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1 FILOSOFIJA.PSIHOLOĢIJA
BĒRNU PSIHOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Rībela, Dorisa. Palīdzēt, dalīties un sadzīvot ar citiem. Rīga : Madris, [2022]. 16
nenumurētas lpp.
ISBN 9789984319049. . - ISBN 9984319040
Anotācija:

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
ETNOGRĀFIJA. ETNOLOĢIJA. FOLKLORISTIKA

Uz e-katalogu
Dropa, Konstanca. Mēs svinam dzimšanas dienu. Rīga : Madris, [2022]. 16
nenumurētas lpp.
ISBN 9789984319285
Anotācija: Izzinoša grāmata ar daudziem atveramiem atlokiem no sērijas Kādēļ?
Kāpēc? Kā tā? (Juniors 2-4 gadi). Šajā grāmata bērni uzzinās, kāpēc mēs svinam
dzimšanas dienu, kas šajā dienā ir īpašs un kā var iepriecināt draugus. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Mini nu, mini! Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2022. 56 kartītes.
ISBN 9789934087134
Anotācija: 56 kartītes : ilustrācijas ; 11 x 17 cm. - Komplektā ir 56 kartītes ar
latviešu tautas mīklām un to atminējumiem. Katras kartītes vienā pusē ir mīklas
teksts, bet otrā – atminējums un izteiksmīga ilustrācija. Mīklu spēli var spēlēt gan
vienatnē, gan ģimenes un draugu lokā, gan kopā ar klasesbiedriem. Spēlēt var pēc
pašu izdomātiem noteikumiem. - Mīklas bērna attīstībai. Tēlainā domāšana,
domāšana kontekstā, iztēle. Saturā: Ēkas un pagalms ; Ceļš un satiksme ; Dabas
objekti un parādības ; Dzīvnieki ; Augi un sēnes.

5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES
ZOOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Veinholda, Angela. Iepazīstam kukaiņus. Rīga : Madris, [2022]. 16 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789984319407
Anotācija: Izzinoša grāmata no sērijas Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (4-7 gadi). Grāmata
sniegs atbildes uz visdažādākajiem bērnu jautājumiem - Kas ir kukainis? Kā
veidojas tauriņi? Kāpēc kukaiņi ir tik svarīgi? Kas ir kaitēkļi? Detalizēti attēli sniegs
zināšanas un radīs atklājuma prieku. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
PIENS, GAĻA UN CITI LOPKOPĪBAS PRODUKTI

Uz e-katalogu
Jacino, Kristīne. Kur rodas piens? Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 31, [1] lpp.
ISBN 9789934093128
Anotācija: Sērijas "Profesore Jacino" grāmatā soli pa solim atklāts piena ceļš no
gotiņas līdz mūsu virtuvei. Lasītājs noskaidros, ko ganāmpulks ēd, kā gotiņas tiek
slauktas, kā pienu pārbauda un pārstrādā, kā to drošāk uzglabāt, ko iesākt ar tukšo
iepakojumu, ko gardu no piena var pagatavot un kā piena ražošanas gaitā palīdz
visjaunākās tehnoloģijas. Lasītāju apgaismos un arī izklaidēs profesore Jacino un
runcis Bernards, lopkopis Jānis un piena tehnoloģe Marta. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Grāmatai ir video, kam var piekļūt ar QR kodu.
Uz e-katalogu
Jacino, Kristīne. Kur rodas rudzu maize? Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 32 lpp.
ISBN 9789934093166
Anotācija: Grāmatā lasītājs noskaidros, kā maizes ceptuve tiek pie rudzu
miltiem, no kādām izejvielām un kādā veidā top mīkla, kas ir plaucējums un
ieraugs, kā tiek veidoti maizes klaipi, kur un kā tos cep, sagriež un iepako, ko
iesākt ar tukšo iepakojumu, kā mājās pagatavot maizes grauzdiņus un kā maizes
ražošanas gaitā noder visjaunākās tehnoloģijas. Lasītāju apgaismos un izklaidēs
profesore Jacino, runcis Bernards un maizes ceptuves eksperti. Grāmatā iekļauti
arī dažādi saistoši uzdevumi. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Grāmatai ir
video, kam var piekļūt ar QR kodu.
Uz e-katalogu
Jacino, Kristīne. Kur rodas cīsiņi un desas? Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 31, [1lpp.
ISBN 9789934093142
Anotācija: Lasītājs noskaidros, no kādām izejvielām cīsiņus un desas ražo, kas ir
pārtikas piedevas un kāpēc tās lieto, kā notiek cīsiņu un desu pildīšana, vārīšana,
atdzesēšana un iepakošana, kā šos produktus pareizi uzglabāt, ko iesākt ar tukšo
iepakojumu, kā pagatavot cīsiņu "astoņkājīšus" un kā cīsiņu un desu ražošanas
gaitā iesaistās visjaunākās tehnoloģijas. Lasītāju apgaismos un izklaidēs
profesore Jacino, runcis Bernards, brokolis Smukulis un viņu draugi. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Grāmatai ir video, kam var piekļūt ar QR kodu.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
GALDA SPĒLES

Uz e-katalogu
Grunte, Jānis. Latvijas Neatkarības karš. 1918.-1920. Latvija : Brain Games, 2021.
1 spēle.
Anotācija: Brain Games, 2021. - 1 spēle + spēles laukums, 3 īpašie metamie
kauliņi, 180 kaujas vienības, 2 ienaidnieka uzbrukumu lauciņi, 1 resursu
skaitīšanas kauliņš, 41 darbību kārts, 21 notikumu kārts, 6 lomu kārtis, 20
ienaidnieka kaujas kārtis, 5 Rīgas kārtis, 1 pirmā spēlētāja kārts, spēles noteikumi.
- Spēles pamatā ir Latvijas Neatkarības kara notikumi, un tā sastāv no trim
dažādiem scenārijiem, kuri ataino kādu no Latvijas Neatkarības kara posmiem.

Katrā no spēles scenārijiem spēlētāji, kopīgi sadarbojoties, rekrutēs kaujas
vienības, maršēs tās cīņā pret ienaidnieku, ārstēs ievainotos un sekos līdzi tam, lai
karaspēks būtu pietiekami apgādāts. Cīņās uzvarēt palīdzēs kārtis ar vēsturiskām
personībām. Lai atbrīvotu Latvijas valsti un uzvarētu spēlē, spēlētajiem būs
jāsadarbojas, līdzīgi, kā tās notika Latvijas vēsturē. Balstoties uz vēstures
notikumiem, spēlē nenovērtējams palīgs būs Latvijas sabiedrotie — Igaunijas un
Polijas bruņotie spēki. Tāpat galda spēle parāda Neatkarības kara sarežģītību: ja
vienā brīdī Latvijas armija cīnās kopā ar vācu armijas vienībām kā sabiedrotajiem,
tad jau pēc neilga laika nākas doties kaujās pret tām. - Sākot no 12 gadiem. - 1-4
spēlētājiem ; spēles ilgums 60 minūtes.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bērziņa, Ingrīda. Omītes pasaciņas. [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. 72 lpp.
ISBN 9789934300196
Anotācija: Pasaciņas pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Lūsiņa, Signe. Senā torņa noslēpums. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. 96 lpp.
ISBN 9789934300233
Anotācija: Stāsta galvenie varoņi ir trīs vienpadsmitgadnieki, kuri dzīvo Jelgavā.
Pavisam nejauši viņi, rokot sliekas copei, atrod senu lādīti, un ar to arī sākas visi
notikumi. Izrādās, ka Hugo, Silvestrs un Alberts ir atraduši to, ko meklē pats
Kurzemes hercogs, kurš jau simtiem gadu ir miris. Viens mīklains notikums pēc
otra, tie mudina puikas ātrāk atrisināt šo noslēpumu, lai pārtrauktu mistisko
notikumu sēriju. Iesaistot noslēpuma atklāšanā arī pieaugušos, mīkla tiek
atminēta, vismaz viņiem tā šķiet, un ēnas vairs mākoņus viņu ceļā neaizsegs. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Vītola, Meldra. Pareizās izvēles un citas muļķības. Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2022. 359 lpp.
ISBN 9789934300219
Anotācija: "Pareizās izvēles un citas muļķības" ir romāns par mobingu skolā un
tā ietekmi un sekām pieaugušo dzīvē. Bet ne tikai. Galvenokārt tas stāsta par
dzīvi, visciešāko draudzību un visīstāko mīlestību... Natella Jansone un
Aleksandrs Ivanovs. Vīrietis un sieviete. Pretmeti, kā pierasts domāt, bet varbūt
vienkārši divas cilvēciskas būtnes, kas katrs dzīvi redz no sava skatu punkta.
Katram būs savas nožēlas un savi prieki pieaugot. Bet tas vēlāk. Pagaidām viņi ir

puika un meitene. Aleksandrs par sevi nepārliecināts, kurš par varītēm vēlas būt
pieņemts. Natella sevī noslēgusies, kura spēj atvērties vien savam labākajam
draugam Aleksandram. - 10.-12. kl.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Deja, Anna. Fandoms. Rīga : Pētergailis, [2022]. 380, [3] lpp.
ISBN 9789984335476
Anotācija: Vijolīte, viņas draudzenes un četrpadsmitgadīgais brālis dodas uz
komiksu saietu, nespēdami vien sagaidīt tikšanos ar iemīļoto aktieri, kurš tēlo
galveno lomu "Karātavu dejā", filmā, kas uzņemta pēc pusaudžu iecienītās
grāmatas ar tādu pašu nosaukumu. Ar aktieri viņi tiekas, bet dažu minūšu laikā
viss pavēršas negaidītā virzienā. Jaunieši paši nesaprotamā veidā ir iekļuvuši
sagrozītās pasaules lamatās. Galvenajā lomā nu ir jāiejūtas Vijolītei, bet vai viņa
to spēs? Vai viņa īstenos scenāriju un atvedīs četrotni mājās? Dažkārt fantāzija un
stāsti izvēršas pārlieku reāli. Arī tādi, kuru sākums meklējams gluži parastā skolas
prezentācijā par mīļāko grāmatu. "Pēdējo reizi paraustu audumu un dodos uz
klases priekšpusi. Pēkšņi jūtos pavisam sīka, itin kā klasesbiedri ar saviem
skatieniem raidītu starus, no kuriem viss saraujas. Vijolīte samazinās. Tas liek man
iesmieties, tagad izskatos ne vien nervoza, bet arī garīgi nestabila. Tompsones
kundze aiz sava apskrāpētā galda smaida. – Nu, Vijolīt, pastāsti mums par savu
mīļāko romānu, un tas ir...? – Sallijas Kingas "Karātavu deja", – atbildu. Puišu rinda
aizmugurē nostenas. Tomēr vilšanās ir tikai tēlota. Vairāk nekā pirms gada
pamanīju viņus pie kinoteātra pēc seansa tad, kad iznāca romāna filmas versija.
Cik atminos, visiem viņiem bija aizdomīgi apsarkušas acis. Dziļi ievelku elpu un
sāku runāt. – Reiz sensenos laikos dzīvoja rase, ko sauca par cilvēkiem. Cilvēki bija
gudri un ambiciozi, un arī alkatīgi. Alkatība arvien pletās plašumā un skāra arī viņu
apsēstību arā šī apsēstība radīja pirmo ģenētiski uzlabotu cilvēku vilni". - 10.-12.
kl.
Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu suņi. 1. Tukšā pilsēta. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 256 lpp.
ISBN 9789934098383
Anotācija: Ē. Hanteri lieli un mazi lasītāji visā pasaulē jau iepazinuši kā grāmatu
sērijas "Klanu kaķi" autori. Viņu iedvesmo mīlestība pret dzīvniekiem un
aizraušanās ar savvaļas dabu. "Klanu suņi" ir romānu cikls, kurā galvenie varoņi ir
suņi: gan draudzīgi un biedriski, gan arī neganti un nežēlīgi. Ir pienākusi suņu kārta
valdīt savvaļā. Leo, dēvēts arī par Veiksmīgo, allaž ir vadījis dienas kā vienpatis,
bet, nograndot Lielajam Rūcienam, visa viņa pasaule mainās. Uz katra stūra
uzglūn ienaidnieki, un Leo apzinās, ka viens pats neizdzīvos, tāpēc piebiedrojas
baram. Viņš nav īsti gatavs paļauties uz citiem suņiem vai uzņemties atbildību par
tiem, taču šajā jaunajā, bīstamajā pasaulē izvēles iespēju var arī nebūt. - 7.-9.kl.
1. Tukšā pilsēta.

Uz e-katalogu
Kas patīk ponijam? Rīga : Story House Egmont, 2022. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934270475
Anotācija: Pirmsskolas vecuma bērniem. - Ar dažādiem taustes elementiem.
Bilžu grāmatas. Poniji.
Uz e-katalogu
Ledus sirds. Olafa vienradzis. Rīga : Story House Egmont, 2022. 24 lpp.
ISBN 9789934270857
Anotācija: Olafs ir izlasījis pasaku par vienradzi, un nu viņa kvēlākais sapnis ir to
atrast. Pievienojies Olafam, Elzai un Svenam aizraujošā ceļojumā cauri
Apburtajam mežam, lai satiktu vienradzi. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Tulkots no angļu valodas.
Uz e-katalogu
Lī, Amanda. Jaunie piedzīvojumi Muminielejā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 124,
[1] lpp.
ISBN 9789934097300
Anotācija: Vai atceries trollīti Muminu un viņa sirsnīgo ģimeni? Šajā grāmatiņā
uzzināsi, kā viņi iepazinās ar neredzamo bērnu, kādus neparastus notikumus
trollītis piedzīvoja pašā ziemas vidū un kā viņiem veicās, izmeklējot kādu
mīklainu pazušanu. Kaut arī dzīve Muminielejā ir pilna pārsteigumu, Mumini
pret visiem izturas laipni un katru situāciju allaž uztver filozofiski un labvēlīgi. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Pēc jaunā TV seriāla -- uz pirmā vāka.
Uz e-katalogu
Maksvīte, Vitalija. Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana. Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2022. 118, [1] lpp.
ISBN 9789984238968
Anotācija: Iepazīstieties ar Beti! Viņa nekad nenokar degunu. Pat savā
dzimšanas dienā, kuru visi cenšas sabojāt: Bete nesaņem ilgi gaidīto dāvanu,
viņai uzklūp nejaukā kaimiņiene, bet mamma aizliedz svētku pusdienas!
Dzimšanas dienu izglābj dāvana, kas pati atlido pie Betes. Un tā nav parasta
dāvana, bet lielā nelaimē iekļuvusi dāvana, kurai vajag palīdzību! Bete nekad
neatstāj draugus nelaimē, top viltīgs glābšanas plāns. Jo tur, kur ir briesmas, tur
ir arī Bete!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Saldus sapņus, kucēni! Rīga : Egmont Publishing, 2022. 70, [2] lpp.
ISBN 9789934270871
Anotācija: Šajā stāstu krājumā uzzināsi, kā kucēni piedalās labdarības sporta
spēlēs, lai vāktu ziedojumus jaunai cirka teltij, kā mērs Hamdingers iejūtas
pērtiķa ādā un kā kucēni palīdz pūķītim, kurš izbēdzis no grāmatas. Iekārtojies
ērti - un piedzīvojumi var sākties!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no
angļu valodas.
Saturā: Zvaigžņu komanda ; Piedzīvojums ar pērtiķa masku ; Sapnis par pūķīti.
DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Uz e-katalogu
Barnard, Lucy. It Wasn't Me! United Kingdom : Igloo Books Ltd, 2020. 24
unnumbered p.
ISBN 9781786706423
Anotācija: When naughty twins, Oscar and Ella, splat jelly, topple ladders and
gobble entire chocolate cakes, they blame their poor dog, Patch. But Mum and
Dad are getting very suspicious and it won't be long before the real culprits are
revealed. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Chown, Xanna Eve. Grandma Loves Me. United Kingdom : Igloo Books Ltd, 2020.
24 unnumbered p.
ISBN 9781781974650
Anotācija: This adorable story tells of the tender, loving moments between
grandma and grandchild. Super-sweet and truly poignant, this book is one to
share and treasure forever. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Dale, Elizabeth. Oops-a-Daisy. Here Comes Maisy! United Kingdom : Igloo Books
Ltd, 2020. 24 unnumbered p.
ISBN 9781783436545
Anotācija: Everyone loves Maisy, but her clumsiness is driving them crazy! When
Maisy drops Honey's birthday present in the cake, by mistake, she thinks
everyone will be angry. Find out what happens in this fantastic Fairyland
adventure all about friendship. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Fowler, Aisling. Fireborn. London : HarperCollins Children’s Books, 2021. 419, [5]
p.
ISBN 9780008394288
Anotācija: Twelve has spoken the Pledge and now she is a Huntling. She has given
up her name to train in the art of fighting monsters and keeping the peace, and
she won’t get to choose a new one until she has earned it. But when the Lodge’s
walls are breached for the first time, and a little girl is taken, Twelve is the only
one interested in going after a child . . . Teaming up with Dog, the Stone Guardian

of the Lodge, Twelve ends up on an epic adventure that will change her life, her
name – and her entire world. - 7.-9. kl. - [The extraordinary first book in 2021's
thrilling new children’s adventure trilogy].
Uz e-katalogu
Hunter, Erin. Warriors. The Prophecies Begin. Book Two Fire and Ice. New York :
HarperCollins, [2015]. 317, [33] p.
ISBN 9780062366979
Anotācija: Fireheart is a ThunderClan warrior now, but his troubles are far from
over. The cats of rival RiverClan grow restless, while WindClan is weak and faces
threats from all sides. Now Fireheart faces not only imminent battle, but betrayal
from within his own Clan. - 7.-9. kl.
Book Two. Fire and Ice.

Uz e-katalogu
Hunter, Erin. Warriors. The Prophecies Begin. Book Four Rising Storm.
New York : HarperCollins, [2015]. 315, [33] p.
ISBN 9780062366993
Anotācija: Fireheart’s traitorous enemy Tigerclaw has been vanquished and
exiled from ThunderClan—but Fireheart can’t shake the feeling that he is lurking
in the forest, waiting for a chance to strike. In the heat of a blazing summer,
Fireheart struggles to handle sinister omens, an apprentice with a shocking
secret, and a devastated Clan leader who is a shell of her former self. And as the
forest gets hotter and hotter, every cat braces for the coming storm…. - 7.-9. kl.
Book Four. Rising Storm.
Uz e-katalogu
Hunter, Erin Warriors. The Prophecies Begin. Book Five A Dangerous Path. New
York : HarperCollins, [2015]. 313, [33] p.
ISBN 9780062367006
Anotācija: ShadowClan has chosen Tigerclaw as their new leader, and Fireheart
fears that this old enemy still harbors dark plans for vengeance on his former Clan.
A mysterious threat has invaded the forest, placing every cat’s life in peril. And
ThunderClan’s beloved leader has turned her back on their warrior ancestors.
Fireheart can’t help but wonder if she’s right—has StarClan abandoned them
forever?. - 7.-9. kl.
Book Five. A Dangerous Path.

Uz e-katalogu
Hunter, Erin. Warriors. The Prophecies Begin. Book Six The Darkest Hour. New
York : HarperCollins, [2015]. 315, [33] p.
ISBN 9780062367013
Anotācija: The time has come for Fireheart—now Firestar, leader of
ThunderClan—to face his destiny. Tigerstar’s sinister ambitions have brought the
whole forest to the brink of a terrible and deadly battle. Now prophecies will
unfold, and heroes will rise…. - 7.-9. kl.
Book Six. The Darkest Hour.
Uz e-katalogu
Johnson, Emily. What About Me? United Kingdom : Igloo Books Ltd, 2020. 24
unnumbered p.
ISBN 9781784404222
Anotācija: When Benji's parents bring his new baby sister home, he plans a supersecret mission to get Mum and Dad's attention... Find out in this funny and heartwarming story all about accepting a new member of the family. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Joyce, Melanie. My Grandad and Me. United Kingdom : Igloo Books Ltd, 2020. 24
unnumbered p.
ISBN 9781781974643
Anotācija: This adorable storybook captures all of the things that make grandads
great. Touching, sweet and playful, it's perfect gift to treasure together. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Joyce, Melanie. The Magical Toy Box. United Kingdom : Igloo Books Ltd, 2020. 24
unnumbered p.
ISBN 9781783438297
Anotācija: When the clock strikes twelve, the magic begins. A wonderful,
charming story that is perfect to enjoy at bedtime. - jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Uz e-katalogu
Moss, Stephanie. You and Me Always. United Kingdom : Igloo Books Ltd, 2020.
24 unnumbered p.
ISBN 9781784407278
Anotācija: Friendship is forever in this delightful storybook, so come and meet a
pair of adorable best friends as they look after one another through good times

and bad. This tale shows just how important friendship is. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Richards, Caroline. The Power of Love. United Kingdom : Igloo Books Ltd, 2019.
24 unnumbered p.
ISBN 9781789056655
Anotācija: When little Bear gets lost in the wood, magical fireflies appear. If he
thinks of loving memories, fireflies will glow brighter and light the way. Join Little
Bear on an adventure in this adorable tale, perfect for an enchanting storytime. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Randall, Ronne. A moment like this. United Kingdom : Igloo Books Ltd, 2020. 24
unnumbered p.
ISBN 9781785573750
Anotācija: Some memories are too precious to forget. Whether it's cuddling,
snuggling, giggling, tickling or tucking in at bedtime, this heart-warming story is
full of beautiful moments that express the love between parents and their
children. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
DAIĻLITERATŪRA UKRAIŅU VALODĀ

Uz e-katalogu
Амеліна, Вікторія. Хтось, або Водяне Серце. Львів : Видавництво Старого
Лева, 2022. 33 c.
ISBN 9786176792888
Anotācija: Головний герой цієї книжки – Хтось. І щоб дізнатися, хто ж він
насправді, йому доведеться постаратися: навчитися читати, знайти команду
однодумців і разом втілювати мрії. Весела і дуже красива історія для
найменших про ту задачку, яку їм самим зовсім скоро доведеться
вирішувати: хто я і яка моя мрія?. - Для дітей молодшого шкільного віку.
Uz e-katalogu
Савка, Мар'яна. Казка про Старого Лева. Львів : Видавництво Старого Лева,
2022. 39 nenumurētas lpp.
ISBN 9789662909753
Anotācija: Bērnu dzeja, ukraiņu. Pasaku dzeja, ukraiņu.

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

