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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
ANATOMIJA

Uz e-katalogu
Rībela, Dorisa. Iepazīstam savu ķermeni
Rīga : Madris, 2020. 16 lpp.
ISBN 9789984314242
Anotācija: Cilvēka anatomija.

FIZIOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Romanišina, Romana. Skaļi, klusu, čukstus
[Rīga] : liels un mazs, 2020. [57] nenumurētas lpp.
ISBN 9789934574405
Anotācija: Grāmata “Skaļi, klusu, čukstus” stāsta par dzirdi un klusumu, kā arī par
dažādām skaņām, ko mēs varam vai nevaram dzirdēt. Tajā aplūkoti trokšņi un
mūzikas skaņas, pilsētas un dabas skaņas, vecākā skaņa pasaulē un klusākā
mūzika cilvēces vēsturē. Grāmata stāsta, kā savā starpā sazinās nedzirdīgi cilvēki
un kāpēc klusums ir tik svarīgs cilvēka dzīvē. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Romanišina, Romana. Tā es redzu
[Rīga] : liels un mazs, 2020. [57] nenumurētas lpp.
ISBN 9789934574412
Anotācija: Grāmata “Tā es redzu” veltīta redzei. Tā stāsta par lietām, ko varam
redzēt ar savām acīm, kā arī par noslēpumaino, cilvēka acīm neredzamo, par
mikroskopiem un teleskopiem, kas palīdz saskatīt neticami mazo un ļoti tālo. Tā
izskaidro, kāpēc cilvēkiem jālieto brilles, bet tiem, kuri neredz nemaz,
nepieciešama īpaša sistēma un simboli, lai varētu lasīt. Grāmatā var uzzināt, kā
pasauli redz putni un dzīvnieki, kā mākslinieki rada optiskās ilūzijas, cik miljonus
nokrāsu spēj uztvert cilvēka acs. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - 2018.gada
Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balva Bologna Ragazzi Award
kategorijā “Izziņas grāmatas”.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
KRUSTVĀRDU MĪKLAS

Uz e-katalogu
Kupjanska, Henita. Krustām šķērsām viss ir bērts
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. 80 lpp.
ISBN 9789934587498
Anotācija: Mīklas, latviešu. Mīklas, bērnu.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Apšeniece, Leontīne. Ances pasaciņas
Rīga : Jumava, [2020]. 62, [1] lpp.
ISBN 9789934203671
Anotācija: Leontīne Apšeniece ir daudzu iemīļotu bērnu dzejoļu autore un šoreiz
mazie lasītāji tiks iepriecināti ar jautriem un nebēdnīgiem mazās Ancītes
piedzīvojumiem. Lasot šo grāmatu gan liels, gan mazs varēs doties aizraujošos
piedzīvojumos. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Balts, Arturs. Bzzz pasakas
[Madona] : Arturs Balts, 2020. 58 lpp.
ISBN 9789934885112
Anotācija: "Bzzz pasakas" ir sarakstītas ar domu, ka bērni ir nerimstošas enerģijas
kamoliņi un vecāku, vecvecāku, pedagogu pienākums ir ievirzīt viņus pareizā
dzīves ceļā. Autors uzskata, ka bērniem ir jāsaka patiesība. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Felkere, Anete. Kas notika pirms "Reiz bija"
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. 106, [2] lpp.
ISBN 9789934587504
Anotācija: Sižets ir saistīts ar fantastikas žanra triloģijas "Neparastā misija"
notikumiem. Grāmatas tekstu veido īsi fantastiska rakstura stāsti un pasakas.
Stāstu galvenie varoņi ir trešās paaudzes citplanētieši - divi dvīņi, kuri kā
vienkārši, parasti cilvēki dzīvo uz Zemes. Savukārt Zemes iedzīvotāji nedrīkst
nojaust, ka viņi ir no citas planētas. Tas ir stāsts par Leldes un Sandra bērnības
dienu neparastajiem piedzīvojumiem, jo abi bērni ir apveltīti ar pārdabiskām
spējām. Tieši Lelde un Sandris būs tie, kuri, sasniedzot pilngadību, atklāti paziņos,
ka viņi ir citplanētieši un dibinās kontaktu ar Zemes iedzīvotājiem. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Pitkevica, Guna. Latviešu fabulas lieliem un maziem
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 143, [1] lpp.
ISBN 9789934079535
Anotācija: Fabula – tā ir kā kārtains pīrāgs. Dzejas darba pamatkārtas veido
spraigs sižets un aktuāls vēstījums, gardais sacepums rotāts ar asprātīgu tēlu
figūrām, un to pieņemts pasniegt ar humora un ironijas aso mērci. Krājumā
ietvertas fabulas, kas tapušas no 19. gadsimta vidus līdz pat mūsdienām. Darbi
sarindoti hronoloģiskā secībā, sākot ar Fridrihu Mālberģi un noslēdzot ar Pēteri
Brūveri. Grāmata ir ne vien aizraujoša lasāmviela, bet arī lietojama kā palīgs,
apgūstot teātra mākslu un publisko runu. - 4.-6.kl. - Autori: Fridrihs Mālberģis,
Juris Alunāns, Ādolfs Alunāns, Vensku Edvarts, Doku Atis, Pēteris Sarķis, Pērsietis,
Rainis, Vilis Plūdonis, Jānis Miezis, Andrejs Upīts, Fricis Bārda, Alberts
Kronenbergs, Pēteris Sils, Andrejs Balodis, Ignats Muižnieks, Laimonis Pēlmanis,
Dzidra Rinkule-Zemzare, Valdemārs Ancītis, Valdis Rūja, Valdis Artavs, Arnolds
Auziņš, Pēteris Jurciņš, Jānis Plotnieks, Imants Lasmanis, Ojārs Vācietis, Agra
Tomkalne, Leontīne Apšeniece, Jānis Baltvilks, Māris Čaklais, Pēters Brūveris. . Rādītāji: 138.-[144.] lpp.

Uz e-katalogu
Manfelde, Andra. Vilcēni
Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. 238, [2] lpp.
ISBN 9789934595028
Anotācija: Romāna “Vilcēni” darbība risinās 1990. gadu sākumā, teritorijā starp
diviem jaudīgiem lielumiem — upi un jūru. Tā varoņi ir pusaudžu banda — vilcēni.
Tomēr romāns nav nedz par Jūrmalu, nedz vēsturisko laiku, nedz hormonu
tracinātu jaunību. Kas notiek, ja dzīves pavasaris sakrīt ar dabas un valsts
pavasari? Neirotiskā nedrošība rada vēl vienu zudušo paaudzi, kas savā ceļā uz
brīvību sagrauj ne tikai pieturvietu stiklus un konteinerus, bet arī paši sevi un
savus tuvākos. Tomēr skrējiens pēc absolūtās brīvības ir veltīgs, jo no atbildības
par savu rīcību neatsvabina pat nāve. Noslēpumainais Laivinieks, kurš klejo no
viena upes krasta uz otru, vienam no vilcēniem vēstī: “Ja aiziets nepareizi, ir
jāatgriežas sākumpunktā, tikai tā iespējams kļūt brīvam.” Jeb — citu nodot nav
iespējams, vien sevi.

Uz e-katalogu
Rūmnieks, Valdis. Zaļais gredzens
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 190, [2] lpp.
ISBN 9789934084508
Anotācija: Šajā grāmatā rakstnieks pievērsies fantāzijas žanram. Stāsta "Zaļais
gredzens" varonis Jānis dodas uz mežu sēņot. Ejot pa pazīstamo taku, viņš nonāk
pie priedes, kas pēkšņi sagāzusies celiņa vidū. Attapies pēc kritiena, kuru
piedzīvojis, lienot cauri priedes sakņu mudžeklim, Jānis saprot, ka ierastā ainava
ir krietni mainījusies. Izrādās - tā šī vietā izskatījies pirms 100 gadiem. Stāsta "Ala"
darbība notiek 2063. gadā. Divi draugi dodas uz Mēnesi, lai noskaidrotu tur
pēkšņi novērotās parādības izcelsmi. Neparastas lietas atgadās arī te un tagad.
Stāstā "Caurspīdīgais", kura notikumi risinās mūsdienu pasaulē, bērni ir atraduši

neparasta izskata cilvēku. Noskaidrot to, kas viņš ir un no kurienes uzradies, ir
stāsta varoņu uzdevums.
Zaļais gredzens ; Ala ; Caurspīdīgais.

Uz e-katalogu
Stepēna, Maija. Kad visi grib būt karaļi
Rīga : Jumava, [2020]. 70, [1] lpp.
ISBN 9789934203442
Anotācija: Rūķīši nu ir atpakaļ, bet nebūs laika viņiem ilgi snaust, jo tālu tālu,
lielākajā karaļvalstī, briest kas nelāgs. Kas notiek kad visi grib būt karaļi? Vai zini
cik daudziem mežš ir mājas? Un kā pasaku māmiņai gāja uz citas planētas? Atkal
jauni piedzīvojumi, neparastas satikšanās un brīnumaini stāsti, taču pāri visam
staro labestība, iejūtība un vēlme palīdzēt. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Brito, Tania de. Mani pirmie pretstati
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934166952
Anotācija: Pirmsskolas vecuma bērniem. Latviešu valoda - Vārdu krājums.
Polaritāte.

Uz e-katalogu
Brito, Tania de. Manas pirmās figūras
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934166969
Anotācija: Pirmsskolas vecuma bērniem. Formas (ģeometrija). Latviešu valoda Vārdu krājums.

Uz e-katalogu
Brito, Tania de. Mani pirmie skaitļi
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934166945
Anotācija: Pirmsskolas vecuma bērniem. Cipari un skaitļi. Skaitīšana (aritmētika).
Latviešu valoda - Vārdu krājums.

Uz e-katalogu
Brito, Tania de. Manas pirmās krāsas
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934166938
Anotācija: Pirmsskolas vecuma bērniem. Krāsas. Krāsu nosaukumi. Latviešu
valoda - Vārdu krājums.

Uz e-katalogu
Elkota, Luīza Meja. Mazās sievietes
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 318, [2] lpp.
ISBN 9789984177410
Anotācija: Romāns "Mazās sievietes" tiek uzskatīts par amerikāņu meiteņu
"rokasgrāmatu" jau daudzās paaudzēs. Romāns vēsta par četru bērnu ģimeni
Amerikā 19. gadsimta sešdesmitajos gados. Lasītājs iepazīst un iemīl grāmatas
varones, četras māsas - Megu, Džo, Betu un Emiju, ko tētis mīļi dēvē par savām
"mazajām sievietēm". Saistošos notikumos atklājas meiteņu stipri atšķirīgie
raksturi un arī tās pamatvērtības, kas viņas vieno - krietnie tikumi, ko ieaudzina
saskanīga ģimene.

Uz e-katalogu
Hai, Magdalena. Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris
Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. 64 lpp.
ISBN 9789934157530
Anotācija: "Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris" ir jautrs,
asprātīgs un bagātīgi ilustrēts stāsts par izpalīdzīgo deviņus gadus veco Niniju, kas
ierodas šausmu veikaliņā ar cerību atrast darbu, jo ļoti vēlas nopelnīt naudu
velosipēdam. Tur viņa ierauga pavisam neparastu skatu – veikaliņa īpašnieks
Vecais Dīvainis vārtās pa grīdu, nespējot beigt smieties. Ar veikala draudzīgā
spociņa Pēča palīdzību Ninija meklē īpašu pulveri, lai sirmajam vīram palīdzētu.
Taču viss nav tik vienkārši, jo vecā vīra mājdzīvnieks - astoņkājis, vēlas izjaukt
draugu plānu.

Uz e-katalogu
Hana, Dženija. Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 348, [2] lpp.
ISBN 9789934084744
Anotācija: Savas mīlestības vēstules Lāra Džīna glabā māmiņas reiz dāvātajā
cepuru kārbā, taču tās nav vēstules, ko viņai būtu rakstījis kāds cits. Šīs ir
uzrakstījusi viņa pati. Pa vienai katram no zēniem, kurus viņa kādreiz ir mīlējusi,
– pavisam piecas...

Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu kaķi: Jauns pareģojums
1. Pusnakts
Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 366 lpp.
Anotācija: SĀGA TURPINĀS! TUMSA, GAISS, ŪDENS UN DEBESIS SATRICINĀS
MEŽU LĪDZ PAŠĀM SAKNĒM. Klanu kaķi jau vairākus gadalaikus ir dzīvojuši mierā
un saticībā, bet nu Pērkona klana karotājs Kazenājnags uzklausa jaunu, draudīgu
Zvaigznes klana pareģojumu, kas vēsta par drīzām briesmām. Sešiem kaķiem ir
jāuzsāk vēl nebijis ceļojums, meža liktenis no šī brīža ir izredzēto ķepās. Un, lai

glābtu klanus, būs vajadzīgs viss viņu spēks, drosme un gudrība…. - 7.-9.klase. Oriģinālnosaukums: Warrior cats. Midnight.
1. Pusnakts.

Uz e-katalogu
Kivirehks, Andruss. Tilda un putekļu eņģelis
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 140, [2] lpp.
ISBN 9789934085840
Anotācija: Dažreiz gadās tā, ka mēs aizmirstam. Aizmirstam kaut ko svarīgu. To,
kas jāatceras. Tad talkā nāk putekļu eņģeļi. Tie ir mazi – tāpat kā putekļi, bet
atceras visu, jo putekļi ir bijuši vienmēr un nekad nepazudīs. Viens tāds putekļu
eņģelis ielido pa Tildas logu... - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Pilkijs, Deivs. Supervaronis kapteinis Apakšbiksis un sensacionālā sāga par lielo
Smirduli
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 205, [3] lpp.
ISBN 9789934086205
Anotācija: Pasaule atkal ir lielās briesmās, un šoreiz iemesls ir pārāk liela
gudrība... Džordžs un Herolds kopā ar viņu dubultniekiem Vakardienas Džordžu
un Vakardienas Heroldu labi pavada laiku. Divi no viņiem iet uz skolu, bet otri divi
paslēpjas koka namiņā un visu dienu spēlē videospēles. Bet atklājas, ka zēnu
nejaukais skolotājs Mīnera kungs ir izgudrojis metodi, kā kontrolēt smadzenes un
pārvērst skolēnus par uzmanīgiem un paklausīgiem bērniem, patiesībā – par
vergiem. Tagad visas cilvēces nākotne ir Džordža un Herolda, kā arī Vecā Džordža
un Vecā Herolda rokās!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 526, [1] lpp.
ISBN 9789934082689
Anotācija: Kad cauri tumsai izbrāžas Knakts autobuss un nobremzē Harija Potera
priekšā, tas nozīmē tikai vienu - ir sācies jauns Cūkkārpas mācību gads, kurā
netrūks piedzīvojumu. No cietuma ir izbēdzis masu slepkava un lorda Voldemorta
atbalstītājs Siriuss Bleks, un klīst baumas, ka viņš uzglūn tieši Harijam. Savā
pirmajā Pareģošanas nodarbībā profesore Trilonija Harija tējas biezumos saskata
nāves zīmi... Taču šausminošāki par visu ir baisie atprātotāji, kas apsargā skolas
teritoriju, un viņu skūpsts, kas izsūc upura dvēseli... - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Vīdmarks, Martins. Velosipēdu noslēpums
Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 91, [2] lpp.
ISBN 9789934085161
Anotācija: Jau sestā piņķerīgā Lases un Majas detektīvaģentūras lieta latviešu
valodā! Pilsētā notiks tradicionālās Vallebijas velosacīkstes. Uzvarētājs iegūs zelta
medaļu un naudas balvu – ne vairāk, ne mazāk kā 10 000 kronu. Pirms starta
ikviens dalībnieks ir pārliecināts par savu uzvaru, taču, kad sacensības sākas,
gandrīz neviens no viņiem neiztiek bez viltībām. Bet vai jebkuri līdzekļi ir
pieļaujami, lai pirmais sasniegtu mērķi? Par laimi, Lase un Maja ir sava uzdevuma
augstumos!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Vile, Jurga. Sibīrijas haiku
Rīga : Liels un Mazs, 2020. [150 lpp. nenumurētas].
ISBN 9789934574368
Anotācija: Agrā 1941. gada jūnija rītā dusmīgi karavīri iztriec lietuviešu zēnu Aļģi
un visu viņa ģimeni no gultām un pavēl gatavoties tālam ceļam. Tā daudzi jo
daudzi lietuvieši pret savu gribu dodas uz Sibīriju. Kādēļ viņus ved projām? Par
kādiem noziegumiem? Kur tā Sibīrija ir? Neskaitāmi jautājumi jaucas Aļģim pa
galvu. Tur, tālajā un skarbajā zemē, viņa ģimene cenšas izdzīvot, ēdot sasalušus
kartupeļus, zupu pasālot ar asarām un sirdi sildot ar dziesmām. Tur dzimst
izsūtīto koris „Āboli”, un dziedot dīgst spārni 1941. gada 14. jūnija deportācija,
ko piedzīvo lauku pagasta vecākā ģimene, izstāstīta grafiskā stāstā. Komiksa
valoda, kurā vienlīdz aktīvi darbojas gan vārdi, gan attēli, spilgti attēlo
desmitgadīga zēna pasauli un ļauj tajā ieiet ļoti dziļi un personiski. Grafiskais
stāsts „Sibīrijas haiku” atklāj ne tikai Aļģa likteni: tādus sāpīgus stāstus sirdī glabā
daudzi lietuvieši un tieši tāpat arī latvieši. Taču, nepierakstīti un neuzzīmēti, šie
stāsti var nogrimt aizmirstībā. - Vidējā skolas vecuma bērniem.

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

