Valmieras bibliotēkas

Bērnu apkalpošanas nodaļas
"Zvirbulēns"
JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2017.gada janvārī
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
001

030

Izpēti, eksperimentē un atklāj zinātni / redaktore Dace Markota ;
tulkojums latviešu valodā: Andra Muceniece. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016. - 128 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - (Faktivitātes). Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Explore, experiment
and discover the world of science. - Rādītājs: 126.-127. lpp.
365 jautājumi un atbildes / tulkojusi Evita Kāle ; redaktore Māra
Kalve. - Rīga : Pētergailis, ©2016 (Indija). - 225 lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.
2-264
Mitoloģija : mīti un leģendas : aizraujošs ceļojums seno mītu
pasaulē, kurā mājo dievišķas un fantastiskas būtnes / Severino Baraldi ilustrācijas ;
no itāliešu valodas tulkojusi Marta Ābele ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 48, [3] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Oriģ. nos.:
La Mitologia.
Saturs: Dievu izcelšanās. Titāni, titanīdas un kiklopi. Olimpa dievi. Jūras dievi.
Tartars. Zemes dievi. Kaujas laukā. Mīlestības dievi. Gudrības dievi. Hērakla
(Herkulesa) dzīve. Hērakla (Herkulesa) varoņdarbi. Varoņi. Dumpinieki. Mītiskie
briesmoņi. Mītiskās būtnes. Zemākās dievības. Slaveni mīti. Trojas karš. Odiseja
(Ulisa) piedzīvojumi. Romas dibināšana.
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
376

Miltiņa, Irēna, 1939-. Modelēšana logopēdijā / Irēna Miltiņa ;
galvenais redaktors Vilnis Purēns ; recenzente Sarmīte Tūbele ;
vāka dizains: Arta Muceniece. - Rīga : Izdevniecība RaKa,
©2017 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 92 lpp. : ilustrācijas ;
30 cm + pielikums (26 lp.). - Metodiskajā materiālā I. Miltiņa
aplūko mācību modeļus, ar kuru palīdzību logopēdi var palīdzēt
skolēniem apgūt dažādu skaņu izrunu. Kopā ar teorētisko
materiālu autore piedāvā praksē pārbaudītus vingrinājumus,
nodarbību plānus, rezultātu vērtējuma kritērijus un darbā
izmantojamas modeļa grafiskā atainojuma kartītes. Grāmata
adresēta praktizējošiem logopēdiem, logopēdijas studentiem,

skolotājiem. To var izmantot arī vecāki, kuru bērniem ir ilgstoši
risināmas skaņu izrunas problēmas. - "Modelēšana - praktiska
metode pirmsskolēnu ar skaņu izrunas traucējumiem runas
nepilnību novēršanā"--Titullapā.
5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES
5

365 zinātnes eksperimenti : "zinātne vēl nekad nav bijusi tik
jautra!" / tulkojusi Evita Kāle ; redaktore Māra Kalve. - Rīga :
Pētergailis, ©2016 (Indija). - 224 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - 4.-6.kl.
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Baumane-Auza, Dita, 1965-. Dzīves krāsas pasakās : terapeitiskas
pasakas pieaugušajiem un bērniem / Dita Baumane-Auza ; vāka
māksliniecisko noformējumu veidojis Māris Sīmansons ; literārā
redaktore Antra Vagnere ; ilustrācijām izmantoti bērnu zīmējumi,
kuru autori ir Emīlija Magdalēna Baumane, Dāvids Jānis Baumanis,
Agnese Baumane, Mārtiņš Didzis Gailis. – [Rīga] : Aperto, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). – 77, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm. –
D. Baumanes-Auzas pasakas domātas bērniem un viņu vecākiem.
Tās ir ģimenes pasakas, kuras vari uzzīmēt, - gan savus mīļākos
pasaku varoņus, gan notikumus, gan savas izjūtas par lasīto. Katras
pasakas beigās ir kāda vērtīga atziņa, ko vari pārrunāt ar
pieaugušajiem
vai
draugiem.
–
4.-6.kl.
Saturs: Pasaka par cīsiņu un sardeli ; Meitene, kas gribēja kļūt
par lidvāveri ; Pasaka par astoņkāji ; Pasaka par zirni un tauriņu ;
Pasaka par eņģeļiem, kas dzīvo mums blakus ; Pasaka par
cukurgaili ; Pasaka par draudzību ; Pasaka par ērgli ; Pasaka par
zīlīti ; Pasaka par kārumu ; Pasaka par skursteņslauķi ; Augļudārza
vērtības ; Trīs māsas ; Trīs brāļi ; Pasaka par dvēseli ; Putna skats uz
pasauli ar viņa acīm.
Līne, Lilita. Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 4.
klasei / Lilita Līne. – Spirāliesējums. – Grobiņa : SIA “Pauliņa”,
2017. – 97, [2] lpp. : il. – (Skolotājs-skolotājam). – Grāmata
veidota, balstoties uz VISC izstrādāto paraugprogrammu.
Zommere, Laima, 1973-. Gatavosim kopā : pavārgrāmata :
integrēts mācību līdzeklis / Laima Zommere, Ieva Finka ; galvenais
redaktors Vilnis Purēns ; fotogrāfijas, dizains: Rudīte Kravale. Rīga : RaKa, ©2016 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 97 lpp., [3]
lp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Specializētā pavārgrāmata adresēta
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kā arī bērniem ar
īpašām vajadzībām kā mācību līdzeklis. Visas receptes tajā ir
skaidrotas ar vienkāršiem attēliem un simboliem, lai bērni varētu
darboties patstāvīgi un viegli sasniegt vajadzīgo rezultātu. Autoru
izvirzītais didaktiskais uzdevums ir ne tikai veidot prasmes gatavot
ēdienu, bet arī iepazīt produktu un mērvienību pasauli, attīstīt
prasmes rēķināt, noteikt laika intervālus, kā arī iegūt
pašapkalpošanās prasmes.
Veinholde, Angela. Uzmanies uz ielas! : izzinoša grāmata bērniem
no 4-7 gadiem / Angela Veinholde ; no vācu valodas tulkojusi A.
Kuzina. - Rīga : Grāmatu apgāds SIA "Madris", [201?]. - [14] lpp. :
il. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
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Dropa, Konstance. Gadalaiki : izzinoša grāmata bērniem no 2-4
gadiem / Konstance Dropa ; no vācu valodas tulkojusi Skana
Neimane. - Rīga : Grāmatu apgāds SIA "Madris", [201?]. - [14] lpp.
: il. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Kasparavičs, Ķēstutis. Īsi stāstiņi par dzīvniekiem / Ķēstutis
Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi
Indra Brūvere ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016]
(Jelgavas tipogrāfija). - 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Īsi
stāstiņi). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Apie gyvūnus.
Trumpos istorijos. - "Sastādījis Ķēstutis Kasparavičs no savām
grāmatām "Muļķīgi stāsti", "Īsi stāstiņi" un "Zemeņu diena"-Prettitullapā.
Saturs: Sargs. Mīlestības stāsts. Divi zaķi. Pingvīni. Pūce.
Čūska. Lidojošais kaķis. Žirafe. Ķengurs. Sacensības. Pelikāns.
Cūkas. Govs un aka. Sala. Makšķerēšana. Noslēpumainais viesis.
Dziedonis. Planēta. Grāmatu govs. Kurmis. Divi gliemeži.
Pīļstāstiņš. Pelīte un briesmonis. Mēness.
Kasparavičs, Ķēstutis. Īsi stāstiņi par lietām / Ķēstutis
Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi
Indra Brūvere ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016]
(Jelgavas tipogrāfija). - 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Īsi
stāstiņi). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Apie daiktus.
Trumpos
istorijos.
Saturs: Trīs grāmatas. Tējas klubs. Kurpes. Strīds. Tualetes
stāsts. Uz plīts. Puķu trauks. Tintes pilspalva. Galds. Kamīns.
Krāns. Zobu birste. Spilvens. Saliekamais nazītis. Šausmīgs
atgadījums. Televizors. Krēslu sacensības. Matu griežamā mašīnīte.
Spogulis. Matu žāvētājs. Lampa. Lukturītis. Sienas pulkstenis.
Svece.
Neimane, Kristīne. Ezītis, kam nebija kažociņa : [stāsts] / Kristīne
Neimane ; māksliniece Zane Raičenoka-Raišonoka ; redaktore Inese
Pelūde ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 28 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - K. Neimanes
pirmā grāmata ir sirsnīgs stāstiņš bērniem par ezīti, kurš nebija tāds
kā citi, un par to, kā piepildījās viņa vēlēšanās. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Nemiera, Linda. Pūča un Pinčijas gaisa pils : [stāsts] / Linda
Nemiera ; māksliniece Aija Vinkelmane-Dreiere ; dizains: Øyvind
Dreyer ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 26, [2] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. Rakstniece Linda Nemiera ir vairāku fantāzijas romānu autore.
"Pūča un Pinčijas gaisa pils" ir viņas debija bērnu literatūrā.
Grāmata stāsta par diviiem ņipriem pelēniem Pūču un Pinčiju, kas
dodas jaunas alas meklējumos. Viņu ceļš ved cauri rudenīgam
dārzam, kurā mazajiem uzglūn briesmas un bīstami piedzīvojumi.
Lai arī jaunā ala vilina ar visādiem labumiem, pelēni atklāj, ka nav
nekā labāka par vecajām mājām. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Pasaciņas 5 minūtēs / [ilustrācijas]: Isabel Labad ; no spāņu
valodas tulkojusi Anna Diāna Švanka ; redaktore Guna Pitkevica. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 43, [2] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. Pimsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Cuentos en 5 minutos.
Saturs: Sarkangalvīte ; Princese uz zirņa ; Neglītais pīlēns ;
Gudrais Rike Cekuliņš ; Hāmelnes flautists ; Pelnrušķīte ; Alvas
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zaldātiņš.
Pasaciņas 3 minūtēs / [ilustrācijas]: Guadalupe Guardia ; no spāņu
valodas tulkojusi Anna Diāna Švanka ; redaktore Guna Pitkevica. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 44, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Cuentos en 3 minutos.
Saturs: Vistiņa un zelta oliņas ; Ēzelītis Sudrabiņš ; Peles un
zvaniņš kaķim ; Skaistule un Briesmonis ; Runcis zābakos ; Trīs
sivēntiņi.
Pabrieža, Sintija. Čukbānīša Rūkonīša un baltā stārķa
piedzīvojumi : [stāsti] / ilustrācijas: Maija Eglīte. - [Lielvārde] :
West Solutions, ©2016. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. Grāmatiņā aprakstīti pamācoši notikumi, piedzīvojumi atrakciju
parkā, mežā, jūrā, kopīga svētku svinēšana un labu darbu darīšana.
Pats galvenais, kas mazos draugus vieno - kopā būšanas prieks. Pirmsskolas
vecuma
bērniem.
Saturs: Baltā stārķa dzimšanas diena ; Piedzīvojumi atrakciju
parkā ; Uz jūru! ; Laiks labdarībai ; Sēņu laiks ; Mācība ; Tirgus
diena ; Izbrauciens uz kino.
Hovards, Mārtins. Auniņš Šons : Sūnulejas stāstiņi / Mārtins
Hovards ; Endija Džeinsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi
Una Orinska ; [redaktore Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017 (A/s Poligrāfists). - 111, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Auniņš Šons).
- Biceru gaida lielākais izaicinājums viņa mūžā - ikgadējās
Pidlingtonas pie jūras ganu suņu sacensības. Vienīgā nelaime - viņa
ganāmpulku vairāk interesē pludmale un izklaides. Ko nu?. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Shaun the Sheep.
Flock to the Seaside (Tales from Mossy Bottom Farm).
. Visi uz jūru!.
Hovards, Mārtins. Auniņš Šons : Sūnulejas stāstiņi / Mārtins
Hovards ; Endija Džeinsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi
Ieva Strelēvica ; [redaktore Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017 (A/s Poligrāfists). - 112 lpp. : il. ; 20 cm. - (Auniņš Šons). - Ir
saulaina pēcpusdiena Sūnulejas fermā, un sacensība starp aitu un
cūku komandām izvēršas tikpat karsta kā svelmainā vasaras diena.
Kāds ir šīs sacensības iemesls? Jaunizgudrotā spēle- cūkbols. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Shaun the Sheep. On
the
Ball
(Tales
from
Mossy
Bottom
Farm).
. Lielā bumbošanās.
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki : [stāsts bērniem] /
Deizija Medousa ; no angļu valodas tulkojusi Māra Antenišķe ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s
"Poligrāfists"). - 103, [8] lpp. : il. - Kad Grizeldas pakalpiņš ledus
pūķis nobur vāveru Kuplastīšu ģimeni, Mirdzošā māja pārstāj mežā
radīt saules gaismu. Mazajai vāverītei Sofijai Kuplastītei vajadzīga
meiteņu palīdzība. Vai Lilijai un Džesikai izdosies izglābt vāveru
ģimeni un Mirdzošo māju?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Magic Animal Friends. Sophie Flufftail's Brave Plan.
6. Sofija Kuplastīte.
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki : [stāsts] / Deizija
Medousa ; no angļu valodas tulkojusi Una Orinska ; redaktore
Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). 103, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Lilija un Džesika ļoti vēlas
redzēt, kā lapsu Rudastīšu ģimene ar savu maģisko deju atmodina
zvaigznes. Bet ļaunās raganas Grizeldas melnais pūķis ir apņēmības
pilns atstāt draudzības mežu tumsā uz visiem laikiem... - Jaunākā
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skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Ruby Fuzzybrush's
star
dance.
7. Rūbija Rudastīte.
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki : [stāsts bērniem] /
Deizija Medousa ; no angļu valodas tulkojusi Māra Antenišķe ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s
"Poligrāfists"). - 102, [10] lpp. : il. - Zeltainīte - maģiskais kaķis ielūdz Liliju un Džesiku uz ikgadējām laivu sacensībām Draudzības
mežā. Taču ļaunās raganas Grizeldas smilšu pūķene nobur ezīšu
Adatiņu ģimeni. Sacensības draud izjukt. Meitenēm kopā ar ezīti
Emīliju Adatiņu jāatrod risinājums. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Magic Animal Friends. Emily Pricklebacks
Clever
Idea.
5. Emīlija Adatiņa.
Makdonalds, Alans. Nevīža Bērtijs / Alans Makdonalds ;
[ilustrācijas]: Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojusi Ita
Lapsa ; redaktore Veronika Pužule. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). – 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Iepazīsties ar
Nevīžu Bērtiju – zēnu, kuram ir tādi paradumi, no kuriem deguna
urbināšana ir pats nekaitīgākais. Viņa galva vienmēr ir pilna ar
nebēdnīgām idejām un trakiem plāniem. Ja kāds grib uzzināt, cik
viegli vai grūti nonākt nepatikšanās, nekur citur tam vairs nav
jāmeklē – katrā šīs grāmatas stāstiņā Bērtijs ir ķezā līdz ausīm... –
Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģinālnosaukums: Dirty Berty.
Pants!.
. Apenes!.
Saimona, Frančeska. Negantais Niks tiek pie bagātības : [stāsts] /
Frančeska Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Marika Taube. – Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). – 91, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. – Negantā Nika jautrie piedzīvojumi turpinās četros jaunos
stāstos. Ja paša ģimene tevi neieredz un piesienas par katru sīkumu,
atliek tikai viens – jādodas prom. Niks ir pārliecināts, ka tad gan
viņa vecāki dabūs trūkties un lūgtin lūgsies, lai viņš atgriežas... –
Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Horrid Henry gets
rich quick.
Bārnets, Maks. Divi negantnieki blēņojas atkal : [stāsts] / Maks
Bārnets, Džorijs Džons ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ;
Kevina Kornela ilustrācijas ; redaktore Marika Taube. – Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). – 220, [3] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. – 4.-6.kl. – Oriģ. Nos.: The terrible two get worse.
2. grāmata.
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē
Rasela ; sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu
valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (A/s "Poligrāfists"). - 296 lpp. : ilustrācijas ;
21
cm.
4.-6.kl.
Oriģ.
nos.:
Dork
Diaries.
8. Pasaka ar ne pārāk laimīgām beigām.
Krisps, Keilebs. Apturiet Aiviju Pokitu! : [stāsts] / Keilebs Krisps
; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Ingūna Jundze ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš. – Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB
Print). – 329, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Vai esat ērti
iekārtojušies, mīļie? Glāze limonādes pa rokai? Varbūt pāris kūciņu
uz šķīvja? Pienācis laiks pavēstīt par manu otro aizraujošo
piedzīvojumu. Brīnišķīgi mīlīgs pāris pieņēma mani savā paspārnē,
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un tagad esmu zārcinieku lolotā meitiņa. Jā, mani jaunie vecāki
izturas pret mani kā pret kalponi. Spiež mani deklamēt atbaidošas
vārsmas mirstošiem cilvēkiem. Naktīs iesloga mani istabā kā
cietumnieci. Bet tā taču rīkojas visi mīloši vecāki, vai ne?. – 4.-6.kl.
– Oriģinālnosaukums: Somebody stop Ivy Pocket!.
Nesbē, Jū. Doktors Proktors un pasaules gals. Varbūt. / Jū Nesbē ;
no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja.
- Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 358, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Šī ir trešā grāmata par doktoru Proktoru un
viņa draugiem. Šoreiz stāsts ir par tuvāko pasaules telpu, doktora
Proktora spēka dzērienu, par to, kā zeķes PATIESĪBĀ pazūd no
veļas mašīnam, par īstiem varžu cilvēkiem, žņaudzējčūskām
kanalizācijā, par baisām vafeļpannām un līdz galam nepārbaudītām
līdzsvara kurpēm... - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Doktor Proktor og verdens
undergang. Kanskje.
Hējers, Dāns. Krēslas gari un citi spoku stāsti / Dāns Hējers ;
Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva
Pudure ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). - 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Själar i skymningen och andra
spökhistorien.
Saturs: Krēslas gari ; Sapnis vai īstenība? ; Palāta numur 13 ;
Aizved mani pie jūras!.
Vīdmarks, Martins. Viesnīcas noslēpums : [stāsts] / [teksts]:
Martins Vīdmarks ; [ilustrācijas]: Helēna Villisa ; no zviedru
valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Anda Brazauska. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 72, [3] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - (Lases un Majas detektīvaģentūra / Martins
Vīdmarks). (Lase un Maja). - Ziemassvētkos Vallebijas viesnīcā
apmetas smalkā Okerē ģimene. Kopā ar viņiem ir arī ļoti vērtīgais
ģimenes acuraugs – ķīniešu āboltaksis Ribstons. Viesnīcas
darbinieki priecīgi gatavojas Ziemassvētku svinībām, taču tad
notikumi sagriežas neparedzamā virpulī... - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Hotellmysteriet.
Stiltons, Džeronīmo. Slepenais aģents : [stāsts] / Džeronīmo
Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna
Pitkevica ; ilustrācijas: Francesco Barbieri. – Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). – 115, [4] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. –
(Stāsti, gardi kā siers ; 13). – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
Oriģ. Nos.: Agente segreto zero zero kappa.
Navaro Durana, Rosa. Dons Kihots : stāsti bērniem / Rosas
Navaro Duranas pārstāsts ; Franseska Roviras ilustrācijas ;
redaktore Benita Briede ; tulkojums: Marta Kaulakāne, Madara
Loce, Kristīne Ločmele, Linda Mičule, Linda Reinsone, Kristīne
Treija ; priekšvārdu sarakstīja Pedro Jiménez Nácher ; pēcvārda
autori: Dámaso López García, Alla Placinska. – Rīga : Mansards,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). – 207 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. –
Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: El Quijote contado a
los niños. – Teksts latviešu valodā, ievads un pēcvārds arī spāņu
valodā.
Kuponss, Žaume. Anguss un mošķi : [stāsts] / Žaume Kuponss un
Liliana Furtuņa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Māris
Salējs. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Rēzekne : Latgales druka). 125, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Aguss Pianola ir ļoti kautrīgs un

821.134

821.161

821.174

821.174

diezgan bezkaunīgs zēns, kurš patiesībā ir ļoti labs un jauks puika.
Viņš zina, ka viņam vajadzētu sakārtot un iztīrīt savu istabu, bet
viņš vienmēr gaida, kad mamma viņam to atgādinās, jo viņam
nekad nav laika. Protams, istabā viss pazūd – bumba, video spēles,
mājasdarbu burtnīcas... bet dažreiz var arī kaut ko atrast. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Llega el sr. Flat!.
1. Uzrodas Flata kungs!.
Kuponss, Žaume. Anguss un mošķi : [stāsts] / Žaume Kuponss un
Liliana Furtuņa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Māris
Salējs. – Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Rēzekne : Latgales druka). –
141, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Agus ir ļoti mīlīgs zēns, bet
viņš dzīvo mošķu pilnā istabā, kas uzradušies no “Mošķu
grāmatas”. No turienes viņus izdzinis ļaunais Dr. Brots un viņa
palīgs Naps. Abi sadomājuši arī nogremdēt restorānu “Nautils”. Par
laimi, virtuves mošķis šefpavārs Rullis visiem palīdz izstrādāt
plānu, lai nepieļautu, ka Dr. Brots panāk iecerēto. Palīgā dodas
Aguss, Flata kungs, otiņu mošķe Pindzelīte, Nekā mošķis Zīro,
matu mošķis Pinkulis un daudzi citi. – Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
–
Oriģ.
Nos.:
Salvemos
el
Nautilus!.
2. Glābsim Nautilu!.
Matjuškina, Katja. Jautrais zvēru detektīvs : [stāsts] / Katja
Matjuškina, Katja Okovitaja ; no krievu valodas tulkojusi Irīda
Miska ; autoru un Soņas Katalovas zīmējumi ; atbildīgā redaktore
Irīna Meļņika ; literārā redaktore Lilita Vīksna ; A. Timofejeva un
autoru dzeja. - Rīga : Jumava, ©2017. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 24
cm. - Grāmata, kas vēsta par divu superdetektīvu - drosmīgā suņuku
Fu-Fu un bezbailīgā kaķa Kis-Kis gaitām, šķetinot aizdomīgus
notikumus mežā. Stāsts īsteniem piedzīvojumu, detektīvu, komisku
un noslēpumainu stāstu cienītājiem, papildināts ar dažādām
aktivitātēm bērniem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Ыыы смешно!.
Bērtulis, Aivars. Mēness ēnu noslēpums : fantastisks stāsts /
Aivars Bērtulis ; Diānas Jarmakovas ilustrācijas ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 140, [3] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - A. Bērtuļa stāsta galvenais varonis Bens
nonāk uz Mēness un ir spiests doties labirintā, meklējot vienīgo
pareizo ceļu uz tā centru, kurā glabājas kristāls - relikvija, kas
apveltīta ar milzu spēku. Benam vajadzīgs ne mazums drosmes,
atjautības un izturības, lai nokļūtu galamērķī un, pārvarot nāves
bailes, glābtu draugu no drošas bojāejas. - 4.-6.kl.
Kāpēc laikam vajag laiku : [stāsti, pasakas, dzejoļi] / māksliniece
Agija Staka ; sakārtojusi Māra Filatova ; redaktore Inese Auziņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 136 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. - Droši vien tu kādreiz esi teicis, ka tev ir garš
laiks, bet varbūt - īss laiks. Esi dzirdējis runājam par seniem
laikiem, spriežam par tukšu laiku, priecājamies par karstu laiku. Un
par kādiem vēl tik laikiem ļaudis nerunā. Un tomēr - kāpēc
LAIKAM vajag LAIKU? Iespējams, viss ir pavisam vienkārši, jo
savs laiks saulei un vējam, lietum un sniegam; savs laiks dienai un
naktij; savs - darbiņam, savs - rotaļām un svētkiem. Savs laiks
grāmatai. Lasi stāstus, pasakas, dzejoļus, un tu visu noskaidrosi
pats!. - Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.
Autori: Leontīne Apšeniece, Uldis Auseklis, Jānis Baltvilks,
Antons Bārda, Lilija Berzinska, Ilga Bērza, Rūdolfs Blaumanis,
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Pēters Brūveris, Māra Cielēna, Normunds Dimants, Velta Dindone,
Herberts Dorbe, Ārija Elksne, Evija Gulbe, Vija Gune, Margita
Gūtmane, Harijs Heislers, Astrīde Ivaska, Nikolajs Kalniņš, Mirdza
Kļava, Linda Kukare-Aldersone, Ēriks Kūlis, Viktors Lagzdiņš,
Imants Lasmanis, Maija Laukmane, Alberts Ločmelis, Regīna
Ļovina, Vitauts Ļūdēns, Jāzeps Osmanis, Vilis Plūdonis, Rainis,
Anna Rancāne, Astra Roze, Valdis Rūmnieks, Eduards Salenieks,
Ieva Samauska, Augusts Saulietis, Maija Stepēna, Jānis Širmanis,
Tirzmaliete, Ojārs Vācietis, Laimonis Vāczemnieks, Inese Zandere,
Māra Zālīte.
Ozola, Māra, 1965-. Ala : aizraujošs piedzīvojumu stāsts
jauniešiem / Māra Ozola ; atb. Redaktore Eva Jansone ; maketētājs
Ivars Vimba. – Rīga : Jumava, 2017. – 239, [3] lpp. – Sprādziens...
Tumsa... Neziņa... Kas notiek? Kur palikuši visi cilvēki? Kad kādas
lauku skolas 9. klases skolēni ar savu skolotāju dodas ekskursijā —
viņi pat nenojaušs, ka notiks neparedzamais un visiem
izdzīvojušajiem būs jāveido jaunā laikmeta sākums... – 7.-9.kl.
Pastore, Luīze, 1986-. Pēdējais ķēniņš / Pastore Luīze ; ilustrējusi
Elīna Brasliņa ; literārā redaktore Sigita Kušnere. – Rīga : Neputns,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). – 59 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. –
(Mākslas detektīvi ; 5. grāmata). – Šī ir sērijas “Mākslas detektīvi”
5. grāmata. Dienu pirms Ziemassvētkiem Teo uz ielas atrod kādu
slepenu dienasgrāmatu. Mazā, melnā grāmatiņa vēsta par Rīgas
pēdējo ķēniņu – kādu brīnumainu vīru, kurš reiz spējis ziemas salā
staigāt basām kājām, dāvājis aklajiem redzi, ubagu bērnu drūmajās
dienās uzzīmējis sauli pie debesīm un veicis citus brīnumus. Taču
Rīgas ļaudis brīnumdarim netic – pašā Ziemassvētku priekšvakarā
viņa brīnumi tiek izsmieti, viņa labie darbi tiek nozagti un viņš tiek
atstāts viens bez naudas un azaida. Mākslas detektīvu komanda –
Teo, Poga un Komats – dodas glābt pēdējo Rīgas ķēniņu, taču
viņiem būs jāatrisina vēl viens uzdevums – jāatrod arī kāda pavisam
maziņa un miniatūra MiniPū!. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
Priekštitullapā: Voldemārs Irbe, Vakars (20. gs. 20. gadi).
Pie eglītes : dzejoļi, dziesmas un gardi stāsti gaišiem svētkiem /
atbildīgā redaktore Marija Leščinska. – [Rīga] : J.L.V., ©2016. –
28, [3] lpp. : ilustrācijas, notis ; 29 cm. – Grāmata ir populārāko
Ziemassvētku dzejoļu un dziesmu krājums, kas papildināts ar
Margaritas Stārastes (1914-2014) pasaku “Baltā trusīša
Ziemassvētki”. Grāmata palīdzēs sagatavoties svētkiem, lai
Ziemassvētku
prieks
ienāk
katrā
mājā.
Saturs: Circenīša Ziemassvētki / Aspazija. Ziemassvētkos /
Vensku Edvarts. Ziemas pasaciņa / Vilis Plūdons. Ziemas prieks /
Kārlis Skalbe. No baznīcas braucot Ziemassvētku vakarā / Jānis
Poruks. Kluss... Kārlis Skalbe. Svētku vakarā / Jānis Ziemeļnieks.
Svētā vēstnese / Jānis Ziemeļnieks. Rūķīši un Mežavecis / Vilis
Plūdons. Ak, eglīte. Cik koši svētku egle laistās. Rītu spīdēs eglīte.
Zvaniņš skan. Priecīgi Ziemassvētki klāt. Jūs, bērniņi, nāciet. Klusa
nakts. Ak, tu priecīga. Es skaistu rozīt zinu. Piparkūku garšvielu
maisījums. Piparkūkas ar medu. Baltā trusīša Ziemassvētki /
Margarita Stāraste.
Purvītis, Dainis. Sniegpārsliņas piedzīvojums : [stāsti] / Dainis
Purvītis. - Rīga : Sava grāmata, 2016. - 46 lpp. ; 21 cm. - 4.-6.kl.
Saturs: Sniegpārsliņas piedzīvojums!!! ; Sniegpārsliņa satiek
mēnesi... ; Sniegpārsliņas pārvērtības... ; Sniegpārsliņa gaida
Ziemassvētkus...
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Reinsone, Sanita, 1981-. Kus mul patarei! : kā Igaunijas leļļi bēga
uz Latviju / Sanita Reinsone ; māksliniece Kristīne Jurjāne ;
redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. - [Rīga] : Liels
un mazs, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 105, [4] lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. - S. Reinsones grāmatā leļļi ir visas tās rotaļlietas, kurām ir
kājas un rokas vai ķepas. Kādā pavasara rītā no malu malām kopā
sanāca Igaunijas parasto leļļu pulki, lai nolemtu, ko darīt. Runas
grozījās ap sevišķajiem leļļiem, kuriem ir baterijas. Sevišķie leļļi
savukārt nozīmē parasto leļļu nedienas. Apvainojušies igauņu leļļi
nolēma pamest igauņu bērnus un bēgt uz Latviju. Tā sākās viņu
neparastie un bīstamie piedzīvojumi. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Stumbre, Lelde. Pūcīte ar zeltainajām acīm : [stāsts] / Lelde
Stumbre ; mākslinieks Edgars Folks ; redaktore Gundega Sēja. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 79, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - L. Stumbres grāmatā rūķis Snūķis ar trakajiem
makaronu ēdājiem nozog pavasari un rudeni, Pūcītei ar zeltainajām
acīm jāmeklē palīdzība, lai tos izglābtu. Sākas piedzīvojumi... Gan
bērni, gan Zaļo aļģu tantiņa, pat kaija, vārdā Livingstone, tiek
ierauti vētrainos notikumos. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Ziedonis, Imants. Krāsainas pasakas / Imants Ziedonis ;
māksliniece Ieva Maurīte ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 75, [4] lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - Vai esi kādreiz redzējis pasauli pavisam baltu?
Varbūt melnu, zaļu, raibu, dzeltenu vai zilu? Lasi I. Ziedoņa (19332013) pasakas un tici, ka tā var notikt arī īstenībā!. - Jaunākā skolas
vecuma
bērniem.
Saturs: Baltā pasaka ; Dzeltenā pasaka ; Brūnā pasaka ; Zilā
pasaka ; Melnā pasaka ; Sarkanā pasaka ; Lillā pasaka ; Zaļā pasaka
; Pelēkā pasaka ; Raibā pasaka ; Dzintarainā pasaka.
Zvirgzdiņš, Juris. Ko nolaupīja gaisa balons jeb Tobiass, Paulīne
un kaķis ceļo uz Spāniju : [stāsts] / Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece
Gundega Muzikante ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Rūta
Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 86, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - J. Zvirgzdiņa stāstā
un G. Muzikantes krāšņi ilustrētajā grāmatā lido ne tikai
palaidnīgais gaisa balons, kas aiznes nezināmā virzienā peli Paulīni,
lācīti Tobiasu un Kaķi. Lido arī fejas, motocikli, raganas slota un
pasta baloži. Draugus ved daudzkrāsains autobuss un auto, kam
viens ritenis izgrauzts no siera. Šie brīnumbraucamie aizved
ceļotājus uz brīnumainu vietu, kur visi pazudušie atkal atrodas. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Kivirehks, Andruss. Karnevāls un kartupeļu stāsti : [stāsti] /
Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ;
mākslinieks Edmunds Jansons ; redaktore Inese Zandere ; dizains:
Ivs Zenne. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Oriģ.
nos.:
Karneval
ja
kartulisalat.
Saturs: Karnevāls un kartupeļu stāsti ; Taisnīgais putekļusūcējs
; Kā zupas kauss uz bērnudārzu gāja ; Krancis par aktieri ; Dators
kārumnieks ; Ziemassvētku vecīša bārda ; Tantīte un ceriņš ;
Lokomotīve nāk talkā ; Baltais krekls un karuselis ; Poga, kas
pazaudēja zēnu ; Putekļu kumšķis un dēkas ; Gudrais spilvens ;
Briesmīgs stāsts par Malles tanti ; Kā pūķim zobus ārstēja ; Mazā
pelēna sapnis ; Kaķis un suns ; Bille un bumba ; Noslēpumainais
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svešinieks ; Briesmīgās bārbijas ; Pērtiķa aste ; Slinkā mugursoma ;
Resnā dzēšgumija ; Ansis izglābj nelaimē nonākušo ; Ēriks un
tārpiņi ; Dzejolis ; Labie bērni ; Lauras klavieres ; Ziemassvētku
vecītis un Miedziņš ; Asinsdesa un piparkūkas ; Kastanis un zīle.
Parvela, Timo. Ella un draugi : [stāsts] / Timo Parvela ; no somu
valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ;
redaktore Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Poligrāfists). – 220, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Mani joprojām
sauc Ella. Es dzīvoju Somijā un tagad mācos jau otrajā klasē. Mums
ir jauka klase un jauks skolotājs. Pareizāk sakot, bija, jo pēdējā laikā
skolotājs ir īsti superforšs! Šajā grāmatā var izlasīt, kā mēs bijām
kopā nometnē, kur skolotājs uzveica aunu, bet mēs sagūstījām
nobeidzēju... – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Ella
ja
kaverit
2.
2. grāmata.
Parvela, Timo. Pauls spēlē futbolu : [stāsts] / Timo Parvela ;
mākslinieks Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda
Peldekse ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2017 (Poligrāfists). - 106, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Pauls
grib dibināt pats savu futbola komandu. Viņš vēlas savervēt Mesi,
Ronaldu un Zlatanu, lai gan ar viņiem ir diezgan grūti sazināties.
Par laimi, Paulam rodas jauni draugi, ar kuriem, iespējams, izdosies
izveidot komandu. Tomēr vai trīskājains suns, deviņdesmit gadus
vecais kaimiņš Eino un bezpajumtnieks pudeļu vācējs ir tie labākie
spēlētāji?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Paten
jalkapallokirja.

