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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS

Uz e-katalogu
Dūve, Kriss. Klikšķini šeit, Tomas! [Rīga] : Valters un Rapa, 2019. 31 lpp.
ISBN 9789934570056
Anotācija: Grāmatas varonis, 8 gadus vecais Tomass, čatā saņem uzaicinājumu
noskatīties filmu. Aicinājums ir vilinošs. Kā Tomass rīkosies, vai pieņems pareizo
lēmumu? Mēs visi vēlamies pasargāt bērnus no tā, kas varētu viņiem kaitēt.
Bērns var saskarties ar pornogrāfiju netīšām vai meklēt to apzināti. Jebkurā
gadījumā, pieaugušajiem ir jārīkojas, un šajā situācijā ir ļoti svarīgi, lai bērnam
nebūtu vienam jāstājas pretī pornogrāfijai. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Klikk
her, Thomas!

Uz e-katalogu
ROBLOX labākās cīņu spēles. Rīga : Egmont Publishing, 2019. 96 lpp.
ISBN 9789934167300
Anotācija: Šī grāmata sniegs noderīgus ieteikumus veiksmīgam skrējienam pa
gigantiskām šķēršļu joslām un futūristiskam karagājienam, bēguļošanai no
bīstamām bumbām, cīņai ar zombiju armiju un vēl daudz kam citam. Ceļvedī ir
iekļauti vērtīgi padomi un intervijas ar spēļu veidotājiem, tāpēc tas būs
neaizstājams ierocis ikviena robloksieša arsenālā! Pretinieki pat nenojautīs, kas
viņus gaida!. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Roblox: Top Battle Games. - Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas, saturs un spēļu nosaukumi angļu
valodā. - "Spēļu ceļvedis 3. Trešais izdevums" -- uz pirmā grāmatas vāka.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA

Uz e-katalogu
Celitāne, Česlava. Darināsim vārdiņus Salikteņi. Rīga : RaKa, [2019]. 38 lpp.
ISBN 9789984464077
Anotācija: Grāmatā apkopotas 15 attīstošās un sadarbības spēles pirmsskolas un
sākumskolas bērniem, kuras autore plaši izmantojusi savā ikdienas darbā
pirmsskolā. Spēļu pamatā ir salikteņu veidošana latviešu valodā. Darbojoties ar
vārdiem, bērni attīsta arī lasītprasmi, izpratni par vārda jēgu un uzbūvi, iespējām
radoši izmantot vārdus. Līdz ar to attīstās arī kritiskā domāšana un prasmes
risināt problēmas. Spēles veidotas tā, lai bērni mācītos darboties patstāvīgi,
uzklausīt viens otru un sadarboties. Tas padara spēles par kombinētu uzdevumu,
kas veicina vienlaicīgu dažādu kompetenču veidošanos un atbilst jaunajai pieejai
mācību procesam. - "Spēles bērniem no 3 līdz 8 gadiem"--Uz vāka.
Salikteņi.
Uz e-katalogu
Kaže, Daiga. Lasīsim kopā! Rīga : RaKa, 2019. 39 lpp.
ISBN 9789984464114
Anotācija: Grāmatā apkopotas autores pasakas un stāsti, kā arī pievienots
metodiskais materiāls to analīzei, kas balstīts uz kompetences (lietpratības)
attīstību, kā to nosaka pirmsskolas izglītības vadlīnijas (Ministru kabineta
noteikumi Nr.716, 21.11.2018.). - Pielikumā 8 loksnes - attēlu komplekts ar
jautājumiem. - Metodisko materiālu var izmantot arī darbā ar citiem literārajiem
avotiem. Tas palīdz attīstīt kompetenci valodu jomā un caurviju prasmes.
Grāmatu var izmantot pirmsskolas skolotāji un vecāki. Pasakas un stāsti ir arī
interesanta lasāmviela bērniem.

Uz e-katalogu
Purēns, Vilnis. Es un citi, es un Latvija. 1. daļa Rīga : RaKa, 2019. 11 lpp.
ISBN 9789984464053
Anotācija: Metodisks materiāls ir domāts pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi
Nr.716. 21.11.2018.) noteikto sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo
rezultātu apguvei un sasniegumu vērtēšanai mācību 1. posmā (1,5-3 gadi). Tas
balstīts arī uz projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" izstrādāto
pirmsskolas mācību programmu. Pēc tās noteikti sasniedzamie rezultāti katram
mācību posmam. - Pielikumā 12 loksnes - attēlu komplekts ar jautājumiem un
vērtējuma žetoni.
1. daļa.
Uz e-katalogu
Dzīvnieki. Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 12 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934167294
Anotācija: Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas atlokus, mudiniet izteikt iekrāsotos
vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas grāmatiņas izklaidē ar
pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot valodas prasmi,
attīsta roku un acu saskaņotu darbību. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Animals. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . - Grāmatas
ar atveramiem lodziņiem.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
ZOOLOĢIJA
Uz e-katalogu
Assarsson, Linda Sveiki! Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934167577
Anotācija: Nāc paciemojies dzīvnieku pasaulē! Skrien kopā ar kaķīti, paglaudi alni
un aprunājies ar dažādām jaukām radībiņām!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
LAUKKOPĪBA
Uz e-katalogu
Weinhold, Angela. Iepazīstam mežu. Rīga : Madris, [2019]. 16 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984314006
Anotācija: Izzinoša grāmata par to, kas redzams visapkārt. Kāpēc koki mežā ir tik
lieli? No kā pārtiek koki? Vai stirna ir brieža sieva? Atbildes uz šiem un citiem
jautājumiem atradīsiet grāmatā!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Wir entdecken den Wald. - Sērijas nosaukums izdevumā:
Kāpēc? Kādēļ? Kā tā?.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MŪZIKA

Uz e-katalogu
Ādamsone, Dzintra. Dziedam, smejam, dejojam. Rīga : RaKa, 2019. 92 lpp.
ISMN 9790900506689
Anotācija: Krājumā apkopotas autores radītās dziesmas, vingrinājumi, rotaļas un
dejas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Dziesmas
iepazīstina bērnus ar apkārtējo pasauli, rosina vērot to, pārdomāt savu rīcību. Tās var sakārtot arī bērniem interesantā muzikālā uzvedumā, izmantot svētkos,
kā apsveikumu tuvākajiem. Melodijas nav grūtas, tāpēc dziedātājiem ar labi
attīstītu dzirdi var pievienoties bērni, kuriem dziedāšana prasa lielāku piepūli.
Krājums noderēs ikvienam pedagogam, kas vēlas bagātināt mūzikas stundas.
Krājumā var atrast arī dziesmas ģimenes svētkiem un mājas muzicēšanai.

Uz e-katalogu
Priedītis, Atis. Cerību zvaigznīte. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. 66 nenumurētas lpp.
ISMN 9790900507907
Saturā: Cerību zvaigznīte ; Kaķēni un zaķēni ; Lietutiņš / mūzika un vārdi Atis
Priedītis. Zaķu vingrošana / Vitauts Ļūdēns, Atis Priedītis. Te, kur vislielākais esmu
es ; Runčuki, lāčuki ; Krokodils ; Pūkainais lācēns ; Dziesmiņa par zvirbulēnu ;
Miedziņš mans ir bēglis ; Mēs ar suņuku ; Man to putru negribas ēst ; Brauksim
mēs sapņu vilcieniņā ; Rūķītim miedziņš nāk ; Betmens, mans draugs / mūzika un
vārdi Atis Priedītis. Lai ir jauki, kur ir jauki / Vilis Plūdonis. Kastanis / Maruta
Mitrevica. Pievakarē / Lilita Utnāne. Dusi, mazais bērniņ ; Lūgums māmiņai ;
Saules zaķīši / mūzika un vārdi Atis Priedītis. Es iemigu, kad visi guļ / Klāvs
Elsbergs. Neparastie trokšņi ; Dziesmiņa par taurenīti ; Ūdentiņa dziesma ; Lielais
tīģeris / mūzika un vārdi Atis Priedītis. Dziesmiņa par šaha spēlēšanu / Māris
Čaklais. Rudens lietutiņš / mūzika un vārdi Atis Priedītis. Atklājums / Aleksandrs

Pelēcis. It kā klusa šūpļa dziesma / Fricis Bārda. Kaķukiņš ; Saulstariņi ; Vēstule no
Āfrikas ; Vecais pulkstenis / mūzika un vārdi Atis Priedītis. Divi mazi alvas zaldātiņi
/ Pēteris Zirnītis. Krīti, krīti, sniedziņ, no debesīm / mūzika un vārdi Atis Priedītis.
Rūķa darbs / Inese Zandere. Sniega pārslas aiz loga ; Mazās sniegpārsliņas ;
Zaķēniem Ziemassvētki / mūzika un vārdi Atis Priedītis. Kraukļu dziesmiņa /
Sarmīte Rauza. Ziemassvētku stāsts ; Mazi, mazi rūķīši ; Pelēns Ziemassvētkos ;
Pikošanās dziesmiņa ; Kur tu esi, cerība mana ; Uzsnidzis sniedziņš balts ;
Gaismiņa mirdz logā / mūzika un vārdi Atis Priedītis.

GALDA SPĒLES
Uz e-katalogu

Brice, Baiba. Kociņu spēles. Rīga : RaKa, 2019. 204 lpp.
ISBN 9789984464084
Anotācija: Rotaļas var izmantot mūzikas, valodu, sociālo zinību, dabaszinību un
sporta nodarbībās un mācību stundās. Ievada daļā autore atklāj elementārās
muzicēšanas lomu pedagoģiskajā procesā, raksturo ritma izjūtas attīstību, ritma
un runas rotaļu lomu. Grāmatā atrodami ieteikumi instrumentu un rotaļu izvēlē
un rotaļas, kas piemērotas dažāda vecuma bērniem, dažādiem attīstības
līmeņiem un mācību mērķiem. Rotaļās ietverts ne tikai ar mūziku saistīts saturs,
bet arī informācija, kas palīdz iepazīt apkārtējo pasauli. - Grāmatā apkopotas
ritmu rotaļas bērniem vecumā no 1 līdz 12 gadiem. Tas ir lielisks līdzeklis uz
kompetences attīstību balstītajās pirmsskolas izglītības vadlīnijās un sākumskolas
mācību priekšmeta standartos noteiktā satura apguvei.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Uz e-katalogu
Bugavičute-Pēce, Rasa Puika, kurš redzēja tumsā. Rīga : Latvijas Mediji, 2019. 173, [1]
lpp.
ISBN 9789934156922
Anotācija: "Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts
kā gados, tā garā jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis
neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās
izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā no saviem vecākiem, spēj
tvert pilnībā. Rūpes pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas
pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, neparastajā stāstā liekot ieraudzīt
pretrunas, kas valda sabiedrībā attieksmē pret vājredzīgajiem.

Uz e-katalogu
Cielēna, Māra Ballīte ar nakšņošanu. Rīga : Apgāds Lietusdārzs, 2019. 183, [1] lpp.
ISBN 9789934576133. . - ISBN 9789934576188
Anotācija: Grāmatas personāžs ir visai liels – klases ballītes dalībnieki, alternatīva
pasākuma rīkotāji (kuri ieradušies slepus, lai ballīti izjauktu), pieaugušie,
personas, kuru identitāte sākumā nevienam nav skaidra. Notikumi ir saistīti ar šo
cilvēku attiecībām un pārpratumiem, kas rodas no tā, ka attiecības ir neskaidras,
nenoskaidrotas, mainīgas. Gan pusaudži, gan pieaugušie pārliecinās, ka neko
nevar pilnībā paredzēt, apsvērt, zināt, ka visu laiku ir jādomā, ko un kā darīt.
Vairākkārt sižeta gaitā izrādās, ka mobilais telefons, kas šķietami vienmēr veido
drošības saikni ar draugiem un vecākiem, vajadzīgajā brīdī ir izlādējies, pazudis
vai atstāts kaut kur glabāšanā. Un pieviļ ne tikai telefons... Rakstniecei izdevies
uzrakstīt nevis vienkārši aizraujošu, bet psiholoģiski bagātīgu piedzīvojumu
romānu, kas neuzbāzīgi risina interesantas tēmas un būtiskas problēmas, ar
kurām vecumā starp bērna gadiem un pieauguša cilvēka briedumu nākas
saskarties gandrīz ikvienam. Katram tēlam ir savs raksturs, savas īpašības un
īpatnības. Marta ir nopietna meitene, kura dzīvi salīdzina ar romānu “Džeina
Eira”, bet kurai nav pārliecības, ka pati varētu piedzīvot romantiskas attiecības.
Rolis apņēmīgi tiecas uzveikt veselības problēmu radītos ierobežojumus. Elīnai
nav drosmes saviem bērniem atklāt, ka viņai veidojas jaunas attiecības. Toms
vienmēr sekojis Emīlam, bet nonāk situācijā, kad vairs nevēlas to darīt. Terēze ne
tikai apņēmīgi lieto kosmētiku, bet arī spēji atraida labāko draudzeni, lai būtu
divatā ar puisi. Katram ir sava dzīve, bet šajās nedaudzajās romānā aprakstītajās
stundās tā cieši un negaidītā veidā ir saistīta ar citu cilvēku domāšanu un rīcību.
Ir tik labi, ka četrpadsmit gadu vecumā cilvēks nav viens! Taču tas ir arī grūti.
Vecākais brālis, klases biedrs, draudzene, barvedis, klusībā iecerēta meitene,
zēns, kurš patīk labāk par citiem, puisis, kurš pat nezina iemīļotās vārdu…
Dažādās lomas katru iepin ciešā attiecību pinumā. Romāns veidots savdabīgi –
daļā nodaļu strauji risinās notikumi, bet paralēli citās nodaļās iekšējās runas
formā ļoti tieši atklājas darbojošos personu emocijas, domas, reakcija uz
notiekošo. Grāmatas galvenais adresāts ir nepārprotams – pusaudži. Taču tā var
interesēt arī tos, kuri vēl uzskatāmi par bērniem, kā arī tos, kuriem tīņu gadi aiz
muguras. Izdevums īpaši ieteicams arī vecākiem, pedagogiem, psihologiem un
citiem pieaugušajiem, kuri ir pusaudžu pasaules tuvumā. - 7.-9.kl.
Uz e-katalogu
Jasone, Zane Kas mīt namiņā? [Rīga] : Valters un Rapa, 2019. 32 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934570070
Anotācija: Tuvojas Ziemassvētki, un arī meža iemītnieki tiem cītīgi gatavojas.
Katram ir savs darbs, kas saistīts ar dažādiem Ziemassvētku ticējumiem un
paražām, ko zīmējumos ietērpusi autore Zane Jasone. Zīmējumiem pievienoti
vienkārši apraksti par ticējumu nozīmi. Katram iemītnieka namiņam ir savs
adreses numurs, pēc kura grāmatā var atrast, kas mīt katrā namiņā. Šķirstot
grāmatu, iespējams ne tikai sākt mācīties lasīt, apgūt ciparus, gūt ieskatu latviešu
paražās, bet arī mācīt bērnam faktu par adresi un tās nozīmi ikdienā. Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Ķezbers, Kārlis Takšelis Makšelis. Rīga : Mansards, [2019]. 293, [1] lpp.
ISBN 9789934122378
Anotācija: Grāmatas priekšvārdā māksliniece Ieva Jurjāne raksta: "Bērnība,
brīvība, brīnums – skan līdzīgi. Autors, runājot caur suņiem, protams, domā par
cilvēkiem. Bērni, līdzīgi suņiem, dzīvo tuvāk zemei un tuvāk dabai. Tuvāk
patiesībai. Sabiedrība, dzīves likumi, tās sakarības, suņa acīm skatītas, var likties
vientiesīgas, bet ne dumjas. Lasot stāstu, atbruņo takšeļa Makšeļa sirds un
iedaba – mazam, līkkājainam, bet enerģiskam sunim dažos gadījumos ir izšķiroša
loma. Es zīmēju veselu vasaru, atceroties arī trīs takšus, kas dzīvojuši manā
ģimenē. Viens no tiem arī bija Maksis. Zīmēšana grāmatai man ir tā pati ieiešana
bērnībā, kas lasot katram uznirst iztēlē sava. Bērnība, kas nebeidzas nekad, ja
vien to gribam.". - 4.-6.kl
Uz e-katalogu
Kronbergs, Juris Laika bikses. [Rīga] : Liels un mazs, 2019. 80 lpp.
ISBN 9789934574313
Anotācija: Dzejoļu krājumā skolas vecuma bērniem dzejnieks Juris Kronbergs un
māksliniece Anete Melece piedāvā asprātīgu vērošanas un pētniecības spēli, ko
aizsāka jau savā pirmajā dzejas grāmatā bērniem - "Mākoņu grāmata". Šoreiz viņi
novēro laiku - kā dzīvu būtni, kam piemīt dažādas īpašības un paradumi tāpat kā
cilvēkiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Marts, Andris Neparastā misija. I daļa Kristaps - slepenie protokoli.
[Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2019. 205 lpp.
ISBN 9789934587238
Anotācija: Grāmatas saturs ir unikāls. Pirmo reizi atklāti tiek aprakstīti tādi VDK
vajāšanu gadījumi, kuri joprojām tiek kategoriski noliegti un ticamākais, ka to
esamību bijušie VDK darbinieki varbūt atzīs pēc vairākiem gadu desmitiem.
Protams, ir ļoti daudz arī pilnīgi safantazētas lietas. Tas ir uz patiesiem
notikumiem balstīts fantastikas žanra romāns. Ņemot vērā situāciju, kāda ir
Latvijā, grāmata ir jālasa "starp rindām".
I daļa. Kristaps - slepenie protokoli.
Uz e-katalogu
Mateša, Linda Rukšons Parīzē. Rīga : Mansards, 2019. 38, [2] lpp.
ISBN 9789934585067
Anotācija: Grāmata "Rukšons Parīzē" stāsta par Šņukurienes iedzīvotāja Rukšona
piedzīvojumiem Francijas galvaspilsētā Parīzē, tā rosinot bērnos vēlmi izzināt
citas valstis un kultūras. Rukšons kopā ar saviem jauniegūtajiem draugiem
Amēliju un Leo nobauda franču tradicionālo virtuvi, apskata Eifeļa torni un citus
Parīzes "dimantus". Pat tad, ja esi visparastākais mājas ruksis, tas tevi nevar
atturēt īstenot sapņus!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Putniņš, Māris Mežonīgie pīrāgi un apburtais kalns. 6.grāmata [Rīga] : Valters un Rapa,
[2019]. 455 lpp.
ISBN 9789934570063
Anotācija: Grāmata par aizraujošiem piedzīvojumiem, kuru galvenie varoņi ir
dažādu kultūru kulinārijas izstrādājumu nosaukumiem kā personvārdiem trāpīgi
apveltīti ļautiņi - brīnumjaukā Magoņmaizīte Eloīza, viņas māte Štrūdele, tēvs Magoņu Ritulis, Belaši, Zivju un Suņu Pīrāgi un briesmīgie Speķa Pīrāgi ar vadoni
Mordānu priekšgalā. Kapteinis Mordāns bija pavēlējis burāt uz Tortiljas salu,
cerēdams tur rast kādu padomu turpmākajam laikam. - 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Štelmahere, Vita Annelores dārgumi. Rīga : Jumava, 2020. 158, [2] lpp.
ISBN 9789934202834
Anotācija: Rafis, draugu pierunāts, nolemj uzsākt privātdetektīva gaitas. Kur
vislabāk meklēt klientus? Protams, kai internetā! Drīz arī uzrodas pirmais klients
no Vācijas — Neapoles mastifa šķirnes kucīte Grēta, kura nolīgst Rafi savas 16.
gadsimtā dzīvojušās vectantes Annelores nozudušā kakla siksnas piekariņa
meklējumiem. Pazudušā dārguma meklējumi notiek Piltenē, Cēsīs, Koknesē,
Siguldā un, visbeidzot, Rīgā. Detektīvam Rafim piekariņa meklējumu laikā nākas
piedzīvot gan jautrus, gan briesmu pilnus brīžus, sastapties ar jaukiem palīgiem
un izcili bezsirdīgu ļaundari…. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Šūpuļpasaka. [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2019]. 88 lpp.
ISBN 9789934587245
Anotācija: Īsas pasaciņas, dzejolīši, dziesmiņas ar notīm - par nakti, par
pasakām - viss, kas nepieciešams Miega rūķa pievilināšanai un saldiem
sapnīšiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Vikmanis, Dāvids Roņpils. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. 108, [3] lpp.
ISBN 9789984237800
Anotācija: Grāmata ir aizraujoša fantāzija, kas liks bērniem sekot līdzi mazo
dvīņumāsu Bīnes un Tīnes gaitām un aizdomāties par to, kā cilvēka darbība
ietekmē dabas procesus. Dvīņumāsas Tīne un Bīne dzīvo Roņpilī, nelielā ciemā
meža vidū. Viņām ir deviņi gadi un prāts nesas uz delverībām. Kādudien klasē
uzrodas jauniņais - puika Juhans, kuru neviens cits, izņemot māsas, neredz.
Turklāt viņš dzīvo purvā! Kā tas iespējams? Jaunā drauga uzaicinātas, meitenes
dodas ciemos uz purva dzīļu pasauli, kas glabā daudz noslēpumu. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Kalniņa, Inta Ziemassvētku gaidās. Rīga : Avots, [2019]. 46, [2] lpp.
ISBN 9789934590054
Anotācija: Ilustrācijām bagātajā grāmatā iekļauti tādu autoru kā Raiņa, Aspazijas,
Viļa Plūdoņa, Jāņa Poruka, Ojāra Vācieša, Pētera Sila un citu autoru populāri
skaitāmie dzejoļi Ziemassvētku vecītim. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Uz e-katalogu
Arhona, Huans Ēzelis. Rīga : Pētergailis, [2019]. [36] lpp.
ISBN 9789984335056
Anotācija: Tas ir stāsts par skumju Ēzeli, pelēku un apjukušu, kurš dzīvoja pie
raudoša vītola. Kad vītols raudāja, raudāja arī Ēzelis. Bet stāsts nav par ēzeļa
skumjām, viņam tās apnīk tikpat ļoti kā vītola lapas, un Ēzelis dodas ceļā. Mēs
esam liecinieki varoņa dzimšanai. Stāsts ir par mīlestību. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Burro (el originen).
Uz e-katalogu
Džoise, Melānija Zīļuks. Rīga : Madris, [2019]. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984313405
Anotācija: Vai tu kādreiz esi padomājis, kā no mazas ozolzīles izaug liels ozols?
Šis brīnišķīgais ilustrētais stāsts iepriecinās gan bērnus, gan viņu vecākus, un
atklās, kāds ir koka dzīves cikls. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Gernhoizere, Suzanne Meklē lietas! Rīga : Madris, [2019]. 22 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984313764
Anotācija: Grāmatā ievietoti rosinoši pirmie Ziemassvētku attēli mājās,
bērnudārzā vai spilgti izgaismotā pilsētas centrā, kas palīdzēs sagaidīt gada
visskaistāko laiku! Uzmanīgi klausoties stāstiņos, bērniem būs jāmācās arī
atbildēt uz jautājumiem par attēlā redzamo, kā arī meklēsim dažādas lietas, kas
saistītas ar šiem svētkiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Sachen suchen - frohe Weihnachten.

Uz e-katalogu
Kercdorfere, Bārbele. WhatsApp meitenes 2.
[2.grāmata] Vienmēr tiešsaistē. Rīga : Latvijas Mediji, 2019. 271, [1] lpp.
ISBN 9789934157127. . - ISBN 99789934157127
Anotācija: Marija Linna (17) un Manū (16) ir labākās draudzenes, kas sarakstās
caurām dienām. Manū ir attiecībās ar Jensu, kurās abi iemīlējušies jaunieši
pamanās atkal un atkal sastrīdēties. Šajās reizēs Marija Linna, kuras sirds pieder
vienīgi Mocartam un Edam Šīranam, ir vienīgā, kas spēj palīdzēt. Abas
draudzenes runā (un sarakstās) par visu – savām bailēm, šaubām, saviem
vecākiem un citām dzīves katastrofām. - Oriģinālnosaukums: Mädchen auf
WhatsApp 2. Immer Online.
[2.grāmata]. Vienmēr tiešsaistē.
Uz e-katalogu
De Koks, Mihaels. Rozijas un Musas noslēpums. [2.] Rīga : Pētergailis, 2019. 173, [10]
lpp.
ISBN 9789984335063
Anotācija: Grāmata „Rozijas un Musas noslēpums” turpina pirmās grāmatas
„Rozija un Musa,meitene un zēns”vēstījumu par Rozijas un Musas draudzību,
mazajām dzīves traģēdijām, priekiem un noslēpumiem. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Rosie en Moussa. Beste vrienden voor altijd.
[2.].
Saturā: Labākie draugi uz mūžu ; Rozijas un Musas noslēpumi.
Uz e-katalogu
Kosmovska, Barbara Tru. Rīga : Pētergailis, 2019. 63, [1] lpp.
ISBN 9789984335070
Anotācija: Bagātīgi ilustrētā grāmata bērniem un pieaugušajiem stāsta par
pelēko zaķu ģimeni, kura pārcēlusies no Sīkmeža uz Dižmežu, tādēļ tiek uztverti
kā imigranti, un ne sevišķi turīgi turklāt. Tru mammai par bērniem jārūpējas
vienai, jo ģimenes papus noslēpumainos apstākļos pazudis. Tru nav daudzu lietu,
kas pieder turīgākajiem Dižmeža zaķiem – krāsuzaķiem –, taču nevar teikt, ka
viņam to ļoti pietrūktu, jo Tru spēj mainīt daudzu Dižmeža zaķu ikdienas
paradumus, ļaujot ieraudzīt parastās lietās aizraujoša un daudzsološa lēciena
iespējas…. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: TRU.
Uz e-katalogu
Ledus sirds. Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 190, [2] lpp.
ISBN 9789934167393
Anotācija: Pievienojies Annai, Elzai, Svenam, Kristofam, Olafam un citiem
draugiem piedzīvojumos Arendelas karaļvalstī! Šajā grāmatā iekļauti divpadsmit
īsi, sirsnīgi stāsti, kas papildināti ar brīnišķīgām ilustrācijām un lieliski piemēroti
kopīgai lasīšanai!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no dažādiem
izdevumiem angļu valodā.

Saturā: "Ledus sirds" kinostāsts ; Dažādas ģimenes ; Olafa lieliskā vasara ; Lai
mirdz! ; Ledus spēles ; Mazie brālīši ; Troļļu meklējumos ; Olafs gaida pavasari ;
Pāri jūrai ; Arendelas spoks ; Mana kolekcija ; "Ledus sirds 2" kinostāsts.
Uz e-katalogu
Ledus sirds II. Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 62, [2] lpp.
ISBN 9789934167331
Anotācija: Savāda balss vilina Elzu prom no Arendelas. Kopā ar Annu, Kristofu,
Svenu un Olafu viņa pošas ceļam uz ziemeļiem, izkļūst cauri miglai un attopas
noslēpumainā mežā. Pienācis laiks atšķetināt senu mīklu un rast atbildes par savu
burvju spēju izcelsmi... Atbildes, kuras apdraud karaļvalsti!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Frozen 2: movie storybook. - Tulkots no angļu
valodas.
Uz e-katalogu
Madejska, Eva Karalis. Rīga : Pētergailis, 2019. 30, [9] lpp.
ISBN 9789984335032
Anotācija: Stāsts atklāj vienu dienu mazās Fraņas dzīvē, kurā viņa ar auklīti un
mazo brāli dodas pastaigā uz parku. Parkā spēlējas dažāda vecuma un raksturu
bērni, kuru atšķirīgā uzvedība izraisa mazu katastrofu! Taču par laimi, parādās
glābējs - zēns invalīdu ratiņos, kurš katastrofu novērš. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Król.
Uz e-katalogu
Marcinkevičs, Marjus Svizis. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. 36 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984237657
Anotācija: Vai mazs Sivēns var rakstīt dzejoļus, bet govs – slidot? Kādi noslēpumi
slēpjas ezera melnajās dzīlēs, kur mājo briesmoņi ar zobainām rīklēm? Kādas
briesmas draud Sivēnam un govij? Bet ko tad, ja briesmoņi iekļuvuši nelaimē un
viņiem vajag palīdzību? Vai mūsu varoņi centīsies palīdzēt? Un kas uzvarēs:
drosme un draudzība vai bailes? To visu uzzināsiet, izlasot pasaku "Svizis". Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Sivužas.
Uz e-katalogu
Nārganga, Frauke Bērnudārzā. Rīga : Madris, 2019. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984313641
Anotācija: Vienu minūti priekšā lasāmi īsi stāstiņi bērniem, kuros uzzināsim, kāda
ir bērnu pirmā pieredze bērnudārzā. Kā klājas Miai pirmoreiz bērnudārzā? Ko
darīt, ja Ainis negrib gulēt, kad citi bērni guļ? Vai pirkstiņu spēle Pelīšu grupā ir
jautra? Kā Emma svin savu dzimšanas dienu? Un kā klājas Emīlam meža
bērnudārzā?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Meine
allerersten Minutengeschichten. Im Kindergarten.

Uz e-katalogu
Tumanjans, Hovanness Pasakas. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. 124, [4] lpp.
ISBN 9789984237275
Anotācija: Hovanness Tumanjans (1869-1923) armēņu tautai ir apmēram tas
pats, kas latviešiem – Pēteris Šmits, zīmīgi, ka abiem šogad atzīmējama
150.dzimšanas gadskārta. Tumanjans bijis dzejnieks, izcils sabiedriskais
darbinieks, taču armēņu kultūras vēsturē galvenokārt zināms kā pasaku un
leģendu apkopotājs un pārstāstītājs. Kŗājumā apokoptās pasakas – skaitā 21 –
izvēlējusies un tulkojusi armēņu kultūras pazinēja Valda Salmiņa. Savukārt
ilustrācijas latviešu izdevumam īpaši pēc Jāņa Rozes apgāda pasūtījuma veidojusi
ievērojama armēņu māksliniece, animatore, bērnu grāmatu ilustratore Naira
Muradjana. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Hek'iat'ner.
Uz e-katalogu
Vinnijs Pūks Mani labie darbi. Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 191, [1] lpp.
ISBN 9789934166365
Anotācija: Katrs no Vinnija Pūka sirsnīgajiem stāstiem būs brīnišķīgs sākums
vecāku sarunai ar bērnu par kādu nozīmīgu tēmu, turklāt lieliska iespēja māmiņai
vai tētim doties atmiņu ceļojumā uz savu bērnības zemi!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. - "Based on the "Winnie the
Pooh" works by A.A. Milne and E.F. Shepard" -- Iespiedziņās.
Mani labie darbi.

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

