā par iespēju
pavadīt vairāk laika kopā ar savu rokdievišķo puisi. Bet mūziķa
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saspringtais grafiks, neatsaucīgie grupas biedri un greizsirdīgu fanu
draudu vēstules liek Penijai pārdomāt, vai viņa tiešām ir piemērota
dzīvei uz riteņiem. Meitenei ļoti trūkst ģimenes, labākā drauga
Eliota... un sava bloga "Meitene Tīmeklī". Vai Penija atradīs
līdzsvaru starp dzīvi un mīlestību, vienmēr esot ceļā? Vai arī zaudēs
visu, dzenoties pakaļ sapnim par ideālo vasaru?. - Oriģ. nos.: Girl
Online on Tour. - "Zoellas otrais romāns" -- uz pirmā vāka.
Vislabākais lācis pasaulē : grāmata, kurā mēs pavadām gadu kopā ar
Vinniju Pūku un iesaistāmies viņa piedzīvojumos Septiņjūdžu Mežā
/ Pols Braits, Braiens Siblijs, Džīna Vilisa, Keita Sondersa ; pēc
A.A. Milna stāstu par Vinniju Pūku motīviem ar Marka Bērdžesa
ilustrācijām E.H. Šeparda stilā ; no angļu valodas tulkojusi Zane
Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). 127 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Alana Aleksandra Milna stāstus par
Vinniju Pūku un viņa draugiem ir iemīļojušas daudzas bērnu un
viņu vecāku paaudzes jau kopš 1926. gada, kad pirmoreiz nāca klajā
grāmata par jauko lācīti ar zāģu skaidām galvā. Lai atzīmētu Pūka
deviņdesmito gadadienu, Pols Braits, Braiens Siblijs, Keita
Sondersa un Džīna Vilisa ir uzrakstījuši četrus jaunus stāstus,
veltīdami vienu katram gadalaikam, un tajos ir papilnam
piedzīvojumu un medus garšas. Katru stāstu ar sirsnību un atjautību
ilustrējis Marks Bērdžess, meistarīgi atdarinādams mākslinieku, kas
kļuva pazīstams kā “cilvēks, kurš zīmēja Pūku”, – Ernestu Hovardu
Šepardu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Best bear in all the world. - "Autorizēts turpinājums, 90. gadadienas
izdevums" -- uz pirmā vāka. . - Autori: Pols Braits, Braiens Siblijs,
Džīna Vilisa, Keita Sondersa.
Saturā: Rudens, kurā Pūks un Sivēns gatavojas sastapties ar
pūķi / Pols Braits. Ziema, kurā Mežā ierodas Pingvīns / Braiens
Siblijs. Pavasaris, kurā I-ā rodas aizdomas, ka Cits Ēzelis grib apēst
viņa dadžus / Džīna Vilisa. Vasara, kurā Pūks sapņo par Nīlas
Peldošajām Salām / Keita Sondersa.
Deivida, Ērika. Ledus sirds : mazais romāns / tulkojusi Linda
Kalna ; redaktore Antra Jansone ; ilustrējuši: Bils Robinsons,
Manuela Raci, Frančesko Legramandi, Gabriela Mata ; Disney. Rīga : EGMONT PUBLISHING, 2017 (tipogrāfija "ADverts"). 120 lpp. : ilustrācijas. - Dalībnieki sabraukuši no tāltālām pasaules
malām, lai mēģinātu gūt uzvaru Arendelas kausā – ikgadējās pajūga
braukšanas sacensībās, kas ved cauri kalniem un mežiem sniegotajā
karaļvalstī. Anna un Elza tajās piedalās pirmo reizi. Bet, kad kāda
komanda nolemj saīsināt ceļu, izvēloties ļoti bīstamu taku, māsas
kopā ar pārējiem sacīkšu dalībniekiem dodas glābt negodīgos
sāncenšus. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Anna &
Elsa. The Arendelle cup.
. Arendelas kauss.
Lokhārta, Emīlija. Puišu saraksts : [romāns] / Emīlija Lokhārta ;
no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Dzintra
Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, SIA, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). 213 lpp. - Labestības pilns, sirsnīgs stāsts par skolu. Par draudzību
un nodevību, par pirmo mīlestību un vilšanos, ko piedzīvo pusaugu
meitene Rū. Varbūt Rūbija kādam liks dusmoties, bet varbūt
pārsteigs un ļaus uz savu bērnu palūkoties redzīgākām acīm, ja esat
jau pieaugušo meiteņu kategorijā. Katrā ziņā, šī grāmata ir citāda un
tomēr par to pašu – cilvēciskām kaislībām, lai arī šīs kaislības vēl ir
ļoti jaunas un nepieredzējušas. Bet varbūt Rūbijā atpazīsiet sevi?. -
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7.-9.kl. - Oriģ. nos.: The Boyfriend List. - ''Puišu saraksts'' ir pirmā
grāmata sērijā par trakulīgo un sirsnīgo Rūbiju Oliveru. . - "15
puišu, 11 vizīšu, 4 keramikas vardes un es, 15 gadu vecā Rūbija
Olivera" -- uz pirmā vāka.
Pilkijs, Deivs. Dogmens : [komikss bērniem] / autors un ilustrators
Deivs Pilkijs ; krāsu mākslinieks Hosē Garibaldi ; no angļu valodas
tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Veronika Pužule. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 231, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Dog man.
Rigss, Rensoms. Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem : triloģija :
[romāns] / Rensoms Rigss ; no angļu valodas tulkojusi Ligita
Lukstraupe ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Daina
Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). – 458,
[1] lpp. : il. – Piedzīvojumi, kas aizsākās romānā ‘’Mis Peregrīnes
nams brīnumbērniem’’ un turpinājās grāmatā “Pilsēta bez
dvēseles’’, nonāk līdz aizraujošam atrisinājumam triloģijas
noslēguma daļā “Dvēseļu krātuve’’. Sešpadsmit gadus vecais
Džeikobs atklāj sevī jaunas un varenas spējas un drīz vien ienirst
gadsimtu dzīlēs, lai glābtu savus īpatnos draugus no pamatīgi
apsargāta cietokšņa. Šajā ceļā Džeikobu pavada Emma Blūma –
meitene ar liesmojošiem pirkstu galiem – un suns Edisons
Makhenrijs, kura deguns spēj saost nolaupīto bērnu pēdas. – 7.-9.kl.
– Oriģ. Nos.: Miss Peregrine’s Peculiar Children. Library of Souls.
– “New Yourk Times Bestsellers” – uz pirmā vāka.
3. Dvēseļu krātuve.
Kercdorfere, Bārbele. WhatsApp meitenes / Bārbele Kercdorfere
; no [vācu valodas] tulkojusi Irīda Miska ; vāka mākslinieciskā
noformējuma autore Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte. – Rīga : Lauku Avīze, 2017 (SIA “Latgales druka”). – 239,
[1] lpp. : ilustrācijas. – Bārbeles Kercdorferes romāniņā meitenēm
“WhatsApp meitenes” galvenās varones Marija Linna un Manū ir
tikpat saderīgas kā vaniļas saldējums ar avenēm. Abas labākās
draudzenes “WhatsApp” čatā apspriež visu, kas notiek viņu dzīvē, –
prieku, bēdas, dusmas, šaubas un mīlestību. Bet tad Marija Linna
iemīlas puisī, kurš viņai nav sasniedzams… Vai viņa var uzticēties
Manū? Vai draudzene tiešām sapratīs? Vai attiecības ar Patriku
neizšķirs abas meitenes?. – 7.-9.kl. – Oriģ. Nos.: Mädchen auf
WhatsApp.
Tekentrupa, Brita. Laika noskaņas / Brita Tekentrupa ; no vācu
valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Olita Rause.
– Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). –
158, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. – Lietus nes svētību, taču sirds
iesilst, ja pēc tam atkal uzspīd saule un peļķes iezaigojas visās
varavīksnes krāsās. Sutīga vasaras diena nereti beidzas ar pērkona
negaisu, bet sārta vakarblāzma sola labu laiku…. – 7.-9.kl. – Oriģ.
Nos.: Alle Wetter. – 2016. gadā nominēta Vācu jaunatnes literatūras
prēmijai un saņēmusi Bologna Ragazzi īpašo balvu. – Rādītājs:
[160.] lpp.
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts. Nebaidies! : [stāsts] /
Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Līga Lediņa. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 65, [6] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokossnuss. Hab keine
Angst!.
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Vīdmarks, Martins. Zelta noslēpums : [stāsts jaunākā skolas
vecuma bērniem] / [teksts]: Martins Vīdmarks ; [ilustrācijas]:
Helēna Villisa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ;
redaktore Anda Brazauska. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). – 89, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – (Lases un Majas
detektīvaģentūra). (Lase un Maja). – Vallebijas bankā uz vienu
nakti novieto 250 kilogramus tīra zelta. ‘’Viss noteikti būs kārtībā’’,
policijas komisārs pievakarē mierina satraukto bankas direktoru.
Taču no rīta zelts ir pazudis! Naudas glabātavā atrodas vien divas
tukšas kastes un vēstule, kurā teikts, ka bankas darbinieki ir saņemti
par ķīlniekiem... – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
Oriģinālnosaukums: Guldmysteriet.
Lāgerkranca, Rūse. Dzīve Dunnes skatījumā : ceturtā grāmata par
Dunni : [stāsts] / Rūse Lāgerkranca, Ēva Eriksone ; no zviedru
valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Gundega Sēja. –
Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s “Poligrāfists”). – 105, [7] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. – Šis ir Dunnes pirmais vasaras brīvlaiks un
līdz šim – visjaukākais. Viņa var būt kopā ar savu draudzeni Ellu
Frīdu jūrā uz salas. Tur ir tik labi kā nekur citur. Un katru vakaru
viņa pa telefonu runājas ar savu tēti. Bet tad kādu dienu viņš atbrauc
uz salu un viņam līdzi ir pārsteigums Dunnei. Tikai tieši šādu
pārsteigumu Dunne nav vēlējusies... – Jaunākā skolas vecuma
bērniem. – Oriģ. Nos.: Livet Enligt Dunne. – Ceturtā grāmata par
Dunni.
Stiltons, Džeronīmo. Diena Siera skolā : [stāsts] / Džeronīmo
Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna
Pitkevica ; ilustrācijas: Francesco Barbieri. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 117 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Stāsti,
gardi kā siers ; 13). - Diena siera skolā. Šai vajadzēja būt īpašai
dienai, jo biju ielūgts Bendžamina skolā, lai pastāstītu par savu
rakstnieka darbu. Tomēr jau no paša rīta viss gāja šķērsām, sākot ar
modinātāju, kas nozvanīja daudz par agru! Izrādījās, ka rāmas
dienas vietā mani gaida īsts piedzīvojums. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Edgāra, Silēna. 14-14 / Silēna Edgāra, Pols Beorns ; no franču
valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; [literārais konsultants Dens
Dimiņš ; mākslinieks Mārtiņš Zutis]. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
©2017 (Jelgavas tipogrāfija). – 250, [5] lpp. : karte ; 21 cm. –
Adriēnam un Adrianam ir trīspadsmit gadu. Abi dzīvo vienā
apkaimē Francijas ziemeļu reģionā Pikardijā un abiem ir vienas un
tās pašas raizes: skola, ģimene, meitenes... Taču abus šķir laiks:
Adriēns dzīvo 2014. gadā, savukārt Adrians – 1914. gadā.
Pateicoties pie mājas uzstādītai noslēpumainai pastkastītei, zēni
nejauši uzsāk saraksti, kas vēlāk pārvēršas īstā draudzībā. Diemžēl
Adrians vēl nenojauš, ka pēc pāris mēnešiem sāksies Pirmais
pasaules karš un viņa dzimtais ciems tiks izpostīts... – 7.-9. kl.
Santinī, Bertrāns. Jārks : briesmonis gardēdis / Bertrāns Santinī ;
ilustrējis Lorāns Gapaijārs ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele
; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Alise
Šnēbaha. – [Rīga] : J.L.V., 2017. – 76, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
– Viņš dievina bērnus! No visiem Briesmoņu veidiem, kas mudž uz
Zemes, visizplatītākā suga ir Cilvēks. Tomēr pastāv arī cita suga,
retāka un mazāk zināma, - Jārks. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
– Oriģ. Nos.: Le Yark. – “12+” – uz pirmā vāka.
Dreika, Dagnija, 1951-. Mūsu krasta sāgas : proza bērniem /
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Dagnija Dreika ; māksliniece L.Rimicāne. - [Jūrmala] : Apgāds
"Daugava", 2016. - 72, [2] lpp. : il. - Grāmata stāsta par vikingu
laikiem Kurzemes krastā, tās galvenais varonis ir lībiešu puisēns
Sarmis, kas audzis pie šiem jūrasbraucējiem, tos iepazīdams. - 4.6.kl. - Godalgota konkursā "Baltā Vilka grāmata - latviešu
oriģinālliteratūra bērniem".
Saturā: MORUKALVI LĪDZINIEKS. Piknu sieva Tarapita un
Saltkurpe no Kīelas. Viesulis Daudzvārdis. Vadītājs Viedīkšlis un
kuģa gars Potormans. Desmitkurpja zābaki. SĀGA PAR JŪRAS
KĀZĀM. Jūrasmāte, kas aizgājusi. Ziņas Vējzemes saimniecei.
Mājas garu Gāgankari. BURVĪGAS SABŪŠANAS. Niklāvdiena Zirgu diena. Bārbanu dzīšana. Deviņas straumes. GĀDNIEKGARS
HALDJASI. Rūnas, ak, rūnas. Nāvesvīrs, Smilšuvīrs. Miega māte,
vārdā Made, un drudzis. UOCIS - GLUDENĀ ČŪSKA. Ķirminu
vārdi. Atmiņas bubulis, saukts Pusa. Vējš un ūdens.
Lasenberga, Dace. Pieci kaķi, trīs peles un vēl viskautkas... :
bērniem lasāmas, skatāmas pasakas / Daces Lasenbergas teksts un
ilustrācijas. - Rīga : Avots, 2017. - 86, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
- Grāmatiņā apkopotas 10 D. Lasenbergas ritmiskās pasakas ar
pašas autores ilustrācijām. Reizēm pasaciņas darinātas kā dzejolis
bērniem ar atskaņām, bet nereti – kā ritmisks stāstījums, kurā vārdi
atskaņojas nevis rindiņu beigās, kā tradicionāli ierasts, bet,
piemēram, to viducī. Šāda izteiksmes forma lieliski attīsta bērna
valodas un ritma izjūtu, kā arī rosina radošu domāšanu. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Saturā: Pieci kaķi, trīs peles un... ; Apburtās pasakas ; Zaķēns,
kurš neklausīja savas ausis ; Rūķis un gudrais Sams ; Mākonis un
Mēness ; Kurpītes ; Saule un Saulesriets ; Vilka dziesma ;
Naktstauriņu dejas ; Pasaka par Murmuli.
Laukmane, Maija. Par ko sapņo 7 vārnas : dzejoļi / M. Laukmane
; māksliniece Antra Auziņa-Bajāre ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 40, [4] lpp. : ilustrācijas ; 24
cm. - M. Laukmanes dzejoļu krājums māca mīlēt, sargāt, pamanīt,
domāt, piedot, runāt, jautāt, nebūt vienaldzīgam, palīdzēt. Māca –
nemācot. Māca caur iztēli un fantāziju. Lasot dzejoli, bērns
nesaņem burtisku izziņu, pamācību un lietišķu skaidrojumu par
lielo, plašo un nepārtraukti apgūstamo pasauli, taču saņem impulsu.
Dzejolis ir kā mazs, acīm neredzams mozaīkas stikliņš, un bērns,
dzejoli nevis vienkārši izlasījis, bet domās tajā reāli piedalījies,
stikliņu ieliek ļoti nozīmīgajā Lielo Pasauli Izzinošajā Gleznā. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Nemiera, Linda. Kaķa koncerts : fantāzijas romāns / Linda
Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone.
– Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). – 332, [1] lpp. ;
21 cm. – L. Nemieras romānā tuvojas pavasaris, un sētas kaķi uzsāk
skandināt savas mīlas balādes. Problēmu risinātājs Ingemārs Bomis
pamanās Leonīdai gan izlīdzēt, piesolot bagātīgu atlīdzību, gan
iesaistīt jauno sievieti bīstamā spēlītē. Viņai būs jāpierāda, ka ne
tikai suņi ir lieliski pēddziņi, bet arī kaķi var palīdzēt atrast
pazudušas personas. Leonīda arī meklē atbildi uz jautājumu, kas jau
gadsimtiem ilgi nodarbinājis zinātniekus un filozofus, - kas ir
dvēsele?. – “Romānā “Kaķa koncerts” turpinās grāmatās “Kaķa
lāsts” un “Kaķis maisā” aizsāktie divdabes Leonīdas Fēliksas
dēkainie piedzīvojumi” – uz pēdējā vāka.
Parvela, Timo. Pauls spēlē futbolu : [stāsts] / Timo Parvela ;
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mākslinieks Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda
Peldekse ; redaktore Oļesja Burkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC,
©2017 (Poligrāfists). – 106, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. – Pauls
grib dibināt pats savu futbola komandu. Viņš vēlas savervēt Mesi,
Ronaldu un Zlatanu, lai gan ar viņiem ir diezgan grūti sazināties.
Par laimi, Paulam rodas jauni draugi, ar kuriem, iespējams, izdosies
izveidot komandu. Tomēr vai trīskājains suns, deviņdesmit gadus
vecais kaimiņš Eino un bezpajumtnieks pudeļu vācējs ir tie labākie
spēlētāji?. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Paten
jalkapallokirja.
Sārs, Anti. Tā iet mūsu lietas : [stāsts] / Anti Sārs ; ilustrācijas
zīmējis Alvars Jāksons ; no igauņu valodas tulkojusi Maima
Grīnberga ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Villu Koskaru. –
[Rīga] : Liels un mazs, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). – 132, [4] lpp.
: ilustrācijas ; 24 cm. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
Oriģinālnosaukums: Kuidas meil asjad käivad.
Turtšaninova, Marija. Marēsi : Sarkanā klostera hronikas / Marija
Turtšaninova ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ;
redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Gita Treica. – Rīga :
Pētergailis, [2016] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). – 203 lpp. :
ilustrācija, karte ; 22 cm. – Romāna sižets risinās izdomātā Mēnosas
salā, kurā atrodas Sarkanais klosteris. Marēsi ir klostera iemītniece,
kas tur ir nokļuvusi tāpat kā daudzas citas meitenes, bēgot no bada,
vajāšanas vai kādas citas nelaimes. Sarkanajā klosterī valda ideāla
matriarhāla sabiedrība ar brīvu atmosfēru, kas mudina iemītnieces
pievērsties savu talantu attīstīšanai un zināšanu iegūšanai. Klostera
mierīgā dzīve tiek pārtraukta un satricināta kādā pavasara rītā. Salā
ierodas jauna meitene Jaī, kura bēg no sava tēva un glabā tumšus
noslēpumus, kuri apdraud Sarkanā klostera pastāvēšanu. – 7.-9.kl. –
Oriģ. Nos.: Maresi. Krönikor från röda klostret. – Grāmata 2014.
gadā saņēmusi Somijas Jauniešu literatūras galveno balvu –
Finlandia Junior-Vinnare 2014.
Murakami, Haruki. Savādā bibliotēka : pasaka / Haruki
Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore
Anota Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (SIA PNB Print).
– 94, [2] lpp. : ilustrācijas. – Ejot mājās no skolas, gados jaunais
lasītājs aizdomājas par nodokļu iekasēšanas sistēmu Osmaņu-turku
impērijā. Tāpēc viņš iegriežas līdzās esošajā pilsētas bibliotēkā, lai
noskaidrotu, vai šādas grāmatas tur ir atrodamas. Tā ir viņa pirmā
pieļautā kļūda. Ērmīga izskata vecs vīrs viņu aizved uz īpašu
lasītavu, kas paslēpta labirintā zem bibliotēkas, jo viņa pieprasītās
grāmatas netiek izsniegtas lasīšanai mājās. Zēns attopas ieslodzīts
cietumā kopā ar Aituvīru, kurš gatavo ļoti garšīgus virtuļus, un
skaistu meiteni, kura sarunājas ar žestiem. Zēna mamma,
visticamāk, ir pagatavojusi vakariņas un gaida viņu mājās, un
uztraucas par to, kāpēc viņš kavējas. Vecais, ērmīgais vīrs šķiet ļoti
bīstams, jo viņam garšo mazu zēnu smadzenes. Kā lai izbēg no
turienes?. – 4.-6.kl. – Oriģ. Nos.: The Strange Library. – “Grāmatu
aizliegts izsniegt uz mājām” – uz pirmā vāka. . – “107” – uz pirmā
vāka.
Дикинсон, Миранда. Посылка для Анны : роман / Миранда
Дикинсон ; пер. С англ. Т.Ивановой. – Харьков : Клуб
Семейного Досуга ; Белгород, 2016. – 416 с. – Загадочные
посылки без обратного адреса с чудесными подарками
превратили скромную и незаметную Анну Браун в настоящую
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звезду газетного издательства, где она работает секретарем!
Наконец кто-то заметил ее красоту, мудрость и добрый нрав,
заставив Анну почувствовать себя необыкновенной. Но кто же
этот незнакомец, который заставляет ее сердце биться
быстрее?. – 16+. – Oriģ. Nos.: A Parcel for Anna Browne.
Распе, Р.Э. Приключения Барона Мюнхаузена / Эрих Распе ;
художник М. Саморезов ; пересказ для детей К. Чуковского. Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2016. - 96 с. : ил. - (Чтение
- лучшее учение). - 4.-6. kl.
Усачёв, Андрей. Умная собачка Соня : рассказы / Андрей
Усачёв ; художник Т. Абалакина. – Москва : РОСМЭН, 2016. –
48 с. : ил. – (Детская библиотека). – Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Чуковский, Корней. Телефон : сказки / Корней Чуковский ;
художник С. Набутовский. – Москва : РОСМЭН, 2016. – 48 с. :
ил. – (Детская библиотека). – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturā: Телефон. Муха-цокотуха. Тараканище. Федорино
горе.
Шварц, Евгений(Евгений Львович), 1896-1958. Сказка о
потерянном времени : сказки / Евгений Шварц ; художник
Надежда Бугославская. - Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус,
2016. - 96 с. : ил. - (Чтение - лучшее учение). - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Храбрая сердцем : история / Disney/Pixar. – Ростов-на-Дону :
Проф-Пресс, 2016. – 10 с. : ил. – (Истории о дружбе). –
Pirmsskolas vecuma bērniem
Хороший динозавр. Дорога домой : история / Disney/Pixar. –
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. – 10 с. : ил. – (Истории о
дружбе). – Pirmsskolas vecuma bērniem.
Холодное сердце. Лучший праздник : история / Disney. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - 10 с. : ил. - (Зимние
истории). - Pirmsskolas vecuma bērniem.

