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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA

Uz e-katalogu
Tīrona, Juta. Kur mans ēdiens? Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 18 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934076466
Anotācija: Šīs neparastās grāmatas lapas ir sadalītas divās daļās. Šķirot lapas un
savietojot atbilstošās pusītes, bērns rotaļīgi iepazīs dažādus Latvijas dzīvniekus un
noskaidros, kāda varētu būt to barība. Grāmatas sākumlapā ir arī divi bērni. Kas
viņiem varētu garšot? Pareizi savietot atbilstošās pusītes palīdzēs katrā lapā
iezīmētais noteiktas krāsas pusaplis. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Tīrona, Juta. Kur manas mājas? Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. 18 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934076459
Anotācija: Šīs neparastās grāmatas lapas ir sadalītas divās daļās. Šķirot lapas un
savietojot atbilstošās pusītes, bērns rotaļīgi iepazīs dažādus Latvijas dzīvniekus un
viņu mājvietas. Pareizi savietot atbilstošās pusītes palīdzēs katrā lapā iezīmētais
noteiktas krāsas pusaplis. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Prusse, Daniela. Šodien, rīt, tagad un tūlīt. Rīga : Madris, [2021]. 16 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789984318448
Anotācija: Grāmata sniegs atbildes uz bērnu neskaitāmiem jautājumiem. Kad
mums ir jāsteidzas? Kā sauc nedēļas dienas? Cik mēnešu ir gadā?. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Tīrona, Juta. Skaitīsim līdz 10. Rīga : Zvaigzne ABC, [2019. 18 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934076473
Anotācija: Šīs neparastās grāmatas lapas ir sadalītas divās daļās. Šķirot lapas un
savietojot atbilstošās pusītes, bērns rotaļīgi apgūs skaitļus no 1 līdz 10, viņam
veidosies izpratne par skaitli trejādos aspektos: vārds (skaitļa nosaukums) - cipars
(skaitļa pieraksts) - tēls (reālais daudzums). Pareizi savietot atbilstošās pusītes
palīdzēs katrā lapā iezīmētais noteiktas krāsas pusaplis. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
ASTRONOMIJA

Uz e-katalogu
Gifford, Clive. Pirmā kosmosa grāmata. Rīga : Egmont, 2021. 48 lpp.
ISBN 9789934270086
Anotācija: Uzzini, kas ir kosmoss, un sāc šo aizraujošo piedzīvojumu, dodoties
ceļojumā pa Saules sistēmu un tad - tālāk Visumā! Katrā lappusē ir daudz
interesantas informācijas, bet krāsainais plakāts sniedz priekšstatu par planētām.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
ZOOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Dzīvnieki. Rīga : Madris, [2021]. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984318080
Anotācija: Zaķis, pūce, krokodils... Jautra vārdnīca ar daudziem spēļu atlokiem, lai
veicinātu valodas attīstību. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
100 brīnumainu dzīvnieku. Rīga : Egmont, 2021. 208 lpp
ISBN 9789934169595
Anotācija: Neparastā dzīvnieku pasaule vienmēr ir aizrāvusi un ieinteresējusi
daudzus no mums. Šajā grāmatā apkopots ļoti daudz informācijas par dažādām
dzīvajām radībām, kas sastopamas gan uz sauszemes, gan gaisā un ūdenī. Lai
patīkams, pārsteigumiem un atklāsmēm bagāts ceļojums brīnumainajā dzīvnieku
pasaulē!. - Tulkots no angļu valodas. - Rādītājs: 208. lpp.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA.
TRANSPORTLĪDZEKĻI

Uz e-katalogu
Transportlīdzekļi. Rīga : Madris, 2021. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984318202
Anotācija: Ekskavators, lidmašīna, buru laiva... Jautra vārdnīca ar daudziem spēļu
atlokiem, lai veicinātu valodas attīstību. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
LATVIJAS MŪZIKA

Uz e-katalogu
Katrāne-Šilinga, Alīna. Prāta Vētra. [Rīga] : Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija,
2021. 287 lpp.
ISBN 9789934233258
Anotācija: Kāda ir dzīve, kad 30 gadus esi vienā no populārākajām Latvijas
grupām? Šī ir "Prāta Vētras" pirmā grāmata, kurā Renārs, Māris, Jānis un Kaspars
aizrautīgi stāsta par to, kāds ir bijis viņu ceļš no pirmā koncerta dažiem klases
biedriem Jelgavas 1. ģimnāzijā līdz 60 000 skatītājiem Mežaparkā. Ne tikai par
dzīvi, kas lutinājusi, bet arī par pērieniem, kas saņemti. Par veiksmi un arī
zaudējumiem. Šķiet, ka nekad iepriekš viņi nav bijuši tik atklāti. Arī paši pret sevi.
- Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.
Saturā: Sākums ; Draudzība ; Dzīve ; Brīvība ; Izaicinājums ; Mīlestība ;
Raksturs ; Panākumi.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Klinkerte, Lilita Maija. Margarita Stāraste. [Rīga] : Latvijas grāmata, 2017. 207, [1] lpp.
ISBN 9789934816734
Anotācija: Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Šī grāmata - laikmeta liecība ne tikai par
mākslinieces dzīvi un savstarpējām attiecībām ģimenē, bet arī par tālaika sabiedrību un
sadzīvi. Grāmatā ir apkopotas līdz šim nepublicētas Margaritas Sārastes vēstules, Lilitas
un tuvinieku atmiņas, kā arī precizēti dati mākslinieces biogrāfijā. . - „Stāraste savā mūžā
ir uzrakstījusi ļoti daudz vēstuļu, un tās skaitāmas simtos, ja ne tūkstošos,” saka grāmatas
autore – Margaritas Stārastes meita Lilita Klinkerte. Šajā izdevumā apkopotas līdz šim
nepublicētas Margaritas Stārastes vēstules, kā arī Lilitas un tuvinieku atmiņas. Līdz ar to
sastopam citu Margaritu – pretrunīgu, neviendabīgu personību, pretēji latviešu apziņā
nereti iztēlotajai mīļajai, slavenajai „pasaku māmiņai”. Aizraujoši ir lasīt Margaritas
Stārastes vēstules, kas rakstītas daudzu gadu garumā viņas mūža mīlestībai – Gerritam
Bordeveikam. Un tās bieži vien nav nekādas „saldās”, mīlestības jūtu pārņemtas rindas…
It īpaši padomju laika sarakstē daļa vēstuļu ir tiešām pikantas, intriģējošas tā laika
atspoguļotājas. Grāmatas autore Lilita atklāti runā arī par atsvešinātību un mīlestības
trūkumu attiecībās ar savu māti - populāro, tautā mīlēto mākslinieci Margaritu Stārasti,
un līdz ar to nopietni pieskaras aktuālajai tēmai „mātes un meitas attiecības”. Grāmatas
intriģējošo, neparasto saturu lieliski papildina daudzas, līdz šim nepublicētas fotogrāfijas.

Uz e-katalogu
Labuce, Solvita. Pulksteņa zeme. [Rīga] : Autorizdevums, [2020]. 27 lpp.
ISBN 9789934231032
Anotācija: Bilžu grāmatas. Bērnu stāsti, latviešu.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Gernhoizere, Suzanne. Meklē lietas! Mūsu mežā. Rīga : Madris, [2021]. 20 nenumurētas
lpp.
ISBN 2100003656131
Anotācija: Vai tu jau esi redzējis mazus un lielus dzīvniekus, kas dzīvo mežā? Vai tu pazīsti
ari dzīvnieku mazuļus? Un vai pamanīji, ka nerātnā vāvere ceļo no grāmatas lappuses uz
lappusi? Skaista bilžu grāmata, kas parāda, kā mežs mainās dažādos gadalaikos. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Sachen suchen.

Uz e-katalogu
Lay, Annalisa. Pelēns Peksis. Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 61 lpp.
ISBN 9789934094026
Anotācija: Esiet sveicināti! Mani sauc pelēns Peksis, un šajā grāmatā es stāstu par
sevi un visu manu aizraujošo pasauli. Te ir arī skaitāmpanti, daudz košu un
krāsainu bilžu un mani īpašie ieteikumi. Patīkamu lasīšanu!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Uz e-katalogu
Šeieringa, Ērika. Skaistākie stāsti par dzīvniekiem. Zvaigzne ABC, ©2015. 127, [1]
lpp.
ISBN 9789934055911
Anotācija: Bumbulīša pirmā pastaiga. Lielā talka meža ezerā. Divi nebēdnīgi poniji.
Fila, viltīgā vardīte. Kāds gan izskatās Morics! Tīniņa un Teo. Atradenis. Caurums
debesīs. Bēglis. Donna mācās lidot. Sarkanā bumba. Vista Klāra svin dzimšanas
dienu. Vāvere Ērika izglābj pelīti Mukiju. Nikijs, stūrgalvīgais kazlēns. Par Tipsi un
Tapsi, un dižciltīgo Puci. Mežacūka Vilijs visu dara nepareizi. Tauriņa medības.
Zebiekstes Lizas bīstamais piedzīvojums. Kikī grib piedzīvot kaut ko lielisku.
Pēdējais kurmis. Drošsirdīgais glābējs. Oto piespiedu bēgšana. Ciemiņi no cirka.
Jauns rotaļbiedrs. Fridolīna dārzā.
DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Uz e-katalogu
Barnhill, Kelly. The Witch's Boy. London : Piccadilly Press, 2020. 371, [16] p.
ISBN 9781848129351
Anotācija: When Ned and his identical twin brother tumble from their raft into a
raging river, only Ned survives. Villagers are convinced the wrong boy lived.
Across the forest that borders Ned’s village, Áine, the daughter of the Bandit King,
is haunted by her mother’s last words: “The wrong boy will save your life, and you
will save his.” When the Bandit King comes to steal the magic Ned’s mother, a
witch, is meant to protect, Áine and Ned meet. Can they trust each other long
enough to cross a dangerous enchanted forest and stop the war about to boil
over between their two kingdoms?. - 7.-9.kl.
Uz e-katalogu
Burgis, Stephanie. The Princess Who Flew with Dragons. London : Bloomsbury
Children's Books, 2019. 222, [1] lpp.
ISBN 9781526604330
Anotācija: Princess Sofia of Drachenburg is sick of being used for her older sister's
political gains. At twelve years old, she's already been a hostage to invading
dragons and promised to marry a wicked fairy. Now she's being sent to far-off
Villene to play the part of a charming, diplomatic princess. Her only comfort lies

in writing letters to her pen pal and best friend--Jasper, a young dragon she's
never even met...
Uz e-katalogu
Coolidge, Susan. What Katy Did. Richmond : Alma Classics, 2016. 250, [1] p.
ISBN 9781847496072
Anotācija: Twelve-year-old Katy Carr has big plans for what she wants to do with
her life. The oldest of six children, she's a natural leader with plenty of imagination
who dreams of being an artist, saving lives, and leading crusades. She'd also like
to help her father and aunt as they struggle to raise a rough-and-tumble crew of
motherless children, but her stubbornness, quick temper, and mischievous
nature trip her up time and again. When a serious accident requires a long
convalescence, Katy has a chance to think things over. Fortunately, her cousin
Helen — who's well acquainted with the frustrations of being trapped in a
sickroom — is on hand to inspire Katy and set an example of patience and
generosity. Fans of Little Women and Anne of Green Gables will treasure this
nostalgic tale of a spunky pre-teen growing up in nineteenth-century America and
her discovery of how a positive attitude can transform bitterness and misery into
love and happiness. - 7.-9.kl.
Uz e-katalogu
Ikstena, Nora. Soviet Milk. London : Peirene, 2018. 190 lpp.
ISBN 9781908670427
Anotācija: At first glance this novel depicts a troubled mother-daughter
relationship set in the the Soviet-ruled Baltics between 1969 and 1989. Yet just
beneath the surface lies something far more positive: the story of three
generations of women, and the importance of a grandmother giving her
granddaughter what her daughter is unable to provide – love, and the desire for
life. - Oriģinālnosaukums: Mātes piens.
Uz e-katalogu
Rowling, J. K. Harry Potter & the Half-Blood Prince. London : Bloomsbury, 2018.
541, [2] p.
ISBN 9781408894767
Anotācija: One summer night, when Dumbledore arrives at Privet Drive to collect
Harry Potter, his wand hand is blackened and shrivelled, but he will not reveal
why. Rumours and suspicion spread through the wizarding world – it feels as if
even Hogwarts itself might be under threat. Harry is convinced that Malfoy bears
the Dark Mark: could there be a Death Eater amongst them? He will need
powerful magic and true friends as, with the help of Dumbledore, he investigates
Voldemort’s darkest secrets. - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Rowling, J. K. Harry Potter & the Goblet of Fire. London : Bloomsbury, 2018. 616,
[10] p.
ISBN 9781408894651
Anotācija: Harry Potter is midway through his training as a wizard and his coming
of age. Harry wants to get away from the pernicious Dursleys and go to the
International Quidditch Cup with Hermione, Ron, and the Weasleys. He wants to
dream about Cho Chang, his crush (and maybe do more than dream). He wants
to find out about the mysterious event that's supposed to take place at Hogwarts
this year, an event involving two other rival schools of magic, and a competition
that hasn't happened for hundreds of years. He wants to be a normal, fourteenyear-old wizard. But unfortunately for Harry Potter, he's not normal - even by
wizarding standards... - 7.-9.kl.
Uz e-katalogu
Rowling, J. K. Harry Potter & the Chamber of Secrets. London : Bloomsbury, 2018.
359, [12] p.
ISBN 9781408894637
Anotācija: Ever since Harry Potter had come home for the summer, the Dursleys
had been so mean and hideous that all Harry wanted was to get back to the
Hogwarts School for Witchcraft and Wizardry. But just as he’s packing his bags,
Harry receives a warning from a strange impish creature who says that if Harry
returns to Hogwarts, disaster will strike. - 7.-9.kl.
Uz e-katalogu
Rowling, J. K. Harry Potter & the Order of the Phoenix. London : Bloomsbury,
2018. 799, [3] p.
ISBN 9781408894750
Anotācija: There is a door at the end of a silent corridor. And it’s haunting Harry
Pottter’s dreams. Why else would he be waking in the middle of the night,
screaming in terror? Harry has a lot on his mind for this, his fifth year at Hogwarts:
a Defense Against the Dark Arts teacher with a personality like poisoned honey;
a big surprise on the Gryffindor Quidditch team; and the looming terror of the
Ordinary Wizarding Level exams. But all these things pale next to the growing
threat of He-Who-Must-Not-Be-Named - a threat that neither the magical
government nor the authorities at Hogwarts can stop... - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Taylor, Thomas. Gargantis. London : Walker Books, 2020. 350, [1] lpp.
ISBN 9781406386295
Anotācija: There's a storm brewing over Eerie-on-Sea, and the fisherfolk say a
monster is the cause. Someone has woken the ancient Gargantis, who sleeps in
the watery caves beneath this spooky seaside town where legends have a habit
of coming to life. It seems the Gargantis is looking for something: a treasure stolen
from her underwater lair. And it just might be in the Lost-and-Foundery at the
Grand Nautilus Hotel, in the care of one Herbert Lemon, Lost-and-Founder. With
the help of the daring Violet Parma, ever-reliable Herbie will do his best to figure
out what the Gargantis wants and who stole her treasure in the first place. In a
town full of suspicious, secretive characters, it could be anyone!. - 7.-9.kl.

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

