Valmieras integrētās bibliotēkas
BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻAS
JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2022. gada augustā

Saturs
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA …………………………………………………………………………………………………….. 1
1 FILOSOFIJA.PSIHOLOĢIJA ................................................................................................. 1
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES ................................................................................................. 2
8 DAIĻLITERATŪRA ............................................................................................................. 2

VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA

Uz e-katalogu
McBrien, Thomas. Minecraft. Miniatūrās būves. Rīga : Story House Egmont,
2022. 93, [3] lpp.
ISBN 9789934271083
Anotācija: Uzzini, kā "Minecraft" vidē projektēt, būvēt un pārveidot vairāk nekā
20 nelielu objektu - gan ugunsdzēsēju lidmašīnu un zemūdeni, gan slepeno
bunkuru, atrakciju laukumu un pat supervaroņu lidošanas skolu. Sīki norādījumi,
dažādas viltības un padomi palīdzēs apgūt jaunus paņēmienus, kā arī izkopt jau
esošās iemaņas. - 4.-6.kl. - Tulkots no angļu valodas.

1 FILOSOFIJA.PSIHOLOĢIJA
PSIHOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Kalnciema, Baiba. Kāpēc esmu uztraucies? Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 32 lpp.
ISBN 9789934311703
Anotācija: Psiholoģes Baibas Kalnciemas grāmata "Kāpēc esmu uztraucies?" ir
lielisks palīgs bērniem, kuri grib labāk saprast savas emocijas, un vecākiem, kas ir
pirmie sarunbiedri bērnu satraukuma brīžos. Dažkārt mēs, pieaugušie, nemaz
neprotam bērniem izskaidrot, kas ar viņiem notiek. Taču izpratne par notiekošo
ir jau pusceļš uz trauksmes samazināšanu. Grāmatā autore izstāsta, kādos veidos
trauksme izpaužas un kā to samazināt.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA

Uz e-katalogu
Brūksa, Felisitija. Es skaitu līdz desmit un atpakaļ.... Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 16
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934098475
Anotācija: 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Grāmatiņa bērniem
draudzīgā, ritmiskā valodā māca skaitīt līdz desmit un atpakaļ. Tekstu papildina
atraktīvas ilustrācijas un atverami lodziņi. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Tilaks, Dzintars. Raibi labā nometne. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 174, [1] lpp.
ISBN 9789934311734
Anotācija: Katra vasaras nometne var būt īpaša un atmiņās paliekoša. Vai nu tu,
cilvēk, iemācies un uzzini ko tādu, kas citādi nebūtu iespējams, vai arī - pats
galvenais - iegūsti jaunus draugus. Šī vecāku izraudzītā nometne nesola neko
aizraujošu, tā tas sākumā šķiet Mikam no Rīgas. Viņš ir nolēmis nepiedalīties.
Nekur. Taču drīz vien Miks iepazīstas ar jelgavnieku Reini un... tad tik sākas! Nē,
ne jau blēņas, zēni ir noskaņoti visai lietišķi. Tomēr jau no pirmās dienas viņus
burtiski pievelk visdažādākie pārbaudījumi, izaicinājumi un ļoti pretrunīgas
attiecības ar meitenēm. - 4.-6.kl.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Ārčere, Mendija. Stāstiņi viengadniekiem. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 47, [1] lpp.
ISBN 9789934098611
Anotācija: Šis krāšņi ilustrētais stāstu krājumiņš priecēs mazuļus, kam apritējis
viens gadiņš. Viņi iepazīs apmaldījušos pingvīnu, astoņkāji, kas mācās kutināt, un
citus varoņus. Mazie klausītāji ar prieku gaidīs omulīgos lasāmbrīžus!. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Ārčere, Mendija. Stāstiņi četrgadniekiem. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 47, [1] lpp.
ISBN 9789934098642
Anotācija: Šis bagātīgi ilustrētais stāstu krājumiņš ir piemērots četrgadīgiem
ziķeriem. Viņi iepazīsies ar trokšņainu kaimiņu ģimeni, ar pūķu meitenīti, kas
baidās lidot, un citiem varoņiem. Bērniem ļoti patiks ikdienas omulīgie
lasāmbrīži!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Bazs Gaismasgads. Rīga : Story House Egmont, [2022]. 62, [2] lpp.
ISBN 9789934271335
Anotācija: Pievienojies Bazam Gaismasgadam un pārējiem kosmosa reindžeriem
misijā uz bīstamas planētas. Būs nepieciešams kosmosa kuģis, draudzība un
komandas gars, lai glābtu Bazu no Zarga un viņa kosmisko robotu armijas
uzbrukumiem. Līdz bezgalībai... un tālāk!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Tulkots no angļu valodas.
Uz e-katalogu
Čehova, Simona. Francis no komposta kaudzes. [Rīga] : Baltais valis, 2022. 40
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934905056
Anotācija: Kompostā dārza galā zem olu čaumalām un ābolu mizām mīt maza
būtne - slieku puika Francis. Pēc dabas būdams jauks radījums, viņš uztraucas, ka
atšķirībā no saviem dārza draugiem, neko noderīgu nedara. Skudra ceļ mājas,
zirneklis veido smalkus tīklus, bite apputeksnē ziedus, taču Francis, kurš visu dienu
tikai rok ejas pazemē, jūtas nekam nederīgs. Bet vai tiešām tā ir? Grāmatas lasītāji
varēs arī tīri praktiski uzzināt vairāk par sliekām un komposta veidošanu. Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu suņi. 2. grāmata Nezināmais ienaidnieks. Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. 255 lpp.
ISBN 9789934310683
Anotācija: Ērinu Hanteri lasītāji visā pasaulē jau iepazinuši kā grāmatu sērijas
"Klanu kaķi" autori. Savukārt, "Klanu suņi" ir romānu cikls, kurā galvenie varoņi ir
suņi: gan draudzīgi un biedriski, gan arī neganti un nežēlīgi. Atstājis draugus
mierīgā zemes stūrītī, Leo domāja, ka tie ir drošībā. Taču nu teritoriju ir ieņēmis
negants savvaļas suņu bars, un saitessuņi atkal ir palikuši bez mājām. Leo pēc
Bellas lūguma pievienojas savvaļas baram, lai palīdzētu draugiem izdomāt, kā
atgūt zaudēto dzīves un medību vietu. - 7.-9.kl.
2. grāmata. Nezināmais ienaidnieks.
Uz e-katalogu
Kiniēra, Nikola. Mans! Pūķa dārgumi. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 32 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934290657
Anotācija: Reiz sensenos laikos vientulīgā kalnā kādai mazītiņai pūķenītei Rūbijai
piederēja dārgumu pilna ala, un viņa ne ar vienu negribēja dalīties. Varētu šķist,
ka tas izklausās nejauki, bet Rūbija, kā jau labai pūķenei pienākas, tikai ievēroja
noteikumus, kas bija rakstīti Lielajā pūķu noteikumu grāmatā. Rūbija zināja, kas
jādara katram kārtīgam pūķim: jābiedē citi, jākrāj dārgumi un, pats galvenais,
nekādā gadījumā nedrīkst dalīties ar citiem. Taču dzīve dārgumu alā ir vientuļa.
Pārējie pasaku meža iemītnieki izdomāja plānu, kā Rūbijai palīdzēt. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Kloka, Renē. Pasakas par Brālīti Trusīti. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 76 lpp.
ISBN 9789934169038
Anotācija: Brālītim Trusītim patīk izjokot draugus, tomēr ne vienmēr viss notiek
pēc viņa prāta. Vai Lapsam Kūmiņam, Brālim Bruņrupucim un citiem dzīvniekiem
izdosies pārmācīt palaidnīgo garausi?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. "Iecienītākās Džoela Čendlera Harisa pasakas" -- uz pirmā vāka. . - Džoels Čendlers
Hariss un "Tēvocis Rems" -- 76. lpp.
Uz e-katalogu
Konda, Kersti. Varžu ciems. [Valga, Igaunija] : Meediatee OU, 2022. 62, [2] lpp.
ISBN 9789916411384
Anotācija: Vardes ielēca savās ūdens mašīniņās, iedarbināja stilbu motoru,
nokvākšķināja taurītes, un brauciens varēja sākties. Varžu ciems atrodas mazā
dīķītī. Uz lielām ūdensrožu lapām iekārtotajās mājiņās dzīvo daudzas brašas
vardes. Tās apciemo lielā, pūkainā draudzene Mincīte. Kaķenītei visu laiku nāk
miegs, bet, kad viņa ir nomodā, ar prāmi dodas uz Gliemja kundzes veikalu nopirkt

zivis. Vismazākā vardīte Mīkstulītis priecīgi lēkā augšā, lejā. "Kvāā!" viņš iesaucas.
"Dodieties kopā ar mani piedzīvojumos!". - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Postavna, Taņa. Kad es biju lapsa. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. 60, [1] lpp.
ISBN 9789984239095
Anotācija: Šī ir grāmata par bērnību un ticību brīnumiem, par iztēles spēku un par
to, ka reizēm vectētiņš un vecmāmiņa var būt mammas un tēta vietā... Reiz kopā
ar vectēvu un vecmāmiņu dzīvoja maza meitene ar koši rudiem matiem. Kur ir
viņas mamma un tētis, vectētiņš nezināja, jo savulaik bija atradis meitenīti mežā
pie lapsas alas... Varbūt viņa īstenībā ir lapsa?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Uz e-katalogu
Romanišina, Romana. Karš, kurs pārvērta Rondo. Rīga : Liels un mazs, 2022. 36
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934574825
Anotācija: Ukraiņu mākslinieki šo bilžu grāmatu radīja neilgi pēc tam, kad 2014.
gadā Krievija okupēja Krimas pussalu un sākās karš Austrumukrainā. Skaistajā
dziedošo puķu pilsētā Rondo valda gaisma un krāsas. Karš atnes iznīcību un
tumsu. Trīs draugi – mazais spīdeklītis Danko, balonu sunītis Fabians un papīra
putns Zvaigzne šajās briesmās šķiet trausli un bezspēcīgi, tomēr nepadodas. Viņi
atklāj efektīvu aizsardzību pret kara tumsu – gaismas spēku. Ar visu Rondo
iedzīvotāju palīdzību Danko, Zvaigzne un Fabians uzbūvē milzīgu gaismas mašīnu,
kas izkliedē tumsu un aptur karu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Parvela, Timo. Ella viļņos. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 171, [4] lpp.
ISBN 9789934099311
Anotācija: "Ella viļņos" ir stāsts par vasaru un jūru. Skolotāja vadībā Ella un viņas
klasesbiedri dodas izbraucienā ar motorkuģi; ekskursijas gaitā bērni mācās atpazīt
putnus, glābt dzīvību uz ūdens, piedzīvo baiļpilnu tikšanos ar laipas mošķi un
piedalās vakarēšanā ar septiņpadsmit rūķīšiem un divām simtgadīgām
Sniegbaltītēm, kas rausta ermoņikas. Arī šīs grāmatas lasītājus sagaida nebēdnīgi
savērpts sižets, trakots humors un negaidītas situācijas. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Riordana, Džeina. Stāstiņi divgadniekiem. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 47, [1] lpp.
ISBN 9789934098628
Anotācija: Šis skaisti ilustrētais stāstu krājumiņš priecēs mazuļus, kam jau ir divi
gadi. Viņi iepazīs kucēnu, kurš negrib iet gulēt, spriganus pērtiķēnus, kas mācās
dalīties, un citus varoņus. Brašie divgadnieki priecāsies par omulīgajiem
lasāmbrīžiem!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Riordana, Džeina. Stāstiņi trīsgadniekiem. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 47, [1] lpp.
ISBN 9789934098635
Anotācija: Šis koši ilustrētais stāstu krājumiņš priecēs trīsgadniekus. Viņi iepazīs
vāverēnu, kas sabīstas no skaļa trokšņa, Mincīti, kas visu grib darīt pati, un citus
varoņus. Naskie trīsgadnieki būs sajūsmā par omulīgajiem lasāmbrīžiem!. Pirmsskolas vecuma bērniem.

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

