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Zuili, Robērs. Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10
gadiem / Robērs Zuili ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča ;
atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. [Rīga] : Jumava ; Liegra, 2018. , ©2018. - 167 lpp. : ilustrācijas ; 24
cm. - Grāmatā vecākiem "Kā izprast mūsu bērnu emocijas" autors runā
par bailēm, dusmām, skumjām un prieku, par to, kā mācīt paust un
vadīt šīs emocijas, un kā vecākiem nodrošināt saviem bērniem iespēju
augt ģimenē, kurā valda emocionāli līdzsvarota gaisotne. Oriģinālnosaukums: Comprendre les émotions de nos enfants.
Saturā: MŪSU BĒRNI UN VIŅU EMOCIJAS. Saprast emocijas:
Emociju loma personības tapšanā. No nemiera līdz sava "ES"
veidošanai. Sākotnējā emocionālā pieredze: triecieni un satricinājumi.
Emocijas un audzināšana ; IEMĀCĪTIES VADĪT MŪSU BĒRNU
EMOCIJAS. Bailes. Dusmas. Skumjas. Prieks ; EMOCIJAS UN
EMOCIONĀLĀS SAITES. Par emociju nozīmi. Par vecāku emociju
ietekmi uz bērniem. Kā mazināt vecāku emociju potenciāli
neproduktīvo ietekmi uz bērniem?.
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Latviešu tautas pasakas : 100 pasakas, 100 mākslinieki / pasakas
sakārtojusi un īsinājusi Inese Pelūde ; Edgara Švanka dizains ; Ilzes
Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. Apgāds Zvaigzne ABC Latvijas simtgadei velta unikālu izdevumu –
grāmatu, kurā apkopotās 100 latviešu tautas pasakas ilustrējuši 100
Latvijas mākslinieki. Pasaku krājumā esam devuši iespēju sevi parādīt
gan pieredzējušajiem, gan jaunajiem, gan topošajiem māksliniekiem.
Ilustratoru pulkā ir vairāku tautību mākslinieki. Grāmatā iekļauta plaša

pasaku izlase, kas apliecina latviešu tautas gudrību, asprātību un
humora izjūtu, spēju dzīvespriecīgi paraudzīties uz pasauli, atklājot un
izskaidrojot to tēlaini un ar mīlestību. Pasakās vēstīts gan par seniem,
gan mazāk seniem laikiem, dzīvnieki tajās runā cilvēku valodā,
priekšmeti atdzīvojas, un dzīve ir brīnumu pilna. Pasaku varoņi ir
labsirdīgi, mīl, skumst, vēlas darīt labu, bet dažiem no viņiem piemīt
arī dižošanās kāre, mantkārība un nenovīdība. Pasakas palīdz iegūt
sapratni par nemainīgām latviešu tautas ētikas vērtībām un apliecina
to nepārtrauktību un pārmantojamību. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Mākslinieki: Mikus Čavarts, Santagora, Elizabete Cērpa,
Olga Gogole, Anna Laicāne, Kaiva Zariņa, Armands Teodors
Freibergs, Margarita Požidajeva, Arnis Zariņš, Zigmunds Vilnis,
Baiba Līmane, Valta Klints, Jekaterina Grjazeva-Veselkova, Linda
Kukare-Aldersone, Hanuka Lorengela, Jānis Šulcs, Elita Ābele,
Aivars Baranovs, Gvido Vizulis, Viktorija Matisone, Rūdolfs E.
Švanks, Ineta Freidenfelde, Sandra Jaundaldere, Barbara Ābeltiņa,
Rebeka Lukošus, Lote Vilma Vītiņa, Līga Kļaviņa, Elvita Mazure,
Māra Skuja, Jānis Šneiders, Valērija Lastoviča, Anita Rupeika, Renāte
Kloviņa, Kuntī Horsta, Anita Zīverte, Gerda Furmane, Krista Brice,
Eva Freidenfelde, Ieva Baumgarte, Didzis Upens, Lilija Berzinska,
Ilga Lēmane, Kristīne Kvitka, Svetlana Narkeviča, Santa IndaVengera, Rasma Torne, Marina Heniņa, Dairis Hofmanis, Māra Siliņa,
Gunta Zaļaiskalna, Elīna Genīte, Mairita Tumpele, Inga Barkāne,
Anda Sproģe, Tamāra Kabakova, Vilnis Klints, Svetlana Tarsina,
Maija Muižniece, Toms Kalninskis, Evija Timma-Novika, Linda
Gabarajeva, Jurijs Tatarkins, Liene Mazulāne, Agnese Aizpuriete,
Anda Lase, Elīna Salaka, Agnese Zariņa, Nijole Paula Zukule, Nanija
Lība Zukule, Ketlīna Grolle, Agnese Feldmane, Agnese Apine,
Valters Liberts Muzikants, Anete Bajāre-Babčuka, Zīle Ziemele,
Renāte Logina, Dārta Stafecka, Elita Šmēdiņa, Vivianna Maria
Stanislavska, Daniēla Sikorska, Līga Jaunzeme, Kate Seržāne, Rūdolfs
Matīss Trops, Kristīne Krastiņa-Indāne, Linda Lagzdiņa, Gusts
Linkevičs, Artjoms Tarasovs, Estere Betija Grāvere, Ričards ZnutiņšZnutāns, Aigars Zemītis, Dāvis Ozols, Terēza Biezaite, Kazimirs
Anspaks, Zanda Laula, Dzelde Ieva Mierkalne, Ieva Sarksņa, Beate
Poikāne, Ksenija Studene, Dina Danosa, Baiba Tropa. . - Vāka
dizainam izmantoti Terēzas Biezaites, Marinas Heniņas, Renātes
Kļoviņas, Kristīnes Krastiņas-Indānes, Ilgas Lēmanes, Santagoras,
Dārtas Stafeckas un Guntas Zaļaiskalnas zīmējumi. Titulu un satura
dizainam izmantoti Lilijas Berzinskas, Svetlanas Tarsinas un Evijas
Timmas-Novikas zīmējumi. . - "Latvija 100" -- uz grāmatas pirmā
vāka.
Brīnumu pasakas: Garā pupa ; Princese stikla kalnā ; Velns māca
brandvīnu dedzināt ; Brīnumkalējs ; Trīs vēja mezgli ; Pieci stiprinieki
; Brīnumu stabulītes ; Dimanta jātnieks ; Dēls pie velna amatā ; Aitu
gans ; Zaldāta laime ; Trīs dārgas mantas ; Vecīša trīs padomi ; Varde
par līgavu ; Kā velns mācījās krākt ; Spožais putns ; Sprīdītis ; Nabaga
kurpnieks ; Kā Stiprais pie kunga par puisi kalpoja ; Vecais zaldāts ;
Skopais saimnieks un ganuzēns ; Trīs labas lietas ; Eža kažociņš ;
Sērdienīte un mātes meita ; Lielie stiprinieki ; Ezera saraukšana ; Velns
par kalpu ; Kā zaldāts iedzina nāvi riekstā ; Tā "viduvējā" ; Nabagā
brāļa Nelaime ; Pasaka par zelta cirvi ; Skopais saimnieks. Pasakas par
dzīvniekiem: Suns un vilks ; Sliņķis un runcis ; Viltīgais runcis ; Lopi
noņem laupītāju māju ; Kaķītis, gailītis un lapsa ; Klausi, ko māte saka
; Vīra lidojums ar meža zosīm ; Puisis, vilks un lapsa ; Lapsa - vilka

kalpone ; Lapsa par pīļu ganu ; Zvēri bedrē ; Zemnieks un zvēri ; Lapsa
un zaķis ; Sīlis un žagata ; Briesmīgā kaza ; Zaķa precības ; Aitu gans
un zaķītis ; Vecīša cimdiņš ; Lapsa iet ubagot ; Zaķis un viņa draugi ;
Zvēri un abru taisītājs ; Brīnumlielais gailis ; Suns par bērna glābēju ;
Lētticīgie ceļabiedri ; Zirneklis un muša ; Lielā muša ; Vilks saņem
pērienu ; Vilks mācās ragaviņas taisīt ; Runcis pievar zvērus ; Kā kaķis
un pele māju valdīja ; Pieci kaķi ; Zvēru karš ; Vilks un auns ; Suns
par kurpnieku ; Gailītis un vistiņa ; Brīvgrāmata ; Sivēns ceļ sev māju
; Ezis un zaķis ; Zvēri iet grēkus sūdzēt ; Runcis - lapsas vīrs. Sadzīves
pasakas: Vīrs sievas darbos ; Zoss dalīšana ; Kumeļa perēšana ; Kā
muļķītis laupītājus pārmācija ; Mačatiņš ; Slinkā sieva ; Kungs un
čigāns ; Kā nabadziņš ticis pie naudas ; Pasaka par gudro sievu ; Ogļu
dedzinātājs ; Tēva padomi ; Vectēva padoms ; Tēva manta ; Puika
mucā ; Kurš papriekšu paliks dusmīgs ; Izdalītais pēriens ; Tikai
uzsvilpo ; Aizdotais grasis ; Pops, ķesteris un tirgotājs ; Gāganu kari ;
Gudrās atbildes ; Raibā cūka ; Viesis no debesīm ; Zemnieks un
mācītājs ; Tāds ar tādu satiekas ; Pulksteņu meistars ; Pasaka par
spriguļu cirtēju ; Dārgais rudzu pūrs.
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Paltanavičs, Selemons. Kikas Mikas enciklopēdija : dzīvnieki /
Selemona Paltanaviča teksts un fotogrāfijas ; Linas Žutautes
ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktors
Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Daudz jautājumu
šaudās Kikas Mikas prātā, kad viņa skraida pa pļavu, rakņājas pa zemi
pie upītes vai ogo mežā. Šajā grāmatā meitenei palīgā steidz dabas
pētnieks Ligzdiņš. Par mūsu zemē mītošajiem dzīvniekiem - no
sīkākās vabolītes līdz lielākajam zvēram - viņš zina itin visu. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Kakės Makės
enciklopedija.
Gyvūnai.
Vārdnīca:
140.-143.
lpp.
Saturā: Es esmu dzīvs, tu esi dzīvs, mēs visi esam dzīvi ; Kukaiņi
; Citi bezmugurkaulnieki ; Abinieki un rāpuļi ; Zivis ; Putni ; Zīdītāji.
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Kabačenko, Sergejs. Jautrās figūras : rosinošas idejas un padomi
veidošanā / Sergejs Kabačenko ; no krievu valodas tulkojusi Ilze
Sausiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Indra Putre. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 112
lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - (Veiklo pirkstiņu skola). - Autors S.
Kabačenko savā grāmatā ir parādījis, cik burvīgs materiāls ir
plastilīns. No tā iespējams izveidot visu, ko vēlas. Strādājot ar
plastilīnu, ir lieliska iespēja gūt gandarījumu, kā arī, radot
daudzveidīgas formas, saskaņojot krāsas un izmērus, paust savas
radošās spējas un īstenot ieceres. Veidošana no plastilīna ir aizraujoša
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un noderīga nodarbošanās gan pieaugušajiem, gan bērniem. Bērniem
tiek attīstītas viņu radošās spējas un fantāzija, sīkā pirkstu
muskulatūra un skaistuma izjūta. Savukārt pieaugušajiem tā ir iespēja
jautri pavadīt laiku kopā ar bērniem. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Как слепить из пластилина любое
животное.
Ēlvests, Jāns. Šaha ģimnāzija / Jāns Ēlvests ; no angļu valodas
tulkojusi Katrīna Amerika ; mākslinieks Kaspars Ēlvests ; zinātniskā
redaktore Laura Rogule ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; literārais
redaktors Braiens Smits. - Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. - 159, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Grāmata ir noderīga ne tikai bērniem, kuri
pamatā ir šīs grāmatas tiešā mērķauditorija, bet arī pieaugušajiem, kuri
vēlas apgūt šo interesanto, bet visai sarežģīto spēli. - Skaidrojošā
vārdnīca: 158.-[160]. lpp.
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Ariela un Lielais mazulis / [no angļu valodas] tulkojusi Eva Jansone ;
redaktore Linda Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. ,
2018. - [28] lpp. : ilustrācijas. - (Disney princeses). - Dziļi jūras dzelmē
mīt nāriņa Ariela, kam patīk rotaļāties un dziedāt. Pavadi jaukus brīžus
kopā ar viņu un sadraudzējies ar mazo Plunkšķi, kuru nāriņa iedrošina
doties lielos piedzīvojumos... - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Ariel and the Big Baby. - Teksts tulkots no angļu
valodas.
Bertolē, Klēra. Sīlis Gunis / Klēras Bertolē teksts ; Monikas Pjeraci
Mitri ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Iluta Moldane. - [Rīga] :
Annele, [2018]. , ©2018. - 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. (Mazie draugi). - Jaunais sīlis Gunis nolemj brīvdienas pavadīt pie
vectēva laukos, dziļā mežā. Te viņš iepazīstas ar vāveri, un abi nolemj
vākt riekstus un zīles. Taču Gunis aizmirst, kur īsti paslēpis ozolzīles. Ko
nu?. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Beaumont, Emilie. Dzīvnieki laukos / [teksts]: Émilie Beaumont ;
[ilustrācijas]: Christel Desmoinaux ; no franču valodas tulkojusi Kristīne
Skrīvele ; redaktore Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. , ©2018.
- 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Gribu visu zināt!). - Krāšņi
ilustrētā, izzinošā grāmata lieliski noderēs mazajiem un zinātkārajiem
bērniem. Tajā varēs noskaidrot visu par lauku sētas iemītniekiem, viņu
dzīvi un paradumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Animaux de la Ferme.
Grimault, Hélène. Dzīvnieki mežā / [teksts]: Hélène Grimault, Émilie
Beaumont ; [ilustrācijas]: Christel Desmoinaux ; no franču valodas
tulkojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. , ©2018. - 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Gribu
visu zināt!). - Krāšņi ilustrētā, izzinošā grāmata lieliski noderēs mazajiem
un zinātkārajiem bērniem. Tajā varēs noskaidrot visu par meža
iemītniekiem, viņu dzīvi un paradumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
- Oriģinālnosaukums: Animaux de la Forêt.
Lindgrēne, Astrida. Ak, šis Emīls! : [stāsts] / teksts Astrida Lindgrēne,
ilustrācijas Bjerns Bergs ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane
; redaktore un atdzejotāja Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 32 nenumurētas lpp.
: ilustrācijas ; 25 cm. - Ak, šis Lennebergas Emīls! Viņš pastrādāja
nedarbus gandrīz katru dienu. Bet šai ziņā Emīls bija akurāts un nekad
neizdarīja vienu un to pašu nedarbu divas reizes - viņš arvien izdomāja
jaunus. Kā toreiz, kad uzvilka mazo māsu Īdu karoga kārtī. Vai arī tad,
kad Lūkasa mugurā iejāja tieši lielajā viesistabā, kur pilsētas galva rīkoja
dzīres. Tad smējās visi, tikai ne pilsētas galva... Un kā jūs domājat, kur
Emīls nonāca pēc tam?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Den där Emil.
Podesta, Veronika. Bitīte Zumzīte / Veronikas Podestas teksts ;
Monikas Pjeraci Mitri ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Iluta
Moldane. - [Rīga] : Annele, [2018]. , ©2018. - 20 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - (Mazie draugi). - Zumzīte ir čaklākā bite stropā,
vāc no ziediem nektāru un gatavo saldo medu, tīra un spodrina. Te kādu
dienu viņa sadomā kļūt par bišu karalieni. Bet vai viegli būt karalienei?.
- Pirmsskolas vecuma bērniem.
Podesta, Veronika. Ezītis Henrijs / Veronikas Podestas teksts ;
Monikas Pjeraci Mitri ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ilze
Pelnēna. - [Rīga] : Annele, [2018]. , ©2018. - 20 nenumurētas lpp. :
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ilustrācijas ; 20 cm. - (Mazie draugi). - Ezītis Henrijs dodas meklēt sev
jaunus draugus. Taču visus biedē Henrija adatainais kažociņš. Neviens
nevēlas ar ezīti draudzēties, līdz kādu dienu viss mainās... Brīnišķīgs
stāsts, cik dabā ir noderīgs ikviens dzīvnieciņš. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Podesta, Veronika. Sikspārnis Raits / Veronikas Podestas teksts ;
Monikas Pjeraci Mitri ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Iluta
Moldane. - [Rīga] : Annele, [2018]. , ©2018. - 20 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - (Mazie draugi). - Sikspārnis Raits dzīvo bēniņos un
kā jau ierasts pa dienu guļ un pa nakti lidinās apkārt pa pilsētu. Kādu
nakti visai Raita ģimenei jāveic kāds svarīgs uzdevums. Kā viņiem
veiksies?. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Polis-Polītis, Uldis. Rotaļas un rotaļlietas / Uldis Polis-Polītis ;
mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 60, [3] lpp. + ilustrācijas. - Grāmata
paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem un tajā apkopoti jautri un
asprātīgi dzejoļi par rotaļlietām. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Skerijs, Ričards. Labu labā lasāmgrāmata : stāsti un dzejolīši bērniem /
Ričards Skerijs, teksts, ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa
; dzejoļus atdzejojusi Daina Grūbe ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 277,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Lasāmgrāmata - piepildīta ar draiskiem
stāstiņiem, nebēdnīgiem dzejolīšiem un asprātīgām ilustrācijām. Mazais
lasītājs varēs apgūt dažādas gudrības: iepazīt skaitļus, iemācīties jaunus
vārdus, pētīt dabas un tehnikas brīnumus un jautri pavadīt laiku. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Best Storybook
Ever.
Trusītis Pēterītis. Cīņa par dārzu : pēc kinofilmas motīviem / no angļu
valodas tulkojusi Dace Lorensa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2018. - 23
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Peter Rabbit. Battle for the Garden. - "Pēc
kinofilmas motīviem"--Uz vāka.
Neilande, Ilze, 1959-. Vilkam liels brīnumiņš, lapsai zīžu kažociņš :
latviešu tautas dziesmas un pasakas par dzīvniekiem / grāmatiņu
izveidoja māksliniece Ilze Neilande. - 2. izdevums. - Rīga : Avots,
[2018]. - 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Lapsa sludina mieru ; Zvēri un abru taisītājs ; Kas bailīgāks
par zaķi ; Mājas pele un lauku pele ; Ezis un zaķis ; Vecīša cimdiņš ; Suns
par kurpnieku ; Kuilītis.
Žutaute, Lina. Kika Mika un nozagtais laiks : [stāsti] / Lina Žutaute ;
no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 x 22 cm. - Mēdz gadīties
tādas dienas, kad visi mājas iemītnieki ir ļoti aizņemti un nevienam nav
laika parotaļāties ar Kiku Miku. Cik garlaicīgi, ja nav, ko darīt! Tādos
brīžos neviļus rodas jautājums: kur pazūd laiks, ja tā nav ne mammai, ne
tētim un pat ne vecmāmiņai? Vakar taču laika bija, cik uziet... Šķirstot
grāmatas, Kikai MIkai viss kļūst skaidrs - laika trūkums nav iestājies
nejauši, laiks ir nozagts!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir pavogtas laikas. - Priekštitullapā
nosaukums: Kornēlija un nozagtais laiks. Vārds "Kornēlija" pārsvītrots
un labots uz Kika Mika.
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Kaponis, Nicolette. Trusītis Pēterītis : pēc kinofilmas motīviem /
[teksts]: Nicolette Kaponis ; no angļu valodas tulkojusi Dace Lorensa ;
redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , [2018]. - 158, [1] lpp. ; 21 cm. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Peter Rabbit. Based on the Major
New Movie. - Darbs veidots pēc kinofilmas "Peter Rabbit" motīviem, kas
savukārt ir veidota pēc Beatrises Poteres noveļu motīviem par Trusīti
Pēterīti.
Čainani, Somans. Labā un Ļaunā skola : fantāzijas romāns jauniešiem
/ Somans Čainani ; Jakopo Bruno ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 544 lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Sofija un Agata ir labākās draudzenes, vismaz tā var uzskatīt, kaut
gan – citu draudzeņu jau viņām nemaz nav. Gavaldonas ciemata
skaistākā meitene Sofija vienmēr ir sapņojusi, ka noteikti nonāks burvju
un pasaku pasaulē. Viņa ar savām sārtajām kleitām, kristāla kurpītēm un
uzcītību labajos darbos ir pārliecināta, ka Labā skolā saņems tikai
teicamas atzīmes un pabeigs to kā pasakgrāmatu princese. Turpretī Agata
ar viņas neglīto izskatu un neslēpto nepatiku pret pasakām ar laimīgām
beigām šķiet vispiemērotākā kandidāte Ļaunā skolai. Jo šī noslēpumainā
Labā un Ļaunā skola ir mācību iestāde, kurā pusaudži apgūst prasmi kļūt
vai nu par pasaku varoņiem un princesēm, vai arī par briesmoņiem un
ļaundariem. Kad nenotveramais Skolas Direktors, kuram pretī stājas teju
visi ciemata iedzīvotāji, meitenes ierauj Bezgalīgajos Mežos, viņas
atgūstas katra savā Skolā. Taču abu likteņi izrādās samainīti, bet
draudzenes drīz vien ir spiestas saprast, ka vienīgais veids, kā tikt prom
no pasakas, ir... to izdzīvot. Tikai – Sofija un Agatai nekad īsti neizdodas
vienoties, tāpēc viņu attiecības sāk dramatiski mainīties. - 4.-6. klase. Oriģinālnosaukums:
The
School
for
Good
and
Evil.
1. Labā un Ļaunā skola.
Hantere, Ērina. Klanu kaķi / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktore Anda Brazauska ; vāka dizainu adaptējusi
Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 367 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ugunssirds
nodevīgais ienaidnieks Tīģernags ir uzvarēts un izraidīts no Pērkona
klana, taču rudo runci māc nojauta, ka tumšais karotājs tikai klusītēm
slēpjas mežā, gaidot īsto brīdi uzbrukumam. Bet šī nav vienīgā problēma,
ar kuru karstajos zaļlapja mēnešos saskaras jaunais barvedes palīgs.
Ugunssirds redz sapņus, kuros tiek brīdināts no nezināmām briesmām, ar
grūtībām skolo savu māsasdēlu Mākoņķepu un slēpj no klana baisu
patiesību par barvedes Zvaigžņuzilgmes īsteno stāvokli. Tikmēr mežā
kļūst karstāk un karstāk, līdz tuvojas ilgi gaidītais negaiss... Ērinu Hanteri
iedvesmo mīlestība pret kaķiem un aizraušanās ar savvaļas dabu. Viņa
dziļi ciena dabu visās tās izpausmēs un ar prieku rada mītiski krāšņās,
aizraujošās “Klanu kaķu” sērijas grāmatas. - 7.-9.klase. Oriģinālnosaukums:
Warrior
cats.
Rising
Storm.
4.grāmata. Tuvojas negaiss.
Ēvreoss, Hokons. Brūne : [stāsts] / Hokons Ēvreoss ; Eivinna Tūrsētera
ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore
Daina Vilemsone. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , [2018]. - 130, [5] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Grāmata stāsta
par zēnu Rūni, kas kopā ar draugu Elni ir uzcēlis mājiņu, bet kādu dienu
trīs zēni to nojauc, un jau nākamajā naktī Rūne top par Brūni… Nu viņš
pa dienu ir Rūne, bet naktī – Brūne – supervaronis, kam ne no kā nav
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bail. Un vai tad Rūne vainīgs, ka, būdams superavaronis, Brūne ir
nokrāsojis lielāko zēnu velosipēdus?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Oriģinālnosaukums: Brune. - Ziemeļvalstu Padomes bērnu un jauniešu
literatūras balva, 2014.
Naneti, Andžela. Mans vectēvs bija ķiršu koks / Andžela Naneti ; no
itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Krišs Salmanis. - Rīga
: Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 128 lpp. + ilustrācijas. - Pilsētas zēnam
Tonīno ir četri vecvecāki - vieni dzīvo kaimiņos, un tiem vairāk rūp suns,
nevis mazdēls, savukārt mammas vecāki dzīvo laukos. Vectētiņš
Otaviāno un vecāmamma Teodolinda ir sirsnīgi ļaudis, viņu māja un
dārzs ir Tonīno laimes zeme, tur var kāpt lielajā ķirsī, jāt uz zoss un
brokastīs dabūt gogelmogeli. Kad pilsētas priekšnieki grib dārzu atņemt
un ķirsi nozāģēt, lai būvētu jaunu ceļu, zēns apņemas to nepieļaut. - 4.6.klase. - Oriģinālnosaukums: Mio nonno era un ciliegio.
Stiltons, Džeronīmo. Uzmanību, pie stūres Stiltons! : [stāsti] /
Džeronīmo Stiltons ; [ilustrācijas]: Alessandro Muscillo, Christian
Aliprandi ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna
Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2018. - 116, [12] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā siers ;
17). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Ingrana la
marcia, Stilton!.
Kuponss, Žaume. Aguss un mošķi : stāsts / Žaume Kuponss un Liliana
Furtuņa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; literārais redaktors Māris Salējs. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2018. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 138, [6] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums:
La
cançó
del
parc.
3. Parka dziesma.
B., R. Suns, kurš atrada skumjas : [stāsts bērniem] / R. B. ; māksliniece
Elīna Brasliņa ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Elīna Brasliņa, Artis
Briedis. - [Rīga] : liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
2018. - 30 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Pilsētu kādu dienu
pēkšņi pārņem melni dūmu mākoņi, kas izplata nomāktību un laupa
visam krāsu un smaržu. Drosmīgais suns izlemj skumjām neļauties un
uzslien kāpnes līdz debesīm. Izrādās, ka mākoņi ir pilni ar noskumušām
skumjām, taču tās var kliedēt, uzspēlējot mutes ermoņikas. Rūtas Briedes
poētiskais stāsts vēsta par to, kā emocijas ietekmē mūsu skatījumu uz
pasauli, tomēr mūs nepakļauj - izkliedēt ir iespējams pat skumjas, ja vien
no tām nevairās. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Brūveris, Pēteris. Brūveri brūvē : dzeja / Pēteris Brūveris, Indra
Brūvere, Zane Brūvere ; māksliniece Gita Treice ; sastādītāji Indra
Brūvere, Zane Brūvere, Māris Salējs ; dzejas redaktors Māris Salējs. Rīga : Pētergailis, [2018]. - (Jelgava) : SIA "Jelgavas tipogrāfija". ,
[2018]. - 107, [5] lpp. : ilustrācijas. - Lielo cilvēku un bērnu dzejnieks
Pēters Brūveris prata radīt pasauli, rotaļājoties – no vārdiem, burtiem un
skaņām. To prot arī viņa meitas – Indra Brūvere-Daruliene un Zane
Brūvere-Kvēpa. Beidzot tēva un abu meitu bērniem rakstītie dzejoļi
nolēma satikties vienā grāmatā “Brūveri brūvē”. Pēters jau septīto gadu
ir aizsaulē,taču daudzus savus pēdējo dzīves gadu dzejoļus ir veltījis
saviem mazbērniem. Te Pēters ielicis savu māku uzburt, proti, uzbrūvēt
dzīvu,skanīgu, neparastu pasauli bērniem, kurā pati valoda prot bez
pamācīšanas mācīt – rotaļājoties, izšķiļot no burtiem būtnes un
notikumus, par kuriem pieaugušie, savu lielo un nopietno dzīvi dzīvojot,
nevar ne iedomāties. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
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Stīla, Juta. Putniņa Toma stāstu grāmata : stāsti / Juta Stīla (īst. V. Juta
Vējiņa, 1986) ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. – Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 64
lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. – Grāmatā apkopoti īsi, ilustrēti stāstiņi, kuros
darbojas Putniņš Toms, viņa mamma, labākais draugs Denijs un citi.
Šajos tēlos un varoņu piedzīvojumos katrs bērns viegli atpazīs sevi un
savus draugus tipiskās ikdienas situācijās, kurās jāpieņem pareizais
lēmums. Sadraudzējoties ar brašo, mazliet spītīgo, bet vienmēr labsirdīgo
Tomiņu, bērns labāk izpratīs drosmes, laipnības un neatlaidības nozīmi,
mācīsies cīnīties par saviem sapņiem, palīdzēt citiem un uzņemties
atbildību par savu rīcību. Aiz katra stāstiņa ievietotie pārrunu temati un
uzdevumi ļaus vecākiem pētīt šo grāmatu kopā ar bērniem, bet
bērnudārza audzinātājiem un skolotājiem – izmantot to nodarbībās.
Putniņš Toms iedvesmos bērnus sapņot par lieliem mērķiem un tos arī
sasniegt, būt iejūtīgiem, labsirdīgiem un drosmīgiem. – Jaunākā skolas
vecuma bērniem. – Izdevums angļu valodā: Stīla, Juta, 1986-. Birdie
Tom : storybook.
Stepēna, Maija. Pazudušajiem pa pēdām : pasakas / Maija Stepēna ;
Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; Antras Auziņas-Bajāres
ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. – Rīga : Jumava, 2018. ,
©2018. – 69, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. – (Zilā sila pasakas ; 5.
grāmata). – Šī ir rakstnieces Maijas Stepēnas piektā grāmata no “Zilā sila
pasaku” sērijas. Atkal gaidītā tikšanās ar rūķīšiem un pasaku māmiņu
lasītāju iebur apbrīnojamos notikumos un neticamos piedzīvojumos. –
Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Šteinberga, Ināra. Kam negadās : 100 jautri piedzīvojumi : satīriski
stāsti, dzejoļi / Ināra Šteinberga ; vāka dizains: Laima Kalvāne. - [Ugāle,
Ventspils novads] : Visual studio, 2017. - [Inčukalns] : BookPrint.lv. ,
2017. - 184, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Desmit gadus pēc autores
pirmās grāmatas iznākšanas jaunajā krājumā "Kam negadās" apvienoti
iepriekšējā grāmatā iekļautie un vēl nepublicētie darbi. Pavisam kopā 100
jautru piedzīvojumu.
Bourne, Holly. It only happens in the movies : a novel / Holly Bourne.
- London : Usborne Publishing Ltd, 2017 (Printed in the UK). - 410, [6]
p. - Bad boys turned good, kisses in the rain, climbing through bedroom
windows... It only happens in the movies. When Audrey meets Harry,
it’s the start of a truly cinematic romance – or is it? Audrey knows that
Harry is every movie cliché rolled into one. But she still chooses to let
him into her heart... - 10.-12.kl.
Johnson, Mitch. Kick : a novel / Mitch Johnson. - London : Usborne,
2017 (UK). - 294, [10] p. - Budi's plan is simple. He's going to be a star.
Budi's going to play for the greatest team on earth, instead of sweating
over each stitch he sews, each football boot he makes. But one unlucky
kick brings Budi's world crashing down. Now he owes the Dragon, the
most dangerous man in Jakarta. Soon it isn't only Budi's dreams at stake,
but his life. A story about dreaming big, about hope and heroes, and never
letting anything stand in your way... - 7.-9.kl.
Winter, Tamsin. Being Miss Nobody : a novel / Tamsin Winter. London : Usborne, 2017 (UK). - 367, [17] p. - Rosalind hates her new
secondary school. She's the weird girl who doesn't talk. The Mute-ant.
And it's easy to pick on someone who can't fight back. So Rosalind starts
a blog - Miss Nobody; a place to speak up, a place where she has a voice.
But there's a problem... Is Miss Nobody becoming a bully herself?. - 10.12.kl.
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White, Imogen. The Rose Muddle Mysteries / Imogen White. - London
: Usborne, 2017 (UK). - 328, [8] p. : il. - hen Rose Muddle is plucked
from the workhouse to become a maid in a grand mansion, she discovers
that her new mistress has secret plans for her – plans which involve a
strange amber pendant with extraordinary powers. But fearsome enemies
lurk in the shadows, intent on finding the mysterious pendant. As the
shadows begin to close in, can Rose uncover the truth of her own destiny
to
stop
these
forces
of
evil?.
7.-9.kl.
[1.]. The Amber Pendant.
Albertalli, Becky. Love, Simon / Becky Albertalli. - London : Penguin
Books, 2018 (Clays Ltd, St Ives plc). - [10], 303, [38] p. : ill. - Simon
Spier is sixteen and trying to work out who he is - and what he's looking
for. But when one of his emails to the very distracting Blue falls into the
wrong hands, things get all kinds of complicated. Because, for Simon,
falling for Blue is a big deal . . . It's a holy freaking huge awesome deal.
- 10.-12.kl. - Original novel "Simon vs. the Homo Sapiens Agenda".
Johnson, Maureen. The Key to the Golden Firebird : a novel / Maureen
Johnson. - London : Hot Key Books, 2013 (Australia : Griffin Press). 311, [1] p. - The funny thing about stop signs is that they're also start
signs. Mayzie is the brainy middle sister, Brooks is the beautiful but
conflicted oldest, and Palmer's the quirky baby of the family. In spite of
their differences, the Gold sisters have always been close. When their
father dies, everything begins to fall apart. Level–headed May is left to
fend for herself (and somehow learn to drive), while her two sisters
struggle with their own demons. But the girls learn that while there are a
lot of rules for the road, there are no rules when it comes to the heart... 10.-12.kl.
Pilkey, Dav. Dog Man / written and illustrated by Dav Pilkey. - [B.v.] :
Scholastic Inc., 2017 (China). - 220, [4] p. : ill. - Petey the cat is out of
the bag, and his criminal curiosity is taking the city by storm. Something
fishy is going on! Can Dog Man unleash justice on this ruffian in time to
save the city, or will Petey get away with the purr-fect crime?. - 4.-6.kl.
[2.]. Unleashed.
Pilkey, Dav. Dog Man / written and illustrated by Dav Pilkey. - [B.v.] :
Scholastic Inc., 2017 (China). - 253, [3] p. : ill. - He was the best of dogs...
He was the worst of dogs... It was the age of invention... It was the season
of surprise... It was the eve of supa sadness... It was the dawn of hope...
Dog Man, the newest hero from the creator of Captain Underpants, hasn't
always been a paws-itive addition to the police force. While he can
muzzle miscreants, he tends to leave a slick of slobber in his wake! This
time, Petey the cat's dragged in a tiny bit of trouble -- a double in the form
of a super-cute kitten. Dog Man will have to work twice as hard to bust
these
furballs
and
remain
top
dog!.
4.-6.kl.
[3.]. A Tale of Two Kitties.
Duggan, Helen. A Place Called Perfect / Helen Duggan. - London :
Usborne, 2017 (UK). - 363, [4] p. - Who wants to live in a town where
everyone has to wear glasses to stop them going blind? And who wants
to be neat and tidy and perfectly behaved all the time? But Violet quickly
discovers there's something weird going on – she keeps hearing noises in
the night, her mum is acting strange and her dad has disappeared... - 7.9.kl.
Cheng, Jack. See you in the Cosmos : a novel / Jack Cheng. - London :
Puffin Books, 2017 (Clays Ltd, St Ives plc). - 311, [3] p. - An
astonishingly moving middle-grade debut about a space-obsessed boy's

quest for family and home. All eleven-year old Alex wants is to launch
his iPod into space. With a series of audio recordings, he will show other
lifeforms out in the cosmos what life on Earth, his Earth, is really like.
But for a boy with a long-dead dad, a troubled mum, and a mostly-notaround brother, Alex struggles with the big questions... - 7.-9.kl.

