Valmieras bibliotēkas

Bērnu apkalpošanas nodaļas
"Zvirbulēns"
JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2019.gada martā
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
37

373

Purēns, Vilnis. Kā izprast emocijas : metodiski materiāli pedagogiem
un izglītības iestāžu psihologiem / Vilnis Purēns ; zīmējumu autore
Rudīte Kravale. - Rīga : RaKa, 2019. , ©2019. - 24 lpp. : ilustrācijas ;
28 cm + pielikums (10 nenumurētas lpp. kartītes). - Bibliogrāfija: 24.
lpp. - Jaunie uz kompetences (pratības) attīstību balstītie mācību
standarti lielu uzmanību pievērš darbam ar emocijām. Bērni un skolēni
tiek aicināti tās atpazīt, izprast emociju rašanās procesu, ietekmi uz
cilvēku rīcību, vērtēt iespaidu, kādu atstājam uz citiem ar savām
emociju izpausmēm, regulēt tās, lai emociju izpausmes veicina
pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem. Grāmatā ir dots teorētisks
ieskats emociju jautājumos un uz zinātnisku teoriju balstīta darba
metodika. Tā piedāvā bērniem un skolēniem atpazīt būtiskākās
emocijas, pārdomāt to cēloņus, mudina izvērtēt negatīvo emociju
pārvarēšanas iespējas. - Pielikumā 12 nenumurētas sagriežamās
kartītes uzdevumu veikšanai.
Tauriņa, Agrita. Vēro, vērtē, rīkojies : metodiski materiāli
pirmsskolai un sākumskolai vērtībās balstītu un drošu uzvedības
ieradumu veidošanās veicināšanai / Agrita Tauriņa ; zīmējumi un
datorgrafika Rudīte Kravale. - Rīga : RaKa, 2019. , ©2019. - 26 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm + 1 pielikums (36 lp., 12 nenumurētas lp.). Metodiskais materiāls ir paredzēts darbam pirmsskolā un sākumskolā.
Tā mērķis ir veicināt bērnu izpratni par pozitīvām attiecībām un
drošību. Materiāls atbilst jaunajām uz kompetences (pratības) attīstību

balstītām pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kuras Latvijas
pirmsskolas izglītības iestādēs tiek ieviestas no 2019. gada, skolās - no
2020. gada.
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ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
Butulis, Ilgvars, 1948-. Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs
Zunda ; foto: Vilis Rīdzenieks. - Labots un papildināts trešais
izdevums. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 260, [1] lpp., 32
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Latvija ir
teritorijas ziņā maza zeme ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kas allaž
atradusies satiksmes ceļu un lielvalstu ģeopolitisko interešu
krustpunktā, tādēļ autori iespēju robežās skata savas zemes pagātni
Baltijas jūras reģiona un Eiropas vēstures kontekstā. Akcentējot
politiskās vēstures notikumus, autori vienlaikus ataino arī
saimnieciskās
un
kultūras
vēstures
norises.
Saturā: Latvijas teritorija un iedzīvotāji līdz 16. gadsimtam ;
Latvija 17.-19. gadsimtā ; Vētrainais 20. gadsimta sākums ; Neatkarīgā
Latvijas valsts, parlamentārisma laiks (1920-1934) ; Autoritārisma
gadi. 15.maija Latvija (1934-1940) ; Latvija 1939.-1940. gada
samezglojums ; Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā (19411945) ; Latvija padomju savienības sastāvā (1945-1990) ; Latvija
atmodas posmā un ceļā uz neatkarību (1987-1991) ; Latvijas Republika
(1991-2009) ; Latvija mūsdienu posmā (2008-2018).

821 DAIĻLITERATŪRA
B

B

B

B

B

B

Bembijs / [ilustrācijas]: Walt Disney Studio ; [adaptētājs] Bob Grant ;
tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Walt Disney. - Rīga :
Egmont Publishing, [2019]. - 27, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Walt
Disney klasika). - Bembijs dzīvo mežā kopā ar māmiņu un draugiem,
iepazīst pasauli un priecājas par gadalaiku maiņu. Bet notiek nelaime, un
jaunā briedēna dzīve mainās uz visiem laikiem. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Bambi. - Tulkots no angļu valodas.
Bikše, Laima. Grāmata par zilo zirdziņu / Laima Bikše, teksts un
ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas
grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Vai
tev ir bijusi tāda diena, kurā jūties skumīgi? Tā mēdz gadīties. Skumjas
reizēm piemeklē pat bez īpaša iemesla, vai ne? Izlasot grāmatu par zilo
zirdziņu, tu sapratīsi, kā sev tādā brīdī palīdzēt. Lai neparastais zirdziņš
kļūst par tavu ceļabiedru!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Bīstijs, Stīvens. Vilcieni : atver lodziņus un uzzini, kā darbojas dažādi
vilcieni / Stīvens Bīstijs (ilustrācijas) ; teksts: Īens Greiams ; no angļu
valodas tulkojusi Dace Markota ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23
x 31 cm. - Stīvens Bīstijs ir pasaulē pazīstams britu ilustrators, kas
sadarbībā ar rakstniekiem sagatavojis desmitiem aizraujošu grāmatu. Šī
grāmata ļaus iepazīt dažus no lieliskākajiem vilcieniem. Tajā ir vairāk
nekā 40 atverami lodziņi un brīnišķīgi, detalizēti zīmējumi par vilcienu
uzbūvi un dzelzceļa attīstības vēsturi daudzās valstīs. Atverot lodziņus,
var uzzināt, kā konstruēti pasaulē populārākie vilcieni, kā tie darbojas, kā
pārvadā kravas vai ceļo pasažieri. Grāmata ļaus ieskatīties vienā no
pirmajiem tvaika vilcieniem, greznā elektrovilcienā, nākotnes ātrvilcienā
un citos sliežu transportlīdzekļos. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Dacjūte, Evelina. Laime ir lapsa : [stāsts] / Evelina Dacjūte ; Aušra
Kjudulaite, ilustrācijas ; Dace Meiere, tulkojums latviešu valodā. - Rīga
: Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 47
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Reiz kādā lielā pilsētā dzīvoja
Pāvils. Viņam bija tētis un mamma, un ģimenei bija māja kokā. Kādu
dienu zēna dzīvē parādījās lapsa. Un, kad tavā dzīvē ienāk lapsa, var
sagaidīt it visu... - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Laime yra lape. - Grāmata atzīta par gada labāko bērnu grāmatu Lietuvā
2017. un 2018. gadā un labāko 2018. gadā izdoto tulkoto bŗnu grāmatu
ASV, tā saņēmusi diplomus Boloņas ilustratoru izstādē un Tallinas
triennālē, grāmatu izstādēs Apvienotajos Emirātos un Dienvidkorejā,
iekļauta IBBY ''Baltā kraukļa'' katalogā un IBBY Goda sarakstā.
Dambo / [ilustrācijas]: Walt Disney Studio ; [ilustrāciju adaptētāji]: John
Hench, Al Dempster ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna. Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 27, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. (Walt Disney klasika). - Dambo ir ļoti drosmīgs mazs zilonēns, kuru
iemīļojuši bērni visā pasaulē. Uzziniet viņa stāstu šajā brīnišķīgajā
grāmatā, kas rotāta ar senatnīgām 20. gadsimta 40. gadu ilustrācijām. Pirmsskolas vecuma bērniem.Oriģinālnosaukums. Dumbo. - Tulkots no
angļu valodas.
Draudzīgie kucēni / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ;
Disney. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. - 32 nenumurētas lpp. :
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ilustrācijas ; 23 cm. - (Disney Junior). - Kad Bobs pastāsta Bingo un
Rollijam, ka suņu meitene vārdā Mazulīte pavadīs dienu pie viņiem, brāļi
cītīgi gatavojas pieskatīt mazo viešņu. Izrādās, ka kucēna pieskatīšana ir
daudz grūtāks darbs, kā šķita sākumā!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Puppy Dog Pals. Adventures in Puppy-Sitting. Tulkots
no
angļu
valodas.
. Labās aukles.
Lečuga, Maribella. Dzīvnieku mājoklīši : atver lodziņus un ieskaties! /
ilustrējusi Maribella Lečuga ; teksta autore Emīlija Bona ; no angļu
valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - Ķīna. - 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. Grāmatā ar vairāk nekā 80 atveramiem lodziņiem bērns varēs ieskatīties
dzīvnieku mājoklīšos - ligzdās koku galotnēs, dziļajās un tumšajās
pazemes alās, košajos koraļļu rifos jūras dzelmē un pat savā paša mājā. Pirmsskolas vecuma bērniem
Mana atmiņas grāmata / no vācu valodas tulkojusi Skana Neimane. Rīga : Madris, [2019]. - 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm +
pielikums (ar 2x20 atmiņas kartītēm). - Šī krāsainā un jautrā bilžu
grāmata sniegs meitenēm un zēniem pirmās zināšanas par dzīvniekiem.
Kopā ar grāmatu ir 40 dzīvnieku kartītes, kas paredzētas "Atmiņas
spēlei".
Pirmsskolas
vecuma
bērniem.
. Dzīvnieki.
Karalis Lauva / [adaptētājs] Justine Korman ; [ilustrācijas]: Don
Williams, H.R. Russell ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ;
Walt Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 27, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 26 cm. - (Walt Disney klasika). - "Karalis Lauva" ir
iemīļotākais Disneja studijas klasiskais stāsts, kas radīts 1994. gadā un
jau kļuvis par nezūdošu vērtību. Pievienojies mazajam princim Simbam
neaizmirstamā ceļojumā, kurā viņš iepazīst Lielo dzīvības loku un kļūst
par vienīgo un patieso Karali Lauvu. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Tulkots no angļu valodas.
Martinello, Džesika. Arī briesmoņi tīra zobus : [stāsts bērniem] /
Džesika Martinello, Greguārs Mabīrs ; tulkojusi Laura Romanovska ;
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 25
nenumurētas lpp. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Melgalve, Ieva. Īsti cilvēki / Ieva Melgalve ; Anitas Rupeikas
ilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 31 nenumurēta lpp. :
ilustrācijas ; 25 x 30 cm. - Rakstnieces Ievas Melgalves literārā pasaka ir
izteikti mūsdienīgs gudri uzrakstīts filozofisks darbs bērniem, kas
lasītājos rosinās daudzslāņainu tēlaino un vizuālo domāšanu.
Māksliniece Anita Rupeika ar ilustrācijām ir radījusi savu pasauli, kas
brīnišķīgi papildina autores stāstījumu. Grāmata pārsteigs lasītājus ar
savu oriģinalitāti. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Neimane, Kristīne. Rolis un Brunis iepazīst pasauli / Kristīne Neimane
; māksliniece Olga Gogole ; Māras Alševskas grāmatas dizains ;
redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm.
- Pasaka mudinās uz sarunu ģimenē par draudzību un drosmi, zinātkāri
un ticību priecīgām pārmaiņām. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Poruks, Jānis. Tracis / Jānis Poruks ; māksliniece Agija Staka ; Ingunas
Kļavas-Švankas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 16
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Kas notiek, kad uz ceļa satiekas
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kaķītis un zaķītis? Grāmatā dzejolis no Jāņa Poruka 1905. gada kopoto
rakstu izdevuma adaptēts mūsdienu latviešu literārajā valodā, lai bērns
varētu to apgūt pareizi. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Poruks, Jānis. Tracis / Jānis Poruks ; ilustrācijas: Agija Staka ; Ingunas
Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; tekstu ierunāja Dainis
Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. , ©2018. - 14 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar 7 skaņu
podziņām, ieskaņots Reiņa Briģa ierakstu studijā.
Raičenoka-Raišonoka, Zane. Sivēnu princese Berta Bertolīne / pasaku
rakstīja un bildes zīmēja Zane Raičenoka-Raišonoka ; redaktore Guna
Pitkevica ; ilustrācijas apstrādājis Jānis Strazdiņš ; mākslinieciskā
redaktore un dizaina autore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 26, [3] lpp. : ilustrācijas
; 27 cm. - Kādā saulainā rītā lauku sētas sivēnmātei piedzima septiņi
bērniņi - seši brālīši un viena māsiņa. Mazā Berta izrādījās visai savāda
sivēnmeitene. Viņa bija ļoti kārtīga, tīrīga un smalka. Brāļi reizēm pat
māšeli ķircināja: "Princese! Princese! Tu atkal uzvedies kā princese!".
Un kādu dienu Berta apņēmās noskaidrot, kas vajadzīgs, lai kļūtu par īstu
princesi. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Žutaute, Lina. Kika Mika un Supertēta diena / Lina Žutaute ; no
lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.
- 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Jau kopš senseniem laikiem
īpaša vieta ģimenē ir māmiņai. Pat pirmais vārds, ko mazulis izrunā,
parasti ir "mamma". Taču ģimeni veido ne tikvien mamma, bet arī tētis,
tāpēc šoreiz runa ir par viņu. Kad tētis palicis mājās viens, viņš ir spiests
kļūt par Supertēti – par cilvēku, uz kura pleciem gulstas visi nebēdnes
Kikas Mikas prieki un bēdas. Un viņš lieliski tiek ar to galā! Pazīstama
situācija? Ja tā ir gadījies arī jūsu ģimenē, būs jauki lasīt grāmatiņu kopā
ar bērnu un jautri ķiķināt. Bet, ja jūs vēl ne reizīti neesat pieredzējuši
Supertēta dienu, tā droši vien vairs nav aiz kalniem. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un Supertēta
diena. Vārds "Kornēlija" svītrots un labots uz Kika Mika.
Hanta, Linda Malelija. Zivs kokā : romāns / Linda Malelija Hanta ; no
angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Gunta Šustere. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. 207, [1] lpp. ; 23 cm. - Sestklasniece Ellija jūtas kā zivs ūdenī, kad zīmē
vai rēķina galvā, un kā zivs, kam jārāpjas kokā, kad skolā ir jāraksta vai
jālasa. Ja zivi vērtētu pēc prasmes rāpties kokos, tā taču uzskatītu sevi
par nekam nederīgu radību... Nez, kā būtu, ja es skolā justos normāli,
nevis nemitīgā stresā? - prāto Ellija, jau atkal sēžot direktores kabinetā.
Taču kādu dienu jaunais skolotājs atklāj, ka savādniece patiesībā ir
ārkārtīgi inteliģents un ar māksliniecisku talantu apveltīts bērns, kas cieš
no disleksijas, un palīdz Ellijai saprast, ka cilvēks ir kas vairāk par viņam
piekarināto birku. - 7.-9.kl. - Oriģinālnosaukums: Fish in a Tree.
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, [2019].
- Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 258, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Mācību gads tuvojas noslēgumam, un Nikija kaļ fantastiskus plānus
vasarai. Taču pirms tam viņai jāpārstāv skola skolēnu apmaiņas
programmā un vienu nedēļu jāpavada daudz laika ar apmaiņas skolēnu
Andrē, kurš izrāda lielu interesi par Nikiju. Kā šī jaunā draudzība
ietekmēs viņas attiecības ar labākajām draudzenēm Hloju un Zoju un
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meitenes sirdsāķīti Brendonu? Ko iesākt, ja gadās nejauši nodarīt pāri
puisim,
kurš
ļoti
patīk?.
4.-6.kl.
12. Ne pārāk slepenas iemīlēšanās katastrofas stāsti.
Bedīls, Deivids. Maģiskā pults / Deivids Bedīls ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; [ilustrācijas]: Jim Field ; redaktore Daina Grūbe.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 363, [3]
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Freds un Elija ir dvīņi. Bet ne identiskie dvīņi
(jo zēns un meitene tādi nevar būt). Tomēr abiem ir vienādas aizraušanās,
īpaši viņiem patīk videospēles. Un tās viņiem ļoti labi padodas. Taču citur
Fredam un Elijai tik labi neveicas, piemēram, futbolā vai stājoties pretī
skolas huligāniem. Kad brālis un māsa satiek Noslēpumvīru, viņš atsūta
bērniem videospēļu pulti, kura ārēji nelīdzinās nevienai citai pultij. Un ar
to nevar spēlēt nevienu no ierastajām spēlēm. Bet, izdibinājuši pults
slepenās spējas, dvīņi domā, ka visas viņu problēmas beidzot tiks
atrisinātas. Paveras durvis uz Freda un Elijas neprātīgākajiem sapņiem. 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Person Controller.
Pračets, Terijs. Tifānijas Smelgas piedzīvojumi : romāns / Terijs
Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul
Kidby ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 396 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
- (Diska pasaule / Terijs Pračets ; [35]). - Trešā grāmata romānu sērijā
par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem. Tifānijā ieskatījies
noslēpumainais Ziemas gars, kurš vēlas, lai meitene uz visiem laikiem
paliek viņa saltajā, spožajā pasaulē. Lai izdzīvotu līdz pavasarim, būs
vajadzīga visa jaunās raganas drosme un spēks, kā arī leģendārās Vējkalu
māmuļas un mazo, brašo fīglu palīdzība. Ja Tifānijai neizdosies uzvarēt
ziemu, pavasaris nepienāks... - 4.-6.kl. - Diska pasaules romāns--uz
grāmatas
vāka.
3. Ziemdaris.
Smeila, Hollija. Geek Girl. Viss, kas mirdz / Hollija Smeila ; no angļu
valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktors Aldis Vēvers. – Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. – Rīga : Poligrāfists. , ©2019. – 414, [1] lpp. ;
21 cm. – Angļu rakstnieces Hollijas Smeilas romānu seriāla ceturtajā
grāmatā galvenajai varonei Harietai Mennersai, kā vienmēr, nākas risināt
neatliekamas problēmas, kuras galvenokārt izraisa attiecības ar
vienaudžiem. Tas ir stāsts par meiteni, kura nemitīgi un reizumis pat
izmisīgi pūlas noskaidrot, kāda ir patiesībā un kāpēc viņa tāda ir, arī
šoreiz neatstās vienaldzīgu nevienu – nedz tos, kam ir līdzīgas problēmas,
nedz tos, kuri sen jau no tām ir izauguši!. – 7.-9. kl. – Oriģinālnosaukums:
Geek Girl: All That Glitters.
Veba, Hollija. Drosmīgais kaķēns / Hollija Veba ; Sofijas Viljamsas
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Margita
Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – Rīga : Poligrāfists. , ©2019. –
123, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Helēnai patīk palīdzēt veterinārajā
klīnikā, kur strādā viņas māsīca Lūsija. Reiz abas meitenes atrod kaķēnu,
ko notriekusi mašīna, un aiznes to uz klīniku. Helēna palīdz aprūpēt mazo
pacientu un nosauc to par Karameli. Runčuks pamazām veseļojas, taču
viņa saimnieks joprojām nav atradies. Kaķēnam ir ļoti apnicis tupēt
klīnikas sprostā, bet visvairāk viņu kaitina cietais apsējs ap kāju. Ja
kaķēna īpašnieks tā arī nepieteiksies, kā gan dzīvnieciņš tiks pie savām
mājām?. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģinālnosaukums: The
Brave Kitten.
Parra, Marija. Vārtsargs un jūra / Marija Parra ; no norvēģu valodas
tulkojusi Jolanta Pētersone ; vāka ilustrācija: Reinis Pētersons ; redaktore
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Ingmāra Balode. – [Rīga] : liels un mazs, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 275, [1] lpp. ; 21 cm. – Stāsta varoņi lasītājiem jau
pazīstami no grāmatas “Vafeļu sirdis”. Taču “Vārtsargs un jūra” droši
var lasīt arī tie, kam nav nācies iepazīties ar “Vafeļu siržu” notikumiem.
Tā vēsta par divu labāko draugu – Lēnas un Trilles piedzīvojumiem,
pārgalvībām, sarežģījumiem un attiecībām uz pusaudžu gadu sliekšņa.
Marija Parra raksta par reālu dzīvi nelielā norvēģu ciemā, kurā ģimenes
ir cieši saistītas ar jūru un kalniem. Rakstniece iztiek bez imitētām
“problēmām” un gatavu uzvedības klišeju tiražēšanas popkultūras garā,
bet pievēršas bērniem patiesi aktuālām tēmām un dara to vienkāršā,
saprotamā, humora pilnā intonācijā. – 4.-6. kl. – Grāmatas “Vafeļu sirdis”
turpinājums.
Bidari, Bono. Es, Elviss Riboldi / Bono Bidari ; no katalāņu valodas
tulkojusi Dace Meiere ; ilustrējis Òscar Julve ; redaktore Ilona Ancāne ;
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 194, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Elviss Riboldi ir jauks zēns, kurš nespēj nodarīt pāri pat mušai.
Tāpēc šajā grāmatā nevienai mušai pāri netiek nodarīts. Posta darbos iet
bojā vienīgi viens savrupnams, vairāki simti automašīnu, 82 motocikli,
16 logu rūtis, 12 krāsu zīmuļi, 8 dažādas skolas iekārtas un ierīces, 5 olas,
1 smalks pulkstenis, 1 reklāmas vairogs un visādas citas lietas, piemēram,
modinātājpulksteņi, brilles un dzimšanas dienas torte. Ja tev šķiet, ka mēs
pārspīlējam, tu nepazīsti Elvisu... - 4.-6. kl. - Oriģinālnosaukums: Jo,
Elvis
Riboldi.
Numerācija
uz
grāmatas
muguriņas.
1.
Auseklis, Uldis. Četras otas : gadalaiku dzejoļi bērniem / Uldis Auseklis
; mākslinieki: Aleksejs Naumovs, Signe Ērmane, Gundega Muzikante,
Ilze Dambe ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. – Rīga : Latvijas
Mediji, 2019. – Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. – 40 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. – Grāmatā apkopoti Ulda Ausekļa dzejoļi par
Latvijas dabu un tās mūžīgo mainību – četriem gadalaikiem. Grāmatas
burvība slēpjas arī citā četriniekā. Katru gadalaiku ilustrējuši dzejniekam
tuvi, mīļi un spilgti Latvijas mākslinieki. Pavasara ota dota Aleksejam
Naumovam, vasaras – Signei Ērmanei, rudens – Gundegai Muzikantei,
bet ziemas – Ilzei Dambei. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem burtiem.
Auziņa, Ieva. Glābējcūka / Ieva Auziņa, Ilze Raudiņa ; redaktore Daina
Vilemsone ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. – [Jaunsvirlauka, Jelgavas
novads] : Biedrība “Droši un koši”, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. – 38, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 x 28 cm. –
“Glābējcūka” ir stāsts par trim šķietami parastiem bērniem: Lielo, Mazo
un Māsu. Viņiem, tāpat kā citiem bērniem, jādodas uz skolu un jātiek
galā ar dažādām lielākām un mazākām ikdienas likstām. Tomēr nekas
nav tā kā parasti. Bērni uz skolu brauc ar laivu, mammai un tētim nekad
nav laika, un, kad parādās negantais matemātikas uzdevums, ar kuru
bērni paši netiek galā, ierodas Glābējcūka. – Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Laukmane, Maija. Kaķpēdiņas : dzejoļi bērniem / Maija Laukmane ;
māksliniece Antra Auziņa-Bajāre ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2019. - 56
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Kurzemnieces Maijas Laukmanes dzejoļu
krājums bērniem "Kaķpēdiņas" pauž gaišas un pavasarīgas noskaņas, bet
nevairās arī no skumīgām intonācijām, jo dzīve ir plašāka par jūru, kas
elpo, šņāc un krāc, un reizēm iziet no krastiem. Dažkārt diena iet
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atpakaļgaitā – kad skolā nav veicies. Reizēm "jā" vietā atskan tikai
"varbūt" un puķes nenovīst, jo nav nemaz uzziedējušas. Tomēr pārsvarā
nakts sapņo par gaišu rītu un zemeņu smaržu, slota kā ota istabu zīmē
tīru, un brāļi mājupceļā tik priecīgi sarunājas, ka ziemai atkūst sirds. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Lisovska, Aija. Viss būs labi, Made! / Aija Lisovska ; māksliniece Agija
Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas vāka un
grāmatas dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – Rīga : Poligrāfists. ,
©2019. – 63 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – “Viss būs labi, Made” ir Aijas
Lisovskas pirmā grāmata. Aija pati ir māmiņa, tāpēc labi zina, kas
bērniem iet pie sirds. Made ir visai liels un neveikls kukainis, tādēļ allaž
iekuļas kādā ķibelē. To var izraisīt kāds pārpratums, aizmāršība vai pat
kamenes lādzīgais raksturs. Grāmatā ietvertas divas pasakas: “Kā
kamene uz cirku gāja” un “Kā kamene gleznot mācījās”. Teksts ir spraigs
un uzjautrinošs, bet Agijas Stakas zīmētie tēli – gluži kā izkāpuši no
animācijas filmiņas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Paklone, Inese. Es picas brālēnu cepu : [dzejoļi bērniem] / Inese
Paklone ; māksliniece Vivianna Maria Stanislavska ; redaktore Māra
Cielēna. – Rīga : Pētergailis, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. –
67, [4] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. – Šajā Ineses Paklones grāmatā satiekam
pašpārliecināto Rīgas puiku Albertu, prātvēderu Niku, dvīņus Bruno un
Edgaru. Dzejoļos ir zēna pasaule ar mammas zīmītēm pie ledusskapja,
viņas brīnumaino cepumu kārbu un bērnu svētku cepurēm, tēta iemācīto
būvēšanu, makšķerēšanu, Eiropas monētu krāšanu, vecmammas tēju
plauktu, tamborētajām pasaulēm un gatavotajām pusdienām. Arī ar
vectēva sāpošo muguru, kurpju tīrīšanu visiem, augšanas atzīmēm uz
stenderes, picas brālēna cepšanu un cerību saņemt dāvanā Džeronīmo
Stiltonu uz diviem penāļiem, kas būs vajadzīgi skolai. Un Alberts ļoti,
ļoti grib iet skolā, lai gan patiesībā ir slepenais aģents 006. Par ko nezina
savējie, kur nu vēl sveši. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Stīla, Juta. Putniņa Toma ziemas stāsti / Juta Stīla ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Grūbe ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. –
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.
– 54 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. – “Putniņa Toma ziemas stāsti” ir jau otrā
grāmata par labestīgā, drosmīgā Putniņa Toma piedzīvojumiem. Šajos
stāstos Toms kopā ar labāko draugu Deniju, māmiņu, vectēvu un citiem
grāmatas varoņiem izbauda ziemas priekus – ragaviņas, pikošanos (kas
gan teju vai beidzas nelāgi!), Ziemassvētku eglītes meklēšanu un,
protams, pašus svētkus! Īsie, koši ilustrētie stāstiņi māca mazo lasītāju
pieņemt pareizos lēmumus, neatstāt draugus nelaimē, vienmēr būt
izpalīdzīgam, laipnam un godīgam. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
Oriģinālnosaukums: Birdie Tom.
Volkinšteine, Zane. Augstāk par zemi / Zane Volkinšteine, Baiba
Grīnberga ; ilustrējusi Agnese Aljēna ; redaktore Jana Kuļeņova ; dizains:
Irēna Ansava. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un
koši", 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 59, [1] lpp. :
ilustrācijas, karte ; 22 x 25 cm. - "Augstāk par zemi" ir izklaidējošs stāsts
par kolorītu trīsbērnu ģimeni, kas apmeklē Rīgas virsotnes un, risinot
savas privātās drāmas, daudz uzzina par Rīgas arhitektūru, vēsturi un
dažādām jomām, kas saistītas ar attiecīgu namu funkcijām. Grāmata ir
domāta ģimenēm un skolas vecuma bērniem, un tā radīta ar mērķi
vienkāršā un tēlainā valodā runāt par kultūras mantojumu un vēsturi, kā
arī parādīt, ka pasaulē visas mākslas un zinātnes ir savstarpēji saistītas.
Pateicoties divkrāsu tekstiem, ir iespēja izvēlēties - lasīt pamatstāstu, lai
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uzzinātu, "kā viss beigsies", vai ļauties enciklopēdiskai šķirstīšanai "pa
diagonāli". Ik atvērumā publicētas ilustrācijas - pilsētas skati un
arhitektūras objekti, ko māksliniece Agnese Aljēna zīmējusi
akvareļtehnikā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Contra. Tik grūti ir būt latvietim / Countra ; no igauņu valodas
atdzejojis Guntars Godiņš ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore
Sandra Godiņa ; mākslinieciskais noformējums, makets Elīna Brasliņa. Rīga : Pētergailis, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 123,
[4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela ;
ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ;
redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 187, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Ekspedīcijas dalībniekus ir pārņēmusi panika. Bērni ir uzzinājuši, ka
kļuvuši par bīstamās vīrusinfekcijas nēsātājiem un Olīvija paslēpusi
pretlīdzekli. Joni ir pazudis. Noslēpumainais trīspadsmitās kapsulas
iemītnieks ir pārsteigums visiem, turklāt viņš, izrādās, ir arī visu nelaimju
vaininieks. Vai projekts Kepler62 ir vieni vienīgi meli? Sērijas pēdējā
grāmatā noslēpums beidzot tiek atklāts. - 4.-6. kl. - Oriģinālnosaukums:
Kepler62.
Salaisuus.
Sestā grāmata. Noslēpums.
Блазон, Нина. Тайна Полины : сказочная повесть / Нина Блазон ;
перевод с немецкого Татьяны Жабицкой ; иллюстрации Александра
Кукушкина. - Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2018. - 96 с. :
илюстрации. - Это захвативающая и полная юмора история о том,
как в самой обыкновенной немецкой семье у самых обыкновенных
брата и сестры появилась очень странная няня. - 4.-6. kl. Оригинальное название: Polinas Geheimnis.
Андерсен, Ханс Кристиан. Дюймовочка : сказка / Ханс Кристиан
Андерсен ; художник Антон Ломаев ; перевод с датского Анны и
Петра Ганзен. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018.
– 48 с. : иллюстрации. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Гераскина, Лия. В Стране невыученных уроков : (Волшебное
происшествие) / Лия Гераскина ; художник Надежда Богуславская.
- Москва : Махаон ; [Азбука-Аттикус], 2018. - 158, [1] с. :
иллюстрации. - (Библиотека детской классики). - 4.-6.kl.
Донцова, Дарья. Деревня драконов : сказочная повесть / Дарья
Донцова ; иллюстрации Дарьи Богдановой. - Москва : Эксмо, 2019.
- 125, [1] с. : цв. ил. - (Сказки Прекрасной Долины). - 4.-6.kl.
Драгунская, Ксения. Лекарство от послушности : рассказы /
Ксения Драгунская ; художник Надежда Бугославская. – Москва :
Махаон, 2018. – 144 с. : цветные иллюстрации. – Весёлые,
остроумные, ироничные, порой с чудинкой и всегда увлекательные
рассказы Ксении Драгунской никого не оставят равнодушными. В
них ёжики превращаются в ананасы, а строгие учительницы вдруг
вспоминают, что в детстве они сами были безобразницами, и
перестают ругать детей… – 4.-6. kl.
Русские сказки малышам / редактор Александра Скворцова. —
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. — 48 с. : цветные
иллюстрации. — (Дюжина сказок). — Pirmsskolas vecuma bērniem.
—
12
русские
сказки
малышам—на
обложке.
Содержание: Гуси-лебеди. Лисичка со скалочкой. Каша из
топора. Волк и семеро козлят. Теремок. Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка. Пузырь, соломинка и лапоть. Царевна-лягушка.

821.161

821.161

Петушок и чудо-меленка. Лиса и козёл. Аленький цветочек. Заяцхвастка.
Успенский, Эдуард. Про девочку со странным именем : повесть /
Эдуард Успенский ; рисунки Е. Муратовой. – Москва : АСТ, 2018.
– 155, [5] с. : иллюстрации. – (Самые лучшие девочки). – Хорошо ли
быть послушным ребёнком? Сначала, в детстве, хорошо, а потом не
очень. Как привыкнешь всех слушаться, так и не вырастешь в
самостоятельного человека. Не научишься принимать решения. Не
сумеешь брать на себя ответственность. Героиня этой повести,
ученица начальной школы со странным именем, уже сейчас всё это
умеет. – 4.-6.kl.
Чуковский, Корней. Муха-Цокотуха = Федорино горе : сказки в
стихах / Корней Чуковский ; художник Н. Фаттахова. - Москва :
Фламинго, 2018. - 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.

