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Račs, Andris, 1963-. Zvaigžņu dimantiņi / Andris Račs ; Zīmējumu
autore Baiba Lejiņa. - Rīga : ALIS, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga :
ALIS, 2017. - (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). , 2017. - 239, [1] lpp. :
ilustrācijas, tabulas. - Grāmatā "Zvaigžņu dimantiņi" astroloģiskas
esejas cilvēku kā pasakā izvada cauri planētu un zodiaka zīmju
stāstiem.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
373

Geka, Sarma. Rotaļas ar līnijām : redzes un dzirdes uztveri attīstošie
līniju zīmēšanas vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērniem
rakstītprasmes, orientēšanās laukumā, iztēles un pašpaļāvības
veicināšanai / Sarma Geka ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; vāka
dizaina autore Arta Muceniece. - Rīga : Izdevniecība RaKa, 2017 (SIA
"Izdevniecība RaKa" tipogrāfija). - Rīga : Izdevniecība RaKa, 2017. Rīga : (SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija). - 2017. - 72 lpp. :
ilustrācijas. - Izmantotie informācijas avoti: 69. lpp. - Grāmatā apkopoti
vingrinājumi pirmsskolas bērniem, kuru izpilde veicina līniju
zīmēšanas, rakstītprasmes un iztēles attīstību. Autore sniedz arī savu
metožu teorētisko pamatojumu un metodiskus norādījumus. Skolotāju
un bērnu iedvesmai noder publicētie paraugdarbi, kurus radījuši
pirmsskolas
bērni
autores
vadītajās
nodarbībās.
Saturā: Taisna un horizontāla līnija. Taisna vertikāla līnija. Rūtis.
Taisna līnija ar pārtraukumiem. Slīpa līnija. Krustotas līnijas. Lauzta
līnija. Viļņveida līnija. Lokveida līnija. Cilpveida līnija. Spirālveida
līnija. Kombinētas līnijas. Rindās novietoti elementi. Brīvi izvietoti
elementi. Klājējraksts. Zīmēšana kopējot. Līniju zīmēšana 4 vizienos.
Zīmēšana uz locīta papīra. Zīmēšana komunicējot.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES
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Vordermane, Kerola. Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs : skolēniem
un vecākiem / Kerola Vordermane ; no angļu valodas tulkojušas: Agnese
Kapace, Lauma Klintsone un Maruta Kusiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , 2017. - 256 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). (DK). - Vārdnīca: 248.251. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 252.-256. lpp. - Grāmatā iekļauti
būtiskākie pamatskolas temati bioloģijā, ķīmijā, fizikā: no atoma uzbūves
un dzīvo organismu daudzveidības līdz dabas parādībām un Visuma
uzbūvei. Daudzās krāsainās ilustrācijas, diagrammas un skaidrojumi
palīdzēs
izprast
dažādas
dabaszinātņu
likumsakarības.
Oriģinālnosaukums:
Help
Your
Kids
with
Science.
Saturā: Bioloģija ; Ķīmija ; Fizika.
Frits, Alekss. 100 lietas, kas jāzina par kosmosu / Aleksa Fritsa, Alises
Džeimsas un Džeroma Mārtina teksts ; Federiko Mariani un Šova Nīlsena
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; literārā redaktore
Ineta Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : J.L.V.,
2017. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - [Rīga] : Jumava. , 2017. - 127, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - Terminu vārdnīca: 120. - 123. lpp. . - Alfabētiskais
rādītājs: 124.-126. lpp. - Astronautiem jāapgūst prasmes, kā izdzīvot
mežonīgā apvidū. Ja atklāsiet komētu, to nosauks jūsu vārdā. Lai izbēgtu
no melnā cauruma, jums vajadzētu lidot ātrāk par gaismas ātrumu.
Zvaigzne B2 Strēlnieka zvaigznājā smaržo pēc avenēm. Aizraujoša
kosmosa enciklopēdija bērniem. Grāmatā apkopotie fakti būs interesanti
gan aizrautīgiem skolēniem, gan zinātnes entuziastiem. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: 100 Things to Know about Space.
Pirmā kosmosa enciklopēdija : pirmo zināšanu grāmata / no angļu
valodas tulkojusi Sandra Vilka ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , 2017. - 136 lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. - (A Dorling Kindersley book). (DK). - Vārdnīca:
130.-131. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 132.-135. lpp. - Iepazīsti kosmosu
un atklāj aizraujošus faktus par zvaigznēm, planētām un galaktikām!
Visuma objekti ir attēloti krāšņās un ļoti detalizētās fotogrāfijās un
ilustrācijās ; interesanti fakti, viktorīnas un praktiski uzdevumi rosinās
pilnveidot zināšanas un lasītprasmi ; enciklopēdija būs lielisks palīgs
zināšanu apguvē visiem, kurus interesē kosmoss. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums:
First
Space
Encyclopedia.
Saturā: Kas ir kosmoss? ; Kosmosa izpēte ; Saules sistēma ; Komētas
un meteori ; Kosmosa noslēpumi ; Kosmoss visiem. ; Uzziņa.
Bunkšs, Imants, 1937-. Māja niedrājā : esmu lielais dumpis / Imants
Bunkšs ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. - 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. Svarīgākie 2015. gada notikumi lielā dumpja ligzdā Engures ezera
niedrājā: [61]. lpp. - Šajā grāmatā atspoguļoti notikumi, kurus varējām
vērot no ligzdas, pie kuras uzstādīta Latvijā pirmā lielo dumpju
ligzdošanas tiešraides kamera. Interneta tiešraide no lielā dumpja ligzdas
ir kaut kas neikdienišķs. Arī pasaulē interneta tiešraides no šīs sugas
ligzdām nav parasta lieta. Laikā, kad šī grāmata nonāk pie lasītājiem,
aizvadītas jau trīs aizraujošas un spraigu notikumu pilnas ligzdošanas
sezonu tiešraides. Katra no tām ir devusi jaunas zināšanas. Visiem
vērotājiem tiešraides ir atklājušas grūti pamanāmā un noslēpumainā putna
uzvedības nianses, kuras bez kameras nebūtu iespējams novērot. - Īpaša
pateicība ornitologam Jānim Reihmanim par palīdzību grāmatas tapšanā. .
- "Iespēja vērot norises lielo dumpju ligzdā tika nodrošināta Eiropas
Komisijas LIFE+ programmas projekta "Lielā dumpja biotopa
atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā"(LIFE12NAT/LV/000118
LIFE COASTLAKE) ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Dabas fonds,
Pasaules Dabas fonds un Engures ezera dabas parka fonds"--Titullapas
otrā
pusē.
Saturā: Mājas ; Pasaka par putniem dumpiniekiem ; Mītnes vieta ;
Šūpulis ezerā ; Uzbrukums no gaisa ; Bērni aug ; Vientuļā māja ; Engures

ezera valstība.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
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Babiča, Violeta. Grāmata ikvienam zēnam : par visu, ko tu vēlies
uzzināt, bet kautrējies pajautāt / Violeta Babiča ; ilustrācijas: Ane
Grigorjeva ; recenzente Natālija Paniča ; grafiskais dizains: Jeļena Reļiča ;
tulkotāja un redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017.
- Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
2017. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Tu taču vēlies, lai tev būtu
daudz draugu, vai ne? Varbūt tu gribi iepatikties meitenēm, taču ne
vienmēr zini, kā rīkoties? Iespējams, tu dažreiz neproti veidot attiecības ar
vienaudžiem... Par to un daudz ko citu ir stāstīts šajā, tieši tev domātajā
grāmatā. To izlasot, tu izpratīsi pārmaiņas, kas noris tavā organismā
pubertātes laikā, mācīsies kopt savu ķermeni, uzzināsi, kā izvēlēties
pareizu uzturu, noskaidrosi, kurš no daudzveidīgajiem sporta veidiem ir
tev piemērotākais un daudz ko citu. Te tu atradīsi arī atbildes uz
jautājumiem, kurus līdz šim esi kautrējies kādam uzdot. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums:
Knjiga
za
svakog
dečaka.
Saturā: Ko nozīmē "pārejas vecums" ; Tīrība - veselības ķīla ;
Ķermeņa kopšana ; Mati ; Ķermenis ; Pareizs uzturs - veselīgs dzīvesveids
; Brīvais laiks.
Beloraga, Gunta. Zinošs un drošs : mācību līdzeklis 1.-3. klases
skolēniem drošības jautājumu apguvei / Gunta Beloraga ; Guntas Plotkas
ilustrācijas un dizains ; Aigara Truhina ilustrācijas ; redaktore Inese
Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 159 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Mācību līdzekļa metodiskajā pieejā
akcentēta drošības jautājumu apguve, skolēniem aktīvi darbojoties, proti,
veicot uzdevumus; zīmējot; eksperimentējot; rotaļājoties; minot mīklas;
noskatoties interneta vietnēs pieejamos materiālus un pārrunājot tos klasē.
- "Apgāda Zvaigzne ABC mācību un metodisko līdzekļu konkursa
"Meklējam talantu" laureāts" -- uz pirmā vāka un titullapā. . - Mācību
līdzeklis 1.-3.klases skolēniem drošības jautājumu apguvei; noderīgs arī
atsevišķu uzdevumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestāžu grupu
bērniem.
Saturā: Ugunsdrošība 1.klase ; Satiksmes drošība 1.klase ;
Elektrodrošība 1.klase ; Drošība dabā 1.klase ; Dažādā drošība 1.klase ;
Ugunsdrošība 2.klase ; Satiksmes drošība 2.klase ; Elektrodrošība 2.klase
; Drošība dabā 2.klase ; Dažādā drošība 2.klase ; Ugunsdrošība 3.klase ;
Satiksmes drošība 3.klase ; Elektrodrošība 3.klase ; Drošība dabā 3.klase ;
Dažādā drošība 3.klase ; "Zinošs un drošs" - grāmata skolotājam.
Metodiskie ieteikumi skolotājam. Tēmu un tematu plānojums pa klašu
grupām. Tematu metodiskais apskats.
Tehnikas pasaule / tulkojusi Marika Taube ; redaktore Indra Putre. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Slovakia :
Slovart Plus. , 2017. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Šī lielā,
krāšņā un aizraujošā grāmata iepazīstinās tevi ar tehnikas pasauli. To
lasot, tu uzzināsi, kuri transportlīdzekļi brauc pa zemi, kuri - pa dzelzceļu,
kuri peld pa ūdeni un tā dzīlēs un kuri lido. Varēsi apskatīt daudz
fotogrāfiju, kurās redzami dažādi automobiļi, vilcieni, kuģi un lidaparāti.
Izteiksmīgās fotogrāfijas papildina interesanti fakti. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Svet techniky.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
73

Kuksarta, Bernadete. Veidosim dzīvniekus no 3 pamata figūrām :
vienkārši padomi veidošanai no lāses, bumbas un tārpiņa / Bernadete
Kuksarta [arī ilustrācijas un figūru modeļi] ; tulkojusi Eva Jansone ;
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redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont Publishing, 2017. - Rīga :
Egmont Publishing, [2017]. - Ķīna. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - No
trim pamata figūrām (bumbas, tārpiņa un lāses) bērni var izgatavot
visdažādākās radības - šajā grāmatā sniegtas vienkāršas pamācības, kā
soli pa solim izveidot 46 dzīvnieciņus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Modelling Clay with 3 basic shapes.
Bībers, Olivers. Spēles lietainām dienām : 100 padomu grāmata /
Olivers Bībers ; no vācu valodas tulkojusi Anna Kuzina ; Inas Eglītes
literārā apdare. - Rīga : Madris, [2017]. - Rīga : Madris, [2017]. - 223, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Tajā uzzināsiet kā interesanti pavadīt laiku,
kad ārā līst. Grāmatā ietvertas visdažādākās spēles: gan galda spēles ar
atšķirīgu dalībnieku skaitu, gan dažādi joki, pasaku mīklas, jautājumi,
atjautības uzdevumi un dažādas aktivitātes. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: 100 Dinge für Regentage. - "no 6 gadiem"
-- uz pēdējā vāka.
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Gulbe, Evija, 1979-. Koko un Riko uzvedas kā eņģelīši : [stāsti] / Evija
Gulbe, teksts ; Linda Lošina, ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 50, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - Ļoti sirsnīga, rotaļīga un izklaidējoša grāmata.
Mazie stāstiņi ir kā radīti, lai tos lasītu kopā ar bērnu pirms miedziņa.
Asprātīgie zīmējumi uzlabos omu arī pieaugušajiem. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Grāmatas beigās spēle ''Spēlē futbolu!".
Saturā: Rīts. Štruntiņš. Vā-vā-bū-bā-bī! Koko un Riko uzvedas kā
eņģelīši. Slimnieciņi. Mošķis. Pavasara zibeņpērkons. Kāzu jubileja.
Dīdžejs Fredis. Dejas. Draugi uz mūžu.
Kestere, Ulrika. Nelūgtie ciemiņi / Ulrika Kestere ; no zviedru valodas
tulkojis Uldis Ķesteris ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; [autores
ilustrācijas]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 27 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. - Kad Trusītis par trim burkāniem nopērk vasarnīcu,
viņš pat nenojauš, ka ticis arī pie mežonīgiem, nelūgtiem viesiem: dārzā
mājo Tīģeris, Lauva, Gepards un Pantera. Zvēri plosās pa dārzu, rauj
puķes un plēš no kokiem mizu. Ko iesāks Trusītis?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Vilda Grannar. - Ulrika Kestere (1988) ir
dzimusi Latvijā, Liepājā. Četru gadu vecumā kopā ar ģimeni viņa pārcēlās
uz dzīvi Zviedrijā.
Kuno, Sabīne. Lauku sētā : [stāsts bērniem no 1 gada vecuma] : ar
lieliem slēptiem attēliem / Sabīne Kuno ; no vācu valodas tulkojusi Skana
Neimane ; ilustrāciju autore Monika Noibahere-Fesere. - [Rīga] : Madris,
[2017?]. - [Rīga] : Madris, [2017?]. , [2017?]. - 14 nenumurētas lpp. +
ilustrācijas. - Ņau! Kaķenīte Mince meklē savus četrus kaķēnus. Bilžu
grāmata ar daudziem slēptiem attēliem un stāstījumu sniegs mazuļiem
pirmās zināšanas par lauku sētu. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Unterwegs auf dem Bauernhof. - "No 1 gadiņa" -- uz
pirmā un pēdējā vāka. . - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
Lielā stāstu grāmata / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ;
Disney. - Rīga : Egmont Publishing, 2017. - Rīga : Egmont Publishing,
[2017]. - Polija. , 2017. - 188, [4] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Šajā krājumā
iekļauti Disneja studijas klasisko animācijas filmu stāsti. Bērnu iemīļotie
pasaku tēli ar aizrautību dalās savos piedzīvojumos, vienlaikus mudinot
padomāt par daudzām vērtībām - par draudzību un mīlestību, par ģimeni
un atbildību, par nesavtību un godaprātu, par sirdsbalsi, kurai jāklausa, un
par bailēm, kuras noteikti var pārvarēt!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Bembijs ; 101 dalmācietis : veidots pēc "The Hundred and
One Dalmatians" / Dodie Smith. Džungļu grāmata ; Alise Brīnumzemē ;
Pinokio ; Pīters Pens.
My Little Pony : kinostāsts / tulkojusi Baiba Veidere ; redaktore Sanda
Lakša ; Hasbro. - Rīga : Egmont Publishing, 2017. - Rīga : Egmont
Publishing, [2017]. - Rīga : Egmont Latvija. - Polija. , 2017. - 64 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. - Jauni tumšie spēki apdraud Ponijvilu, tāpēc
brašajām draudzenēm – Krēslas Dzirkstij, Ābolītei, Varavīksnes Zibsnai,
Rozītei, Taurenītei un Dārgumiņai – jādodas neaizmirstamā ceļojumā tālu
aiz Ekuestrijas robežām. Tajā viņas gaida jauni draugi un neaizmirstami
izaicinājumi, bet draudzības maģiskā vara palīdzēs glābt viņu mājas.
Hasbro studijas 2017. gada animācijas filmas "My Little Pony The
Movie" varoņu piedzīvojumi grāmatas lappusēs. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: My Little Pony: The Movie.
Nejaukais Es 3 / tulkojis Andris Akmentiņš ; redaktore Antra Jansone. Rīga : Egmont Publishing, 2017. - Rīga : Egmont Publishing, [2017]. Ķīna. - 29 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Agnesei ir divi mūžseni sapņi dzīvot laimīgā (pilnā!) ģimenē un lai viņai būtu savs mīļdzīvnieks
vienradzis. Šajā grāmatā uzzini par Agneses mīlestību pret šīm jaukajām
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radībām un piedalies meitenītes aizraujošākajā piedzīvojumā - īsta
vienradža meklējumos!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Despicable Me 3: Agnes Loves Unicorns!. "Illumination
piedāvā:
Nejaukais
Es
3"
-uz
vāka.
. Agnese un vienradži.
Pasakas par kurmīšiem / ilustrāciju autore Ilze Bindemane ; grāmatas
sastādītāja Ieva Duļevska ; redaktore Ieva Bečere ; grāmatas
mākslinieciskā iekārtojuma autore Ilze Ramane. - [Rīga] : "Benkons
MMC", Latvijas filiāle, 2016 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). [Rīga] : "Benkom MMC", Latvijas filiāle, 2016. - (Jelgava : SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). , 2016. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas. - Sākotnēji tapušas Ilzes
Bindemanes ilustrācijas, tad grāmatas idejas autori un sastādītāji tās
nodevuši tālāk draugiem, ar lūgumu radīt pasaku par kurmīšiem. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Autori: Gunārs Duļevskis, Solvita
Āboltiņa, Jana Ezeriņa, Paukštello ģimene, Guntars Stabulnieks
(pierakstīja Dace Vīgante), Ieva Samauska, Elita Veidemane, Helēna
Mūrniece, Hosams Abu Meri, Sāra Estere Anitena un Sonora Gabrāne,
Kārlis Anitens, Jana Duļevska, Linda Abu Meri un Ieva Duļevska.
Saturā: Kurmīšu ziemas prieki / Gunārs Duļevskis. Pasaka par
sajūtām / Solvita Āboltiņa. Madam Bonbon / Jana Ezeriņa. Re, kur es
mītu! / Paukštello ģimene. Kurmji un zvaigznes / Guntars Stabulnieks
(pierakstīja Dace Vīgante). Kur mīt mana ziemeļmeita? / Ieva Samauska.
Pasaka par Kurkumiņu un Kurmālīti / Elita Veidemane. Kurmis
vientuļnieks / Helēna Mūrniece. Zulīšu laimīgās vecumdienas / Hosams
Abu Meri. Izglābtais Jēkabs / Sāra Estere Anitena un Sonora Gabrāne. Kā
Kurmīte Rudīte bagāta kļuva / Kārlis Anitens. Īstā uzvara / Jana Duļevska.
Kā radās kurmīšu pasakas / Linda Abu Meri un Ieva Duļevska.
Pontī, Klods. Cālēns Blēzs un Dzimiņas Dīnas forti / Klods Pontī, teksts
un ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere ; Gita Grīnberga, tulkojums
latviešu valodā. - Rīga : liels un mazs, 2017. - [Rīga] : liels un mazs,
[2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 44 lpp. : ilustrācijas ;
35 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Blaise et le
château d'Anne Hiversère.
Račs, Guntars, 1965-. Kad neviena nav mājās... : alfabēta dzejolis /
Guntars Račs ; māksliniece Daina Jurķe ; atbildīgā redaktore Renāte
Neimane. – Rīga : Latvijas Mediji, 2017 (Rīga : SIA “Dardedze
hologrāfija”). – Rīga : Latvijas Mediji, 2017. – (Rīga : SIA “Dardedze
hologrāfija”). , 2017. – [40] lpp. : ilustrācijas. – Guntara Rača atraktīvais
alfabēta dzejolis bērniem uzburs jautru un krāsainu pasauli tad, kad
neviena nav mājās... Jautro dzejoli ilustrējusi Daina Jurķe. – Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Reidere, Katja. Dakteris steidzas palīgā! / Katjas Reideres stāsts ar
Gergeja Kisa ilustrācijām ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; tulkojums
latviešu valodā: Sigita Kušnere. – Rīga : Latvijas Mediji, [2017] (Rīga :
tipogrāfija SIA “Dardedze hologrāfija”). – Rīga : Latvijas Mediji, [2017].
– Rīga : Dardedze hologrāfija. , 2017. – 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas
; 29 cm. – Labākajam dzīvnieku ārstam pasaulē – lādzīgajam suņukam Do
– un viņa palīdzei Līzbetei darba allaž pilnas rokas – vistas mokās ar
miežu graudiem, Garausim piemetušās vaimansāpes, bet Lielmuižas
saimnieka labākā piena govs Matilde uzrāpusies ābelē un negrib vairs kāpt
lejā. Ko nu darīt?! Apārstējis sanākušo pacientu vainas, dakteris Do žigli
traušas motociklā un dodas palīgā!. – Pirmsskolas vecuma bērniem. –
Oriģinālnosaukums: Hier kommt Doktor Do!.
365 vakara pasakas un dzejolīši / no angļu valodas tulkojušas Lilija
Berzinska, Ita Lapsa, Dace Rudzīte ; redaktors Aldis Vēvers ; [teksta
autori]: Annie Baker, David Bedford, Peter Bently [un vēl 6 autori] ;
[pasakas un fabulas atstāstīja] Claire Sipi ; [vāka dizains]: Valeria
Docampo. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].
, 2017. – 383 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Pirmsskolas vecuma bērniem. –
Oriģinālnosaukums: 365 Bedtime Stories & Rhymes. – Autori arī: Dawn

Casey, Rachel Elliot, Claire Freedman, Lulu Frost, Timothy Knapman and
Steve
Smallman.
Saturā: Zeltmatīte un trīs lāči ; Mazā zvaigzne mirdz un mirdz! ;
Gulēšana vasarā ; Zelta sapņi ; Gulētiešanas laiks ; Sārtas debesis vakarā ;
Diena nu ir galā ; Trollis, divi, trīs un četri ; Sarkanā vistiņa ; Zvaigžņu
skaitīšana ; Lauvēna pirmā skolas diena ; Tauriņbalerīna ; Apelsīni un
citroni ; Zēni un meitenes, steidziet nu laukā! ; Kā Leopards tika pie
plankumiem ; Lielā māsa ; Vakars kad klāt ; Mērija Maka ; Bē-ē, melno
aitiņ! ; Klunkš-klunkš, pak ; Zvaigzne gaiša, zvaigzne moža ; Spēlē mīļš
kaķītis ; Vai gribi mainīties? ; Auniņa sliktā oma ; Kapteiņa Rūsbārža
jaunie likumi ; Karalis Kols ; Hektors Protektors ; Dziesmiņa par angļu
hercogu. Dejam rožu dārziņā ; Bailulis Bū ; Arabella Āmure ; Auzas un
pupas, un mieži aug ; Plūmīte, bumbieris, ābolītis ; Pēteri, Pēteri ;
Pirmdien dzimis ; Zilā lavanda ; Ballīte zoodārzā ; Autobusa dziesmiņa ;
Desmit lācīši gultiņā ; Runcis zābakos ; Kāpēc tevi tā sauc? ; Mazais jērs ;
Makdonaldam ferma bija ; Ip dip bums! ; Lec, lec, vāverēn ; Toms, Toms,
palaidnis ; Apakšbikses – pērkonbikses ; Mērij, Mērij! ; Lēni, lēni, ļoti
lēni ; Solomons Grandijs ; Viens un divi – kurpītes vaļā ; Viens kartupelis,
divi kartupelis ; Enik, benik, sikelsā ; Kā lācis zaudēja asti ; Ēdiet, putni! ;
Putniņu es redzēju ; Mazais putniņš. Kafija un tēja ; Pollij, uzliec tējkannu
; Mazā tējkanna esmu ; Lielais brālis ; Pelnrušķīte ; Džeks ; Trīs ivēntiņš
no Gotamas ; Mazais Tomijs Peļukiņš ; Aikens Bunguvara ; Harijs Parijs ;
Lūsija Žagata ; Rozā ir princešu krāsa ; Skudra un balodis ; Lapsa un
vīnogas ; Noas šķirsts ; Klaudijas katliņš ; Burvja māceklis ; Lielās
sacīkstes ; Varžu princis ; Reiz kāds vecītis no Peru ; Cik jūdžu ir līdz
Babilonai? ; Reiz bija meitenīte ; Kad devos es uz tālo ciemu ; Džeks tik
ašs ; Sikspārnis – nejēga ; Pūce Pūka – putrotāja ; Zaķēna īpašā Lieldienu
ola ; Lielais kuģis peld ; Ja pasaule būtu ābolu pīrāgs ; Jūrnieks nu dodas
jūrā ; Uz drūmu jūru ; Trīs ivēntiņš. Mazais skumjais puika ; B-I-N-G-O
; Robins un Ričards ; Pelēkā zoss un zostēviņš ; Māmiņa zoss ; Pidi-ridirallallā ; Vecenīte un resnā vistiņa ; Peļu sanāksme ; Ansītis un Grietiņa ;
Divas dūjiņas man bija ; Murkšķis ; Maza, balta pīle ; Žagata ; Ja būtu es
putns ; Siena vākšana ; Zobu feja mēnesnīcā ; Draiskie trusēni ; Pieci mazi
pērtiķēni ; Trīs žurkulēni ; Trīs spēļu lāči ; Ja tev priecīgs prāts šai brīdī ;
Lācīti, lācīti! ; Marija Anna ; Pār kalniem un lejām ; Lauva un Pele ;
Brūnā pūce ; Taurenīt, taurenīt! ; Mārīte, mārīte! ; Dumjais, dumjais zosu
tēvs ; Švīts ; Man bija maziņš kucentiņš ; Es mīlu savu māmiņu. Mazā
Leoparda jautājums ; Krokodili pidžamu nevalkā ; Dzēriens pūķītim
Liesmiņam ; Zemes riekstiņš uz sliedēm sēdēja ; Cilvēks no Mēness ;
Sproggalvīte ; Maikls Finegans ; Vecā tante Betija ; Mazā Nensija ; Īkstīte
; Sivēns, vārdā Puķīte ; Trusīši iznāk spēlēties ; Šūpoles augšā un lejā ;
Pieci ruksīši ; Cūka pa gaisu lidoja ; Uz tirgu, uz tirgu ; Zelta zoss ;
Ercena Dāma ; Vientiesis Saimons ; Želeja uz šķīvja ; Trusītim patīk iet
skolā ; Ziloņiem atmiņa laba ; Riekstains piedzīvojums ; Trīs brāļi āži
Skarbuļi ; Dejo, dejo, pagriezies! ; Neglītais pīlēns ; Nekustēšu ne no
vietas! ; Divi mazi putniņi ; Desmit zaļas ivēnti ; Burvju sēkliņa ;
Dziesma debesu stellēm ; Ņurbulis un Burbulis. Ekskavatora Elvja pirmā
diena ; Vislabākais celtnieks ; Riekstkodis ; Oliņš Boliņš ; Trīs balti pelēni
; Ja redzi adatu ; Zirnīšus ar medu ēdu ; Millija mazā ; Traktora negantības
; Lācīšu pikniks ; Pēteris Pipars ; Mēness vīrs ; Ērkšķrozīte ; Bezdelīga un
Vārna ; Suns un viņa atspulgs ; Jauns draugs ; Pieci mazi pīlēni ; Dillī
dallī dam! ; Tik un tak! ; Sirmmāmiņa Betija ; Es mīlu tevi, tēti! ; Kur
beidzas varavīksne ; Lillā zirneklītis ; Aiziet, lāčuk! ; Riņķiem vien pa
dārzu ; Mēs dejojam ap zīdkoku ; Skaļākais pīkstiens pasaulē ; Apčī! ;
Piparkūku vīriņš ; Milzu kalmāra dārzs ; Desmit mazi lācīši ; Pusnakts
prieki. Man bija šūpuļzirdziņš mazs ; Zirdziņ, zirdziņ! ; Lauva un
vienradzis ; Ar zirdziņu-kociņu jāju ; Mērijai bij’ jēriņš mazs ; Rolijs un
Polijs ; Ziņkārīgā kaķenīte ; Krabis ; Sniegbaltīte ; Džungļu balets ;
Drosmīgā Eimija ; Pats labākais kucēns ; Slepenais kaķu cirks ; Pilsētas
pele un lauku pele ; Apakšbikses – brīnumbikses ; Airē, airē savu laivu ;
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Viens, divi, trīs, četri, pieci ; Incīti, runcīti ; Zvana, zvana zvārgulis ;
Pāvēna dzimšanas diena ; Riņķa deja ; Ola ; Džeks un garā pupa ;
Dinozauriem uzbrūk! ; Vai mārītes var mainīt savus punktiņus? ; Reiz
mušiņu norija kundzīte sirma ; Pieci resni zirņi ; Noķer, ja tu vari! ; Dibiti,
dibiti, dibiti, dom ; Piecas treknas desiņas ; Uzcep kūku, beķeri!. Trusītim
patīk lasīt ; Blēņdaris Džordžijs ; Jeņķis Slaists ; Kādā mitrā un miglainā
rītā ; Tiskete-taste ; Kurpniek! ; Rumpelstiķis ; Koki un lapas ; Dzeguze,
dzeguze, kā tev klājas? ; Trīs pīles strautā ; Ķengurmeitēns Millija ; Mazā
nāriņa ; Zilonim iesnas! ; Laumiņas izaicinājums ; Kurpnieks un elfi ; Es
mīlu tevi, vecmāmiņ! ; Kāmīša Klausa smilšu pils ; Aukstās pārmaiņas ;
Mazais Džeks Horners ; Betija Sieksta nopirka sviestu ; Piens un maize
brokastīs ; Vērp, vērp, kundzīte! ; Mazais Tomijs Našķis ; Bruņurupucis
un Zaķis ; Mazā Pīlēna lielā ideja ; Pinokio ; A, B, C ; Vējiņš ; Kustīgas
ūsas ; Gudrā pūce ; Aprīlī ; Viena veca vārna. Cālītis Brālītis ; Klukstīte,
plukstīte ; Kluk, kluk, kluk! ; Man bija maza vistiņa ; Vai proti iet uz
pirkstgaliem? ; Reiz dzīvoja greizs vīrs ; Trusītim patīk rakstīt ; Sīciņš,
pūkains kāpuriņš ; Zirnekļu skrējiens ; Gliemezis ; Augstu lido, laižas
zemu ; Balodis ; Ko saka ēzelītis? ; Gotiņa Ziedīte ; Tīģerēna lielais
plunkšķis ; Kur ir Bārnijs? ; Vilks aitās! ; Es tevi mīlu, kad... ;
Sarkangalvīte ; Flaminga deju stundas ; Es mīlu tevi, vectētiņ! ;
Slimumdiena ; Ozolslimnīca ; Piecas ogumaizes ; Karstās ogumaizītes ;
Uzdziedi par sešiem centiem! ; No Vibltonas uz Vobltonu ; Klau! Klau! ;
Veiklais Sprīdītis Džekiņš ; Šūpoles laižas augšā un lejā ; Māja, ko uzcēla
Džeks ; Ja vēlmes būtu zirgi. Labākās draudzenes ; Būs jāizdomā kaut kas
cits! ; Es iestādīju sēkliņu ; Reiz viens vīrs devās pļaut ; Bišu spiets maijā
; Četras sēklas rindiņā ; Graudu malšana ; Bruno pirmās sacīkstes ; Lācītis
Brūnītis brauc ar autobusu ; Vienradzīšu burvestības ; Reiz bija māmuliņa,
kas kurpē dzīvoja ; Reiz veca kundze dzīvoja, kam nekas nepiederēja ;
Reiz veca kundze dzīvoja ; Reiz bija veca sieviņa grozā ; Reiz tantīte veca
; Večiņa, vārdā Nekas ; Aladins ; Gulēt reizē ar jēriņiem ; Brūnais putniņš
; Aiziet, zirdziņ! ; Spalvas ; Zaļā vardīte ; Zilonis ; Nāriņas dārgumi ; Kad
vajag naglu ; Zirņu putra ; Džeks Šprote ; Saldējums ; Vecais Džo Brauns.
Satiku es vīru ; Vismazākais ivēntiņš ; Piecas mazas, raibas vardes ;
Garkājainais vīrs ; Tauki pannā ; Rozā princese ; Gulēt gribas Miegamicei
; Maziņais Villijs Vinkijs ; Brāmsa šūpuļdziesma ; Laidies miegā ; Mazais
sliņķītis ; Pūce un Kaķītis ; Sniega karaliene ; Trīsdesmit dienas ir
septembrim ; Zemnieks savā mājā ; Vecais vīrs ; Jukjukām viss ; Mans
mīļākais krēsls ; Lūk, baznīca! ; Elzas spēļu namiņš ; Labāko draudzeņu
Ziemassvētki ; Draudzenes uz visiem laikiem ; Sniegpulkstenītes ;
Mazulītis šūpulī ; Šūpo, šūpo bērniņu ; Es redzu mēnesi ; Mazais Fredis ;
Ej gulēt, Tom!. Saliecies, izstiepies ; Princese Aiva un karaļa smaids ;
Nav laika! ; Zvirbulēns ; Ruds, maziņš kaķēns ; Sarkankrūtītis ; Pūš
ziemelis ass ; Žagatas ; Mūciet nu, peles! ; Salātlapiņa ; Nebaisulis ;
Briesmonīšu bērnudārzs ; Iesi gulēt vēlu ; Pirmais gultā ; Dusi jel, bērniņ!
; Kuš, mazo bērniņ! ; Vilcēns – lielībnieks ; Zinātkārā zvaigznīte ; Džeks
un Džila ; Lietiņ, lietiņ, projām ej! ; Dakteris Fosteris ; Lietus līst, lietus
gāž ; Pērkons dārd ; Bobijs Šafto ; Trīs mazi spociņi ; Kas patīk spociņiem
; Pārsteigumi veikalos ; Princese uz zirņa.
Troļļi : [stāsts bērniem] / [adaptēts no] David Lewman ; [ilustrācijas]:
Fabio Laguna ; tulkojusi Diāna Alksne ; DreamWorks. – Rīga : Egmont
Latvija, 2017. – Rīga : Egmont Publishing, [2017]. – Rīga : Egmont
Latvija. – Polija : Egmont Polska. , 2017. – 16 nenumurētas lpp., 2
nenumurētas lp. Uzlīmes : ilustrācijas ; 20 cm. – (Stāsts miedziņam). –
Visi bērni pirms aizmigšanas labprāt klausās kādu pasaciņu. Ievediet
bērnu sapņu valstībā, lasot priekšā šo jauko stāstu!. – Pirmsskolas vecuma
bērniem. – Oriģinālnosaukums: Trolls. Sticker Fun. – “Ar uzlīmēm” – uz
pirmā vāka.
Ulme, Arvīds, 1947-. Pasaka par atslēdziņu : [pasaka dzejā] / Arvīds
Ulme ; Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas. – Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
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2017. – 30, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 CD. – Divu dzejoļu krājumu
“Ar tevi” un “Viss redzamais no neredzamā sākas” autors, Latvijas Vides
aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme šo pasaku bērniem sarakstījis
pirms daudziem gadiem un veltījis savai meitai Unai. Luga ir vairākkārt
izrādīta, savulaik to iestudēja arī Latvijas Valsts Leļļu teātris. –
Pirmsskolas vecuma bērniem. – Pielikumā: Pasaka par atslēdziņu / Arvīds
Ulme, Haralds Sīmanis. – Šis mūzikas albums ir mūzikas ierakstu gada
balvas ZELTA MIKROFONS 2014. gada laureāts nominācijā “Latvijas
mūzikas ierakstu gada labākais POP albums”. – Arvīda Ulmes pasakai
dzejā pievienots CD ar šī darba ieskaņojumu Haralda Sīmaņa izpildījumā.
Vāģi 3 : kinostāsts / [adaptējusi]: Suzanne Francis ; tulkojis Valērijs
Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. – Rīga : Egmont
Publishing, 2017. – Rīga : Egmont Publishing, [2017]. – Rīga : Egmont
Latvija. – Polija. , 2017. – 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. –
Zibens Makvīns ir iemantojis īsta čempiona reputāciju visā pasaulē – viņš
ir uzkrājis ilgu gadu pieredzi sacensībās, ieguvis septiņus Virzuļa kausus,
un viņa aizrautība ar autosportu ir nerimstoša. Kad uzrodas jauna
superātru braucēju paaudze, leģendārais sacīkšu vāģis sāk šaubīties, vai
viņš vēl iederas trasē. Šajā Virzuļa kausa izcīņā Zibenim Makvīnam sevi
būs jāpierāda no jauna. – Pirmsskolas vecuma bērniem. –
Oriģinālnosaukums: Cars 3. – Adaptēts no filmas “Cars 3”.
Vāģi 3 / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar.
– Rīga : Egmont Publishing, 2017. – Rīga : Egmont Publishing, [2017]. –
Rīga : Egmont Latvija. – Polija. , 2017. – 24 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. – (Ņem līdzi stāstu!). – Šajā grāmatā lasi par Zibens
Makvīna jauno izaicinājumu, bet pēc tam risini uzdevumus. – Pirmsskolas
vecuma bērniem. – Oriģinālnosaukums: Cars 3. – “Ver vaļā, lasi un
risini!” – vāka 4.lpp. . – Grāmatas noformējums – somiņa.
Vinnijs Pūks. Labākie draugi : [stāsts bērniem] / tulkojis Mārtiņš Brūders ;
redaktore Antra Jansone ; Disney. – Rīga : Egmont Publishing, 2017. –
30, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. – (Disney Vinnijs Pūks). – Labākie
draugi Vinnijs Pūks un Sivēns visu dara kopā. Taču kādā pēcpusdienā viņi
attopas katrs savā piedzīvojumā. Galu galā abi saprot, ka labākie draugi
var pavadīt laiku arī atsevišķi un ka īsta draudzība iztur atšķirtības brīžus.
– Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh.
Sweetest of friends. – “Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.
Milne and E.F. Shepard”–Vāka 4. lpp.
Kauela, Kresida. Kā pieradināt pūķi / autore un ilustratore Kresida
Kauela ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktores Veronika
Pužule, Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 237 lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - (1). - Mazajam vikingu zēnam Hikapam un viņa
draugiem pienācis laiks izturēt grūtās Pūķu Iesvētību Programmas pirmo
pārbaudījumu: viņiem jādodas alā, kurā atrodas 3000 aizmigušu pūķu
mazuļu, un, cenšoties neradīt troksni, jānoķer katram savs pūķis. Tas nav
nekāds vieglais uzdevums, jo ala ir tumša un pamodināti pūķi – bīstami kā
izsalkušu plēsīgo piraiju bars. Vai Hikaps spēs izturēt visus
pārbaudījumus un sakaut Jūraspūķiusu Gigantikusu Maksimusu, pirms tas
būs aprijis visus vikingus Berkas salā? Vai mazais zēns kļūs par drosmīgu
cīnītāju?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: How to
Train Your Dragon. - Kareivīgais Hikaps Kradoks III -- uz grāmatas vāka.
1. grām. Kareivīgais Hikaps Kradoks III.
Kiplings, Radjards. Blēņu stāsti / Radjards Kiplings ; ilustrējis Roberts
Ingpens ; no angļu valodas tulkojušas Vizma Belševica un Daina Grūbe ;
redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. – Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. , 2017. – 191 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. – Šajā izdevumā
iekļauti visi Kiplinga “Blēņu stāsti”, turklāt daļa no tiem latviešu valodā
tulkoti pirmo reizi. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
Oriģinālnosaukums:
Just
so
Stories.
Saturā: Kāpēc Valim šaura rīkle ; Kāpēc Kamielim kupris mugurā ;
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Kāpēc Degunradzim krokota āda ; Kāpēc Leopardam ir plankumi ;
Ziņkārīgais Zilonēns ; Vecā Ķengura dziesma ; Kā cēlušies bruņneši ; Kā
tika uzrakstīta pirmā vēstule ; Kā radās alfabēts ; Tabu teika ; Krabis, kas
spēlējās ar jūru ; Kaķis, kas staigāja, kur pašam patīk ; Taurenītis, kas
piesita kāju.
Klerijs, Džūlians. Pārgalvji steidz palīgā / Džūlians Klerijs ; Deivida
Robertsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore
Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. – Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. – Rīga : Poligrāfists. – 2017. – 276, [12] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
– Pārgalvji ir neparasta ģimene, kas dzīvo pavisam parastā ielā. Ir
paklīdušas runas, ka Pārgalvju namā patvērumu atradīs ikviens dzīvnieks,
kam draud briesmas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
Oriģinālnosaukums: The bolds to the rescue.
Leonarda, M.G. Vaboļpuika : [detektīvstāsts] : triloģijas 1.grāmata /
M.G.Leonarda ; no angļu valodas tulkojušas Dr. Phil. Ieva Kolmane (1-2),
Dr. Philol. Renāte Kārkliņa (3-24) ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ;
redaktore Māra Kalve ; ilustrations: Julia Sarda. – Rīga : Pētergailis,
[2017]. – 335, [1] lpp. : ilustrācijas. – Entomologa vārdnīca: 323.-329.
lpp. – “Vaboļpuikas” stāsts sākas ar to, ka no Londonas Dabas vēstures
muzeja vaboļu krātuves telpas noslēpumaini pazudis muzeja zinātnes
nodaļas vadītājs Bartolomejs Ketls, Dārka tēvs. Izgaisis no aizslēgtas
telpas! Dārks ir spiests pārcelties pie ekscentriskā tēvoča – arheologa
Makša, un atklāj, ka blakus dzīvoklī mitinās divi kašķīgi vīreļi un milzīgs
daudzums vaboļu. Drīz atklājas, ka vaboles ir pavisam neparastas. Tās ir
neticami saprātīgas retu sugu vaboles un viena no tām kļūst par Dārka
draugu. Bet kāds sakars vabolēm ar tēva nozušanu un nežēlīgo Lukrēciju
Kateri, kura modes aksesuāru izgatavošanā izmanto cietspārņus? Tas
atklāsies, ja Dārks un viņa draugi būs pietiekami drosmīgi, lai turpinātu
meklēšanu!. – 4.-6.kl. – Oriģinālnosaukums: Beetle Boy. – Lielbritānijas
literatūras balvas, tostarp CILIP Carnegie medaļa un UKLA balva, kā arī
prestižā “Branford Boase Award 2017” balva, kas ik gadu tiek piešķirta
izcilam jaunajam autoram par daudzsološāko bērnu grāmatu. – Triloģijas
1.grāmata – “Vaboļpuika”, 2.grāmata – “Vaboļu karaliene”, 3.grāmata –
“Vaboļu kauja”. . – Lasītāju ērtībām grāmatas beigās ir īsa entomologa
vārdnīca, kas palīdzēs orientēties vaboļu un kukaiņu nosaukumos.
Lūisa, Džila. Gorillu rītausma : romāns / Džila Lūisa ; no angļu valodas
tulkojusi Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. – Rīga :
JLV, 2017. – [Rīga] : J.L.V., [2017]. – 281, [6] lpp. : ilustrācijas, karte,
portrets ; 20 cm. – Sadumpojušos kareivju vienība Āfrikas džungļu
biezoknī noķer gorillu mazuli. Nemiernieku nometnē mīt arī divi sagūstīti
bērni — Aimara un Bobo. Uzzinājuši, ka gorillu mazuli grasās pārdot
nebrīvē, viņi zvēr palīdzēt tam atkal nokļūt brīvībā. Bet, ja bērnus pieķers,
sekas ir neparedzamas. Vai tuvība starp bērniem un gorillu mazuli dos
viņiem drosmi aizbēgt?. – 4.-6.kl.Oriģinālnosaukums. Gorilla Dawn. –
Atzinību guvušo romānu ‘’Debesu vanags’’, ‘’Baltais delfīns’’, ‘’Mēness
lācis’’, ‘’Sarkanais ibiss’’ autore–uz grāmatas vāka.
Peivere, Mišela. Dievi un karotāji : romānu cikls / Mišela Peivere ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktors Guntis Kalns. – Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. – Rīga :
Poligrāfists. , 2017. – 270, [1] lpp. : kartes ; 21 cm. – “Krokodilu kapenes”
ir starptautiska bestsellera “Dievi un karotāji” ceturtā grāmata. Dzīdamies
pakaļ Koronosa duncim, Hīlass un Pirra ir atraduši ceļu uz noslēpumaino
Ēģipti, taču tur uzzina, ka Vārnas ir viņus apsteiguši. Pretinieki ar Hīlasa
bijušo draugu, bet tagad nāvīgo ienaidnieku Telamonu priekšgalā ir
apņēmušies atgūt leģendāro dunci, kas tiem nepieciešams par katru cenu.
Taču ierocis ir nonācis vietā, kas mirstīgajiem nav sasniedzama. Ja Hīlass
un Pirra grib to atgūt, viņiem būs jādodas mūža bīstamākajā ceļā – pašas
nāves valstībā... – 4.-6.kl. – Oriģinālnosaukums: The Crocodile Tomb. –
“Starptautiska bestsellera “Gods and Warriors” ceturtā grāmata” – uz
vāka.
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4. Krokodilu kapenes.
Hantere, Ērina. Klanu kaķi / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktore Anda Brazauska. – Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2017. – 352 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – 7.-9.kl.
3. Noslēpumu mežs.
Klēra, Kasandra. The Mortal Instruments : romāns / Kasandra Klēra ;
no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga
: Zvaigzne ABC, 2017. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. – Rīga :
Poligrāfists. , 2017. – 541, [3] lpp. ; 20 cm. – Bibliogrāfija piezīmēs:
[543.] lpp. – Lilita ir sakauta, un Džeiks – atbrīvots no dēmona gūsta.
Taču drīz vien atklājas, ka pazudis ir gan puisis, kuru Klerija mīl, gan arī
puisis, ko viņa ienīst, – viņas brālis Sebastjans, kurš ir nolēmis nospiest
Ēnu Medniekus uz ceļiem. Ordenis ar visu savu maģiju neatrod ne vienu,
ne otru, taču Džeiks nespēj ilgi turēties pa gabalu no Klerijas. Kad abi
atkal satiekas, meitene saprot, ka Lilitas nodarītais ir prātam neaptverams:
Džeiks un Sebastjans tagad ir savstarpēji saistīti, un Džeiks ir kļuvis par
ļaunuma kalpu. Ordenis vēlas iznīcināt Sebastjanu, taču nav iespējams
nodarīt pāri vienam no puišiem, nekaitējot otram... – Oriģinālnosaukums:
City
of
Lost
Souls.
5. grām. Zudušo dvēseļu pilsēta.
Pastiss, Stefans. Timijs Negals : [stāsts bērniem] / Stefans Pastiss ; no
angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. – Rīga :
Poligrāfists. , 2017. – 287 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Timijs Negals ir
atgriezies! Šajā sakarā jums ir jāzina tikai trīs lietas. Es piedzimu. Es
nodibināju impēriju. Es nodemonstrēju, ko nozīmē lieliskums. Un tagad es
grasos atklāt lielāko kriminālnoziegumu savas paaudzes vēsturē. Bet kāds
mēģina manipulēt ar manu sistēmu. Piešmaukt. Apmuļķot. Tāpēc, dabiski,
man ir jābūt modram, lai nepieļautu to, kas varētu mani vājināt:
ĻAUNDARĪBAS. – 4.-6.kl. – Oriģinālnosaukums: Timmy Failure. Now
look
what
you’ve
done.
Nr.2. Paskaties, ko esi sastrādājis.
Pilkijs, Deivs. Dogmens uzdarbojas : [komikss bērniem] / autors un
ilustrators Deivs Pilkijs ; krāsu mākslinieks Hosē Garibaldi ; no angļu
valodas tulkojusi Meldra Āboliņa ; redaktore Marta Ābele ; vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija).
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. 220 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Šajā komiksu grāmatā lasītāji satiks labi
pazīstamos varoņus - resgali Pītiju, lādzīgo policijas šefu un draudzīgo
Sāru Hotofu - un iepazīs kādu noslēpumainu svešinieku, kuram piemīt
pārdabiskas spējas. Svešinieka savādā uzvešanās laupa mieru pilsētiņas
iedzīvotājiem. Tik sarežģītus noziegumus spēj atrisināt tikai vislabākais
policists pasaulē - Dogmens!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Dog Man Unleashed. - "SIA Koka namiņa komiksi" - titullapā.
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un lielā grandiozā
kauja ar bionisko puņķudesu : Deiva Pilkija septītais episkais romāns / no
angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka
dizainu adaptējusi Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigne ABC, 2017 (Poligrāfists). –
Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. – Rīga : Poligrāfists. , 2017. – 173, [2] lpp.
: ilustrācijas ; 22 cm. – Atceries, kā beidzās Kapteiņa Apakšbikša
grandiozā cīņu ar milzīgo, baismīgo monstru sestajā grāmatā? Droši vien
gribi uzzināt, kā mūsu varoņiem gāja pēc tam? Tiklīdz viņi iedomājas, ka
viss ir laimīgi beidzies, tā atkal tiek ierauti jaunās nepatikšanās! Mūsu
drosminieki uzveic Bionisko Puņķudesu, bet piemirst par nekaunīgajiem
Robo Monstriem Puņķudesām. Pievienojies Džordžam, Heroldam, Krapa
kungam, Melvinam Snīdlijam un bioniskajam kāmim Sūlū viņu jaunajos
piedzīvojumos, kas varoņus aizvedīs uz vistālākajiem kosmosa nostūriem
un atpakaļ pagātnē – uz mistisku un kartē neiezīmētu pasauli. Briesmoņi,
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kaitinoši Robo Monstri, ceļojumi laikā, smadzeņu pārvietošana, deguna
urbināšana – to visu tu atradīsi šajā aizraujošajā grāmatā!. – Jaunākā
skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Captain Underpants and the Big,
Bad Battle of the Bionic Booger Boy. Part 2 : The Revenge of The
Ridiculous
Robo-Boogers.
2. daļa. Ķēmīgo robo monstru atriebība.
Pīrss, Linkolns. Lielais Neits / Linkolns Pīrss ; no angļu valodas
tulkojusi Marika Taube ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. – Rīga : Poligrāfists. , ©2017. –
220 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Jūs gaida patīkama atkaltikšanās ar
LIELO NEITU, labi pazīstamo jokdari, kurš pilnīgi noteikti NAV nekāds
skolotāju mīlulītis. Sērijas PIEKTAJĀ grāmatā Lielais Neits pēkšņi sāk
izturēties DĪVAINI! Ikviens zina, ka Neits nav pats kārtības un tīrības
iemiesojums. Un kad viņa nevīžība pārsniedz visas robežas, Frānsisam
rodas nopietnas problēmas. Vai Neits spēs laboties, un kā tas beigsies?. –
4.-6.kl.
5. Lielais Neits svešā ādā.
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata. / Reičela Renē Rasela
sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(A/s “Poligrāfists”). – Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. – Rīga : Poligrāfists.
, ©2017. – 335 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – 4.-6.kl. – Oriģinālnosaukums:
Dork Diaries. Tales from a Not-So-Dorky Drama Queen.
9. Ne pārāk draudzīgas skandālistes stāsti.
Vesta, Treisija. Emodži filma : romāniņš / sastādījusi Treisija Vesta ; pēc
Tonija Leondisa, Ērika Sīgela un Maika Vaita scenārija motīviem ; no
angļu valodas tulkojusi Aiga Jansone ; atbildīgā redaktore Renāte
Neimane ; literārā redaktore Ilze Brēmere. – Rīga : Latvijas Mediji, 2017.
– Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. – Rīga : Dardedze hologrāfija. , 2017. –
143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Alekša viedtālrunī ir apslēpta
Tekstopole – rosīga pilsētiņa, kurā mīt visi iemīļotākie emodži. Arī Džons
Vienaldzis Mnē, kurš neprot būt vienaldzīgs. Viņš ļaujas emocijām, un
sākas elpu aizraujošs ceļojums aplikāciju pasaulē. Palīgā dodas Dodpiecis
un Uzlauzēja. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģinālnosaukums:
The Emoji Movie. – Nosaukumā vārdā “emodži” burts “o” aizstāts ar
smaidīgu emocijzīmi.
Franca, Kornēlija. Vienalga, kas būs rīt / Kornēlija Franca ; no vācu
valodas tulkojusi Irīda Miska ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna
Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017 (Rīga : (Tipogrāfija SIA
"Dardedze hologrāfija"). - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - Rīga :
(Tipogrāfija SIA "Dardedze hologrāfija"). , 2017. - Rīga : Latvijas Mediji,
[2017]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , 2017. - 77 lpp. ; 20 cm. - (Zibstāsti
tīņiem). - Džamila ir piecpadsmit gadus veca pusaudze, kura ilgojas pēc
brīvības un piedzīvojumiem. Satiekot noslēpumaino un dumpiniecisko
Džonu, meitene viņa klātbūtnē sajūtas neticami ērti, tāpēc ddas puisim
līdzi nebeidzamā ceļojumā cauri pilsētai. Abus jauniešus sagaida bīstama
nakts, kuras iznākums nav skaidrs, taču Džamilai jūt - lai kas arī notiktu
rīt, viņai jāpaliek ar Džonu!. - 7.-9.kl. - Oriģinālnosaukums: Egal, was
Morgen ist.
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un Melnais Bruņinieks :
[stāsts] / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 66, [7] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokossnuss und der schwarze
Ritter.
[5.] grāmata.
Vegēliuss, Jākobs. Kapteiņa pērtiķis : piedzīvojumu romāns / Jākobs
Vegēliuss [teksts un ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Rute
Lediņa ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga :
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Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 622, [2]
lpp. : ilustrācijas, portrets ; 19 cm. - Stāsts ir par gorillu Salliju Džounsu.
Viņa ir ļoti gudra; spēj rakstīt un lasīt, kā arī saprot cilvēku valodu. Viņa
dzīvo kopā ar savu saimnieku, draugu un biedru kapteini Koskelu, bet
diemžēl Koskela tiek nepatiesi apsūdzēts Alfona Moru slepkavībā un
nonāk cietumā. Sallija Džounsa paliek viena Lisabonas ielās, un tai nav,
kur iet, līdz viņu uzņem Ana Molīna un senjors Fidardo. Kopā viņi dzīvo
un strādā, soli pa solim, šķetinot noslēpumaino Alfonsa Moru pazušanu. 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Mördarens apa. - Par romānu “Kapteiņa
pērtiķis” 2015.gadā autoram tika piešķirta Ziemeļvalstu Padomes bērnu
un jauniešu literatūras balva.
Stīvensons, Stīvs. Agata Mistērija : [detektīvstāsts] / Sers Stīvs
Stīvensons ; Stefano Turkoni ilustrācijas ; no itāļu valodas tulkojusi Līva
Sniķe ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : AS "Lauku Avīze",
2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 137 lpp. : ilustrācijas. - Granada,
Spānija. Lerijam un Agatai jādodas turp, lai uzmanītu sultāna rozi, retu
ziedu, kas tiek izrādīts Alhambras dārzos... Bet ne viss iet kā pa
diedziņu... un abiem radiniekiem ar tēvoča, flamenko dejotāja, palīdzību
būs jāatmasko zādzības inscenētājs, kuru neviens pat neturēja aizdomās!. 4.-6.kl.
Oriģ.
nos.:
Indagine
a
Granada.
6. Izmeklēšana Granadā.
Kuzmenko, Dmitro. Mazliet balta piķa melnā grāmata : vilka un aitiņas
stāsts / Dmitro Kuzmenko ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ;
Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. - 58, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Grāmatā ir ne vien vēstījums par melnās
aitiņas un baltā vilka amizantajām attiecībām, bet arī atjautības uzdevumu
un jautājumu burtnīca. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Біла трішкі чорна пречорна книжка.
Matjuškina, Katja. Jautrais zvēru detektīvs / Katja Matjuškina, Katja
Okovitaja ; A. Timofejeva un autoru dzeja ; autoru un Soņas Katalovas
zīmējumi ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore
Eva Jansone. – Rīga : Jumava, 2017. – Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. – 95
lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. – Šīs grāmatas spraigā sižeta notikumi ir
turpinājums grāmatai “Jautrais zvēru detektīvs’’. Bez mistērijām,
sazvērestības teorijām un lielisku aktierspēli šeit neiztikt!Ielūkojies arī tu
detektīvzvēru neparastajos piedzīvojumos un atceries, ka tikai draudzība
un ticība labajam spēj pārvarēt visas grūtības!. – Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
2.
Kratohvīls, Milošs. Labo darbu vaininieki : [stāsts] / Milošs Kratohvīls ;
no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; ilustrējis Milans Starijs ;
redaktore Māra Kalve. – Rīga : Pētergailis, [2017] (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). – 107, [5] lpp. : ilustrācijas. – Mihails Součeks un Filips
Fialka ir nešķirami draugi. Viņiem ir labas sirdis. Ja viņi jūt, ka kādam ir
vajadzīga palīdzība, ar joni metas palīgā. Diemžēl, parasti rodas
sarežģījumi, un uzslavu vietā Mihails un Filda tikai krāj melnos punktus.
– Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģinālnosaukums: Pachatelé
dobrých
skutků
1:
Puntíkáři.
1. Punktinieki.
Gundars, Lauris, 1958-. Sveiks, vali! : [stāsts] / Lauris Gundars ;
māksliniece Anete Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis
Briedis, Rūta Briede. – Rīga : Liels un mazs, 2017. – [Rīga] : liels un
mazs, [2017]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. – 61, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. – Garstāsts “Sveiks, vali!” vēsta par dažādajiem
pārpratumiem un situācijām, kas rodas mazajai meitenei cenšoties
satuvināt savu kautrīgo vectēvu ar ārpasauli, no kuras viņš ir norobežojies.
Spindzeles sveicināšanās treniņā tiek iesaistīti ne tikai cilvēki, bet arī
mājas un trolejbusi, no kuriem vectēvs tik ļoti nekautrējas, svarīga loma ir
arī Spindzeles aizņemtajiem vecākiem, ar kuriem kopā viņa pavada maz
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laika. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Jakubovska, Māra, 1964-. Meža detektīvs : pasaka / Māra Jakubovska ;
mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. –
Rīga : Jumava, 2017. – Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. – 38, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. – Pasaka “Meža detektīvs” stāsta, kādas negaidītas
likstas piemeklē meža dzīvnieciņus, kukaiņus un augus, kad mežā kāds ir
izmetis savus sadzīves atkritumus. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Liepiņa, Aina. Ludis : [stāsts] / Aina Liepiņa. - [Rīga] : [Autora
izdevums], 2017. - [Rīga] : [Autora izdevums], 2017. , 2017. - 112 lpp. :
ilustrācijas. - Autores stāsts par sunīti. - "Suņa saprāts ir vispārzināms, bet
ir liela atšķirība saprāta pakāpēs jau starp kucēniem, tikko viņiem atveras
acis. Gadās pat dumji suņi, bet muļķu procents starp viņiem ir daudz
zemāks nekā starp cilvēkiem." (Aksels Munte) -- uz grāmatas pēdējā vāka.
Ozola, Māra, (rakstniece), 1965-. Cietoksnis : aizraujošs piedzīvojumu
stāsts jauniešiem / Māra Ozola ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. - 133, [2] lpp. ; 20 cm. - Māras Ozolas
pirmās grāmatas "Ala" turpinājums lasītāju burtiski ierauj galveno varoņu
ikdienas gaitās. Lai gan laiks joprojām ir maznozīmīgs, palicēji pieaug,
mainās un noveco. Alas cilts veiksmīgi nostiprina savas pozīcijas jaunajos
apstākļos un rada stabilu, drošu un neieņemamu cietoksni, kurā mēģina
ielauzties arī citi izdzīvojušie. Viens no tiem ir kāds novārdzis, latviski
nerunājošs students, kuram ļoti simpatizē klusā un atturīgā Ingrīda... - 7.9.kl. - "Populārās grāmatas "Ala" turpinājums." -- uz pirmā vāka.
Račs, Guntars, 1965-. 365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains un grāmatas
datorsalikums Guntars Ošenieks ; foto: Aiga Rēdmane ; korektore Līga
Markova. – [Rīga] : Izdevniecība “MicRec”, [2017] (Jelgavas tipogrāfija).
– [Rīga] : Izdevniecība “MicRec”, [2017]. – Jelgava : (Jelgavas
tipogrāfija). , [2017]. – 191, [1] lpp. – Guntars Račs jauno gadu sāka ar
jaunu apņemšanos katru dienu sarakstīt vismaz vienu dzejoli. Te nu tie ir.
Pirmie 183. Pirmās viena gada 183 dienas un 183 sajūtas. – Turpinājums
sekos
grāmatā
“365”
2.
daļa.
1.daļa.
Rūmnieks, Valdis, 1951-. Laika spēles : divi dīvaini piedzīvojumi
Murjāņos un Rīgā / Valdis Rūmnieks ; Agijas Stakas vāka dizains un
ilustrācijas ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 223, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - Grāmatā iekļautajos
stāstos "Noslēpumainā atteka" un "Saules acs" lasītājs var kopā ar
dvīņiem Andri un Gitu un viņu draugu Eidi piedalīties elpu aizraujošos
piedzīvojumos gan Murjāņos, gan Rīgā. Pusaudži palīdz pieaugušajiem
atminēt laika spēļu radītās mīklas. Gaujā zvejojot, viņi nokļūst pavisam
šausminošā situācijā un palīdz minēt kāda neparasta radījuma radīto mīklu
stāstā "Noslēpumainā atteka". Savukārt stāstā "Saules acs" lasītājs
sastapsies ar "Ozola grāmatā" iepazīto Samta Ūsu un kopā ar viņu un
saviem vecākiem Rīgā meklēs noslēpumaino disku. Stāstos pagātne,
tagadne un nākotne savijas vienuviet un gluži noslēpumaini spēlējas ar
lasītāju. - 4.-6.kl. - Stāsts "Saules acs" ir Valda Rūmnieka populārā
detektīvstāsta
"Ozola
grāmata"
turpinājums.
Saturā: Noslēpumainā atteka : viens vasaras piedzīvojums Gaujas
viducī ; Saules acs : fantastisks detektīvs.
Rungulis, Māris, 1950-. Sikspārnis : garstāsts / Māris Rungulis ; Elīnas
Brasliņas ilustrācijas ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2017]
(Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Pētergailis, [2017]. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 109, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - Garstāsts "Sikspārnis" lielā mērā turpina jau citās
Māra Runguļa grāmatās iesākto. Šeit, tāpat kā grāmatās "Frīda Frikadele"
(2000), "Vardes kurkst kabatās" (2004) un "Nekrietnais Alfrēds" (2012),
galvenie varoņi rīkojas un izturas pavisam atšķirīgi nekā vairums cilvēku,
un nebaidās kļūt pat komiski, aizstāvot "mūsu mazākos brāļus" –
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dzīvniekus. Grāmatas autors ir "zaļo" pusē, ko parāda ar stāsta varoņu
piedzīvojumiem, kuros dažkārt var sastapt arī detektīva elementus, taču
viņu rīcības cēloņi vienmēr ir atbruņojoši patiesi un cēli. Iespējams, šī ir
viena no atslēgām, aiz kuras slēpjas Māra Runguļa grāmatu popularitāte
un atzinība starp jaunajiem lasītājiem. - 4.-6.kl.
Štegmanis, Ēriks. Tas par mušu Mūšu : [dzejoļi bērniem] / Ēriks
Štegmanis ; Kristīnes Ramanes zīmējumi, mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga :
Jumava, [2017]. , 2017. - 53, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Dzejoļi
bērniem par mušu Mūšu, viņas draugiem un piedzīvojumiem. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Tilaks, Dzintars, 1959-. Čomiņš : [stāsts] / Dzintars Tilaks ; mākslinieks
Toms Kalniņš ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp. - Dz. Tilaka stāsts ir par kaķi
Čomiņu. Par vienkāršu kaķi un viņa neparasto ceļojumu. Tas ir stāsts par
mājām, par māju sajūtu, kas mums katram tik ļoti svarīga. Arī kaķim.
Pārējais ir jāizlasa. Tad varēs uz katru kaķi paraudzīties mazliet citādām
acīm. - 4.-6.kl.
Tilaks, Dzintars, 1959-. Oki doki! jeb kad mēs augām / teksts, zīmējumi:
Dzintars Tilaks ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 143, [1] lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. - Dz. Tilaks grāmatu veltījis saviem draugiem, ar kuriem kopā
pavadījis bērnības gadus. Tie ir viņa indiāņu stāsti, makšķernieka
piedzīvojumi un ceļotāja dēkas. - 4.-6.kl.
Ziedonis, Imants, 1933-2013. Colorful Tales / Imants Ziedonis ;
translated by Ieva Lešinska ; illustrations by Dina Danosa (p. 53), Elīna
Ģibiete (p. 25), Laura Krūmiņa (p. 13), Rebeka Lukošus (p. 59), Aleksejs
Naumovs (p.41) [un vēl 6 ilustratori] ; cover and interior design by Aivars
Sprūdžs ; literary editor Lawrence Schimel. - Rīga : Jumava, 2017. - Riga
: Jumava, [2017]. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 x 20 cm. - Imanta
Ziedoņa "Krāsainas pasakas" ir 11 pasaku izlase, kas paredzēta visu
vecumu bērniem. Grāmatas ilustrācijas veidojuši 11 talantīgi latviešu
mākslinieki — LMA pasniedzēji un studenti. - Jaunākā un vidējā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Krāsainās pasakas. - Ilustratori arī: Anita
Rupeika (p. 9), Dārta Stafecka (p. 17), Vivianna Maria Staņislavska (p.
21), Lote Vilma Vītiņa (p. 29), Kristaps Zariņš (p. 35), Zane Zlemeša (p.
49).
Saturs: The White Fairy Tale ; The Yellow Fairy Tale ; The Brown
Fairy Tale ; The Blue Fairy Tale ; The Black Fairy Tale ; The Red Fairy
Tale ; The Purple Fairy Tale ; The Green Fairy Tale ; The Gray Fairy Tale
; The Polychromatic Fairy Tale ; The Amber Fairy Tale.
Simuka, Salla. Sirdsmāsas : Piedzīvojums citā pasaulē / Salla Simuka ;
Saku Heinenena ilustrācijas ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ;
redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s Poligrāfists). Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 175, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Sniegs turpina snigt. Spelgonis pieņemas spēkā, un
pasaule draud noslīkt kupenās. Vienpadsmitgadīgā Alīsa izkrīt cauri
sniegam un nokļūst citā zemē - Māsienā. Šajā zemē atrodas brīnumains
dārzs, kurā dzīvo vējlaumiņas, vaicātājpuķes, sapņaudēji. Un kādā kokā
šūpojas meitene Meri. Alīsa visu mūžu ilgojusies pēc labākās draudzenes,
un beidzot viņas sapnis piepildās. Alīsai un Meri jāizbeidz mūžīgā ziema
savā pasaulē. Taču Alīsa nokļūst vēl grūtāka uzdevuma priekšā, kad, Meri
viņu draudzību ir aizmirsusi... - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Sisarla.

