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1 FILOZOFIJA
PSIHOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Hansens, Anderss. UDHS priekšrocības un trūkumi. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].
198, [1] lpp.
ISBN 9789934095696
Anotācija: Ikvienam cilvēkam piemīt vairāk vai mazāk izteiktas UDHS iezīmes, un
atkarībā no tā, cik spēcīgi izpaužas kāda no tām, mums katram ir sava vieta UDHS
skalā. Interesanti, ka daudzas UDHS iezīmes, kas mūsu senčiem gadsimtiem ilgi
bija sniegušas priekšrocības un palīdzējušas izdzīvot, šodien tiek uzskatītas par
apgrūtinājumu. Šajā grāmatā uzzināsi, kā UDHS padarīt par priekšrocību un
izmantot savā labā. - UDHS=Uzmanības Deficīta un Hiperaktivitātes Sindroms.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA. AUDZINĀŠANA

Uz e-katalogu
Montgomerija, Hedviga. Pamatskolas laiks. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 228, [2]
lpp.
ISBN 9789934096648
Anotācija: Bērnam sasniedzot skolas vecumu, sākas pavisam jauns posms - pirmo
reizi viņš cenšas atrast savu vietu lielākā kopienā, saprast, ko nozīmē būt pašam.
Grāmata būs atbalsts vecākiem laikā, kad jātiek galā ar aizvien sarežģītākām
situācijām. Šajos gados veidojas bērna personība, un tas mazo cilvēku padara īpaši
ievainojamu. Skolas vecumā bērnam nereti pats svarīgākais uzdevums šķiet atrast
savu bariņu, justies piederīgam. Ja tas neizdodas, pārņem bailes tikt atstumtam,
zaudēt cieņu vienaudžu acīs. Tad emocijas saceļ tādu vētru, kam grūti izkuģot
cauri vienatnē.
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN MĀCĪŠANA

Uz e-katalogu
Poga, Guna. Ukulele. [Rīga] : Ausma Media, [2021]. 20 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934898624
Anotācija: "Diez, kas tas ir?" – skan Dieziņa mīļākais jautājums muzikālajā seriālā
"Ukulele". Bilžu grāmatiņa atbild uz mazā seriāla varoņa jautājumu ar divdesmit
skaistām ilustrācijām, ļaujot Dieziņam kopā ar bērniem mācīties un atklāt pasauli
mums apkārt. Grāmatā sastopami jau seriālā iepazītie tēli – ukulele, suns, vējš,
lietus, vilciens un daudzi citi. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA
VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uz e-katalogu
Grēnemeiers, Dītrihs. Mazais dakterītis. Rīga : SIA "Biznesa augstskola Turība",
2015. 359, [1] lpp.
ISBN 9789984828923
Anotācija: Grāmatas autors vēlas uzrunāt jaunās lasītājas un lasītājus, iepazīstinot
viņus ar cilvēka ķermeņa noslēpumiem un izskaidrojot, ko katrs pats var darīt, lai
būtu vesels un prastu pareizi izmantot medicīnas sasniegumus. Interesantos
attēlos parādīts mūsu fiziskā ķermeņa iekšējais skaistums. Grāmata ir neparastas
fantastikas un populārzinātniskas rokasgrāmatas sajaukums. Galvenais varonis ir
mazais dakterītis - zēns vārdā Nanolino. Viņam ir dzīvesgudra vecmāmiņa, kurai
krājumā ir daudz tradicionālu recepšu un padomu. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums:
Der Kleine Medicus.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
ROKDARBU MĀKSLA

Uz e-katalogu
Lazdiņa, Aija. Darbiņi visam gadam.[Rīga] : Baltais Valis, [2021]. 47 lpp.
ISBN 9789934905049
Anotācija: Grāmata noderēs bērniem un ģimenēm kā ideju krātuve radošiem,
oriģināliem darbiem, kas pieskaņoti gan dabas norisēm, gan dažādiem svētkiem.
Te varēs gūt iedvesmu ātri paveicamiem darbiņiem un nopietniem rokdarbu
projektiem. Grāmata piedāvā pārveidot skaistās, noderīgās lietās dabā atrodamas
veltes – ziedus, lapas, koku zarus, un pat dažkārt atkritumu tvertnei nolemtus
priekšmetus.
VOKĀLĀ MŪZIKA. KORA MŪZIKA

Uz e-katalogu
Lūsēns, Jānis. Muzikālais ģeogrāfijas atlants bērniem. [Velbert] : NORDBORN
Musikverlag UG, 2021. 31, [2] lpp.
ISMN 9790700429065
Anotācija: Dziesmas vienbalsīgi un vokālajiem ansambļiem ar klavieru
pavadījumu. . - Teksta pielikumā "Dziesmu dzejoļu grāmata", dziesmu ieraksti CD
latviešu un atlanta valstu valodās.
Meksika ; Peru ; Grenlande ; Anglija ; Itālija ; Latvija ; Kongo ; Ēģipte ; Krievija
; Indija ; Austrālija ; Japāna.
ISMN 9790700429065.
Bērnu dziesmas, latviešu. Dziesmas ar klavierēm. Vokālie ansambļi ar
klavierēm - Bērniem. Bērnu dzeja, latviešu.
Anglija (Lielbritānija). Austrālija. Ēģipte. Grenlande. Indija. Itālija. Japāna.
Kongo (Demokrātiska Republika). Krievija. Latvija. Meksika. Peru.
Nošizdevumi. Audiodiski.

8 VALODNIECĪBA
LATVIEŠU VALODA

Uz e-katalogu
Parunāsimies! Rīga : Latviešu valodas aģentūra, [2021]. 70 lpp.
ISBN 9789934617010
Anotācija: Grāmata māca izteikt prieku, sajūsmu, izbrīnu, bailes,
uzmundrinājumu, aizrādījumu, pamudinājumu un citas noderīgas frāzes
daudzveidīgās bērna ikdienas situācijās. Grāmatas tekstu papildina koši zīmējumi,
kas ļauj tās lasītājam kļūt par grāmatas galveno varoni. Grāmata būs noderīga
tiem, kas runā vai vēl tikai mācās runāt latviski. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Berzinska, Lilija. Atmiņu kaste. Rīga : Dienas Grāmata, 2022. 100, [2] lpp.
ISBN 9789934595523
Anotācija: Tiem, kuri sekojuši līdzi grāmatu "Lamzaks meklē Lamzaku" un "Skelets
skapī" varoņu gaitām, atkal ir iespēja tikties ar jau pazīstamajiem jūrmalniekiem.
Notikumi virknējas ap uzticamo draugu četrotni - žiperīgo lietu kārtotāju Sipriki,
racionālo domātāju Acaini, ēdelīgo labsirdi Krakānu un nerimtīgo fantastu Liedaga
Trusi, kuri sastop Pelēko. Liedagā klīstošajam radījumam nav ne jausmas par savu
izcelsmi, un tāda pati neziņas migla ietin aizdomīgos atradumus - kasti un putu
pikučus, kuri varētu būt gan nāriņu spļaudekļi, gan prusaku inde, gan maskēts
melnā cauruma tukšums... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Resurss sagatavots
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Uz e-katalogu
Lukšo-Ražinska, Elizabete. Lapsa iet čučēt. [Rīga] : Ausma Media, [2021]. 14
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934898655
Anotācija: Sirsnīga bilžu grāmata, kas ar savām skaistajām ilustrācijām un bērnu
iemīļotās varones Lapsas piedzīvojumiem saistīs kā lielākos, tā arī pašus mazākos
lasītājus. Grāmata ik vakaru būs lielisks palīgs vecākiem, lai kopā ar Tutas
draudzeni Lapsu čučēt noliktu arī savu mazuli. Tāpat biezās kartona lapas un
izteiksmīgie akvareļu zīmējumi ļaus Lapsas pirmsmiedziņa stāstu atklāt arī bērnam
patstāvīgi – bez vecāku palīdzības. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Melgalve, Ieva. Emī un Rū. Draudzības kods. [Rīga] : Marta Selecka, 2022. 155
lpp.
ISBN 9789934898662
Anotācija: Aizraujoša un sirsnīga grāmata zinātkāriem bērniem, kas tapusi pēc
detektīvseriāla "Emī un Rū". Grāmata turpina sērijas pirmo grāmatu “Emī un Rū.
Robota sirds”. Palauzis ir atgriezies Čimpiņ–Rimpiņ aģentūrā, atguvis atmiņu un
iemantojis jaunas spējas. Emīlijai un Rūdim laiks ķerties klāt jaunākajiem pasaules
labklājības uzturēšanas uzdevumiem! Tagad pagalmā arvien biežāk redzama ne
vien aizdomīgā sētniece, bet arī savādais elektrības eksperts Bartolomejs. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Sērijas numerācija uz grāmatas muguriņas.

Uz e-katalogu
Paklone, Inese. Zvēru barošana. Rīga : Pētergailis, 2022. 61, [2] lpp.
ISBN 9789984335469
Anotācija: Šajā dzejoļu krājumā mazs zēns kopā ar tēti pusdienlaikā izstaigā
Zooloģisko dārzu, vērojot kā pusdieno nīlzirgi, poniji, pelikāni, lauvas, žirafes,
ziemeļbrieži un citi dzīvnieki. Tēvs un dēls, staigājot pa zoodārzu, sarunājas par
zvēru dzīvi un paradumiem. Grāmata ieved lasītāju daudzkrāsainā zvēru valstībā,
ar maza zēna vērīgajām acīm ļaujot noraudzīties dzīvnieku ēšanas paradumos. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstu.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu kaķi. Jauns pareģojums. 6. Saulriets. Rīga : Zvaigzne ABC,
2022. 352 lpp.
ISBN 9789934095153
Anotācija: Pērkona klans lēnām atgūstas no postošā āpšu uzbrukuma, taču jauno
dziedniekkaķi Lapustraumi māc bažas. Ko vēsta viņas pravietiskie sapņi? Vai
gaidāmas vēl lielākas briesmasn Pagātnes ēnas joprojām vajā klanus, un vairāki
kaķi sparīgi cīnās, lai atrastu savu vietu. Savukārt citi, šķiet, ir uz visiem laikiem
pazuduši, un Ugunszvaigznes senā ienaidnieka Tīģerzvaigznes tumšais tēls rod
jaunus veidus, kā izvērst savu atriebības plānu. Dažiem karotājiem būs jāuzsāk
riskants ceļš un jāizdara izvēle, kas noteiks viņu un visu klanu likteni…. - 7.-9. kl. "Jauns pareģojums" ir "Klanu kaķu" sērijas otrais cikls.
6. Saulriets.
Uz e-katalogu
Krasiļščika, Anna. Klau, aizbrauksim uz Unalašku! Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2022]. 156, [2] lpp
ISBN 9789984238890
Anotācija: Markam ir mamma, tētis, vecmāmiņa un kaķis, taču vectēva nav.
Vecmāmiņa par viņu negrib runāt, arī mamma par savu tēvu neko nezina. Kas gan
viņš ir, šis noslēpumainais vectētiņš? Nejaušs atgadījums Marku uzved uz viņa
pēdām. "Beidzot Krievijā ir parādījusies pirmā laikmetīgā bērnu grāmata. Ne īsti
pasaka, ne detektīvs, bet brīnišķīgs stāsts par mūsdienu puisēnu. No tā nav
iespējams atrauties! Lasiet šo lielisko grāmatiņu – "Klau, aizbrauksim uz
Unalašku!" Es arī pati labprāt turp aizbrauktu!"/Rakstniece Ludmila Uļicka. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Mani pirmie kino stāsti. Latvija : Egmont, 2022. 72 lpp.
ISBN 9789934270680
Saturs: Dambo ; Alise Brīnumzemē ; Džungļu grāmata ; Bembijs ; Karalis Lauva ;
101 dalmācietis.

Uz e-katalogu
Makmanusa, Kārena. M. Starp mums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 348, [2] lpp.
ISBN 9789934093586
Anotācija: 1996. gads. Ehoridžas skolas balles vakarā bez vēsts pazūd
septiņpadsmitgadīgā Sāra Korkorāna. 2014. gads. Helovīna tematiskajā atrakciju
parkā “Slaktiņzeme” tiek atrasta nogalināta jaunā Leisija Kildafa. Un tagad mazajā
Ehoridžas pilsētiņā ir pazudusi vēl viena skaista, populāra vidusskolniece… Visu
vēl vairāk sarežģī fakts, ka Ehoridžā uz dzīvi pie savas vecāsmātes ierodas Elerija
un Ezra Korkorāni – reiz pazudušās Sāras dvīņumāsas bērni, kuru māte Seidija
ievietota rehabilitācijas centrā. Elerija jau vairākus gadus ir interesējusies par
senajiem un ne tik senajiem Ehoridžas noslēpumiem un ir apņēmības pilna tos
atklāt. Taču noslēpumu kļūst arvien vairāk, un tie izrādās bīstami….
Uz e-katalogu
Marcinkevičs, Marjus. Akmentiņš. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 50 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934098802
Anotācija: Šie notikumi norisinājās Viļņā. Bet varbūt Kauņā? Vai Varšavā, Berlīnē,
Romā, Parīzē, Rīgā? Otrā pasaules kara laikā tā varēja notikt jebkurā Eiropas vietā,
jo it visur tika īstenota ebreju iznīcināšana – holokausts. Šis ir stāsts par zēnu un
meiteni, karstu vasaru, gardu beigeli un dusmīgu vārnu. Par īstu draudzību, bailēm
un cerību. Un par atmiņu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Moss, Stephanie. Sapņu stāsti. Rīga : Egmont, 2021. 48 lpp.
ISBN 9789934270253
Anotācija: Katru vakaru noklausies vienu jaunu, aizraujošu stāstu! Veries
zvaigznēs kopā ar diviem maziem pētniekiem, lidinies pa debess jumu brīnumaina
vienradža mugurā un palīdzi atrast visjaukāko pidžamu! Septiņi sirsnīgie stāsti
patiks gan lieliem, gan maziem!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Portina, Anja. Radio Popovs. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. 239, [1] lpp.
ISBN 9789984238869
Anotācija: Deviņgadīgais Alfrēds faktiski dzīvo viens. Mammu viņš nekad nav
redzējis, bet tētis vienā laidā brauc komandējumos un brīžam, šķiet, aizmirst par
dēla eksistenci. Kādu nakti Alfrēds nolemj sekot noslēpumainai svešiniecei, kura
kopā ar avīzi pa durvju pasta lūciņu viņam piegādā arī ābolus, vilnas zeķes un
sviestmaizes. Sākas neaizmirstami piedzīvojumi, kas pilnībā maina ne tikai
Alfrēda, bet arī daudzu citu novārtā pamestu bērnu dzīvi. Zēns nonāk Amandas
Ābollapas mājā, kur dzīvo arī kaķis Auksis un vārna Harlamovs. Viņa jaunā paziņa
ir pastniece un ļoti jutīgu ausu īpašniece – tās spēj uztvert bērnu nopūtas.
Amandas mājā Alfrēds atrod vecu radioraidītāju, jumtistabiņā ierīko radio studiju
un sāk gatavot slepenus nakts raidījumus aizmirstajiem bērniem. - 4.-6. kl.
Uz e-katalogu
Randela, Katrīna. Vilku meitene. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. 205 lpp.
ISBN 9789984238920
Anotācija: Reiz sensenos laikos, pirms gadiem simts vai vairāk, Krievijas biezajos,
sniegotajos mežos dzīvoja meitene, tumša un aplam strauja. Viņas vārds bija
Feodora, un viņa draudzējās ar vilkiem. Šis ir viņas stāsts. Feo kopā ar mammu
dzīvo mazā mājiņā meža vidū un atjaucē vilkus, kuri reiz turēti Pēterburgas
augstmaņu namos, bet kļuvuši pārāk nevaldāmi un tāpēc saimniekiem lieki. Cara
armijas ģenerālim Rakovam tas nepatīk, viņš vilkus uzskata par iznīdējamiem
mūdžiem, tāpēc Feo māja tiek nodedzināta, bet mamma aizvesta uz cietumu.
Kopā ar četriem vilkiem meitene dodas uz Pēterburgu, lai atbrīvotu mammu un
atriebtos ģenerālim. Sākas ceļojums, kas viņu aizved tieši revolūcijas virpulī. - 4.6. kl.
Uz e-katalogu
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Nāves dāvesti 7. Nāves dāvesti. Rīga : Zvaigzne
ABC, 2021. 749, [3] lpp.
ISBN 9789934093685
Anotācija: Iekāpjot Hagrida motocikla blakusvāģī un kopā ar to paceļoties gaisā,
pēdējo reizi pametot Dzīvžogu ielu, Harijs Poters zina, ka Lords Voldemorts un
nāvēži viņam seko. Aizsargājošā burvestība, kas līdz šim dāvāja viņam drošību, nu
ir lauzta, bet viņš nevar turpināt slēpties. Tumšais pavēlnieks iedveš bailes visā,
ko Harijs mīl. Lai viņu apturētu, Harijam jāatrod un jāiznīcina atlikušie horkrusti.
Un pēdējā kauja vairs nav tālu – Harijam beidzot būs jāstājas pretim savam
ienaidniekam... - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Verns, Žils. Mazais kapteinis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 459, [1] lpp.
ISBN 9789934093050
Anotācija: Uzņemties atbildību par kuģi pusaudža vecumā? Tīrā fantāzija! Vienā
mirklī no jaunmatroža kļūt par kapteinia Neiespējami! Taču ko lai dara, ja visi
pārējie brigas “Piligrims” apkalpes locekļi – pieaugušie, prasmīgie un
pieredzējušie – ir gājuši bojā un vienīgais cilvēks uz klāja, kam ir kādas
jūrasbraucēja prasmes, ir piecpadsmit gadus vecs zēns? Dikam Sendam jāglābj
kuģis un tā pasažieri. Jāglābj un droši jāaizvada līdz civilizācijai. Taču viņš pat
iedomāties nespēj, cik skarbs un grūts liktenis gaida viņu un kuģa pasažierus, kam
nāksies stāties pretī viltum un nodevībai, kļūt par dabas stihijas un cilvēku
nežēlības upuriem un ne vienu reizi vien ielūkoties nāvei acīs. Romānā "Mazais
kapteinis" (1878) Žils Verns pievēršas vergu tirdzniecības problēmai un aizved
lasītājus uz mežonīgo Centrālās Āfrikas apvidu. - 7.-9. kl. - Grāmata sagatavota pēc
1958. un 1965. gada izdevuma.
Uz e-katalogu
Volfs, Tonijs. Ceļo un atklāj! Eiropa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 55 lpp.
ISBN 9789934095429
Anotācija: Grāmata ar Tonija Volfa ilustrācijām aizvedīs tevi brīnišķīgā ceļojumā
pa septiņām aizraujošām Eiropas pilsētām: Parīzi, Romu, Barselonu, Berlīni,
Amsterdamu, Londonu un Venēciju. Tev jābūt vērīgam – ja uzmanīgi aplūkosi
attēlus, ne tikai labāk izjutīsi katras pilsētas īpašo gaisotni, bet arī varēsi piedalīties
spēlē. Katrā pilsētā, ko grāmatā apmeklēsi, tev būs īpaša lappuse, kurā ielīmēt
fotogrāfiju vai kādu suvenīru, kas no turienes atvests. Nav svarīgi, vai to būsi
atvedis tu pats vai kāds no taviem draugiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Zīgners, Ingo. Mazais Pūķis Kokosrieksts. Ziemassvētki Pūķu alā. Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2021. 25 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984238838
Anotācija: Tuvojas Ziemassvētku vakars, taču laika prognozes nav sevišķi
iepriecinošas: tiek solīts lietus un negaiss. Lielākā daļa Pūķu salas iemītnieku ir
aizlidojuši uz siltajiem dienvidiem, bet mazā pūķa Kokosrieksta vecāki plāno
remontēt savu alu. Par laimi, Kokosriekstam nav iemesla skumt: viņa draugi
dzeloņcūka Matilde un aszobu pūķītis Oskars arī ir palikuši mājās. Kopā būs
līksmāk!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Uz e-katalogu
Hearn, Lafcadio. The Boy who Drew Cats. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 44, [7]
lpp.
ISBN 9789984238852
Anotācija: The Boy Who Drew Cats” is a book where the visual image interacts
with the story and the illustrations become an individual, separate layer of the
book, encouraging the personal interpretation of each reader and viewer. Based
on Japanese fairytale. A LONG, long time ago, in a small country-village in Japan,
there lived a poor farmer and his wife, who were very good people. They had a
number of children, and the youngest boy was constantly drawing cats. He saw
them in his dreams and the waking hours…. - 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

