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004 DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS

Uz e-katalogu
Makbraiens, Tomass. Minecraft. Varenas celtnes. Rīga : Egmont
Publishing, [2020]. 93 lpp.
ISBN 9789934168925
Anotācija: Vai tev padodas būvniecība? Vai nepieciešama iedvesma
nākamajam vērienīgajam projektam? Tavi meklējumi ir galā! Iepazīsti
leģendārās celtnes, ko projektējis "Ducis"! Tā sauc ģildi, kurā apvienojušies
izcili būvnieki, kuri labprāt izrādīs savus fantastiskākos šedevrus, tostarp
lidojošus gaisa kuģus un zemūdens štābus. Grāmatā ir apkopoti daudzi
fantastiski projekti, kas iedvesmos visu vecumu "Minecraft" cienītājus. Tulkots no angļu valodas. Varenas celtnes.

1 FILOZOFIJA
PSIHOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Martinša, Izabela Miņoša. Te, iekšā. Smadzenes tavā galvā. [Rīga] : liels un mazs,
2020. 366, [2] lpp.
ISBN 9789934574559
Anotācija: Šī apjomīgā izziņas grāmata domāta bērniem no 10 gadu vecuma. Tā
veidota kā gudri un argumentēti, tomēr rotaļīgi uzrakstīts ceļvedis, kas aicina
ceļojumā uz mūsu smadzenēm un atklāj lasītājam, kas īsti notiek viņa galvā. Kā
rodas domas, emocijas un sajūtas, kā smadzenes vada mūsu ķermeni, atceras to,
ko ir iemācījušās, kā tās ļauj cilvēkam pieņemt lēmumus un radīt kaut ko jaunu.
Sapratni veicina lakoniskās, asprātīgās ilustrācijas. Līdzās uzticamiem
zinātniskiem skaidrojumiem te atrodami bērniem labi saprotami dzīves piemēri
un interesanti praktiski uzdevumi, kas palīdz trenēt atmiņu, valodu un radošumu.
Nodaļā par smadzeņu attīstību cilvēka dzīves laikā pusaudži un viņu vecāki atradīs
arī pārliecinošu izskaidrojumu pusaudžu dumpinieciskumam un emociju vētrām.
- 4.-6.kl.

Uz e-katalogu
Vinstons, Roberts. Palīdzi savam bērnam pieaugt. Rīga : Apgāds Zvaigzne
ABD, 2020. 256 lpp.
ISBN 9789934090950
Anotācija: Pubertātes laiks un pusaudža gadi var būt mulsinošs un
sarežģīts dzīves posms. Roberts Vinstons kopā ar līdzautoriem grāmatā
"Palīdzi savam bērnam pieaugt" sniedz vienkāršus un saprātīgus padomus,
kas ļaus vecākiem un bērniem bez liekām rūpēm pārdzīvot nemierīgos
pieaugšanas gadus. Grāmatā ir vienkāršas, precīzas ilustrācijas un korektā
valodā rakstīti teksti, kuros stāstīts par emocionālo labsajūtu, organisma
izmaiņām, drošību internetā, ģimenes dzīvi, attiecībām, seksualitāti un
daudziem citiem nozīmīgiem tematiem.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
MĀCĪBU METODES UN PAŅĒMIENI

Uz e-katalogu
Birzniece, Juta. Ceļvedis skolēniem zinātniski pētnieciskā darba veikšanā. Rīga : Biznesa
augstskola Turība, 2021. 60 lpp.
ISBN 9789934543265

PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA

Uz e-katalogu
Lietas, kas kustas. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 6 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934167447

LATVIEŠU FOLKLORA

Uz e-katalogu
Saulīte dancoja. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934089244
Anotācija: Tautasdziesmas, latviešu. Ilustrācijas no kartīšu komplekta "tavi
draugi", Apgāds AVOTS, 1984.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES

MATEMĀTIKAS UN DABASZINĀTŅU VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

Uz e-katalogu
Erne, Andrea. Ko darām ziemā? Rīga : Madris, [2020]. 16 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984315447
Anotācija: Grāmata sniedz atbildes uz pirmajiem kāpēc? Kā svin Ziemassvētkus?
Kā ģērbjas, kad ārā ir auksti? Kur dzīvnieki dzīvo ziemā?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. Grāmatas ar atveramiem lodziņiem. Darbi bērniem. Cietlapu grāmatas.

Uz e-katalogu
Veinholda, Angela. Eksperimentēt un atklāt. Rīga : Madris, [2020]. 16
nenumurētas lpp.
ISBN 9789984315560
Anotācija: Grāmatā mēs saņemsim atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem un
veiksim vairāk nekā 30 eksperimentu gaisā un ūdenī. Kāpēc gaisa balons spēj
lidot? Cik smags ir gaiss? Kāpēc ūdens piliens ir apaļš? Kāpēc jūras ūdens ir sāļš?
Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz jaunas zināšanas. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

ZOOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Šustere, Gunta. Kas te atlidojis? Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 10
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934087011
Anotācija: Lielisks mācību līdzeklis dabaszinībās. Grāmata bērnam
palīdzēs iepazīt un iemīlēt Latvijas dabu un putnus. Mazais lasītājs uzzinās
interesantus faktus par gulbjiem, pūcēm, zīlītēm un citiem putniem. Pirmsskolas vecuma bērniem. Cietlapu grāmatas.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA
MĀJTURĪBA

Uz e-katalogu
Puķe, Rojs. Piparēdiens. Rīga : Latvijas Mediji, 2020. 225 lpp.
ISBN 9789934158773
Anotācija: Kas ir Pipars? Mans vārds ir Rojs, bet plašāk esmu pazīstams kā Pipars.
Esmu kulinārijas blogeris. Savu blogu rakstu kopš deviņu gadu vecuma. Vai vēlos
kļūt par pavāru? Nē! Esmu huligāns virtuvē, un man patīk eksperimentēt, nevis
darboties, kā pieņemts un kā tiek uzskatīts par pareizu. Kas ir "Piparēdiens"? Šajā
grāmatā tu neatradīsi neko no smalkās virtuves. Grāmatai esmu izvēlējies
ikdienai domātas receptes no vienkāršiem produktiem, un to pagatavošana nav
ne ilga, ne sarežģīta. Jebkuras receptes pagatavošana neaizņems vairāk par 30
minūtēm tava laika, un visās receptēs ir ne vairāk par piecām sastāvdaļām. Kur
vēl var mani sastapt?
https://www.youtube.com/PiparsLV
https://www.facebook.com/piparsgatavo
https://www.instagram.com/pipars.lv.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
VOKĀLĀ MŪZIKA. KORA MŪZIKA

Uz e-katalogu
Freidenfelds, Gunārs. Piparkūku pipari. Rīga : RaKa, 2020. 69, [3] lpp.
ISMN 9790900508324
Anotācija: Pazīstamais latviešu komponists Gunārs Freidenfelds ir guvis ievērību
gan kā viens no leģendārā Rīgas Estrādes orķestra izpildīto dziesmu autoriem,
gan kā Latvijas radio mūzikas redaktors un Ādažu bērnu vokālo ansambļu
vadītājs. Jaunajā dziesmu krājumā atrodamas divas dziesmu kopas. Viena no tām
veltīta Ziemassvētkiem un noderēs svētku pasākumos, otra- „Raibās dziesmas”veltīta dažādiem tematiem un var noderēt gan koncertiem, gan muzikāliem
uzvedumiem un mūzikas stundām. Kā vienmēr autors piedāvā patīkamas un
atmiņā paliekošas melodijas, papildinātas ar humoru un fantāziju spēlēm.
Dziesmas var izpildīt gan ansambļi, gan solisti.
Saturā: ZIEMASSVĒTKU DZIESMAS. Ceļā uz Ziemassvētkiem ; Ciemā ; Eglīte ;
Eglītes sapnis ; Kad gaida ; Maršs visiem Jaungadiem ; Peļu jaunais gads ;
Piparkūku pipari ; Veltījums kaķīša dzirnavām ; Rūķītis ; Svētvakarā ; Tīcība ;
Ziemas miegs ; Zviemassvētki ; Ziemassvētku laiks ; Ziemassvētku vakars. RAIBĀS
DZIESMAS. Birztaliņa ; Darbs dara darītāju ; Dziesmiņa par rūķiem ; Dzimtenē ;
Dzimšanas diena ; Labrītiņ! ; Lietutiņš ; Mīkla ; Neviens putniņš tā nedzied ;
Pienenītes ; Pļavu muzikants ; Raibais taurenis ; Skolai (veltījums Ādažu
vidusskolai) ; Tā es gribu ; Zaķa pastalas ; Zeķītes ar zaļumiem.

SARĪKOJUMI. DEJAS. ROTAĻAS. SAISTOŠĀ ZINĀTNE

Uz e-katalogu
101 lielisks zinātnes eksperiments. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 207, [1] lpp.
ISBN 9789934086595
Anotācija: Uzzini, kā ar ikdienišķiem priekšmetiem un vielām var veikt
pārsteidzošus eksperimentus, kas izbrīnīs un sajūsminās tavus draugus.
Šajā grāmatā ir simtu viens lielisks eksperiments topošajiem ģēnijiem. - 4.6.kl. - Oriģinālnosaukums: 101 Cool Science Experiments.
Saturā: Gaidi un vēro ; Puto, plūst un beržas ; Dzīve lietu pasaulē ;
Gravitācija ; Karstas lietas ; Zvaigznītes acīs ; Zinātnes sknas ; Ķermeņa
zinātne ; Galīgi slapjš ; Ēdamā zinātne ; Zem spiediena ; Nieka lieta ; Kādas
ir tavas sajūtas? ; Spēles ar gaisu ; Apgaismības pieredze ; Vai zini, kas ir
vats?.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Vilkinsons, Ričards. Historium. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. 95, [1] lpp.
ISBN 9789984238180
Anotācija: Laipni lūgti Historium! Šis muzejs ir vienmēr atvērts, un tajā var
aplūkot brīnišķīgu vēsturisko priekšmetu kolekciju, kas stāsta par senajām
civilizācijām, to kultūru, mākslu un reliģiju. Iepazīsti senās pasaules ļaudis un
atklāj fantastiskās, apbrīnojamās liecības, ko viņi pēc sevis atstājuši. Ienāc muzejā
un izzini pagātni visā tās spožumā un godībā!. - Rādītājs: 93.-95. lpp.

Uz e-katalogu
Gernhauzere, Suzanna. Piedzīvojumu meklētāji un atklājēji. Rīga : Madris,
[2020]. 16 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984315683
Anotācija: Šajā izzinošajā grāmatā bērni saņems atbildes uz jautājumiem
par piedzīvojumiem un ekspedīcijām, kā ari dažādiem atklājumiem tālā
pagātnē. Kā tika atklātas nepazīstamas zemes? Kas atklāja daudzus
dzīvniekus un augus? Kādas dārglietas tika atrastas Ēģiptē? Kurš pirmais
sasniedza Dienvidpolu? Detalizēti attēli sniedz zināšanas un rada
atklājuma prieku. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Eihmane, Līva. Puiku alfabēts. [Mārupe] : LIV Design, [2019]. 1 sējums
(aptuveni 140 lpp.).
ISBN 9789934199035
Anotācija: ā ir izraujošu stāstu grāmata puikām un drosmīgām meitenēm,
kas papildināta ar autores zīmētām ilustrācijām katram alfabēta burtam.
Grāmatas stāsti atklāj, kāpēc gan mazi, gan lieli puikas Apbrīno Astoņkāji
Augustu, ko Dinozaurs Didzis kāro saņemt savā Desmitajā Dzimšanas
Dienā, kā Leduslācim Leo veicas ar papīra Lidmašīnas Locīšanu un, vai
Modrā Mūmija iegūs Medaļu Monstru un Mošķu ātrumsacīkstēs, kā arī
citus aizraujošus piedzīvojumus. Grāmata bērniem rosina interesi par
burtiem un to apgūšanu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Frišenbrūdere, Agnese. Saldumlācim lasīt tīk. [Latvija] : IA-LABA, 2020. 55, [8]
lpp.
ISBN 9789934587979
Anotācija: Agnese Frišenbrūdere šobrīd rada nenopietnus dzejoļus, lai
nopietnajā pasaulē būtu vairāk prieka. Šī ir A. Frišenbrūderes pirmā sarakstītā
dzejoļu grāmata bērniem. "Saldumlācim lasīt tīk, dzejoļi tam neapnīk. Mežā,
pļavā vai pat kokā grāmata tam vienmēr rokās". - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Ziņas par autori un mākslinieci: [62.-63.] lpp.

Uz e-katalogu
Loiteršteine-Saveļjeva, Ērika. Traktora Ervīna piedzīvojumi. Rīga : Jumava, 2020.
40, [4] lpp.
ISBN 9789934204401
Anotācija: Ervīns ir jauns un ziņkārīgs traktors. Ar viņu garlaicīgi nav ne brīdi!
kopā ar viņu piedzīvojumos, iepazīsti viņa draugus un raibo dzīvi laukos. Ervīns
tev parādīs, cik svarīga ir savstarpēja izpalīdzība, pastāstīs par saviem sapņiem,
par to, cik svarīgi ir ieklausīties sirdsbalsī, sadzirdēt savas vēlmes un tās īstenot,
kā arī to, ka vienmēr ir izvēle un viss atkarīgs no tevis paša. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Manfelde, Andra. Kaķis mākoņos. Rīga : Latvijas Mediji, ©2020. 141, [2] lpp.
ISBN 9789934158612
Anotācija: Deviņgadīgā Elza kopā ar vecākiem dzīvo Dubultos starp upi un jūru
pie nīgrās Lū tantes, kuru nedrīkst uztraukt un kura ir par vecu, lai ar meiteni
dotos pastaigās vai pavadītu laiku pie jūras. Tāpēc Elzai dienu no dienas jānīkst
pagalmā. Kādu dienu Elzu apciemo ne vien runājošs, bet arī lidojošs kaķis vārdā
Kaķis, kas garlaicības mākto meiteni aiznes uz pavisam dīvainu pasauli... - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Nemiera, Linda. Apaļā Bebe. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 29 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934085758
Anotācija: Kādā parastā stūrainā mājā, aiz pavisam parastiem stūrainiem logiem,
dzīvoja apaļš bēbis. Tā arī viņu sauca – Apaļā Bebe. Bebei viss bija apaļš. Galva
apaļa, puncis apaļš un dupsis apaļš. Arī vaigi apaļi un ausis apaļas, un arī acis smuki apaļas. Un, kad Bebe brēca, tad no apaļas mutītes vēlās apaļš "bā!". No
ziemas ar kupenām un Ziemassvētku eglīti cauri visam gadam Apaļā Bebe ripot
aizripo līdz pirmajiem solīšiem, līdz pirmajam vārdiņam un no Apaļās Bebes
pārvēršas par Meitiņu. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Ozola-Jaunarāja, Arta. Kurmītis un sudraba kurpes. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
43 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934091698
Anotācija: Arta Ozola-Jaunarāja, iedvesmojoties no dzejnieka Ulda Ausekļa
dzejoļa, uzrakstījusi jautru stāstu par Kurmīti, kuram pa pastu atsūtīta paciņa –
sudraba kurpes. Darbs izpildīts kolāžas tehnikā. Ilustrācijas ir asprātīgas,
iedvesmojošas un fantāziju raisošas, tās palīdz sajust Latvijas dabas un zemes
noskaņas un rosina mazā lasītāja iztēli. Grāmata ir neparasta gan stilistiski, gan
saturiski. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmatā ietverts Ulda Ausekļa
dzejolis.

Uz e-katalogu
Rungulis, Māris. Pārupes spoku stāsti. 3. grāmata Asins lietus. [Rīga] : liels un
mazs, 2020. 140, [4] lpp.
ISBN 9789934574511
Anotācija: Triloģijas noslēdzošajā grāmatā “Asins lietus” skolotāja iesaista bērnus
skolas žurnāla veidošanā. Sestklasnieki nolemj žurnālā ievietot savas apkaimes
nostāstus. Izrādās, ka baisus notikumus ir piedzīvojusi arī viņu klases audzinātāja,
kuras mājās notiek spoku stāstu vakars. Vai gliemeži tiešām var apēst cilvēku?
Kāpēc no ķīmijas kabineta griestiem pil asins lietus, uz kurieni katru nakti pa
sliedēm traucas spoku vilciens? Kāds spoks vēstulē viņiem pats atklāj savu
noslēpumu... - 4.-6.kl.
3. grāmata. Asins lietus.

Uz e-katalogu
Stāraste, Margarita. Laumiņa Zilmatīte. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 10
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934090929
Anotācija: Brīnumaina pasaka par laumiņu Zilmatīti un viņas draugiem.
Margaritas Stārastes pasakas dzejā fragmenti no grāmatas "Laimes zeme"
un divas nepublicētas četrrindes no Margaritas Stārastes arhīva. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Skalbe, Kārlis. Pasakas. Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. 449, [6] lpp.
ISBN 9789934546785
Anotācija: Kārļa Skalbes literārā devuma nozīmīgākā daļa ir viņa pasakas:
poētiskas un alegoriskas, arī trauksmainas un nesavaldīgas, bet allaž dzīvi
apliecinošas. Gaidot 2019. gada novembri - Kārļa Skalbes 150 gadu
jubilejas mēnesi - izdevniecībā "Dienas Grāmata" klajā laists rakstnieka
pasaku krājums. Tajā apkopotas visas pasakas no Kārļa Skalbes dzīves laikā
publicētām grāmatām un kopotu rakstu izdevumiem, respektējot un
saglabājot autora izteiksmes savdabību.

Saturā: Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties ; Ezerieša meita ; Rozes
smaržo ; Sirmās dvēseles ; Miroņu saucējs ; Piecpadsmit ; Apakšzeme ;
Mēneša dārzā ; Karaļa krāsnkuris ; Nabaga bramins ; Pasaka par vērdiņu ;
Kaķīša dzirnavas ; Jūras vārava ; Mūžīgais Students un viņa pasaka ;
Pelnrušķīte ; Milzis ; BEndes meitiņa ; Ķēniņa dēla trīs dārgumi ; Meža
balodītis ; Sarkangalvīte ; Ceriņa krūms ; Pasaka par zelta ābeli ; Ūziņš ;
Zaldāts ; Papardes zieds ; Kā Jānis brauca Nezināmo meklēt ; Jūdass ;
Pasaka par pelīti ; Labuma meklētājs ; Pasaku pūķis ; Taurētājs ; Caur
skursteni ; Pasaka par vecāko dēlu ; Vilkacis ; Par neizdodamo dālderi ;
Pasaka par vara vīru ; Degoša sirds ; Leļļu lāpītāja ; Ķēniņa svārki ; Divi
draugi ; Pieticīgais zvejnieks ; Māras koks ; Melnais Pēteris ; Raganas māja
; Pasaka par pelīti ; Dvēseļu mežs ; Nogrimušā baznīca ; Brāļi - gulētāji ;
Kalna gars un milzis ; Brīnuma vācelīte ; Ziemsvētki mežā ; Ūdens māte ;
Muļķa laime ; Kad koki runāja ; Milzis Bužabārda ; Pēdējais prieks ; Malēja
; Zaļā jaunava ; Bērns, kam liesmas gāja līdz ; Garā pupa ; Dzelzu puika ;
Sāpju ceļš ; Sarkanā puķe ; Pasaka par ēnu ; Burvja sirds ; Ceļš uz pavasari
; Pārvēršanās ; Kalns, kas dziedāja ; Gājējs vasarā ; Laimes sala ; Gulbju
jaunava ; Dzeltenais putns ; Sēņotājs ; Labais ķēniņš ; Rudens pasaciņa ;
Meža fejas ; Jūrnieka Gaigala piedzīvojumi ; Ziemeļmeitas vēdeklis.
Uz e-katalogu
Viks. Lecīgais Burkāns un citi indiāņi. [Rīga] : Valters un Rapa, 2020. 236, [4] lpp.
ISBN 9789934570094
Anotācija: “Lecīgais Burkāns un citi indiāņi” ir grāmata par dabu un tās lielo
vērtību. Grāmatas varoņi ir bērni, kas dzīvo kā indiāņi - izpēta mežus, saprot
purvu bīstamību, lasa mellenes, meklē vietu vigvama celšanai, apskata dabu,
makšķerē, un darbojas vidē, kas attīsta domāšanu, raisa fantāziju un norūda
bērnus dzīvei. Grāmatā sastopam vairākus Latvijā labi pazīstamus cilvēkus – pašu
autoru Melleņu Lāča lomā, viņa dēlu Klaidu kā Lecīgo Burkānu, Viktora Kalniņa
brāli Imantu Kalniņu Siltasiņu Čūskas lomā, Imanta Kalniņa bērnus - Rēziju kā
Balto Pūku, Kristu kā Pelēko Dadzi un citus. - 4.-6.kl.

Uz e-katalogu
Zvejs, Oskars. Sniegavīru ceļojums. Rīga : Jumava, [2020]. 45, [2] lpp.
ISBN 9789934204494
Anotācija: Sniegavīrus varam celt, ja vien ārā sniegs, ko velt, Ziemā pierasta tā
lieta, ka starp mums tiem sava vieta. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zvirgzdiņš, Juris. Esse un...un... Rīga : Pētergailis, [2020]. 95 lpp.
ISBN 9789984335285
Anotācija: Kas ir Esse? Iespējams, Esse varētu būt ES - SE: autora ES un tā
spoguļattēls SE (lai nu kas, bet dirnēšana spoguļa priekšā un sava "es"
apjūsmošana ir literātu visiecienītākā nodarbošanās). Tomēr spoguļattēls - tas
būtu pārlieku vienkārši. Spoguļattēls tāda garlaicīgi plakana un nīkulīga autora
kopija vien ir. Essi varētu uztvert kā Zvirgzdiņu, kurš, ielīdis starp diviem
pretstatītiem spoguļiem, groza galvu uz vienu un otru pusi, priecādamies par
bezgalībā aizejošām Zvirgzdiņu virknēm. - Vāka noformējumā izmantotas Jura
Zvirgzdiņa ilustrācijas.

Uz e-katalogu
Zvirgzdiņš, Juris. Kapteiņa zirdziņš. Rīga : liels un mazs, ©2020. 37, [2] lpp.
ISBN 9789934574528
Anotācija: Grāmatas galvenais varonis ir sarkans koka zirdziņš – rotaļlieta, kas
uzdāvināta kādam zēnam. Izaugot un atstājot mājas zēns pamazām no zirdziņa
atsvešinās, tāpat kā no savas bērnības. Taču zirdziņš intuitīvi uztvēris un
saglabājis zēna sapni par jūru ... - Pirmsskolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Hartmanis, Lūkass. Tik garš deguns. Rīga : Jānis Roze, 2020. 176 lpp.
ISBN 9789984237572
Anotācija: Pēteris, ko visi sauc par Pitu, un viņa māsa Lēna, kas ir divus
gadus vecāka, pavada garlaicīgas brīvdienas kādā Grieķijas kūrortā. Vecāki
nemitīgi kašķējas, un atrast rotaļbiedrus atpūtnieku vidū viņiem
neizdodas. Aizklīduši no savas pludmales, bērni kaimiņlīcī uz mazas,
vientuļas saliņas nejauši sastop dīvainu večuku, kurš stādās priekšā kā
diženais burvis Burvans. Jau gandrīz divsimt piecdesmit gadus viņš slēpjas
no pasaules sava milzīgā, neglītā deguna dēļ un ir briesmīgi nelaimīgs.
Degunu viņam savulaik piebūris ļaunais sāncensis Damasistrats, un viņš ne
ar kādiem buramvārdiem no tā netiek vaļā. Pits un Lēna nolemj
nabadziņam palīdzēt un aizvest pie sava tēvoča plastiskā ķirurga uz Berni,
lai tas degunu samazina. Lēna salāpa Burvana veco lidojošo paklāju, viņi
sēstas tam virsū un dodas pretī neticamiem piedzīvojumiem. - 4.-6. klase.

Uz e-katalogu
Jānsone, Tūve. Vēlu novembrī. Zvaigzne ABC, [2020]. 159, [1] lpp.
ISBN 9789934090127
Anotācija: Muminielejā ir sācies drūms rudens. Susuriņš, kā parasti, dodas
klejojumos, bet šoreiz nezin kāpēc nespēj pamest ieleju un kājas pašas nes viņu
atpakaļ. Tajā pašā laikā daudzi Muminu ģimenes draugi nolemj apciemot
Muminmāju, taču ielejā viss šķiet citādi - ne gluži tā, kā viņi bija iedomājušies. Un
izrādās, ka Muminu ģimenes nav mājās. Tiem, kas ienākuši trollīšu tukšajā
miteklī, ir jāmēģina dzīvot un sadzīvot citam ar citu, kā nu viņi prot. Un drīz jau
virtuvē atkal omulīgi kuras uguns un verandā pie kafijas tases pulcējas raiba
sabiedrība. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Jānsone, Tūve. Trollīša ziema. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 126, [2] lpp.
ISBN 9789984367460
Anotācija: Ar trollīti Muminu allaž atgadās kaut kas satraucošs. Arī šoreiz,
kad visa Muminu ģimene saldi guļ lielajā ziemas miegā, trollītis pēkšņi
pamostas un vairs nespēj aizmigt. Un, tā kā viņš ir pirmais no Muminiem,
kas jebkad ir piedzīvojis ziemu, tad sākumā jūtas drausmīgi vientuļš.
Trollītim visapkārt ir sveša, ledusauksta pasaule, un tikai pamazām viņš sāk
iepazīt noslēpumainās ziemas būtnes. Viņš noskaidro, ka sniegs neaug no
zemes un ka saulīte paslēpusies ne tāpēc, ka būtu apvainojusies. Bet, kad
trollītim Muminam ziema beidzot iepatīkas, jau sākas pavasaris un
pamostas arī viņa ģimene. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Kastena, Mona. Glābiet viņu. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 300, [2] lpp.
ISBN 9789934088575
Anotācija: Rūbija ir satriekta līdz sirds dziļumiem. Vēl nekad dzīvē viņa nav
lolojusi tik kvēlas jūtas kā pret Džeimsu... un nekad iepriekš viņu neviens
nav tik ļoti sāpinājis. Rūbijai ir tik daudz jautājumu, taču viņa zina, ka
Džeimsa atbildes neko nemainīs. Viņi nāk no atšķirīgām pasaulēm, un, jo
ātrāk Rūbija atgriezīsies savā vecajā dzīvē, kad neviens viņu koledžā
nepazina, jo labāk. Tomēr Džeimsu viņa nespēj aizmirst, un Džeimss
savukārt dara visu, lai atgūtu Rūbiju. Vai Rūbija riskēs un vēlreiz liks savu
sirdi uz spēles?. - Romānu triloģija : 1. Glābiet mani 2. Glābiet viņu 3.
Glābiet mūs.

Uz e-katalogu
Looka, Kairi. Pija Prjaņika un bandīti. Rīga : Pētergailis, 2020. 143 lpp.
ISBN 9789984335278
Anotācija: “Pija Prjaņika un bandīti” stāsta par māju Papeļu alejā 5, kurā dzīvo
mazā Pija un viņas ģimene – mamma, tētis Pauls Prjaņiks, brālīši trīnīši un kaķis
Vīkšķis. Pie viņiem bieži ciemojas vecmāmiņa un vectētiņš, kurš domā, ka
Lieldienas var svinēt, kad tikai iegribas. Citā dzīvoklī apmeties dīvains politiķis
Sīms Susi ar savu onkuli – kādreizējo cirka meistaru, kuram klausa bars zaķu. Vēl
citā – Mirjama ar draugu Džeku no Kanādas, kurš prot sarunāties ar lāčiem...

Uz e-katalogu
Nesbē, Jū. Vai doktors Proktors spēs izglābt Ziemassvētkus? Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. 281, [3] lpp.
ISBN 9789934089923
Anotācija: Piecas dienas pirms Ziemassvētkiem atklājas, ka nevienam, kurš nav
iegādājies dāvanas vismaz par 10 000 kronām kādā no Trānes kunga veikaliem,
nav atļauts svinēt Ziemassvētkus! Jo... karalis Ziemassvētkus ir pārdevis Trānes
kungam. Kādēļ karalis tā rīkojies? Viņš cerējis iegūt naudu, lai likvidētu pelējuma
sēnīti, kas iemetusies pils pagrabos. Dokotors Proktors, Līse un Bulle nespēj ar šo
netaisnību samierināties un dara visu, lai Ziemassvētkus izglābtu un visi saņemtu
dāvaniņas, dedzinātu svecītes eglītē un dziedātu Ziemassvētku dziesmas.
Uzdevums nav viegls, šķēršļi un kataklizmas seko cita citai, taču viss beidzas
laimīgi. - 4.-6.kl.

Uz e-sarakstu
Orloņš, Marians. Kā detektīvs Snīpis Jaunliepiņas pārsteidza. Rīga : Pētergailis,
[2020]. 84, [3] lpp.
ISBN 9789984335261
Anotācija: Izdevniecība Pētergailis ir uzsākusi populārā poļu bērnu rakstnieka
Mariana Orloņa grāmatu sērijas "Detektīvs Snīpis" izdošanu latviešu valodā.
Pirmā sērijas grāmata "Detektīva Snīpja pēdējā dēka" lasītājus iepazīstina ar
detektīvu Snīpi un viņa uzticamo palīgu – sunīti Kubu, kā arī ar pirmā nozieguma
izmeklēšanu, savukārt otrajā sērijas grāmatā "Detektīvs Snīpis un nolaupītāji"
atklās mazajiem lasītājiem kā detektīvs Snīpis izmeklēs sava uzticamā palīga –
sunīša Kubas pazušanu. Jaunākajā grāmatā ir iekļauti trīs stāsti. Stāstos
aprakstītie notikumi iepriekšējās grāmatās pieminēti starp abu attapīgo draugu
spožākajiem sasniegumiem. Nudien,svētku jezgā mēģināt atrast izmanīgu
kabatzagli, ko meklē vairāku pilsētu likumsargi, vai, uzdodot trāpīgus jautājumus
un soli pa solim virzoties uz priekšu, gluži kā dambretes spēlē, nonākt uzvaras
pozīcijās, lai atmaskotu garnadzi, kurš atļāvies izlaupīt Dambretes mīļotāju
biedrības kasi - tā nav nekāda bērnu spēlīte!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Panters, Rasels. Trīs musketieri. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 1 sējums
(nenumurētas lpp.).
ISBN 9789934088025
Anotācija: 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 26 cm. - Parīze, 1626. gads.
Jaunais d’Artanjans ierodas Parīzē, lai pievienotos karaļa gvardistiem. Protams,
jau drīz viņš kopā ar leģendārajiem musketieriem Atosu, Portosu un Aramisu tiek
ierauts divkauju, blēdību un briesmu pasaulē. Šis izdevums ir franču rakstnieka
Aleksandra Dimā pasaulslavenā romāna komiksa versija. - 4.-6.kl. - Teksts latviešu
valodā, tulkots no angļu valodas.

Uz e-katalogu
Panters, Rasels. Alise Brīnumzemē. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 1 sējums
(nenumurētas lpp.).
ISBN 9789934086151
Anotācija: Sekojusi baltajam trusim alā, Alise attopas savādā un brīnumainā
pasaulē. Trakais Cepurnieks, neredzams Češīras kaķis, dīvains kāpurs un vesela
kava pļāpīgu spēļu kāršu ir tikai daži neparasti tēli, kurus Alise sastop šajā
fantastiskajā zemē. Šis izdevums ir angļu rakstnieka Lūisa Kerola pasaulslavenā
romāna komiksa versija. - 4.-6.kl. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu
valodas.

Uz e-katalogu
Pikovs, Ilo. Tuk-tuk! Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 33 nenumurētas lpp.
ISBN 978993409131
Anotācija: Kādu dienu klusajā un mierīgajā mežā sāk skanēt skaļa klaudzināšana.
Visi putni un zvēri ir šausmās: kas te notiek, kurš taisa tādu jandāliņu un traucē
ierasti rāmo dzīvi?. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un Turbo Klozetpoda 2000
nežēlīgais uzbrukums. Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. 220, [2] lpp.
ISBN 9789934083907
Anotācija: Vai tu domāji, ka Runājošo Klozetpodu armija ir iznīcināta? Nekā
tamlīdzīga! Turbo Pods 2000 ir atgriezies, lai atriebtos! Baismīgais klozetpods,
kura mežonīgā apetīte ir leģendāra, gatavs aprīt visu, kas tam gadās ceļā... Tagad
viņu vada tikai viena vēlme – ATRIEBTIES! Par laimi, cilvēces likteni gatavi
aizstāvēt Džordžs, Herolds un viņu sāncensis Melvins Snīdlijs. Vai uzvarēs
supervaroņa spēks? Vai arī satriecošais Kapteinis Apakšbiksis pazudīs no mūsu
planētas uz visiem laikiem?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Randela, Katrīna. Čells, Sofija un Parīzes jumti. Rīga : Jānis Roze, 2020. 222 lpp.
ISBN 9789984238210
Anotācija: Kuģim nogrimstot, Lamanša jūras šauruma ūdeņos tiek atrasts čella
futrālis un tajā – maza meitenīte. Viņas glābējs ir ekscentriskais zinātnieks Čārlzs
Maksims, kas dod viņai vārdu Sofija un ņem savā paspārnē. Meitene izaug ar
ciešu pārliecību, ka reiz atradīs savu mammu, kas noteikti spēlē čellu un dzīvo
Parīzē. Un kādu dienu viņi abi ar Čārlzu sēžas vilcienā un dodas uz Parīzi, bet tur...

Uz e-katalogu
Starks, Ulfs. Bēguļi. [Rīga] : liels un mazs, 2020. 135, [6] lpp.
ISBN 9789934574566
Anotācija: Šēru salā atrodas vectēva māja, kurā mazdēls pavadījis daudzas jaukas
vasaras brīvdienas. Bet māja uz klints tagad stāv tukša, jo vecmāmiņa ir mirusi,
bet vectēvs nonācis slimnīcā. Viena burciņa vecmāmiņas brūkleņzaptes vēl gaida
viņu mājas pagrabā, un tikai mazdēls spēj vecajam, skarbajam vīram palīdzēt gan
beidzamo reizi pabūt savā īstajā dzīvē, gan sagatavoties atkal satikt vecmāmiņu
un atrast īstos vārdus savai mīlestībai. Zēnam ir grūti slēpt pārdrošo bēgšanu no
slimnīcas, melot vecākiem, atbildēt uz jautājumu, vai cilvēks pēc nāves tiešām
nonāk debesīs, tomēr viņam izdodas darīt gaišu vectēva dzīves noslēgumu.
Sāpīgā slimību, vecuma un aiziešanas tēma, kurā gaismu ienes cilvēku
savstarpējā mīlestība, ir ļoti aktuāla saspringtajā mūsdienu situācijā, kurā par
šiem jautājumiem jādomā gan pieaugušajiem, gan bērniem. Ulfs Starks par to
prot runāt ģeniāli vienkāršā, bet precīzā veidā un uzticību raisošā intonācijā. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Valters, Edgars. Kaķītis un Ūpītis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 46, [1] lpp.
ISBN 9789934085833
Anotācija: Igauņu mākslinieks un rakstnieks Edgars Valters (1929–2006) ir
daudzu karikatūru un bērnu grāmatu autors, un dzīves laikā ilustrējis vairāk nekā
250 grāmatu. "Kaķītis un Ūpītis" ir jautrs stāstiņš par to, kā divi dzīvnieciņi,
garlaicības mākti, nolēma samainīties ar dažādām ķermeņa daļām un kā viņi pēc
tam jutās. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Kassike ja
Kakuke.

Uz e-katalogu
Valjamss, Deivids. Ledus briesmonis. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 493, [1] lpp.
ISBN 9789934085901
Anotācija: 1899. gads, Londona. Kad bārene Elsija padzird par noslēpumaino
Ledus briesmoni - mataino mamutu, kas atrasts Ziemeļpolā, meitene ir
apņēmības pilna uzzināt par to vairāk... Drīz vien Elsija sastopas ar šo radījumu
aci pret aci un sākas aizraujošākais piedzīvojums - no Londonas, pāri jūrām, tieši
uz Ziemeļpolu! Deivida Valjamsa uzburtajā vērienīgajā piedzīvojumā sastopami
visdažādākā lieluma un formas varoņi!. - 4.-6.kl.

Uz e-katalogu
Valjamss, Deivids. Nezin kas. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 267, [3] lpp.
ISBN 9789934086564
Anotācija: Iepazīsties ar Mierīšiem! Mērtlai Mierītei ir viss, ko vien viņa var
vēlēties. Bet ar visu nepietiek. Viņa grib vēl, vēl un vēl! Kad Mērtla paziņo, ka
vēlas NEZINKO, ir tikai viena problēma... Kas ir NEZINKAS? Mierīša kungs un
kundze ir gatavi uz visu, lai viņu mīļā meitiņa būtu laimīga, un pat dodas uz
bibliotēkas tumšajiem pagrabiem, lai pāršķirstītu noslēpumainās
Briesmoņpēdijas apputējušās lappuses. Viņu biedējošie meklējumi aizved uz
džungļaināko džungļu tumšākajiem nostūriem, kur var atrast pašus retāk
sastopamos radījumus. - 4.-6.kl.

Uz e-katalogu
Vdovičenko, Halina. 36 un 6 kaķi. Rīga : Latvijas Mediji, 2020. 135 lpp.
ISBN 9789934158575
Anotācija: 36 un 6 kaķi – tieši tik Halinas Vdovičenko grāmatas astaino varoņu,
ne vairāk un ne mazāk – kādā lietainā vakarā apmetās Krepa kundzes dzīvoklī
pret viņas gribu. Taču nepiekāpīgās saimnieces sirdi pret bezmāju kaķiem
atmaidzināja sfinksu šķirnes kaķene vārdā Baronese. Ne Krepa kundze, ne viņas
krustdēls Stass pat iedomāties nevarēja, par ko izvērtīsies 36 lielu un 6 mazu kaķu
ielaušanās viņu mazajā dzīvoklī, un ka šī satikšanās būs īsts veiksmes stāsts gan
kaķiem, gan cilvēkiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

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

