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1 FILOZOFIJA
PSIHOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Kerija, Tanita. Ko domā mans pusaudzis? Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 220 lpp.
ISBN 9789934095122
Anotācija: Attīstoties pusaudža smadzenēm, uzbango hormoni un pastiprinās
neatkarības tieksmes, radot perfektu vidi vētrainiem ģimenes konfliktiem. Tikt
galā ar vecāku pienākumiem kļūst arvien sarežģītāk. Bet, lūk, te palīdzība! Šajā
padomu grāmatā par pusaudžu audzināšanu mūsdienu pasaulē autore,
izmantojot jaunākos zinātnes pētījumus par šo attīstības posmu, izskaidro
pusaudžu uzvedību un sniedz ieteikumus, kā dažādās situācijās vislabāk rīkoties
vecākiem - gan uzreiz, gan ilgtermiņā. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu
valodas. - "13 līdz 18 gadi" - uz pirmā vāka. . - Alfabētiskais rādītājs: 214.-219. lpp.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA

Uz e-katalogu
Satiksme. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 18 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934089497
Anotācija: Grāmatiņa paredzēta bērniem no sešu mēnešu vecuma. Pētot jaukos
zīmējumus un klausoties pieaugušo runā, mazulis uzzinās, kas brauc pa ceļu, peld
jūrā un lido gaisā. Grāmatiņai ir mīkstas lapas, un katrā no tām ir gan attēls, gan
vārds. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Teksts latviešu valodā, tulkots no franču
valodas.
Uz e-katalogu
Uz laukiem! Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 18 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934089503
Anotācija: Grāmatiņa paredzēta bērniem no sešu mēnešu vecuma. Pētot jaukos
zīmējumus un klausoties pieaugušo runā, mazulis uzzinās, kas dzīvo lauku sētā un
ko tur audzē. Grāmatiņai ir mīkstas lapas, un katrā no tām ir gan attēls, gan vārds.
- Pirmsskolas vecuma bērniem. - Teksts latviešu valodā, tulkots no franču valodas.
FOLKLORA

Uz e-katalogu
Pitkevica, Guna. Zirgs svītrainā pidžamā. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 56 lpp.
ISBN 9789934092176
Anotācija: Aicinot palīgā pieredzējušo anekdošu kolekcionāri Viju Vītiņu, apgāds
ķērās pie darba, lai radītu vēl vienu spirdzinošu un spridzinošu joku izlasi "Zirgs
svītrainā pidžamā". Visvisādi temati – no šķības miegadziesmas mazulim līdz
greizam rokkoncertam, visvisādi varoņi – no bērndārzniekiem līdz policistiem un
Āfrikas un Indijas ziloņiem, visas jautrības gradācijas – no šķelmīgas vīpsnas līdz
pat krišanai no kājām, asarām un gorillas cienīgiem rēcieniem. Patiks visiem –
maziņiem, lieliem un arī veciem. - 4.-6.kl.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
BOTĀNIKA

Uz e-katalogu
Fungarium. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. 63, [3] lpp.
ISBN 9789984238555
Anotācija: Laipni lūgti Fungarium! Šis muzejs ir vienmēr atvērts un var lepoties ar
izcilāko sēņu kolekciju pasaulē. Sēnes ir visnoslēpumainākie un vismazāk izpētītie
organismi uz Zemes – mikroskopiskas un milzīgas, spocīgas un fantastiski skaistas;
tās ir visur un pasaule bez tām nebūtu tāda, kādu to pazīstam. Uzzini vairāk par
sēņu apbrīnojamo daudzveidību, izsmalcinātajām formām, dzīvesveidu un svarīgo
lomu mūsu dzīvē. Vai esi dzirdējis par zombijsēnēm, kas var ieperināties kukaiņu

ķermenī un to kontrolēt? Kā sēnes izmanto medicīnā un pārtikas ražošanā? Kā tās
vairojas un sadarbojas ar augiem? Iepazīsti sēņu pasauli visā tās diženumā!. Autori arī: Kare Līmatainens, Toms Preskots, Lī Deiviss, Estere Gaja. . - Par
autoriem: [64.] lpp.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA
HIGIĒNA. DZIMUMAUDZINĀŠANA

Uz e-katalogu
Brochmann, Nina. Meiteņu grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 268, [2] lpp.
ISBN 9789934094743
Anotācija: Autores dalās ar vērtīgu informāciju, min piemērus no dzīves un sniedz
ieteikumus meitenēm, kurām sākas pubertāte. Dažām meitenēm pubertāte var
sākties agri, bet citām – vēlu, tādēļ grāmata piemērota meitenēm vecumā no 9
līdz 16 gadiem. Tā noderēs arī pieaugušajiem, kuri runā ar jauniešiem par ķermeni
un emocijām pārmaiņu laikā. - Ziņas par autorēm: [270.] lpp.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
ZĪMĒŠANA

Uz e-katalogu
Gūstekne. Tavas izvēles. Latvija : Poligrāfijas Aģentūra, 2019. 280, [3] lpp.
ISBN 4751010192211
Anotācija: Videospēles - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Datorspēles Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Komiksi. Uzziņu grāmatas.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bērziņa, Ingrīda. Runča Piča raibie Piedzīvojumi. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. 93 lpp.
ISBN 9789934600876
Anotācija: Stāstu grāmatiņa, kas vēsta par kaķīša Pičuka aizrautīgajiem un nebēdnīgajiem
piedzīvojumiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Betija, Krista. Kima - mana neveiklā dzīve. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 223, [1] lpp.
ISBN 9789934094200
Anotācija: Vai tev gadās, ka ej pa ceļu savā nodabā, jūtoties tīri apmierināts ar
dzīvi, kad pēkšņi smadzenēs nolīst krāsaina dzirksteļu šalts – viss, ko esi nošāvis
greizi? Neīstie vārdi neīstajā mirklī. Neveikli acu kontakti. Nepārdomāts joks, kas
izrādījies vienkārši stulbs. Visas tavas dzīvē pieļautās kļūdas un aplamās izvēles.
Neuztraucies. Tu tāds neesi viens. Kimas gaitas jaunā skolā sākas ar uzrāvienu. Kā
jau katra četrpadsmitgadīga meitene, arī viņa vēlas sadraudzēties ar
klasesbiedriem, iegūt zēna uzmanību un izpelnīties skolotāju atzinību. Kas gan
varētu noiet greizi? Tomēr, ja kāds pirmajā septembrī iesēžas košļenē, nākamajā
dienā ierodas skolā ar brūnu, smirdīgu ķēpu pie kurpes un drīz pēc tam
peldbaseinā nejauši gandrīz noslīcina pilnīgi svešu meiteni… tā noteikti ir Kima!. 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Circene, Sintija. Taiko. [Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2021]. 21, [2] lpp.
ISBN 9789934604133
Anotācija: Lai katram kāds brīnums dzīvē. Dažreiz jūtamies kā no mēness
nokrituši, bet - ko darīt, ja mēness nokrīt pie jums? Taiko ir stāsts par draudzību,
sapratni un palīdzību viens otram grūta brīdī. Draudzība var pastāvēt pat tad, ja
draugs ir no citas planētas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Dūra Klieče, Vita. Joho un elfu meža glābšanas misija. [Olaine, Olaines novads] :
SIA "Ameija", 2021. 42 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934844652
Anotācija: Hei, čaklais lasītāj, kurš tagad lasa šos teikumus! Tev ir gadījies uzkāpt
uz zemē nomestas košļājamās gumijas? Vai varbūt esi redzējis, kā koku zaros plīvo
iepirkumu maisiņš? Vai zini, kā tie tur nokļuvuši? Bet varbūt Tu esi tas
drosminieks, kurš paceļ uz zemes nomestu bonbongu papīrīti un iemet to
gružkastē? Varbūt Tu esi tas, kurš dodas uz mežu pastaigās, un esi pamanījis, ka
nereti kāds ir atstājis tur savus atkritumus, un par to Tev sāp sirsniņa? Kāda ir Tava
rīcība? Ja Tu vēlies būt Elfu meža karalienes lielais palīgs, tad caur šo stāstu esi
kopā ar visiem meža iemītniekiem viņu Meža glābšanas misijas piedzīvojumā!. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Gulbe, Evija. Zaķēns, kuram nebija vārdu. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 55
nenumurētas lp.
ISBN 9789934095573
Anotācija: Pasaulē ir tik daudz vārdu! Bet Zaķēnam nav. Viņam ir draugi, kuri
palīdz vārdus meklēt. Meža dzīvnieciņi atrod dažnedažādus vārdus, tomēr tie nav
Zaķēna vārdi. Kad vārdu nav, runā ķepas, ausis un sirds. Kad Zaķēns ierauga

saullēktu, viņš grib izsacīt vārdos tās jūtas, kas pārplūdina mazo sirsniņu. Viņam
gribas teikt kaut ko skaistu un mīļu, taču nav vārdu! Draugi tūlīt steidz palīgā un
nododas vārdu meklēšanai. Šī ir grāmata mazuļiem, kas palīdzēs gan apgūt
runātprasmi, gan iepazīties ar burtiem, dzīvniekiem un augiem. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Knopkena, Santa. Pasaka par Mazo Meluķi Blēdi Bezkaunīgo. [Saldus novads] :
Santa Knopkena, 2021. 104 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934880520
Anotācija: Reiz dzīvoja Meluķis. Mazais Meluķis Blēdis Bezkaunīgais. Viņš bija
viens no tiem daudzajiem mazajiem meliem, kas, patiesību sakot, vēl šodien ir
pasaulē. Neviens ar viņu nevarēja tikt galā. Ne bērni, ne pieaugušie. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Kūlis, Ēriks. VĒLIESJUSTIESKĀ. Rīga : Jumava, 2021. 110, [1] lpp.
ISBN 9789934204944
Anotācija: Kad būsiet izlasījuši šo pasaku grāmatiņu, piekritīsiet, ka nav tādas
vietas uz kartes kā Vēliesjustieskā sala. Bet tas neizslēdz iespēju katram no mums
savā laikā vēlēties justies gan kā māksliniekam, koraļļu pētniekam vai valsts
prezidentam un varbūt pat rekordistam tik nekomfortablā sporta veidā kā elpas
aizturēšanā. Pieļauju, ka neviens negribētu kļūt par Nejaušo pilsoni, kura nolūki
tā arī nekļūst zināmi līdz pēdējai lappusei. - 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Kūlis, Ēriks. Rū pilsētas pasakas. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 269, [2] lpp.
ISBN 9789934095276
Anotācija: Kurš gan nepazīst darbīgos, zinātkāros, draiskulīgos rūķēnus Niķi, Riķi,
Stiķi, Ciķi un Nikniķi! Rakstnieks Ēriks Kūlis tos uzdāvināja lasītājiem pirms gadiem
trīsdesmit, un kopš tā laikā viņi apciemo bērnus gan grāmatu lappusēs, gan radio
viļņos, gan teātra izrādē. Rūķēni vēl aizvien priecē lasītājus, un tas ir tāpēc, ka
brāļuki ir ne vien draiskulīgi, asprātīgi un izdomas bagāti, bet arī labestīgi, līdzjūtīgi
un izpalīdzīgi. Jaunajā grāmatā "Rū pilsētas pasakas" rūķēni turpina pārsteigt ar
saviem stiķiem – dibina gulbju balināšanas salonu, aizbāž gaisa bedres ar
spilveniem, izdomā jaunu kalendāru, pārdod savu brīvo laiku, sūta sveicienus
rūķiem uz citām planētām un veic daudzus citus darbus, kā arī nedarbus. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Grāmata sagatavota pēc šādiem izdvumiem: "Rūķēnu
pērļainais piedzīvojums" (1999), "Nikniķa un Spickažoka dēkas" (2000), "Nikniķa
brīvība suņuburkšķos" (2000) un "Rūķēnu testaments" (1999).

Uz e-katalogu
Melgalve, Ieva. Emī un Rū. [Rīga] : Marta Selecka, 2021. 126 lpp.
ISBN 9789934898631
Anotācija: Grāmata stāsta par divu slepeno aģentu Emīlijas Čimpiņas un Rūda
Rimpiņa draudzību un piedzīvojumiem kādas pamestas mājas bēniņos jeb ČimpiņRimpiņ aģentūrā, ko vada robotiņš vārdā Palauzis. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Grāmata mīkstajā apvākojumā.
Uz e-katalogu
Plūdons, Vilis. Rūķīši un Mežavecis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 28 lpp.
ISBN 9789934097911
Anotācija: Kas notiek mežā, kad atnākusi ziema un uzsnidzis sniegs? Mežs kļūst
kluss, brīnumains un noslēpumains. Bet tad no slēptuvēm izlien rūķīši – mazi
mazītiņi vīriņi garām bārdām –, uzsāk nebēdnīgu draiskošanos un pamodina
Mežaveci…. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Lasi šo Viļa Plūdona balto ziemas
stāstu jaunā izdevumā ar mākslinieces Agijas Stakas brīnišķīgām ilustrācijām.
Uz e-katalogu
Polis-Polītis, Uldis. Baltos svētkus gaidot. Rīga : Jumava, 2021. 85, [3] lpp.
ISBN 9789934205149
Anotācija: Bagātīgi ilustrētajā grāmatiņā atradīsit Ziemassvētku tematikai
veltītus, vienkāršus dzejolīšus, kas rakstīti drukātiem burtiem, lai palīdzētu
mazajiem lasītājiem apgūt burtu gudrības. - Pirmsskolas vecuma bērniem. "Lasītprasmes veicināšanai" -- uz pirmā vāka. . - Teksts ar drukātajiem burtiem.
Uz e-katalogu
Vinogradova, Laura. Tētis un suns. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 47, [1] lpp.
ISBN 9789934092190
Anotācija: Magda nevar saprast, vai bēdāties par zaudēto, vai labāk priecāties par
to, kas viņai palicis. Mirkli padomājusi, viņa nolemj labāk priecāties un saka visiem
paldies. Cik daudz labāk tomēr ir priecāties nekā skumt! "Tētis un suns" ir sirsnīgs
stāsts visai ģimenei par svarīgāko un vērtīgāko. Mēs katrs nojaušam, kas tas ir, bet
ne vienmēr protams nosaukt vārdā. Šī grāmata ir par draudzību starp paaudzēm,
vienaudžiem, mani un tevi. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zēriete, Inita. Runča sapņu dārzā. Rīga : Avots, [2019]. 18 lpp.
ISBN 9789934534942
Anotācija: Dzīvoja reiz runcis, kurš ļoti mīlēja savu dārzu, tāpēc tur auga dažādas
puķes - katra ar savu raksturu un uzvedību. Grūtos brīžos augiem palīdzēja
gliemezis un tauriņš. Pasaka atklāj, cik daudz prieka sniedz laipnība, draudzība,
izpalīdzība, līdzjūtība, mīlestība, bet cik nepatīkamu brīžu sagādā nepamatota
lepnība. Pasaka veidota ar mērķi attīstīt valodu un stāstītprasmi pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Gromova, Olga. cukura bērns. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. 191, [1] lpp.
ISBN 9789984238227
Anotācija: “Cukura bērns” ir dokumentāls stāsts par krievu meitenītes Stellas Nudoļskas
gaitām izsūtījumā, kur viņa kopā ar mammu pavadīja gandrīz desmit gadus - no 1937. līdz
1946. gadam. To pēc galvenās varones atmiņu stāstījuma pierakstījusi Olga Gromova,
bibliotekāre, rakstniece un redaktore. - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem
sākumburtiem.

Uz e-katalogu
Gutničenko, Alla. Neparastās profesijas. [Rīga] : Baltais valis, [2021]. 80
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934905032
Anotācija: Krāšņi ilustrētajā grāmatā lasītāji varēs iepazīties ar neparastajām
profesijām, instrumentiem, kas nepieciešami darbam, iemācīties atpazīt augus,
suņu šķirnes, dinozaurus un citus, kā arī veikt dažādus uzdevumus. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Hinrikusa, Kadri. Taksis un Dogs. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 70, [2] lpp.
ISBN 9789934097089
Anotācija: Taksis un Dogs ir pasaulē labākie draugi, uzticīgi – kā jau suņi. Viņu
aizrautīgajos piedzīvojumos iesaistās arī Krancis, Basets, Korgijs, Kurts, Haskijs,
Bernardietis, Labradors un daudzi citi – tik atšķirīgi gan izskatā, gan raksturā, gan
rīcībā. Viņi kopā strādā un atpūšas, blēņojas, svin svētkus un palīdz cits citam. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Kivirehks, Andruss. Ērms un feisbuks. Rīga : Liels un mazs, 2021. 93, [3] lpp.
ISBN 9789934574726
Anotācija: 30 sižetiski patstāvīgu stāstiņu, kas vēsta par notikumiem bērnudārzā, mājās
un skolā, ik pa brīdim ievedot cilvēkus arī augu, dzīvnieku, lietu un pārdabisku būtņu
attiecību pasaulē. Bērniem šāda brīva pārvietošanās starp ticamo un neticamo ir gluži
dabiska, uzjautrinoša un saistoša, un viņi to pieņems ar prieku, bet pieaugušie novērtēs
to, ka grāmata šādā veidā bez didaktiskas pamācīšanas runā par svarīgām bērna augšanas
procesa tēmām – ģērbšanos, ēšanu, mācīšanos lasīt, attiecībām ar citiem bērniem, svētku
svinēšanu, ikdienas darbiem u.c. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Kunnass, Mauri. Ziemassvētku vecīša ziemas brīvdienas. Rīga : Zvaigzne ABC,
2021. 37, [2] lpp.
ISBN 9789934097225
Anotācija: Ko Ziemassvētku vecītis un rūķi dara tad, kad dāvanas ir izdalītas? Kad
aizvadīts Ziemassvētku vakars, Korvatunturos, Ziemassvētku galvenajā mītnē,
sākas pelnītas brīvdienas. Tās ilgst trīspadsmit līksmas dienas – no Pirmajiem
Ziemassvētkiem līdz Zvaigznes dienai. Tad darbs tiek aizmirsts un valda tikai
jautrība. Vecītis un rūķi svētkus svin tāpat kā citi – viņi saņem dāvanas, mielojas,
brauc zirga vilktā pajūgā, iet rotaļās un spēlē spēles. Tomēr Korvatunturu
iedzīvotājiem ir arī pašiem savas Ziemassvētku tradīcijas. Vai tu zini, kas ir
Sniegavīru diena un ko nozīmē delverēties?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Olsone, Kristīna. Spoku mājiņas noslēpums. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 190, [1]
lpp.
ISBN 9789934097249
Anotācija: Tuvojas Ziemassvētki. Alba un viņas jaunākā māsa Ellena ir
aizbraukušas uz Zvaigžņu ieleju apciemot tēvoci Baltsaru. Kādu dienu, kad gaudo
vējš un virpuļo putenis, tēvocis parāda māsām vecu miniatūru mājiņu, kuru
izgatavojis slavens galdnieks. Mājiņa Albu nobiedē. Naktīs viņa dzird balsis, kas
čukst kaut ko par Kolekcionāru un to, ka Ziemassvētki esot visbīstamākais laiks
gadā. Turklāt mājiņas mazajā krāsnī kāds ir iekūris uguni. Tikmēr sniegavētra kļūst
aizvien stiprāka un draud izolēt ciemu no ārpasaules. Neviens nevar turp
aizbraukt, un neviens nevar tikt projām. Kas ir Kolekcionārs? Vai Ellenai draud
briesmas? Un kuram Zvaigžņu ielejā Alba var uzticēties?. - 4.-6.kl.

Uz e-katalogu
Parra, Marija. Glimmerdāles Tonje. [Rīga] : Liels un mazs, 2021. 267, [5] lpp.
ISBN 9789934574719
Anotācija: Grāmatas galvenā varone ir Tonje, zemnieku saimniecības iemītniece,
kas draugos ar aitām, kazām un pieradinātu kaiju, vienīgais bērns nomaļajā,
skaistajā Glimmerdāles ielejā. Tonjes moto, kas pārņemts no viņas tantēm –
brašām slēpotājām, ir “ātrums un pašpārliecība”. Viņai patīk traukties no
pakalniem ar slēpēm vai ragavām, dziedot pilnā rīklē, jo tad ir mazāk bail. Viņa ik
dienu tiekas ar Gunvalu, kuram ir 74 gadi un kurš ir viņas kaimiņš, krusttēvs un
labākais draugs, spēlē vijoli un ir lielisks pavārs. Viņam ir arī galdnieka darbnīca,
kurā viņi meistaro kopā ar Tonji. Tomēr meitenei ļoti pietrūkst citu bērnu
draudzības. Tonjei, kas vienmēr ir gatava riskēt un rīkoties, izdodas atrisināt ļoti
grūtus savas un pieaugušo dzīves samežģījumus: viņa sadraudzējas ar sākotnēji
visai agresīvu zēnu, kuru pametis tēvs, būvē jaunas attiecības starp veco Gunvalu
un viņa pieaugušo meitu, kuri nav satikušies 30 gadus, panāk, lai Glimmerdāles
kempingā tiktu atļauts apmesties ģimenēm ar bērniem. Tonje nebaidās smagos
brīžos uzdot nepatīkamus, bet svarīgus jautājumus. Viņa arī atgādina Gunvalam
pašu svarīgāko – ka pieaugušo izraisītos samežģījumos nekad nedrīkst vainot
bērnu. Pateicoties Tonjes drosmei neklusēt un runāt to, ko liek sirds, Glimmerdālē
atkal skan smiekli un vijole. - 4.-6. kl.
Uz e-katalogu
Sundīns, Dāvids. Grāmata, kas negribēja, ka to lasa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021.
35 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934097072
Anotācija: Grāmata dara visu, ko vien spēj, lai to liktu mierā. Vārdi samainās
vietām un izzūd, grāmata aizveras, sāk lidot un kļūst karsta, tad piepeši –
krokodils! Neparasti dzīva, nevaldāma un pavisam maģiska bilžu grāmata, kuru
sarakstījis jautrs kungs, vārdā Dāvids Sundīns – zviedru komiķis, scenārists un
aktieris. Tā iepriecinās ikvienu bērnu, kuram patīk, ja kāds lasa priekšā. Un arī
pieaugušo, kam nav sveši bērna prieki un blēņas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Tomusks, Ilmars. Vilka draugi. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934097218
Anotācija: Sakāmvārds vēsta, ka draugus iepazīst nelaimē. Vilkam ir divi draugi Lācis un Lapsa. Taču tikai tad, kad Vilkam visvairāk nepieciešama palīdzība, viņš
uzzina, kas ir viņa īstie draugi. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zīle, Kotrīna. Samainītais. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 230, [1] lpp.
ISBN 9789984237831
Anotācija: Kādā februāra dienā neilgi pirms Meteņiem, kad Viļņas mākslas skolas
pēdējā kursa audzēkņi gatavo karnevāla maskas, pilsētu pārņem pat ziemas
apstākļiem neparasts sals un puteņi, un sešpadsmitgadīgie Gabija un Geds tiek
ierauti savādu notikumu virpulī. Ar šiem ļoti atšķirīgajiem jauniešiem sāk notikt
neizprotamas lietas un tikko modušās jūtas cenšas nomākt gluži neticami spēki.
Mūsdienu pasaulē atdzīvojas mitoloģiskas būtnes...
DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Uz e-katalogu
Kleon, Austin. Newspaper Blackout. New York : HarperCollins Publishers, 2010.
173, [4] p.
ISBN 9780061732973
Anotācija: Newspaper article + sharpie = Newspaper Blackout Poetry. Instead of
starting with a blank page, poet Austin Kleon grabs a newspaper and a permanent
marker and eliminates the words he doesn’t need. Fans of "Not Quite What I Was
Planning" and "Post Secret" will love these unique and compelling poems culled
from Austin’s popular website. Amerikāņu dzeja.
Uz e-katalogu
Rowling, J. K. The Christmas Pig. Great Britain : Little, Brown Books for Young
Readers, 2021. 311, [8] lpp.
ISBN 9781444964912
Anotācija: Džekam ir mīļa rotaļlieta - Tas Cūks. TC vienmēr ir bijis Džekam līdzās.
Taču Ziemassvētku priekšvakarā notiek kaut kas briesmīgs – TC tiek pazaudēts.
Nakts pirms Ziemassvētkiem ir brīnumu nakts, kurā spēj atdzīvoties visas lietas.
Arī rotaļlietas. Džeks un Ziemassvētku Cūks (TC aizstājējs, kurš Džekam nemaz
nepatīk) dodas aizraujošā un bīstamā ceļojumā pa maģisko Pazudušo Zemi. Ar
runājošas Pusdienkārbas, drosmīga Kompasa un spārnotas Cerības palīdzību viņi
dodas glābt Džeka labāko draugu no briesmīgā rotaļlietu rijēja Zaudētāja nagiem.
- 4.-6.kl.

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

