Valmieras integrētās bibliotēkas
BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻAS
JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2021. gada janvārī

Saturs
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES ..........................................................................................................1
6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA .............................................2
7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS......................................................................................2
9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE......................................................................................3
8 DAIĻLITERATŪRA .......................................................................................................................3

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA

Uz e-katalogu
Es mācos runāt. 100 dzīvnieki. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 30 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934088070
Anotācija: Šajā cieto lapu grāmatā atrodami dzīvnieku attēli un vārdi - mājas
mīluļi, mājputni, sīkie dārza, meža un pļavas iemītnieki, pat svešzemju dzīvnieki.
Grāmatu vēlams skatīties kopā ar pieaugušo, jo, klausoties pieaugušā runā un
aplūkojot jaukos fotoattēlus, bērns iemācīsies jaunus vārdus. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Tulkots no čehu valodas.
Uz e-katalogu
Es mācos runāt. 100 vārdi. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 30 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934088087
Anotācija: Šajā cieto lapu grāmatā ir attēli un vārdi par dažādiem tematiem: ģimene,
mājās, krāsas, skaitļi, mājdzīvnieki, augļi utt. Grāmatu vēlams skatīties kopā ar pieaugušo,
jo, klausoties pieaugušā runā un aplūkojot jaukos fotoattēlus, bērns iemācīsies jaunus
vārdus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no čehu valodas.

Uz e-katalogu
Dobele, Maira. Lupatiņu māja. [Rīga] : liels un mazs, 2020. 31 nenumurēta lpp.
ISBN 9789934574078
Anotācija: Lupatiņus, mazos audumu bērniņus - Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un Spilventiņu,
mēs jau pazīstam no animācijas filmām un bilžu grāmatām. Kopā ar Kaķi viņi dzīvo savā
audumu mājiņā un turpina izzināt pasauli ikdienas gaitās un rotaļās. Grāmata sekmēs
bērnu interesi par mācīšanos, jaunu un pazīstamu lietu izzināšanu. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Pārtika. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934087707
Anotācija: Pirmā gudrību grāmatiņa pavisam maziem bērniem, kam noteikti
patiks aplūkot skaidri saprotamos attēlus un pašam tos izmainīt. Kā? Pavisam
vienkārši - pavelkot, pagrozot vai pabīdot bildītes. Mazulis priecāsies par to, kā
griežas šķīvis ar dažādiem produktiem, kā puisēns ēd banānu vai kā meitene
izvēlas konfekti. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no franču valodas.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA
MEDICĪNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA.

Uz e-katalogu
Mans ķermenis. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934087714
Anotācija: Pirmā gudrību grāmatiņa pavisam maziem bērniem, kam noteikti patiks
aplūkot skaidri saprotamos attēlus un pašam tos izmainīt. Kā? Pavisam vienkārši pavelkot, pagrozot vai pabīdot bildītes. Mazulis priecāsies par to, kā bērni spēlē paslēpes,
kā puisēns piemiedz actiņu vai kā bērniņš steidz noskūpstīt māmiņu. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Tulkots no franču valodas.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
GALDA SPĒLES

Uz e-katalogu
Ko darīt, kad nav ko darīt? Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2020]. 1 kārba (50 nenumurētas
kartītes).
ISBN 9789934089534
Anotācija: Labirintu spēles. Īslaicīgas nozīmes izdevumi.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
VISPĀRĪGĀ VĒSTURE

Uz e-katalogu
Vēsture. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 352 lpp.
ISBN 9789934090912
Anotācija: Kā Senajā Grieķijā radās demokrātija? Kā Spānija iekaroja Dienvidameriku un
Centrālameriku? Kas izraisīja Berlīnes mūra krišanu? Šī grāmata atbild uz šiem un
daudziem citiem jautājumiem par civilizācijām, revolūcijām un tehnoloģijām, kas
padarījušas pasauli tādu, kāda tā ir tagad. Populārzinātniskajā grāmatā "Vēsture" tiek
piedāvāti īsi, kodolīgi skaidrojumi par idejām, kas veidojušas mūsu pasauli, diagrammas,
kas atšķetina sarežģītas koncepcijas, un asprātīgas ilustrācijas, kuras parāda mūsu
priekšstatus par pagātni. Jaunu informāciju un vielu pārdomām šajā grāmatā atradīs gan
zinātkāri skolēni un studenti, gan jebkurš vēstures interesents. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2021. , ©2021. - 352 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 344.-351.
lpp.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
ABeCe. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 34 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934088520
Anotācija: Grāmatā ir vienkārši, ikdienā lietoti vārdi un attēli. Tā būs mazuļa pirmā
sastapšanās ar latviešu alfabēta burtiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Bekmanis, Zigmunds. Apkārt pasaulei blusas mugurā. Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. 123,
[4] lpp.
ISBN 9789934158810
Anotācija: Kad sunenīte Heidi atnes mājās blusu, piecus gadus vecā Sonora dodas
neticamā piedzīvojumā. Kopā ar mazo, bet stipro Blusu viņa nokļūst gan uz Mēness, kur
satiek pētnieku robotu Mēneszaķi, gan savā vārdā nosauktajā tuksnesī Ziemeļamerikā un
pat Antarktīdā, lai kopā ar jūrniekiem un profesoru Karlsonu iepazītu pingvīnus. Un ar to
ceļojums vēl nav galā... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Ilustrācijas un māksliniecisko
noformējumu veidoja Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņi.

Uz e-katalogu
Gundars, Lauris. Valis ir atpakaļ. [Rīga] : liels un mazs, 2020. 60, [3] lpp.
ISBN 9789934574535
Anotācija: Šis ir trešais stāsts sērijā par meitenīti Loti, iesauktu par Spindzeli, un
viņas ūsaino vectēvu, kuru Lote dēvē par Vali. Spindzeles aktīvais un mērķtiecīgais
raksturs, kas nespēj ilgi izturēt bez reālas darbības, ir izveidojis mūslaiku bērnam
visai neparastu nepatiku un atgrūšanos no “ekrāniem”. Radusies paradoksāla
situācija: bērnam ir jācīnās, lai atsauktu atpakaļ realitātē savu vectēvu, kuram
negaidot izveidojusies īsta ekrānatkarība... - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Jakubovska, Māra. Bračka. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. 108 lpp.
ISBN 9789934600159
Anotācija: Renārs ir visparastākais sešpadsmitgadnieks. Mācās Rīgā un nedēļas
nogalēs brauc uz savām mājām. Dzīve viņam piedāvā tik daudz - draugus, izpriecas
un meitenes! Turklāt puisim ir paveicies – vecāki ilgstoši strādā ārzemēs un sūta
naudu iztikšanai. Visa privātmāja ir Renāra un viņa brāļa rīcībā. Gandrīz ideāli!
Tiesa, brālim ar draudzeni attiecības nav tās labākās, abi bieži strīdas un savam
bērnam pievērš maz uzmanības. Renārs gan visu darīs savādāk un, kad satiks savu
īsto meiteni, pret viņu izturēsies daudz labāk nekā bračka.
Uz e-katalogu
Kaijaka, Diāna. Hugo meklē sapnīti. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 52 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934090585
Anotācija: "Hugo meklē sapnīti" ir stāsts par āpsi Hugo, kurš ir ļoti čakls, apzinīgs un
tālredzīgs āpsis. Viņš ir strādājis visu vasaru un tagad mierīgi varētu iet gulēt līdz
pavasarim. Bet... Hugo nevar aizmigt un saprot, ka ir jāizdomā, par ko sapņot garajā
gulēšanas laikā. Un tā āpsis dodas pie draugiem, lai uzzinātu, par ko sapņo viņi. Pēc
ciemošanās pie lāča, vāveres, pūces un eža, iedvesmojies no draugu sapņiem, Hugo liekas
uz guļu, sapņojot sapni par draugiem un piedzīvojumiem, kas viņus gaida, kad ziema būs
galā un viņi visi satiksies. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Ķezbers, Kārlis. Rūķu pasaules ceļojums. Rīga : Mansards, 2020. 123, [4] lpp.
ISBN 9789934122446
Anotācija: Grāmatas galvenie varoņi ir trīs rūķi - Daris, Varis un Māris. Viņu sapnis ir
apceļot pasauli, un tas arī kļūst iespējams, kad Daris uzvar sacensībās un iegūst naudu
kārotajam ceļojumam. No dzimtā Podniekkalna rūķu ceļš ved gan uz cūku ciemu
Vepraine, gan zirgu ciemu Rumaki, gan dzīvnieku pilsētiņu Metropole un vēl citām
vietām. Viņi piedzīvo arī pārbaudījumus un grūtības, un, iepazinuši pasauli, laimīgi
atgriežas mājās. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Pirmizdevums: , Linkolna : Vaidava,
1961.

Uz e-katalogu
Lapsa brauc ar auto
ISBN 9789934231827
Anotācija: Mīļa bilžu grāmata, kas iepriecinās arī pašus mazākos lasītājus, kuri
burtus vēl neprot, tāpēc stāstu "lasa" no bildēm. Grāmatiņa veidota no astoņām
bieza kartona lapām, tāpēc to būs ērti šķirstīt un pētīt arī bērnam vienam pašam
– bez vecāku palīdzības. Formāts ir ērts un parocīgs – tā, lai grāmatai vienmēr
atrastos vieta mazā lasītāja mugursomā. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Lisovska, Aija. Tas būs piedzīvojums, Made! Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 63 lpp.
ISBN 9789934085154
Anotācija: Kamene Made ik dienu tek kā strautiņš, palēkdamās pāri neveiksmju
akmeņiem un likstu sprunguļiem. Allaž viņa ir gatava rosīties - pieskatīt draudzenes
bērnus, cept mežģīņu pankūkas un pat piedalīties orientēšanās sacensībās. Madei visu
gribas izmēģināt, jo gan viņas draugi, gan pašas sirds mudina: tas būs piedzīvojums,
Made!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Manfelde, Andra. Pasaka par Sniega Kurmi. Rīga : Dienas Grāmata, 2020. 38, [1] lpp.
ISBN 9789934595226
Anotācija: Sniega Kurmis tumšā gadalaikā klīst svešā pilsētā. Meklējot interesantu
nodarbošanos, viņš maldās kā labirintā. Kļūst aizvien skumjāk un vientulīgāk, bet piepeši
sāk snigt un uzrodas "kaut kas", kurš gan pirmajā mirklī nešķiet visai draudzīgs. Ja arī tu
reizēm sajūties vientulīgi - palūkojies apkārt vērīgāk! Lai Sniega Kurmis rāda ceļu pelēkā,
pelēkā pilsētā!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - "Ar paplašināto realitāti"--Uz vāka.

Uz e-katalogu
Melgalve, Ieva. Emī un Rū. [Rīga] : Marta Selecka, [2020]. 125 lpp.
ISBN 9789934898600
Anotācija: Grāmata stāsta par divu slepeno aģentu Emīlijas Čimpiņas un Rūda Rimpiņa
draudzību un piedzīvojumiem kādas pamestas mājas bēniņos jeb Čimpiņ-Rimpiņ
aģentūrā, ko vada robotiņš vārdā Palauzis. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Spēlēsim teātri! Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 173, [1] lpp.
ISBN 9789934086953
Anotācija: Teātra mākslas uzdevums ir palīdzēt bērnam izaugt par iekšēji brīvu cilvēku,
kurš apzinās pats sevi, spēj paust savu viedokli, pazīt un atklāt emocijas, atrast savu
aicinājumu, atvērties pārmaiņām, atrast savu kopienu, kā arī pastāvēt un iekļauties tajā.
Grāmatā apkopotas 20 īslugas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. To
iestudēšana neprasa gatavot iespaidīgas maskas un sarežģītas dekorācijas. Grāmatā
sniegti arī praktiski ieteikumi pedagogiem, kā veiksmīgāk sadarboties ar mazajiem
aktieriem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Izspēlēsim pasaku! Mājas pele un lauku pele / Inta Švaža. Meklēju mammu / Ineta Bauga.
Draugi / Madara Vītola. Trīs laimīgi zaķi / Anita Grīva. Sakņudārza sargs / Ingeborga Stella
Krustkalne. Teika par Dundagas pili / Doloresa Lepere. Ceļojumā / Zigrīda Ezeriņa.
Mušmirēns / Sandra Vensko. Pankūku feja / Hermanis Paukšs. Rāvējslēdzējs un poga /
Linda Šmite. Eža pukšķa zelta zābaciņi / Sandra Vensko. Svētki nāk! Rūķu lieldienas / Andis
Zūzens. Labās oliņas / Anita Grīva. Gailītis no lauku sētas / Anita Grīva. Lācēna ziema /
Maija Viktorija Linde. Ziemassvētki cimdiņā / Indra Celmiņa. Rūķa stabulīte / Zigrīda
Ezeriņa. Ziemassvētki / Zigrīda Ezeriņa. Īstā dāvana / Ineta Bauga. Ziemassvētku dāvana
/ Ingeborga Stella Krustkalne.

Uz e-katalogu
Tilaks, Dzintars. Šausmiņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 186, [2] lpp.
ISBN 9789934091704
Anotācija: Šarlotei Ausmai ir divi vārdi un divas lielas problēmas – mazais augums un
matemātika. Ja ar matemātiku vēl kaut kā varētu "cīnīties", tad ar stiepšanos garumā ir
daudz sarežģītāk. Mūsu mazās nepilnība. Tās dažkārt mūs padara ievainojamus un
neaizsargātus, jo par tām neviļus nākas domāt gandrīz vienmēr. Vai vērts uztraukties par
to, ka esam atšķirīgi? Arī Šarlote domā, uztraucas un meklē risinājumus, taču galu galā
tas kļūst smieklīgi un, iespējams, gluži lieki. Kā radusies iesauka Šausmiņa, droši vien nav
grūti uzminēt. Taču, lai uzzinātu, kā mainās Šarlotes dzīve, uzzināsi vien tad, kad izlasīsi
jauno Dzintara Tilaka grāmatu. Skolas vecuma romāns – tā šo grāmatu ir nodēvējis
Dzintars Tilaks, cerot, ka jaunajiem lasītājiem tā būs ne tikai laba lasāmviela, bet arī
iemesls padomāt un "neķert kreņķi", paraugoties uz sevi no malas. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Vanaga, Agnese. Mazo latvju pirmie vārdi. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 16 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934088339
Anotācija: Ir vārdi, bez kuriem mums būtu grūti izaugt lieliem. Kurus lasot, runājot,
mācot, rodas siltums, sirsnība un gudrība. Tie ir mūsu vārdi mūsu bērniem. Lai aug lieli
mazie latvju bērni!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Žolude, Inga. Pirmo reizi uz Zemes. [Rīga] : liels un mazs, [2020]. 93, [1] lpp.
ISBN 9789934574573
Anotācija: Grāmatas galvenais varonis ir zēns, kas ārēji līdzinās citiem, taču tikai
ārēji - uz Zemes viņš ar vecākiem atrodas izpētes misijā. Par zēna galveno
pētniecības objektu kļūst draudzība ar diviem Zemes bērniem, ar kuriem viņš
nodibina aliansi un atklāj viņiem zvaigžņu pasauli. Citplanētietim sākotnēji svešā
parādība – draudzība, pamazām izvēršas par personiski izjustu emocionālu
nepieciešamību, bet viņa draugi zemieši atklāj citādības pastāvēšanu, paplašina
priekšstatus par pasauli un savu eksistenci plašākā kontekstā. Attiecības ar
citplanētieti, kurš zemiešu draudzību tikai apgūst un pat īsti neizprot, arī viņiem
paver labāku izpratni par to, kas draudzība ir un kāpēc tā ir svarīga. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bauere, Jana. Mežlaumiņa Baigajā biezoknī. 1. grāmata Rīga : Aminori, [2020]. 101, [3]
lpp.
ISBN 9789934897733
Anotācija: Uz Baigā biezokņa pusi lidoja kaut kas dīvains. Mazs, salāpīts gaisa balons ar
tējkannu groza vietā. Tas ieķērās kazenāju krūmā un apstājās. Tejkannas vāciņš ar troksni
atsprāga vaļā. Ārā izrāpās maza, nokaitināta radība. Šausmīgi dusmīga. Vasaras kleitiņā
un cepurītē, no kuras laukā auga tādi kā žuburi. Tā bija mežlaumiņa! Baigā biezokņa
iemītnieki vēl pat nenojauta, kas viņus turpmāk sagaida... - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - "Pirmā grāmata"--Uz vāka.
1. grāmata.

Uz e-katalogu
Bauere, Jana. Mežlaumiņa un trakā ziema. 2. grāmata Rīga : Aminori, [2020]. 158, [2]
lpp.
ISBN 9789934897740
Anotācija: Grāmatā "Mežlaumiņa un trakā ziema" darbība notiek ziemā un tās varoņiem
jātiek galā ar gluži cilvēciskām likstām - māņticību, šaubām, greizsirdību un gļēvumu.
Mežlaumiņa satiek Briesmoņu briesmoni un varaskāro vāverīti sarkanā platmalē. Izrādās,
ka burvju zvaniņš spēj uzburt melleņu pīrāgu, bet nolādētais akmens nemaz nav bīstams,
kamēr vien to kāds nav pacēlis. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - "Otrā grāmata"--Uz
vāka.
2. grāmata.

Uz e-katalogu
Baņkova, Markēta. Žagata Entropijas valstībā. Rīga : Pētergailis, [2021]. 138, [6] lpp.
ISBN 9789984335292
Anotācija: “Žagata entropijas valstībā” ir fabulas pieaugušajiem un bērniem. Dzīvnieki
tajās risina pasaules pastāvēšanas un funkcionēšanas noslēpumus. Grāmata palīdzēs
saprast, kāpēc nīlzirgs noturas uz ūdens virsmas un kā lapsas pārdzīvo pusmūža krīzi.
Fabulas atklās arī tādus fizikas noslēpumus, kas izskaidros, kāpēc nav jēgas cīnīties pret
nekārtību un kā tikt galā ar āpsi alkoholiķi. Resnā suņa un peļu tēliem ir pa spēkam
vienkārši un saprotami izskaidrot arī sarežģītas fizikas tēmas – laiktelpas izliekumu un
kvantu nenoteiktību. - Par autori: [141]. lpp. . - Grāmata humoristiski iepazīstina lasītāju
ar klasiskajiem fizikas likumiem. Tā padara tos saprotamus ne vien fizikas skolotājiem un
skolēniem, bet arī vecākiem un bērniem. Autore pieskaras arī grūtām mūsdienu fizikas
tēmām, kas domātas jauniešiem un pieaugušajiem. Grāmata ir piemērota vecākiem, kas
vienlaikus meklē lasāmvielu gan bērniem, gan paši sev. Tā ieinteresēs tos, kuriem par
fiziku nav intereses vai viņi no tās baidās – šie lasītāji grāmatā vispirms ieraudzīs grotesku,
kuras varoņi pa zinātnes ceļu nonāk pie filozofijas.
Saturā: Nīlzirga prieki un bēdas (Arhimēda likums) ; Trusītis un izdzīvošanas likumi
(termodinamika) ; Sasteigtais kumoss (relativitātes teorija) ; Vistiņas Jarmilas
konsultācijas (inerce) ; Žagata entropijas valstībā (entropija) ; Skaistuma unifikācija
(elektrostatika) ; Drošība peļu dzīvē (kvantu mehānika) ; Resnuļa gravitācija (gravitācija)
; Teorija, poēzija (superstīgas, vispārējā teorija).

Uz e-katalogu
Denielsa, Lūsija. Izglābtie kaķēni. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 140, [1] lpp
ISBN 9789934091421
Anotācija: Amēlija ir nesen pārvākusies, un jaunajā vietā nebūt nav viegli. Taču
tad viņa atklāj "Dzīvnieku namiņu" - te veterinārārsti palīdz nelaimē nonākušiem
kustoņiem. Gluži nejauši Amēlija un viņas jaunais draugs Sems uziet kaķēnus. Vai
bērni spēs atrast mazuļu mammu?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Denielsa, Lūsija. Aizbēgušais trusītis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 119, [4] lpp.
ISBN 9789934091407
Anotācija: Truši. Bērnu stāsti, angļu. Proza.

Uz e-katalogu
Gravett, Emily. Surikati Ziemassvētkos. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. 25
nenumurētas lpp.
ISBN 9789984237930

Anotācija: Divi vienā - aizraujošs Ziemsvētku ceļojums laikā, kad ceļot citādi nevaram, un
skaistu pastkaršu kolekcija no dažādām pasaules malām! Saulis ir surikats, kurš kopā ar
radiem dzīvo Kalahari tuksnesī. Arī tur tiek svinēti Ziemsvētki, ir savas tradīcijas un
kārumi, un notiek pamatīga gatavošanās svētkiem. Saulim radušās šaubas, vai karstajās
tuksneša smiltīs vispār iespējami perfekti Ziemsvētki, tāpēc viņš dodas pasaulē par to
pārliecināties un par iespaidiem raksta mājiniekiem sūtītajās pastkartēs. Ceļā iepazītie
draugi - koala Kevins, tarsijs Trevors, sarkankrūtītis Robins, pingvīni un peles – visi gaida
svētkus un gatavi dalīties priekā un dāvanās. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Nosaukumā
"Sveicieni Ziemassvētkos" vārds "sveicieni" nosvītrots un aizstāts ar "surikati".

Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu kaķi: Jauns pareģojums. 3. Rītausma. Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. 400 lpp.
ISBN 9789934087493
Anotācija: Fantastiskā proza, angļu. Jaunatnes proza, angļu.

Uz e-katalogu
Fil, Olga. Jauks un Mīlīte. Rīga : Beaux-Arts, 2020. 175 lpp.
ISBN 9789934869051
Anotācija: Šajā izdevumā ir iekļauti 2018. gada nogalē notikuša pasaku konkursa
uzvarētāju darbi. Redakcijai savu pasaku un zīmējumus varēja iesūtīt ikviens – gan
pieaugušais, gan bērns. Reizēm pasakas bija sacerējuši bērni kopā ar pieaugušajiem –
izdomājuši tēlus un sižetus, ilustrējuši tos, un konkurss bija izvērties par radošu
pasākumu, kas iesaistīja visu ģimeni. Publicēšanai tika izvēlēti labākie darbi, lai būtu
noderīgi, interesanti, pamācoši un kaut kas iepriekš nelasīts. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata. Pašā dibenā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 217
lpp.
ISBN 9789934091674
Anotācija: Kad Gregs Heflijs ar ģimeni kemperī dodas apceļot dzimto zemi, visi ir
gatavi mūža lielākajam piedzīvojumam. Taču Hefliju ģimenes plāni neīstenojas, un
viņi nonāk kempingu parkā, kurš nav nekāda vasaras atvaļinājuma paradīze.
Turklāt virs galvas pēkšņi samilst lietus mākoņi un ūdens upē strauji ceļas. Kļūst
arvien sliktāk, un Heflijiem ir jādomā, vai vasaras atpūta vēl ir glābjama vai arī
vienkārši jālaižas dibenā. - 4.-6.kl.

Uz e-katalogu
Fil, Olga. Princese un eņģelis. Rīga : Beaux-Arts, 2020. 175 lpp.
ISBN 9789934869068
Anotācija: Šajā izdevumā ir iekļauti 2018. gada nogalē notikuša pasaku konkursa
uzvarētāju darbi. Redakcijai savu pasaku un zīmējumus varēja iesūtīt ikviens - gan
pieaugušais, gan bērns. Reizēm pasakas bija sacerējuši bērni kopā ar pieaugušajiem,
izdomājuši tēlus un sižetus, ilustrējuši tos, un konkurss bija izvērties par radošu
pasākumu, kas iesaistīja visu ģimeni. Publicēšanai tika izvēlēti labākie darbi, lai būtu
noderīgi, interesanti, pamācoši un kaut kas iepriekš nelasīts. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Roulinga, Dž. K. Fantastiskās būtnes un kur tās meklēt. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 96,
[10] lpp.
ISBN 9789934092138
Anotācija: Grāmatas "Fantastiskās būtnes – un kur tās meklēt" eksemplārs ir atrodams
teju visas burvju mājās gandrīz visā valstī. Nu arī vientiešiem ir iespēja uzzināt, no kā
pārtiek šķeterpūši un kāpēc labāk necienāt knerķeļus ar pienu. - 7.-9.kl. - "Tritons
Skamanders"--Uz vāka.

Uz e-katalogu
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Fēniksa ordenis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 911, [1] lpp.
ISBN 9789934087530
Anotācija: Cūkkārpai pienākuši Tumši laiki. Pēc Atprātotāju uzbrukuma viņa brālēnam
Dūdijam Harijs saprot, ka Voldemorts darīs visu, lai viņu atrastu. Daudzi burvji joprojām
netic tam, ka Tumsas pavēlnieks ir atgriezies, bet Harijs savā pārliecībā nav viens: lai
cīnītos ar tumsas spēkiem, Drūmkaktē pulcējas Slepena ordeņa brālība. Pie profesora
Strupa Harijam jāapgūst slēpprātība, kas varētu zēnu pasargāt no Voldemorta centieniem
ielauzties viņa prātā. Taču uzbrukumi kļūst jo dienu, jo spēcīgāki, un Harijam sāk pietrūkt
laika... - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Sārs, Anti. Perts sprukās. [Rīga] : liels un mazs, [2020]. 46, [2] lpp.
ISBN 9789934574580
Anotācija: Perts mācās mest salto uz batuta un izturēt nejauku kaitināšanu, viņš iet ar
tēti uz lielveikalu un ēd kūkas ģimenes viesībās. Nākdams no skolas pa ielu, viņš
noskaidro, kam pieder plūmes zarā virs ietves. Perts brauc autobusā, bet nokavē
izkāpšanu savā pieturā – un nekur nekas neiet tik gludi, kā varētu iedomāties! Pasaule ir
traki sarežģīta, un Pertam jātiek ar to galā. Brīžiem gan viņš visu sarežģī pats, un tad ir
klāt asaras. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Perts nemāk mest salto ; Stāvi šeit, Pert! ; Perts un pēdējais kūkas gabals ; Perts un
plūmes ; Perts dodas jaunā aplī.

Uz e-katalogu
Trusītis Pēterītis 2. Mazais bēglis. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 172, [1] lpp.
ISBN 9789934087097
Anotācija: Vai atceries mazo drosminieku Trusīti Pēterīti un viņa neaizmirstamās dārzeņu
kaujas Makgregora kunga dārzā? Trusītis Pēterītis ir atgriezies ar jauniem
piedzīvojumiem: šoreiz viņš dodas uz pilsētu. Te ir tik daudz ko redzēt un darīt! Viņš
centīsies iegūt jauno draugu cieņu un iekulsies dažādās dēkās. Vai nebēdnim pilsētas ielas
un jaunā kompānija patiks labāk nekā dārzs, kurā valda Tomasa Makgregora noteikumi?.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Skuratova, Jeļena. Rīgas ēdampasakas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 71, [1] lpp.
ISBN 9789934092237
Anotācija: Vai tu zini, kāda ir Rīga? Liela un skaļa. Sena un svarīga. Skaista un aizraujoša.
Bet vai Rīga var būt arī garda? Nāc - iepazīsti pilsētu kopā ar "Rīgas ēdampasaku"
varoņiem! Pavizinies ar zirgu tramvaju un nogaršo miega putru, satiec Lielo Kristapu un
pamielojies ar konfekšu zupu. Izdibini Doma pagrabu noslēpumus, kopā ar rūķiem ķeries
pie Ziemassvētku egles rotāšanas un baudi tikko no krāsns izceltus speķa pīrādziņus.
"Rīgas ēdampasakas" ir grāmata visai ģimenei - bērnus aizraus teiksmainie nostāsti,
vecāki varēs pārbaudīt savas zināšanas par pilsētas vēsturi un arhitektūru. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Žutaute, Lina. Monstropēdija kopā ar Kiku Miku. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 53
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934090431
Anotācija: Vai atceraties Kikas Mikas dzimšanas dienas sapni? To, kā viņa ļoti, ļoti vēlējās,
lai uz dzimšanas dienas svinībām atnāktu BRIESMONĪŠI? Sapņi piepildās. Briesmonīši
IERADĀS! "Monstropēdijā" Kika Mika meklē atbildes uz jautājumiem par noslēpumaino
briesmoņu pasauli. Vai briesmoņi tiešām pastāv vai arī ir tikai izdomāti? Kā tie piedzimst?
Ko ēd un kur dzīvo? Kādas frizūras ir iecienījuši un kas tie tādi vispār ir? Kika Mika aicina
atvērt "Monstropēdiju" un visu noskaidrot - soli pa solītim... - 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

