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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
VISPĀRĪGI UZZIŅU IZDEVUMI

Uz e-katalogu
Villeminot, Vincent. Kāpēc? Rīga : Madris, [2021]. 191 lpp.
ISBN 9789984310176
Anotācija: Pārāk svarīgi jautājumi, lai tos atstātu bez atbildes. Vai pieaugot mēs
paliekam tie paši? Kāpēc gribam izcelties? Kāpēc jāklausa vecāki? Vai nosūdzēt ir
slikti? Kāpēc mēs nevaram nopirkt visu, ko vēlamies? Grāmata sniegs atbildes uz
šiem un daudziem citiem jautājumiem un komiksi radīs papildus interesi.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

FOLKLORA

Uz e-katalogu
Pakalns, Guntis. Almas Makovskas pasakas. Rīga : Zinātne, 2021. 301, [1] lpp.
ISBN 9789934599248
Anotācija: Sērijā "Novadu folklora" šī ir vienpadsmitā grāmata, bet pirmā pasaku
grāmata. Visas pasakas ierakstītas Vandzenē no teicējas Almas Makovskas (19222004) mutvārdu stāstījuma laikā no 1987. līdz 2003. gadam. Grāmatā ir 84
pasakas. Tās viņa bērnībā un jaunībā dzirdējusi no tēva, tēva brāļiem, mātes, arī
skolā un no vietējiem stāstītājiem. Viņas dzimtā pasaku stāstīšanas tradīcija
saglabāta vairākās paaudzēs. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu.
Uz e-katalogu
Sunītis un kaķītis. Rīga : Jumava, 2021. 143 [1] lpp.
ISBN 9789934205491
Anotācija: Šajā grāmatā astoņi latviešu mākslinieki - Aleksejs Naumovs, Andris
Bērziņš, Raimonda Strode, Maira Veisbārde, Sarmīte Caune, Gunta Brakovska,
Lauma Palmbaha, Laine Kainaize - iepazīstina lasītājus ar savām trim mīļākajām
latviešu tautas pasakām, kā arī vēstī par to neatkārtojamo sajūtu, kas viņus
valdzina un aizrauj pasaku pasaulē. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES

ZOOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Trinika, Lavdeja. Oceanarium. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 95, [1] lpp.
ISBN 9789984238661
Anotācija: Šis muzejs ir atvērts visu diennakti un var lepoties ar izcilāko jūras
iemītnieku kolekciju pasaulē, sākot no mikroskopiskām planktona sīkbūtnēm līdz
lielākajam dzīvniekam, kāds jebkad dzīvojis uz mūsu planētas. Kā dziļūdens
iemītnieki izstaro gaismu tumšajās dzīlēs? Ko ēd zilais valis? Kad izveidojušies
okeāni un kādus noslēpumus tie glabā? Iepazīsti pasaules okeānu visā tā
diženumā!. - Rādītājs: 94.-95. lpp.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES

MĀJTURĪBA

Uz e-katalogu
Avota, Ārija. Mana mīļākā pavārgrāmata. [Jelgavas novads] : Family feast, [2021].
95, [1] lpp.
ISBN 9789934234187
Anotācija: Aizraujoša pavārgrāmata tieši bērniem ar vairāk kā 30 bērnu iecienītām
un populārām receptēm, kas papildinātas ar procesa fotogrāfijām un video, ko
noskenē ar QR kodu. Receptes vienmēr izdosies un ir dažādām dzīves situācijām sākot ar pusdienām un uzkodām pēc skolas, beidzot ar svētku torti un kokteiļiem.
Uz e-katalogu
Mazās saimniecītes pirmā pavārgrāmata. Rīga : Avots, [202u]. 124 lpp.
ISBN 9789934590351
Anotācija: Kas jāzina katrai saimniecītei, sākot darbu: Virtuve - vieta, kur ne tikai
paēst ; Galda kultūra jeb etiķete ; Kas ir kas? Mazā skaidrojošā vārdnīciņa ; Ko
gatavot? Receptes, padomi, ieteikumi: Sviestmaizes ; Salāti - zaļie dārzeņu, augļu
un kādi tik vēl ne ; Un tas viss par biezputrām ; Tik dažādās zupas... Otrie ēdieni ;
Saldummīļiem - saldēdieni un pankūkas ; Pašceptas maizītes smarža ; Kūkas un
našķi bez cepšanas ; Atspirdzinoši dzērieni ; Pielikumi.

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

Uz e-katalogu
Putniņa, Edīte. Bērnība "Knīpās un Knauķos". Rīga : Fonds "Inteliģence", 2021.
688 lpp.
ISBN 9789934234996
Anotācija: Grāmata veidota, lai plašākai sabiedrībai atstātu apliecinājumu par
bērnu vokālo studiju "Knīpas un Knauķi" 50 gadu garumā, par tās devumu Latvijas
kultūrtelpā, par pedagogiem un viņu īpašo attieksmi pret mazajiem dziedātājiem.
"Knīpas un Knauķi" vienmēr ir spējuši, spēj un spēs kalpot arī kā domu biedru
enerģijas apmaiņas un uzlādes avots. Grāmata ved ceļojumā cauri gada 12
mēnešiem, aplūkojot tradicionālas un noturīgas koncertu tradīcijas, un, protams,
ik pa laikam ļaujot notikt kādam neparastam piedzīvojumam.

ROTAĻAS

Uz e-katalogu
Esi. [Rīga] : CENTRS SEVII, 2021. [42] nenumurētas lpp.
ISBN 9789934235054
Anotācija: Grāmatas saturā spēles, metodes, idejas emocionālās un sociālās
inteliģences attīstīšanai, kuras pielietojamas un piemērotas dažādiem emociju,
izjūtu, vajadzību mirkļiem. Mammām, tētiem, vecvecākiem, skolēniem un
skolotājiem, uzņēmējiem, biznesmeņiem, savas dzīves veidotājiem. Iekļautas
valsts izglītības politikas tikumu vadlīnijas saskaņā ar Skola 2030 standartiem. Autori arī: Elina Jēkabsone, Elīna Švēde, Elvīra Laizāne, Ilze Lejniece, Kristiāna
Paula, Kristīne Liepiņa, Laura Cernava, Laura Millere, Līga Jansone, Madara
Mickēviča, Marika Čerņavska, Neļa Ivanovska, Nika Linde, Oskars Grīslis, Rūta
Dvinska, Sindija Meluškāne, Tatjana Laizāne. . - Grāmata izdota ar ALTUM
atbalstu.
SPORTS. SPĒLES

Uz e-katalogu
Maknabs, Kriss. Izdzīvošanas skola dabā. Rīga : Jumava, 2021. 125 lpp.
ISBN 9789934205453
Anotācija: Vai Tev patīk savu brīvo laiku pavadīt, ejot pārgājienos un nakšņojot
dabā? Vēlies kļūt par izdzīvošanas ekspertu? Tad šī grāmata ir domāta Tev! Uzzini,
kā izveidot apmetni, iekurt uguni, izsekot meža zvērus un izdzīvot ekstrēmās
situācijās mežā, tuksnesī un kalnos. Kā izgatavot sadzīves priekšmetus un ieročus
no dabā atrodamā, kā uzkrāt ūdeni un aprūpēt brūces. Izlasot šo grāmatu un
apgūstot tajā aprakstītās prasmes, Tu būsi gatavs nepieciešamības gadījumā
parūpēties gan par sevi, gan citiem! Grāmatā iekļauts vairāk nekā 100 krāsainu
ilustrāciju, kā arī apkopoti patiesi izdzīvošanas stāsti.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Auziņš, Arnolds. Triks un čiks. Rīga : liels un mazs, 2021. 57, [1] lpp.
ISBN 9789934574757
Anotācija: 2021. gada novembrī dzejnieks un rakstnieks Arnolds Auziņš svinēja 90.
dzimšanas dienu. "Šajā krājumā lasāmi dzejoļi, kas uzrunā bērnus draudzīga vectētiņa
balsī - jokojot, vērojot, par šo un to pabrīnoties, ironizējot, sabarot un dodot labi domātus
padomus. Tieši tādi ir mūsu vectētiņi, un tādus mēs viņus mīlam," saka krājuma redaktore
Inese Zandere. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Resurss sagatavots ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Uz e-katalogu
Bērante, Renāte. Kur es biju, kad es nebiju jeb stāsts par Monti. [Ozolnieku
novads] : Monte Stories, 2021. 29 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934904400
Anotācija: Šī ir pirmā "Montes stāstu" pasaku grāmata par dzīvi pirms
piedzimšanas. Grāmatā Monte iepazīstina ar sevi un savu pasauli. Mazie lasītāji
uzzinās, kā raisīt iztēli, lai atrastu atbildes uz neizprotamo lielajā pasaulē. Ne
visiem bērna jautājumiem šķiet pieņemamas mammas un tēta atbildes, tāpēc
Monte ļausies iztēles pasaulei par savu un citu bērnu dzīvi pirms piedzimšanas. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Lazdovska, Žanete. Neatskaties. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 111, [1] lpp.
ISBN 9789934097898
Anotācija: Bruno un Vilis varētu mierīgi turpināt vienmuļo dzīvi bērnu namā, bet
apstākļu sakritība raisa zēnos aizdomas par kādu tumšu noslēpumu. Tas noglabāts
pamestā mājā, kura, izrādās, nemaz nav tik neapdzīvota, kā šķiet. Liktenis nolēmis
pārbaudīt abu draugu drosmi un atjautību. Kā jau zinātkāriem puikām viņiem
gribas mesties piedzīvojumos, bet, ja vien iepriekš varētu zināt, ko tas maksās...
Tas ir stāsts par patiesu draudzību, bīstamiem atklājumiem un nervus kutinošām
dēkām. - 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Pastore, Luīze. Laimes bērni. Rīga : Liels un mazs, 2021. 170, [6] lpp.
ISBN 9789934574658
Anotācija: Trīsdesmit gadu dzīvodams kā vientuļnieks Venecuēlā, Orhideju salā
pie Velna kalna, Laime sasniedza Anhela ūdenskritumu, palīdzēja zinātniskām
ekspedīcijām un sniedza daudz interviju žurnālistiem, aprakstīdams savus
pieredzējumus un atklājumus grūti pieejamajos kalnos, kas glabā aizvēsturiskas
un pavisam mistiskas būtnes un dārgumus. Par Laimes dzīvi ir ļoti maz
pārbaudāmu ziņu. Neviens nespēja līdz galam saprast, kur ir realitātes un
eksotiskā latvieša fantāzijas robeža. - 4.-6.kl. - Autore savam apjomīgajam prozas
darbam izvēlējusies zīmīgu apakšvirsrakstu: pēc patiesiem notikumiem izdomāts
stāsts. Grāmatas pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja un pētnieka Aleksandra
Laimes (1911-1994) biogrāfijas fakti, bet stāsta galvenie varoņi ir bērni – Ilze,
iesaukta par Krītiņu, un viņas jaunākais brālītis, kā arī zviedru žurnāliste Līse, kas
ieradusies, lai atklātu un aprakstītu Laimes noslēpumus.

Uz e-katalogu
Skrastiņa, Ilze. Lieliskā dzīve bez Zoom. [Jūrmala] : Iddea, [2021]. 119 lpp.
ISBN 9789934843112
Anotācija: Kad skola ir tiešsaistē, tev ir podziņa, ar kuru vari izslēgt sevi no stundas,
sarunas, strīdiem un citām situācijām, kurās negribi piedalīties. Tu vari izlikties, ka dators
salūza, internets neiet, skaņa pazuda vai kamera nestrādā. Īstajā skolā podziņas nav!
Tāpat kā dzīvē. Jāmācās pašam izkļūt no nepatikšanām. Jāmācās sadzīvot ar
klasesbiedriem un skolotājiem. Tas nav viegli! Par to – ar smaidu, reizēm caur asarām –
ir šī grāmata par diviem pavisam parastiem Latvijas bērniem - Miku un Elzu - un viņu
ikdienas piedzīvojumiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Šteinberga, Ināra. Burtus pļavā atrodam. Latvija : [Autora izdevums], 2021. 139
lpp.
ISBN 9789934596209
Anotācija: Šī pasaku grāmata ir turpinājums pirmajai grāmatai "Mežā burtus
meklējam". Pasaku varoņu piedzīvojumi turpinās pļavā. Grāmatā atrodamas 33
pasaciņas, katram burtiņam pa vienai. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Enkanto. Rīga : Story House Egmont, [2021]. 64 lpp.
ISBN 9789934270451
Anotācija: "Enkanto" ir stāsts par neparasto Madrigalu ģimeni, kas dzīvo noslēgti
Kolumbijas kalnos - maģiskā mājā, rosīgā ciematā, burvīgā vietā, ko dēvē par
Enkanto. Enkanto maģija katram ģimenes bērnam ir dāvājusi īpašas spējas,
pārcilvēcīgu spēku vai dotības sadziedēt. Tikai Mirabella ir palikusi bez spējām.
Kad meitene uzzina, ka Enkanto maģija ir briesmās, viņa saprot, ka ir šīs
neparastās ģimenes pēdējā cerība. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Tulkots no
angļu valodas.

Uz e-katalogu
Hansena, Sigri Agnēte. Tu redzēji? Rīga : liels un mazs, 2021. 142, [1] lpp.
ISBN 9789934574733
Anotācija: Grāmata par aktuālu tēmu - drošību internetā. Iespējams, ka spēcīgi
izstāstīts un personisks stāsts spēj pusaudzim par to iemācīt daudz vairāk nekā
sausi pasniegta informācija, piemēram, sociālo zinību stundā. Vienlaikus šis
romāns ir apliecinājums tam, ka arī pēc piedzīvotiem satricinājumiem un
nodevības ir iespējams dzīvot tālāk, ka tas nav pasaules gals. - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Kuļus, Magdalēna. Minka. Rīga : Latvijas Mediji, AS, 2022. 63, [1] lpp.
ISBN 9789934290213
Anotācija: Spurainais kaķēns Miķelītis ir laimīgs – pēc ilgas maldīšanās pa laukiem
viņš nonācis jaunā ģimenē. Cilvēki un lielais suns mazo minku uzņem ar prieku.
Taču pilsētas dzīvoklī gaida vēl viens kaķis. Mājas karalim Plankumiņam nu gan
tāds kaķēns nav pa prātam. Aizvainotais runcis izdomā plānu, kā no mazā
iebrucēja varētu tikt vaļā... Stāsts par draudzību, dzīves brīnumiem un sirds
siltuma spēku. Grāmata liek vērīgāk paskatīties uz mūsu "mazajiem brāļiem",
saskatīt mājdzīvnieku personības un vajadzības. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Mēderndorfers, Vinko. Sirds plaukstā. Rīga : Aminori, 2021. 157, [2] lpp.
ISBN 9789934612077
Anotācija: Slovēņu rakstnieka Vinko Mēderndorfera romāns jauniešiem stāsta
par meiteni, vārdā Nika, kas kopā ar ģimeni pārcēlusies uz jaunu dzīvesvietu un
uzsākusi mācības astotajā klasē jaunā skolā. Patiesībā gan galveno varoni sauc
Nikolaja, bet tas ir noslēpums. Un tas nav vienīgais noslēpums, ko Nika cītīgi sargā
no saviem klasesbiedriem. Nikas dzīvē ir kāds, kas, viņasprāt, pavisam noteikti
nedrīkst iepazīties ar viņas jaunajiem draugiem. - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Taunzenda, Džesika. Dobvidus: Moriganas Kraukles medības. Rīga : Latvijas
Mediji, 2021. 574, [1] lpp.
ISBN 9789934290060
Anotācija: Morigana ir pierādījusi uzticību elitārajai Brīnamainajai biedrībai,
pirmo reizi mūžā ieguvusi īstus draugus, un viņai beidzot ir ļauts apgūt neparasto
un bīstamo Brīnamkales maģiju. Taču Nekadbijā sāk plosīties savāda slimība, kam
pakļauti Brīnzvēri. Moriganas iemīļotā, parasti tik jautrā pilsēta slīgst bailēs un
neziņā, un meitene drīz vien saprot, ka tieši viņai būs jāatrod zāles, lai izglābtu
savus draugus un Nekadbiju no vēl nebijušām briesmām. - 4.-6. kl.

Uz e-katalogu
Vehterovičs, Pšemislavs. Būt kā tīģerim. Rīga : Pētergailis, [2021]. 29 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984335421
Anotācija: Būt tīģerim nav nekāds vieglais darbiņš. Tas ir tik ļoti aizraujoši, ievelkoši,
pārsteidzoši, taču viegli tas nav. Te vajag kādam piezagties klāt, uz vēdera pa zemi lienot,
te kādu nākas pierunāt, lai ļaujas tikt apēsts. Ir jāiesaistās garās un kulturālās sarunās par
šo jautājumu, turklāt, kad nu lieta darīta, vēl jātaisnojas paziņām – vienas vienīgas
klapatas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts. Pie indiāņiem. [19.] grām Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2022. 69, [4] lpp.
ISBN 9789984238791
Anotācija: Sava tēva uzdevumā aszobu pūķītis Oskars ceļo uz Mežonīgajiem
rietumiem, lai sagādātu bizona gaļu. Mazais pūķis Kokosrieksts un dzeloņcūka
Matilde, protams, dodas līdzi. Galu galā viņi vienmēr ir gribējuši satikt īstus
indiāņus! Prērijā draugi uzduras milzīgam bizonam, kas pēkšņi satrakojas un
metas viņiem virsū. Par laimi, pašā pēdējā brīdī uzrodas indiāņu meitene, vārdā
Savvaļas Kamene…. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.[19.] grāmata.

Uz e-katalogu
Žavo, Amēlija. Mana negantā diena. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 25 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934290138

Anotācija: „Lielie saka, ka negantie vilki dzīvo tikai pasakās. Tā nav tiesa. Vilki ir
arī manā skolā. Tie uzglūn, apsaukā un dara pāri. Vai arī man jākļūst par negantu
vilku? Mazajai Šarlotei ir bail no vilkiem. Arī viņas skolā ir negantie vilki - tie, kas
dara pāri citiem. Kādu dienu, lai tikai nekļūtu par pāridarītāju upuri, arī Šarlote
kļūst par vilku. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Uz e-katalogu
Ivans Vēršadēls. Rīga : Avots, [2021]. 86, [1] lpp.
ISBN 9789934590368

Anotācija: Šī krievu tautas pasaka ļaus izsekot trīs brāļu - spēkavīru bīstamajām
gaitām, palīdzēs saprast un apgūt vai nu latviešu, vai krievu valodu, tātad bērns
varēs iegūt jaunus draugus, kopā rotaļāties, sekmīgi uzsākt skolas gaitas. - Teksts
paralēli latviešu un krievu valodā.

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

