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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA

Uz e-katalogu
Bruksa, Felisitija. Gatavojos skolai. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 26 lpp.
ISBN 9789934078392
Anotācija: Pieci draugi gatavojas skolai, un viņu dienas paiet aizraujošās
nodarbībās, rotaļājoties un mācoties par skaitļiem, krāsām, formām, dzīvniekiem
un dabas parādībām. Kopā ar viņiem tu uzzināsi daudz jauna un noderīga skolas
gaitu uzsākšanai. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Gatavosimies skolai ; Kā paiet diena ; Pazīsti krāsas! ; Kā sauc šīs figūras? ;
Skaitļi un skaitīšana ; Pretstati ; Pusdienu starpbrīdis ; Pārģērbšanās spēles ;
Iepazīsti dzīvniekus lauku sētā! ; Gadalaiki un laikapstākļi ; Tava ģimene ;
Mīļdzīvnieki ; Ķermenis un maņas ; Dabaszinības ; Laiks doties mājās ; Burti.
LATVIEŠU FOLKLORA

Uz e-katalogu
Bite pina zelta kroni. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 27 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934098345
Anotācija: Grāmatai atlasītajās latviešu tautasdziesmās apdziedāts Latvijas dabas
skaistums – gan dabas parādības, gadalaiki, saulgriežu svētki, gan zvēri, kukaiņi un
putni. Tautasdziesmas labāk izprast bērniem palīdzēs arī mākslinieces Dzintras
Aulmanes krāšņās ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA
INŽENIERZINĪBAS

Uz e-katalogu
Automašīna, ekskavators, ugunsdzēsēju auto. Rīga : Madris, 2022. 10
nenumurētas lpp.
ISBN 9789984318561
Anotācija: Automobiļi. Transportlīdzekļi. Ekskavatori. Ugunsdzēsēju mašīnas.
Operatīvie transportlīdzekļi.
Darbi bērniem. Cietlapu grāmatas. Grāmatas ar atveramiem lodziņiem.
Pirmsskolas vecuma bērniem. - Uz pirmā vāka -- no 2 gadiem.
Uz e-katalogu
Veinholda, Angela. Tehnika lauku sētā. Rīga : Madris, 2020. 16 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984319766
Anotācija: Atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams visapkārt; Stabili un ērti
atloki rotaļīgi sniedz zināšanas; Detalizēti attēli rada atklājumu prieku; Viegli
uztverams teksts lasīšanai un priekšā lasīšanai. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

BIŠKOPĪBA

Uz e-katalogu
Baterfīlda, Moira. Kā dzīvo bites. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 47, [1] lpp.
ISBN 9789934095894
Anotācija: Lido līdzi Bitītei Dūcītei un neaizmirstamā ceļojumā iepazīsti rosīgās,
dūcošās bišu pasaules noslēpumus... bzzz! Vai zināji, ka bitēm patīk dejot un ka
tām ir apbrīnojama oža? Šajā grāmatā tu iepazīsi stāstus par bitēm no visas
pasaules, uzzināsi, kā bites nāk pasaulē, kā iekārto savas ligzdas un kāpēc šīs
dūcējas mums visiem ir tik svarīgas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

8 VALODNIECĪBA
LATVIEŠU VALODA

Uz e-katalogu
Ozola, Māra. Protu, protu rakstīt. 1. daļa Rīga : MontMasca, 2021. 160 lpp.
ISBN 9789934903915
Anotācija: Katram ir gadījies, kad vārda pareizrakstība ir it kā zināma, bet gribas
īsi un aši pārliecināties, vai viss kārtībā. Šī ir tā grāmata, kas paredzēta ašai acs
iemešanai, lai var turpināt iesākto. Tāpat, kad latviešu valodu pēc gudrām
grāmatām apgūst vai māca, var rasties vēlēšanās pamēģināt, kā vienkāršāk. Te arī
būs – saprast un uztvert latviešu valodas vārdu pareizrakstību ātri un viegli. Šīs
grāmatas uzmanības centrā ir skaņa, burts un vārda pareizrakstība.
1. daļa.
Saturā: Skaņas un burti jeb fonētika ; Vārdu dalīšana pārnešanai ; Vārdu
saīsināšana ; Lielo sākumburtu lietošana ; Vārdu alfabētiksais saraksts.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bumbiere, Maija. Dzirkstelīte. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. 207 lpp.
ISBN 9789934300165
Anotācija: Kad es izaugšu liela, man būs skaista māja, liela un laimīga ģimene,
piedzīvojumi, daudz naudas, lieliska karjera un vēl, un vēl, un vēl... Tas ir tas, ko
mēs sev apsolām - visu, ko esam iecerējuši. Visa sākums ir gaišs un saules pieliets
- peldes upē, zemeņu vēršana uz smilgām, bezgala garas pastaigas ar vectēvu,
botāniķi, un ne tikai. Tu esi vislabākā un par tādu esi iemācījusies būt. Skaista,
gudra un veiksmīga. Gadiem ejot, satiec arvien jaunus cilvēkus, kur katrs atstāj
milzīgu lomu turpmākajā dzīvē un tās izvēlēs. Tu nonāc visneiedomājamākajās
situācijās un vietās - sākot ar zaļumballi, nometni, kur iepazīsties ar kādu ļoti tuvu
cilvēku - un beidzot ar bāku, kas palīdz visam nostāties īstajās sliedēs. Te satiekas
domas, atmiņas, spontāni brīži, ikdiena, svētlaime, noriets un pati dzīve. Ances
dzīve. Ance mīl būt kustībā un visas grāmatas garumā ir nepārtrauktā skrējienā.
Tieši tāpēc vectēvs viņu sauc par Dzirkstelīti, jo viņa ir - trausla kā zieds, bet strauja
kā uguns.
Uz e-katalogu
Cabe, Dace. Burtiņi krāsu un ciparu zemē. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. 64
nenumurētas lpp
ISBN 9789934300141
Anotācija: Bērnu dzeja, latviešu. Bilžu grāmatas bērniem. Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Grīnberga, Anete. Draņķozols. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 240 lpp.
ISBN 9789934098529
Anotācija: Sešpadsmitgadīgā Malva un viņas brālis Paulis ir dvīņi, kuri pēc
konflikta skolā tiek nosūtīti daļu vasaras brīvlaika pavadīt laukos pie tantes. Viņi
iepazīstas ar vietējiem jauniešiem, kuri pastāsta par netālu augošo Draņķozolu un
par tā spēju pārvērst cilvēku vilkacī. Lai gan Malva dzirdēto uztver tikai kā vietējo
spoku stāstu, viss ātri mainās, kad meiteni pārņem aizdomas, ka ozola gars ar savu
burvestību vēlas pazudināt viņas brāli. Šķietami vienmuļais laiks pie tantes drīz
vien pārvēršas tumšā pasakā, kurā tāpat kā ozola saknes savijas vietējie nostāsti,
maģija un neatšķetināti pagātnes noslēpumi. - 10.-12.kl.
Uz e-katalogu
Gulbe, Evija. lidoja sēkliņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 91, [4] lpp.
ISBN 9789934093692
Anotācija: Grāmata domāta visiem maziem ziņkārīgiem un zinātkāriem
deguntiņiem, kuriem patīk saost pavasara un rudens vēju, kurš nes sēkliņas pa
gaisu; paošņāt puķuzirnīšus, piparmētras, liepziedus, kumelīšu tēju un skursteņu
dūmus, kuri kā bizes aizstiepjas debesīs. Krājumu pilda ļoti svaigi, neparasti,
trāpīgi un asprātīgi dzejoļi, kuri nelīdzinās neviena cita autora rindām. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu.
Uz e-katalogu
Samauska, Ieva. Uzmanību - nikns suns!. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 63, [1] lpp.
ISBN 9789934087585
Anotācija: Autore: rakstot šo grāmatu, man nekas nebija jāizdomā: es Figaro
sastapu pirms vairākiem gadiem Cēsīs. Draudzīgu un skaistu. Tomēr bija viens
"bet" – šis suns bija bailīgs! Savukārt vistas, augstprātīgais gailis, pļāpīgās kazas,
visi daudzie kaķi un suņi, par ko rakstu grāmatā, arvien dzīvo manās mājās un to
apkārtnē Saldū. Jāizdomā nebija arī tas, ko zināju: bailes no mums aiziet projām,
ja ieskatāmies tām acīs. Varbūt ne vienmēr to atceramies. Tad ir labi, ja uzrodas
kāds draugs, pat ja tas ir tikai mazs kaķītis, lai mūs iedrošinātu. Un neprasa par to
neko pretī, pat ne cepumiņus. Tad nekas cits neatliek kā sākt ticēt – gan pašam
sev, gan arī visam labajam dzīvē, pat ja tā ir balta suņu meitene, kurā iespējams
iemīlēties līdz ausu galiņiem... - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Staka, Agija. Āpsēns Pēcis un brīnumbrilles. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 25
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934310003

Anotācija: Māksliniece Agija Staka kopā ar Āpsēnu Pēci atklāj, cik neparasta un
pārsteigumiem pilna ir pasaule. Reizēm, lai to saskatītu, vajadzīgas tikai brilles!. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Šnipke, Gunta. Ineses māja. [Rīga] : Liels un mazs, 2022. 35 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934574740
Anotācija: Guntas Šnipkes dzejolis asprātīgā un vieglā formā runā par ļoti
nopietnu tēmu – par sarežģīto arhitekta darbu un māju kā komplicētu cilvēka
dzīves paradumu, vērtību un sociālo attiecību kopumu, kas arhitektam jāpārvērš
reālā ēkā. Šai bilžu grāmatai, kurai nav neviena saturiska analoga līdzšinējā
latviešu bilžu grāmatu piedāvājumā, ir arī izglītojoša nozīme. Annas Vaivares
atjautīgā iztēle, kuru balsta arī viņas pašas pieredze arhitekta praksē, piešķir
spilgtus vaibstus gan Ineses mājas iecerētajiem iemītniekiem, gan arhitektes
meklējumiem un skicēm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Taurīte, Dace. Burtu balle. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 63 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934290473
Anotācija: Burtiem balle - pievienojies! Jautrie dzejoļi atklās katra burta stāstu un
kopā veidos alfabētu! Jautrie dzejoļi, kur katrs vārds ir uz viena burta, ļaus
bērniem aizraujošā veidā apgūt alfabētu, lielos un mazos burtus un uzzināt
dažādus jaunus vārdus. Vienmēr aktuālā burtu mācība Daces Taurītes grāmatā
bērniem pasniegta klasiskā un vienlaikus neparastā veidolā. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Uz e-katalogu
Zēriete, Inita. Mazais lasīt-prieks. Rīga : Avots, [2022]. 27, [1] lpp.
ISBN 9789934590382
Anotācija: Mazo draudziņ! Ļoti ceram, ka mazais lasītprieks pāraugs ļoti lielā
lasītpriekā un lasīšana kļūs par tavu lielo aizrautību. Grāmatas aizvedīs tevi
brīnišķīgajā piedzīvojumu un atklājumu pasaulē. Dzejolīši, kuros vārdi sadalīti
zilbēs. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Aizraujoši vakarstāsti. Rīga : Story House Egmont, 2022. 271, [1] lpp.
ISBN 9789934270765
Anotācija: Esi gatavs jaukam vakara cēlienam kopā ar sirsnīgajiem Disney un
Disney/Pixar studijas animācijas filmu varoņiem! Šajā krājumā dodies līdzi
Rībkājim nakts piedzīvojumā, palīdzi Arielai noskaidrot malduguņu mīklu, iepazīsti
Pelnrušķītes jauno peļu draudzenīti Grētu un vēl, un vēl! Lai lasīšanas prieks ik
vakaru vieno bērnus un vecākus!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Saturā: Vinnijs Pūks. Kā dara labi draugi ; Zaķēni. Rībkāja nakts piedzīvojumi ;
Apburtā princese. Brīnumainie vienradži ; Pelnrušķīte. Nakts pastaigas ; Koko
noslēpums. Pepita un Dante dodas palīgā ; Pīters Pens. Vendijas jaunā pasaka ;
Mazā nāriņa. Āriela un maldugunis ; Drošsirde. Uzvar draudzība ; Skaistule un
Briesmonis. Vislabākās beigas ; Rotaļlietu stāsts. Kā šausmu filmā ; Karalis Lauva.
Par atbildību ; Augšup. Gaismiņa naktī ; Ledus sirds. Karaliskā pidžamu balle ;
Bembijs. Burvīgā nakts ; Mikijs un draugi. Izbraukums ar teltīm ; Vaukundze un
Klaidulis. Uzticamā aukle.
Uz e-katalogu
Andersone, Henrika. Gabaliņš dvēseles. [Rīga] : liels un mazs, 2022. 220, [4] lpp.
ISBN 9789934574795
Anotācija: Tas ir piecpadsmitgadīgas meitenes stāsts par savu noslēpumaino
pirmo mīlestību, kas apvieno gan risku un izaicinājumu, jo puisim ir slikta slava,
gan patiesas jūtas un romantiku. Jaunietes acīm skatīta ģimenes situācija –
jaunākā brāļa slimība. Gan mīlestības stāsts, gan bīstamais mēģinājums palīdzēt
slimajam brālītim ar maģijas palīdzību liek grāmatas varonei noskaidrot attiecības
pašai ar sevi, ar draugu Liku, ar labo un ļauno... - 7.-9. kl.
Uz e-katalogu
Kerols, Luiss. Alises piedzīvojumi Brīnumzemē. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 127 [1]
lpp.
ISBN 9789934056994
Anotācija: Reiz meitene, vārdā Alise, ieraudzījusi runājošu Balto Trusi, daudz
nedomādama, metās tam pakaļ alā un nonāca Brīnumzemē. Šajā fantāzijas
pasaulē viņa sastapa dažādas jocīgas būtnes un piedzīvoja daudz neparasta. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Tulkots no izdevuma: Приключения Алисы в
стране чудес.
Saturā: Lejup pa Truša alu. Priekšvēlēšanu sacīkstes un garš stāsts ar turpinājumu.
Trusis pavēl laisties mazajam Bilam. Kāpura padoms. Sivēns un pipari. Dullais
pēcpusdienas tējas laiks. Karalienes kroketa laukums. Viltotā bruņurupuča stāsts.
Jūras vēžu kadriļa. Kas nozaga raušus? Alise liecina.
Uz e-katalogu
Kucēni glābj parādi. Rīga : Story House Egmont, 2022. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934271014
Anotācija: Piedzīvpjumu līcī visi gatavojas pilsētas svētku parādei. Keitija
piedalīsies ar mīluļu vannu uz riteņiem, kurai Alekss piesējis balonus. Bet, ak vai baloni paceļ vannu gaisā! Un te ir darbs Ķepu patruļai!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Tulkots no angļu valodas.

Uz e-katalogu
Kunnas, Mauri. Aizraujošais piedzīvojums kosmosā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022.
53, [1] lpp.
ISBN 9789934098840
Anotācija: Pievienojies ceturtā gadu tūkstoša skolēniem izbraucienā ar
kosmobusu, uzzini daudz reālu faktu par Visumu – planētām, to pavadoņiem,
zvaigznēm, asteroīdiem un citiem debess ķermeņiem –, kā arī ielūkojies autora
iztēles uzburtajā nākotnē. Neko tādu tu nebūsi piedzīvojis!. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Marka, Urzula. Ne kā pie laupītājiem. Rīga : Amnis, [2021]. 85 lpp.
ISBN 9789984876238
Anotācija: Šis stāstījums ir rakstīts pasakas veidā gan pieaugušajiem, gan
bērniem, gan jauniešiem, kurā cilvēki var sevi atpazīt daudzās situācijās. Lasītājs
tiek trāpīgi un saprotoši uzrunāts. Un palēnām rodas nojausma, ko varētu nozīmēt
- būt kristietim. Tāds Ķēniņš eksistē patiešām. Šis stāsts ir jauks ticības kurss, kurā
pats svarīgākais ar lielu maigumu tiek likts lasītājam pie sirds. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Tulkots no vācu valodas.
Uz e-katalogu
Obama, Mišela. Izaugt. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 396, [3] lpp., 24 nenumurētas
lpp. ielīmes.
ISBN 9789934094729
Anotācija: Tas ir sirsnīgs stāsts par bērnību Čikāgas Dienvidu pusē, jurisprudences
studijām un sekmīgu karjeru, mīlestību pret Baraku, bērnu audzināšanu, kā arī par
dzīvi Baltajā namā. Iedvesmojošie bijušās ASV pirmās lēdijas memuāri tagad
adaptēti arī jaunākiem lasītājiem. Mišela Obama dalās pārdomās ar jauniešiem,
un mudina saprast, ka neviens nav ideāls, sevis meklējumi nekad nebeidzas un
svarīga ir pati augšana. Drosmīgi stāstot savu stāstu, Mišela jautā jaunajiem
lasītājiem: kas esat jūs un par ko gribat izaugt?. - 7.-9. kl.
Uz e-katalogu
Salda miega pasaciņas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 175, [1] lpp.
ISBN 9789934094682
Anotācija: Šī sirsnīgā grāmata ir lieliski piemērota lasīšanai pirms gulētiešanas.
Katra pasaka ir kā burvju nūjiņa, ar kuru dāvināt mazulim saldu dusu un ievest
viņu sapņu pasaulē. Aizraujošie varoņi un apburošās ilustrācijas aicinās pārlapot
šo grāmatu atkal un atkal. Grāmatā iekļautas astoņas dažādu autoru pasakas ar
košām un mīļuma pilnām bildēm. Tās ne tikai izklaidēs un palīdzēs iepazīt
apkārtējo pasauli, bet arī bagātinās mazuļa dvēseles dzīvi un attīstīs emocionālo
inteliģenci. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Saturā: Noklīdušais jēriņš / Deivida Bedforda teksts ; Kārenas Sapas ilustrācijas.
Kā apmācīt vienradzi / Amanda Brendona un Maiks Bērns. Hugo un TŪ-TŪ /
Deivids Bedfords, Daniels Hovarts. Pats mazākais bākas uzraugs / Heidijas
Hovartes teksts ; Daniela Hovarta ilustrācijas. Kā noķert krītošu zvaigzni / Heidijas
Hovartes teksts ; Daniela Hovarta ilustrācijas. Lielais Pūkainais / Kerolainas Kāslas
teksts ; Daniela Hovarta ilustrācijas. Labo stāstu feja / Morīnas Heiselhērstas
teksts ; Barbaras Vagnozi ilustrācijas. Laipnais lāča kungs / Stīvs Smolmens.
Uz e-katalogu
Superķepu patruļa. Rīga : Story House Egmont, 2022. 24 lpp.
ISBN 9789934271007
Anotācija: Kad Piedzīvojumu līcī nokrīt meteorīts, Ķepu patruļas kucēni tiek pie
īpašām spējām. Taču tad mērs Hamdingers ar savu radinieku Heroldu nolaupa
meteorītu un sagūsta Raideru. Superķepaiņiem ir jāķeras pie darba, lai glābtu
pilsētu! Kā Čeisa un pārējo kucēnu superspējas palīdzēs viņiem tikt galā ar šo
uzdevumu? Neviens darbs nav par lielu, neviens superķepainis nav par mazu!. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.

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

