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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA.PROGRAMMNODROŠINĀJUMS.

Uz e-katalogu
Miltone, Stefānija. Minecraft Dungeons. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 93, [2]
lpp.
ISBN 9789934168475
Anotācija: Šajā pasaulē valda tumsa un briesmas. Varas lodes pavērto iespēju
apreibināts, ļaunais Superienāvotājs ir sapulcinājis baisu armiju un dodas
karagājienā, sagūstīdams un pakļaudams nevainīgus ciema iedzīvotājus. Šajā
grāmatā tu atradīsi norādes, kā sakaut Superienāvotāja nekrietnos kaujiniekus,
pārvarēt briesmas un likt lietā ieročus, kas gadīsies ceļā, lai tu kļūtu patiešām
neuzveicams!. - 4.-6. klase.

VISPĀRĪGI UZZIŅU IZDEVUMI.

Uz e-katalogu
Энциклопедия для девочек. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. 144 с.
ISBN 9785378292080

2 RELIĢIJA.TEOLOĢIJA
Uz e-katalogu
Vium-Olesen, Jacob. Arlabunakti, Dievs! Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2020].
39 lpp.
ISBN 9789934592003
Anotācija: Grāmata ir lieliska lasāmviela pirms gulētiešanas. Tajā atrodami
pazīstami Bībeles stāsti, kas pielāgoti 2-4 gadus veciem bērniem. Grāmatiņa spīd
tumsā. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmatas muguriņai piestiprināts
rokturītis.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ SKOLA

Uz e-katalogu
Буба. Москва : Издательство АСТ, 2019. 160 с.
ISBN 9785171176600
Anotācija: Лучшие развивающие задания для малышейю

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
ASTRONOMIJA. ĢEODĒZIJA.

Uz e-katalogu
Адерин-Покок, Мэгги. Большое космическое путешествие по Солнечной
системе. Москва : Издательство АСТ, 2019. 124, [3] с.
ISBN 9785171193140
Anotācija: Kosmosa zinātnes.

ZOOLOĢIJA.

Uz e-katalogu
Karuzo, Niks. Vai viņi purkšķina? [Igaunija] : Helios, 2020. 41 lpp.
ISBN 789949691616. . - ISBN 9789949691616
Anotācija: Smieklīgi informatīva grāmata, kas pilna ar faktiem, purkšķiem
un smiekliem!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Дарвин, Чарлз. Происхождение видов. Москва : Махаон, 2020. 57, [3] с.
ISBN 9785389168121
Anotācija: Дарвин с огромным удовольствием наблюдал за
насекомыми и собирал их. Проверьте свои знания, пользуясь рисунками
насекомых на форзацах, чтобы узнать больше о некоторых упомянутых в
книге жуках и бабочках. - 4.-6. klase.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKTEHNIKA
TRANSPORTLĪDZEKĻI

Uz e-katalogu
Braucamie. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934168307
Anotācija: Rosības pilnajās lappusēs meklē lidmašīnas, vilcienus, mašīnas,
traktorus un vēl citus braucamrīkus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - 50
transportlīdzekļi un interesanti fakti zem atlokiem.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Felkere, Anete. Neparastā misija. [2.grāmata] II daļa Zēns, meitene, internets un
gadījums. Rīga : Avots, 2019. 127, [1] lpp.
ISBN 9789934587856
Anotācija: Jaunā romāna notikumi risinās pēc tam, kad iepriekšējās grāmatas
"Zēns, meitene, internets un gadījums" galvenie varoņi Maikls un Elza ir
izveidojuši ģimeni un pasaulē nākuši viņu bērni - dvīņi Sandris un Lelde. Dvīņu
dzīves galvenais uzdevums ir izaugt lieliem un, sasniedzot pilngadību, veikt
misijas galveno uzdevumu. - Ceturtā grāmata no fantastikas žanra sērijas
"Neparastā misija" -- grāmatas prologā. . - Triloģija "Neparastā misija"- 1.grāmata
"Kristaps - slepenie protokoli" ; 2.grāmata I daļa "Zēns, meitene, internets un
gadījums", II daļa "Zēns, meitene, internets un gadījums. Satikšanās" ; 3.grāmata
"Kas notika pirms "Reiz bija"".
[2. grāmata] II daļa. Zēns, meitene, internets un gadījums.

Uz e-katalogu
Kalpiņa, Rudīte. Harijam augot. Rīga : Pētergailis, 2020. 110 lpp.
ISBN 9789984335162
Anotācija: Šajos humoristiskos stāstiņos, kuru galvenais varonis ir mazais
Harītis, atainota augošā zēna interese par telefoniem, datoriem,
viedtālruņiem, sociālajiem tīkliem un šo rīku raisītām komiskām situācijām
viņa ģimenē. Ārkārtīgi runātīgais un uz komunikāciju vērstais Harītis
pieskaitāms "zūmeru paaudzei", kas jau no agra vecuma prot apieties ar
digitālajām tehnoloģijām un vēlas turēt līdzi tehnoloģiju attīstības
nerimstošajam skrējienam. Harīša mātei un omītei ir cita dzīves pieredze,
tāpēc dažādu laikmetu sadure viņu starpā ir neizbēgama.

Uz e-katalogu
Poikāne, Sarmīte. Eņģeļu zeme un putnu pils. Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2020. 312 lpp.
ISBN 9789934587788
Anotācija: Elza ir zinātkāra trešklasniece, kuru interesē viss apkārt
notiekošais. Viņai ir urdošs, pētošs prāts un daudz jautājumu apkārtējiem.
Savus iespaidus meitene pieraksta slepenā kladē. Mājinieki reizēm mēdz
slāpēt Elzas entuziasmu un zinātkāri, kušinot viņu. Un pāri visam ciemam
arī klājas klusēšanas rēgs, nedrīkst iztaujāt cilvēkus par pazudušajiem
"Kārklu" saimniekiem, Edes lādes noslēpumi turami aiz atslēgas uz
bēniņiem, neviens nezina, kas ir iestādījis dižskābardi, no kurienes ir
ieradusies Didža ģimene... Elza neliekas mierā - viņai ir jāuzzina!. - 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Vanaga, Agnese. Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas? Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. 59, [1] lpp.
ISBN 9789934088513
Anotācija: Grāmatas galvenais varonis ir kaķis – cēls šķirnes kaķis ar īpašu
raksturu un augstu pašapziņu. Tieši viņš ir tas, kurš lasītājam izstāsta par pupuķi,
zivju gārni, odzi, sikspārni, skudrām, vāveri, ezi, kurmi, bebru un citiem, jo viņam
ir tas gods, prieks vai – gluži otrādi – nepatīkams pārsteigums ar šiem dzīvniekiem
sastapties. Autorei izdevies interesantus, maz zināmus faktus ietērpt dzirkstošos,
asprātīgos dialogos un vārdu spēlēs, kas pārsteigs ne tikai bērnus, bet arī priekšā
lasošos pieaugušos. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zvirgzdiņš, Juris. Tobiass un Rakstnieks. Rīga : Pētergailis, [2020]. 31 nenumurēta
lpp.
ISBN 9789984335209
Anotācija: Jura Zvirgzdiņa grāmata nedaudz atklāj teksta – grāmatas radīšanas
noslēpumus, kuros redzam, ka rakstnieks teksta rakstīšanas procesā jau
sarunājas un pastaigājas kopā ar saviem grāmatu tēliem. Grāmata atklāj, ka
Rakstnieka radītie tēli var dzīvot savrupi un autonomi no to radītāja, tiem ir sava
dzīve un pat plāns kā rīkoties gadījumos, kad Rakstnieks ir aizmirsis par satikšanos
ar Tobiasu. "Klupdams krizdams viņš piesteidzās pie soliņa un, apkampis Tobiasu,
piespieda viņu pie krūtīm. Tobiass gribēja pateikt kaut ko ļoti, ļoti indīgu, bet,
pamanījis Rakstnieka acīs asaras, pārdomāja. - Tā gadās. Arī es dažreiz esmu
aizmāršīgs, - tomēr klusībā vēl pierūkdams, - bet tikai dažreiz!". - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - "Mūža balva Latvijas literatūrā 2020" -- uz pirmā vāka.

Uz e-katalogu
Vecvagare, Līva. Mārtiņš Datortārpiņš. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 66, [2] lpp.
ISBN 9789934087943
Anotācija: IEPAZĪSTIETIES AR ŅIPRO, ATJAUTĪGO MĀRTIŅU, VIŅA ĢIMENI UN
DRAUGIEM! Grāmatas galvenais varonis Mārtiņš ir gandrīz sešgadīgs puišelis,
kuram vairāk par visu patīk spēlēt datorspēles, pētīt senas lietas, veikt
eksperimentus, rotaļāties parkā, ēst šokolādi un – galvenais – būt kopā ar
mammu un tēti. Bet kā Mārtiņam un viņa ģimenei, to visu darot, izdodas sadzīvot
ar planšeti un telefonu? Saistoša grāmatiņa ar interesantām ilustrācijām
mūsdienīgiem bērniem un viņu vecākiem. LASIET KOPĀ, un jums noteikti būs, par
ko padomāt un parunāt!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Ziemanis, Ilmārs. Gadalaiki. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 34 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934089824
Anotācija: Katram pavasarim vajag baltu lapu – ziemu, no kuras atsākt visu no
jauna, un katram cilvēkam vajag pamatu, no kā atsperties jaunam lidojumam,
apliecina autors. Grāmata stāsta, ka, apzinoties savas saknes un sajūtot sevī
mīlestību, mēs spējam pieņemt jebkuras pārmaiņas un pārvarēt vislielākos
pārbaudījumus. Šis stāsts ir par spēku, pieņemšanu un gaišumu sevī. Pirmsskolas vecuma bērniem. - "Grāmata, kas bērniem stāsta par vērtībām" -- uz
pirmā vāka.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Auere, Margita. Maģisko zvēru skola. Rīga : Jānis Roze, 2020. 174 lpp.
ISBN 9789984238203
Anotācija: Jaunajā skolā Ida nejūtas labi. Taču tad skolotāja mis Kornfīlda
pastāsta bērniem par maģisko zooveikalu un Ida saņem maģisko zvēru: burvīgo
lapsēnu Rabatu. Savukārt Benijs ļoti vēlas, lai par viņa pavadoni kļūtu kāds
plēsīgais dzīvnieks. Tad citi viņu beidzot ņemtu nopietni... - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Berants, Bens. Bubuļbailes. Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. 38 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934157554
Anotācija: Kas ir bailīgāk: ja kaut kas naktī nolaupa bumbu vai ja tumsiņā jādodas
to meklēt mežā? Un ja nu satiec Bubuli? Vāverēns un vārnēns apņemas atrast
pazudušo bumbu, pat ja nāksies uzveikt pašas lielākās – BUBUĻBAILES. Lietuviešu
rakstnieka Bena Beranta un mākslinieces Vilijas Kvieskaites jaukā ilustrētā
grāmatiņa par labāko draugu vāverēna un vārnēna piedzīvojumiem ne vien
izklaidēs, bet arī dos iespēju ģimenei parunāt par bailēm, jo pat drosmīgākie no
kaut kā baidās. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Teksts latviešu valodā, tulkots
no lietuviešu valodas.

Uz e-katalogu
Contra. Visi ir visgudrākie. [Rīga] : liels un mazs, 2020. 76, [3] lpp.
ISBN 9789934574481
Anotācija: Igauņu dzejnieks Contra (īstajā vārdā – Margus Konnula) uzrakstījis
jautrus, delverību pilnus dzejoļus par skolu un mācīšanos.

Uz e-katalogu
Joyce, Melanie. Miedziņš nāk! Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 94, [1] lpp.
ISBN 9789934168338
Anotācija: Kad pienāk vakars, šķir vaļā šo burvīgo grāmatu un lasi pats vai kopā
ar vecākiem. Būs tik jauki iedraudzēties ar pandēnu, kurš ļoti mīl savu māmiņu.
Tevi gaida tikšanās ar lācēnu, kuram bail no tumsas, kā arī varēsi doties nakts
gaitās kopā ar ņipro trušu puiku. Smaidu radīs jaukās ilustrācijas - varbūt vēlāk
redzēsi mīlīgos zvēriņus savos krāsainajos sapņos? Ļaujies brīnumu pilniem
piedzīvojumiem!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Es mīlu tevi tik ļoti ; Zvaigznīt, es vēlos ; Nakts trusēns ; Zvaigžņotā
debess.

Uz e-katalogu
Kloka, Renē. Meža draugu piedzīvojumi. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 93 lpp.
ISBN 978993416881
Anotācija: Pievienojies Ozolu meža dzīvnieciņiem aizraujošās dēkās. Sirsnīgās
pasakas, kas papildinātas ar skaistām ilustrācijām. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Saturā: Pušķīša krāsu pods ; Paulas lietussargs ; Kvākšķa lidaparāts ; Pekša
autopiekabe.

Uz e-katalogu
Moss, Stephanie. Sapnis par vienradzi. Rīga : Egmont Latvija, 2020. 21
nenumurēta lpp.
ISBN 9789934168185
Anotācija: Vai tu tici vienradžiem? Šis sirsnīgais stāsts par ticību brīnumiem ir
lieliski piemērots kopīgai lasīšanai. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmatas
pirmajā vākā iestrādāta sirsniņa, kas satur nekaitīgu želeju. . - Autore uzrādīta
iespiedziņās.

Uz e-katalogu
Mosa, Stefānija. Burvju pasaku soma. Rīga : Madris, [2020]. 61 lpp.
ISBN 9789984314969
Anotācija: Pasaku lasīšana vēl nekad nav bijusi tik aizraujoša kā šoreiz, ņemot
līdzi šo mazo somiņu ar pasakām! Te atradīsi septiņas aizraujošas pasakas, kurās
darbojas mīļi varoņi. Paņem rokassomiņu un dodies ceļojumā, kur sastapsi

vienradzi, krustmāti feju, izlutināto princesi un daudzus citus. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
Saturs: Fēbe un vienradzis. Princeses pārsteigums. Burvju kleita. Princeses
Tifānijas trompete. Ātrākā feja. Izlutinātā princese. Bonijas miedziņa laiks.

Uz e-katalogu
Mūjārts, Barts. Brāļi. Rīga : Pētergailis, [2020]. 141, [1] lpp.
ISBN 9789984335186
Anotācija: Barta Mūjārta grāmata “Brāļi” ir daļēji autobiogrāfiska, ļaujot
ieskatīties autora ģimenē, kurā starp septiņiem brāļiem - Vecāko,
Klusāko,Īstāko,Tālāko, Mīļāko, Ātrāko,- Barts bija visjaunākais. Autors savus
bērnības novērojumus ir fiksējis atsevišķos stāstos, kuros līdztekus bērnības
spilgtākajiem mirkļiem un delverībām, Mūjārts ar kinematogrāfisku precizitāti ir
iemūžinājis arī savas bērnības izjūtas un domas, kas šādos darbos ir retums.
Autora bērnības atmiņām kā daudzkrāsainam kaleidoskopam nemanāmi izdodas
lasītājus ievest arī pašu bērnības atmiņu takās. Stāstos pastāvīga klātbūtne ir
mātes un tēva sacītajam - vai tā būtu lēnas ēšanas apguve vai pārrunas par
uzvedību pie galda. Līdztekus spilgtajiem un precīzajiem atmiņu stāstījumiem,
autors nemēģina tos izskaistināt vai sniegt pedagoģiskus komentārus par vienu
vai otru bērnības situāciju - tās atstātas vērtēšanā lasītājiem. - 4.-6. klase. Astrīdas Lindgrēnes memoriālās balvas ieguvējs 2019.

Uz e-katalogu
Nūrdkvists, Svens. Pankūku torte. Rīga : Liels un mazs, 2020. 24 lpp
ISBN 9789934574467. . - ISBN 9934574467
Anotācija: Aizraujošs, fantāzijas pārpilns stāsts par pankūku tortes
cepšanu kaķim, kuram dzimšanas diena ir trīs reizes gadā. Šajā stāstā ir ļoti
daudz maiguma, iejūtības un neparasti pozitīvs skatījums uz dzīvi.
Zviedrijas lauku ainava tēlota ar mīlestību un lielu rūpību, tāpat kā stāsta
varoņi, kuri tiešām ir īstas personības. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Orloņs, Marians. Detektīvs Snīpis un nolaupīšana. II grāmata Rīga : Pētergailis,
[2020]. 111, [1] lpp.
ISBN 9789984335179
Anotācija: Izdevniecība "Pētergailis" ir uzsākusi poļu bērnu rakstnieka Mariana
Orloņa grāmatu sērijas "Detektīvs Snīpis" izdošanu latviešu valodā. Otrā sērijas
grāmatā atklās lasītājiem, kā detektīvs Snīpis izmeklēs sava uzticamā palīga –
sunīša Kubas pazušanu. Ambrozijs Snīpis un viņa suns Kuba ir nešķirams tandēms,
kurš atrisina par vispiņķerīgākos noziegumus. Taču ko lai iesāk pensionēts
detektīvs, ja uzcītīgais draugs kādu laiku nav mājās? Kā lai uzzina, kam ienācis
prātā pastrādāt noziegumu pret pašu detektīvu? Abiem draugiem atkal ir
jāsatiekas, lai detektīvs un suns varētu priecīgi baudīt atpūtu vai kopā iesaistīties
jaunos piedzīvojumos. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
II grāmata.

Uz e-katalogu
Roka, Karolīna. Vilku skola. Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934158315
Anotācija: Pienācis skolas laiks. Mazajam Vilcēnam jādodas uz baiso vilku skolu,
kur skolēni mācās kauties, kaukt, ēst kā sušķi un rupji lamāties. Vilcēna vecākus
priecē doma par to, ka nu dēls kļūs par īstu vilku, kura iemaņu komplektā ietilps
arī sliktas manieres, taču Vilcēns izgāžas iestājeksāmenos. Nu viņa sapņi par
skolu, kur jaukā kompānijā var iemācīties lasīt un skaitīt, var piepildīties.
Humorpilna, bagātīgi ilustrēta grāmata bērniem par skolu un labām manierēm. Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. - Teksts latviešu valodā, tulkots
no franču valodas.

Uz e-katalogu
Taraska, Anna. Punktiņa un Kleksis. Rīga : Pētergailis, [2020]. 88, [7] lpp.
ISBN 9789984335193
Anotācija: Annas Taraskas grāmata ieved galvu reibinošajā un tomēr tik
sakārtotajā pieturzīmju pasaulē. Viss ietu gludi kā pa glītrakstīšanas
līnijām, taču grāmatiņas galvenā varone Punktiņa, sīka, apaļa un sprigana
meitenīte, sastop simpātisku, taču nekur negribētu melnu radījumu, kas
izrādās kļūda, nē... Kleksis! Kopā ar Kleksi paiet daudz jautru brīžu, līdz
Punktiņas draugs noslēpumaini pazūd no burtnīcas lappusēm. Te sākas
liela, nopietna pakaļdzīšanās... Laipni lūgti piedalīties viņu piedzīvojumā kaut ar trim izsaukuma zīmēm!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Vienradžu Zemē. Rīga : Madris, 2020. 14 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984314723
Anotācija: Ienāc brīnišķīgajā Vienradžu pasaulē ar aizraujošo, interaktīvo
cietlapu grāmatu. Šķirstot grāmatas lapas ar izgriezumiem, var nokļūt
dažādos interesantos stāstos - gan Feju mežā, gan Vienradžu pilī un vēl
daudz kur. Ikvienam būs prieks paciemoties Vienradžu zemē. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Uz e-katalogu
Балинт, Агнеш. Гном, Изюмка и Тадейка. Москва : Махаон, 2020. 80 стр.
ISBN 9785389167308
Anotācija: В этой весёлой, доброй книге вас ждёт новая встреча с любимыми
героями сказок венгерской писательницы Агнеш Балинт – зелёным
поросёнком Изюмкой и Гномом Гномычем. Изюмка по-прежнему шалит и
не слушается, а Гном Гномыч учит его уму-разуму. И хотя Изюмка доставляет
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