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Latvian tales of magic / arranged by Kristīne Skrīvele ; translated by
Robert Fearnley ; illustrated by Maija Tabaka. - 2.izdevums. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018 (a/s Preses nams poligr. grupa Jāņa sēta.). - 188,
[3]
p.
:
col.
ill.
;
30
cm.
4.-6.kl.
Content: The magic ring; The magic money bag; The magic mill;
Go, who knows whither and bring back, who knows what; Three
magic things; The magic lamp; The magic word; Open, open, green
hill; A soldier vanquishes devils and Death; Little table, be spread!;
Cast castle; The magical boys; The five brothers; The golden apple;
The Bulbul Bird; The magic mirror; The glittering bird; The golden
apples, the golden bird and the kong's tfree sons; Animals as helpers;
Grateful animals; What the animals and the birds sad; The witch's
tinder box; With the pike's help; The fisherman and the little golden
fish; Animals save the stepdaughter; The little lynx; The stepdaughter
in the tree's bark; The tall beanstalk; The sea serpent's bride; The
orphan girl and the mother's own daughter; The gift returned to the
giver; Gold rain and pitch rain; How the king's son married the
stepdaughter; A little goat as a bride; A man turns into a bird and a
fish; The little magic horse; The vise tailor; A bear as a son-in-law;
The hedgehog's coat; A bear as a cow; The lord of Stove Castle; A
woodcutter overcomes a devil; A prince conquers a sorcerer; The
witch's aspen tree; The vise trees; The farmer and the old birch tree;

The middle one; I can see, I can, what you are doing there!; The strong
brother; A frog as helper; The large cockerel; The resouceful son.
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Znotiņa, Vija. Tu to vari : jautri eksperimenti bērniem kopā ar
vecākiem / Vija Znotiņa ; autores redakcijā ; Vitas Lēnertes vāka un
grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 112 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Saturā:
Laboratorija mājās ; Pētām dabu! ; Kļūsti par mākslinieku! ; Atšķirīga
sēklu diedzēšana ; Datori un elektronika - mums pa spēkam!. - Kā tu
domā, ko var darīt ar kolu? Vai tiešām tikai dzert? Nē, ar to var... notīrīt
nosūbējušās monētas un galda piederumus! Zināji? Bet kas, tavuprāt,
ir Bormaņa spieķītis? Varbūt tu zini, ka no kartupeļa iespējams iegūt
gaismu? Arī ne? Un ko iesāksi, ja nonāksi uz vientuļas salas, kur nav
dzeramā ūdens? Nezini? Tu tiešām nezini, kā okeānā iegūt dzeramo
ūdeni? Šajā grāmatā atrodamas atbildes uz šiem un vēl daudziem
citiem jautājumiem! Turklāt te var arī pārliecināties par to patiesumu.
Veic eksperimentus kopā ar vecākiem un uzzini daudz jauna! Jautrība
garantēta!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
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687
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Gabrielsone, Moda. Lookbook meitenēm : satriecoši lielisks modes
ceļvedis ikvienai / Modas Gabrielsones teksts ; Aliksas de Musakas
ilustrācijas ; tulkotāja Ilze Sausiņa ; tulkotājas redakcijā. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 224
lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Tu esi modes fane? Tu sapņo uzzināt visu
par modi un vēlies šajā vidē justies kā zivs ūdenī? Tātad šī grāmata ir
domāta tev!. - 7.-9.kl. - Oriģinālnosaukums: Le lookbook des filles.
Saturā: Modes vēsture - īsais kurss ; Mūsdienu mode ; Meitenes
garderobe ; Mode un es ; Mērķtiecīgs šopings.
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785

794

Mazvērsīte, Daiga. Mans draugs Mārtiņš Freimanis / Daiga
Mazvērsīte ; grafiskā dizaina autors Guntars Ošenieks ; literārais
redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka foto: Juris Pīlēns, Karlīna Vītoliņa. Rīga : Izdevniecība MicRec, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
2018. - 407 [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Izmantotā literatūra:
406.-407. lpp. - Šī grāmata ir lielisks izziņas avots ne vien tiem, kurus
interesē Mārtiņa Freimaņa dzīves fakti, bet arī latviešu populārās
mūzikas aizkulises deviņdesmitajos gados un gadsimtu mijā. Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Indras Pāvilas, Elīnas Štobes,
Elitas Mīlgrāves, Guntara Rača, Izdevniecības MicRec, u.c. arhīviem.
Saturā: Aizpute ; Liepāja ; Kaupēn, mans mīļais! ; Tumsa nāk ;
Uz Rīgu! ; F.L.Y. - lidojums un kritiens ; Trusim būt ; Valters un Kaža
; Dzīvot ātrāk ; Seriāls kā dzīve ; Suns ; Kļūst auksti ; Tuvu beigām ;
Viss galā.
Bray, Adam. Cronicles of the Force / written by Adam Bray, David
Fentiman and Cole Horton. - London : Dorling Kindersley limited,

2016 (Printed in China). - 95 p. : ill. - (LEGO Star Wars). - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
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ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
Īskalns, P. A. Staburags : Latvijas teiksmaina senvieta un vadonis pa
Staburaga kūrortu / inž[enieris] P.A. Īskalns. - Atkārtots izdevums. [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. , ©2018. - 79 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, notis, plāni ; 21 cm. - Grāmatā stāstīts par
Staburaga klinti, Vīgantes parku, pagastu un Daugavu. Grāmatā ir
nodaļa "Vadonis pa Staburaga kūrortu", kurā apskatāms atpūtas vietas
projekts. Pielikumā zīmējumi un vēl nedzirdētas dziesmas ar notīm.
Grāmata atkārtoti izdota kā veltījums Latvijas simtgadei. - Pielikumā
zīmējumi uz 13 lapām. - Pirmizdevums: , Nereta, 1932. - Veltījums
Latvijas
simtgadei
-uz
grāmatas
pēdējā
vāka.
Saturā: Staburaga izcelšanās vēsture ; Staburaga senvietas
vēsturiskais apskats ; Staburaga parka raksturīgie augi un dzīvnieki ;
Daugava pie Staburaga ; Staburaga kūrorta izveidošanas projekts
nākotnē ; Vadonis pa Staburaga kūrortu ; Dziesmas.
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Baltrušaitiene, Šarūne. Kā zaķis iepazina jūtas : jautājumi bērniem un
vecākiem pārdomām un pārrunām / Šarūne Balltrušaitiene, Edgars
Strauks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daiga Lapāne. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2018. - 48 lpp. - Tas ir stāsts par nedaudz izlutinātu zaķēnu, kuru
no dzimtajām mājām nolaupa vārna un aiznes uz pavisam citu meža
malu. Ar savu drosmi un gudrību zaķim izdodas no viņas izglābties, taču
zaķēnu gaida garš ceļojums mājup. Ceļā zaķēns piedzīvo daudz notikumu
un satiek vairākus jaunus varoņus. Ar katru no tiem zaķēns ikreiz
piedzīvo jaunas, viņam vēl nezināmas jūtas. Grāmata stāsta par zaķēnu,
kurš iemācījās pārvarēt skumjas, bailes, skaudību un atklāja, kā dusmas
pārvērst priekā. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Kaip
zuikis
jausmus
pažino.
Saturs: Skumjas ; Skaudība ; Bailes ; Dusmas ; Prieks.
Dale, Elizabeth. Mani mīļie lācēnu stāsti / sarakstījusi Elizabeth Dale ;
ilustrējusi Paula Bowles ; tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda
Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. - Ķīna. - 96 lpp. : ilustrācijas ;
26 x 26 cm. - Šajā grāmatiņā tu sastapsi ne vienu vien jauku lācīti.
Aizraujoši piedzīvojumu stāsti vai mierīgas pasaciņas - ikviens mazais
Lasītājs un Klausītājs te atradīs ko sev piemērotu. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: My Treasury of Teddy Tales. - Tulkots
no angļu valodas. - "15 jauki stāstiņi par lācēniem" -- uz grāmatas pirmā
vāka.
Forsēns-Ērlins, Kārls Jūhans. Brašais Moriss. Nedēļa kājām gaisā /
Kārls Jūhans Forsēns-Ērlins ; Katarina Vintrafors ilustrācijas ; redaktore
Ilze Vācere ; tulkojums latviešu valodā: Aija Dvinska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 36 lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - Grāmata – apvērsums! Teju vai maģiskā veidā tā
palīdz bērniem izdzīvot sarežģītas emocijas. Izmantojot biheiviorālās
psiholoģijas tehnikas, autors sarakstījis stāstu, kas gan pieaugušajiem,
gan bērniem palīdzēs apgūt paņēmienus, kā saprast un pārvarēt dažādus
ikdienā sastopamus izaicinājumus. Paraugieties paši, kā Moriss tiek galā
ar mums visiem pazīstamām grūtām situācijām bērnudārzā, rotaļlaukumā
un mājās. Lasiet grāmatiņu kopā ar bērnu, lai iemācītu arī viņam tādus
brīžus veiksmīgi pārvarēt. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Ziņas par
autoru 36. lpp.
Meklē un atrodi! : dzīvnieki no visas pasaules : lielā atloku grāmata /
tulkojusi Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, [2018]. - Ķīna. ,
[2018]. - 20 nenumurētas salocītas lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. - Tev
vajadzēs cītīgi meklēt, salīdzināt un skaitīt! Uz kreisā atloka aplūko, ko
jāmeklē labajā atveramajā lappusē. Labu veiksmi!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: The Fantastic Look and Find. Animals
From Around the World.
Paw Patrol. Kucēni glābj Ziemassvētkus : stāsts / tulkojis Mārtiņš
Karelis ; redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. [Rīga] : ADverts. , 2018. - 40 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Ir
Ziemassvētku vakars, un Ķepu patruļas kucēni nevar vien sagaidīt
Ziemassvētku vecīti, kuram sniega vētrā salūzušas kamanas. Vai kucēnu
komanda varēs vērst visu par labu un izglābt Ziemassvētkus? ... Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Pups
Save Christmas.
Plūdons, Vilis. Zaķīšu pirtiņa / Vilis Plūdons ; māksliniece Agija Staka
; Ingunas Kļavas Švankas grāmatas un vāka dizains ; redaktors Aldis
Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
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, ©2018. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 x 28 cm. - Ne tikai bērni,
bet arī viņu vecāki un vecvecāki ir iemīļojuši dzejoli "Zaķīšu pirtiņa", ko
uzrakstījis latviešu klasiķis dzejnieks Vilis Plūdons. Dzejoļa jauno
izdevumu ilustrējusi māksliniece Agija Staka ar brīnišķīgiem un mīļiem
zīmējumiem. Lasot grāmatu, bērns nokļūs draudzīgās zaķu ģimenes pirts
rituālā, kur valda sirsnība un labestība. Ja vien pa pļaviņu neskraidītu
strupausītis sunītis... - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Samauska, Ieva. Pikucīšu piedzīvojumi / Ieva Samauska ; māksliniece
Anete Bajāre-Babčuka ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis,
Rūta Briede. - Rīga : liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 34, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Lapsa Lasa). Autore šajā stāstā pēta vienpatības stimulēto bērna fantāziju un tās
nozīmi pieaugšanas procesā, kad caur dažādām rotaļām (spēlēšana
"mājās" vai "ģimenēs") tiek imitētas pieaugušo darbības un sociālās
lomas, kas ļauj bērnam reflektēt par sevi un savu vidi. Pēc gaismas
nodzišanas sienas caurumiņā sāk krāties mazi pikucīši. Tie krājas un
krājas, līdz izveidojas pikucīšu ģimene, kas apdzīvo savu miniatūro,
mums paralēlo pasauli – mācās līnijdejas pie blusas, vizinās uz pulksteņa
rādītājiem, iekopj dārzu un pat sarīko mākslas izstādi. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Valtere, Inese. Pasakas ģimenei / Inese Valtere ; māksliniece Gunta
Zaļaiskalna. - [Stopiņi] : [Inese Valtere] ; Amber Book Print, 2018. [Inčukalns] : Amber Book Print. , ©2018. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22
x 31 cm. - Grāmatā iekļautas dažādas pasakas par dzīvnieku un citu
pasaku tēlu piedzīvojumiem. Vienā uzzināsi, kā zaļsvārcis sienāzītis
apvienoja draugus, lai atjaunotu izdegušo koncertzāli. Citā pasakā dosies
līdzi varoņiem neticamā un brīžiem šķietami neiespējamā piedzīvojumā,
lai sasniegtu nosprausto mērķi. Vēl citā atklāsi, kādu mācību guva
nešpetnais lapsēns ar iesauku Duncis, un kā mazais pīlēns atklāja, kas
nepieciešams, lai no sirds izpriecātos pa peļķēm. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : [romāns ar karikatūrām] / Džefs
Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina
Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 4.-6. kl. Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid the Meltdown.
13. Sabrukums.
Pilkijs, Deivs. Dogmens / autors un ilustrators Deivs Pilkijs ; krāsu
mākslinieks Hosē Garibaldi ; no angļu valodas tulkojusi Meldra Āboliņa
; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 253 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Dog Man: a Tale of Two
Kitties.
"SIA
Koka
namiņa
komiksi"
-titullapā.
3. grāmata. Stāsts par diviem kaķiem.
Grejs, Kess. Deizija un nedienas zoodārzā / Kess Grejs ; ilustrācijas:
Garry Parsons, Nick Sharratt ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska
; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - Rīga :
Poligrāfists, A/s. , 2016. - 221, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Deizijai
ļoti patīk pārsteigumi! Un vislabāk viņai patīk īpašie dzimšanas dienas
pārsteigumi – tādi kā ZOODĀRZA apmeklējums!!! Kurš būtu varējis
iedomāties, ka degunradža peļķe ir tik liela! Kurš būtu varējis iedomāties,
ka ziloņa zobi ir tik smagi! Bet NEDIENA TĀDA, ka lielākais
pārsteigums vēl tikai priekšā... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Daisy and the Trouble with Zoos.
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Pračets, Terijs. Tifānijas Smelgas piedzīvojumi : romāns / Terijs
Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul
Kidby ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 333, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - (Diska pasaule ; [30]). - Upē iemitinājies zaļacains briesmonis, pa
ceļu jādelē bezgalvains jātnieks... bet vairs nav Smelgu vecmāmuļas, kas
spētu izskaidrot, kas notiek. Ir tikai vienpadsmit gadus vecā Tifānija
Smelga, kurai tagad ir jānosargā robežas. Jo otrpus robežām viņas
pasaule cenšas iekļūt... viss kas. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Wee
Free Men. - Grāmatas pirmais tulkojums iznācis sērijā "Lasītprieks!"
2006. gadā ar nosaukumu "Mazie, Brīvie ķipari" / Terijs Prečets. . "Pirmā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem" -uz pēdējā vāka. . - Diska pasaule aprakstīta 41 no sera Terija grāmatām,
un “Mazā brīvā cilts” ir pirmā, kurā stāstīts par raganu mācekli Tifāniju
Smelgu.
1. Mazā brīvā cilts.
Feibels, Tomass. Es par tevi zinu visu : stāsti / Tomass Feibels ; no vācu
valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2018. - Rīga : "Dardedze hologrāfija", SIA. , 2018. - 101 lpp. (Zibstāsti tīņiem). - Pēc ballītes Nīna sāk saņemt simtiem īsziņu un zvanu
no nezināma numura, viņai uz mājām piegādā lietas, ko meitene nav
pasūtījusi, un kāds ielaužas skolas datorsistēmā, uzdodot sevi par Nīnu.
Vai stalkers ir meitenes bijušais puisis Līmo, kas meklē atriebību?
Policija nevar to pierādīt... Par laimi, Nīna satiek iejūtīgo un pievilcīgo
Benu, kas viņai cenšas palīdzēt. Bet vai Benam tiešām var uzticēties?. 7.-9. klase. - Oriģinālnosaukums: Ich weiss alles über dich.
Hēsts, Sīmons van der. Zirrenis / Sīmons van der Hēsts ; no
nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; redaktore Gundega
Blumberga ; [ilustrācijas]: Karst-Janneke Rogaar ; konsultants Uģis
Piterāns. - Rīga : Pētergailis, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 230, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Šī ir Hides klade. Viņam ir
kukaiņu kolekcija pagrabā, un nu viņa brālis grib pagrabu iegūt sev. Un
tātad ir karš. Hidem nav nekādu izredžu, bet viņam ir īpašs ierocis :
noslēpums. Ko pirms pāris gadiem abi brāļi piedzīvoja? Šausmīgs
noslēpums. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Spinder. - Gouden Griffel,
2013. . - Jan Wolkers Prijs, 2013.
Ēvreoss, Hokons. Melne : [stāsts] / Hokons Ēvreoss ; Eivinna Tūrsētera
ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore
Daina Vilemsone. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , [2018]. - 194, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Svartle. - Grāmata stāsta par
noslēpumainu meiteni, maziem un lieliem meliem un slavenu vistu.
Nesbē, Jū. Doktors Proktors un lielā zelta laupīšana / Jū Nesbē ; no
norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; illustrations: Per Dybvig ;
redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2018. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Doktors
Proktors un lielā zelta laupīšana ir par pasaules drošāko banku, pasaules
bagātāko vīru, pasaules dārgāko futbolistu... Pasaules drošākā banka
atrodas Londonā, un jau tagad tev vajadzētu nojaust, par ko ir šī grāmata.
Tieši tā: par pasaules lielāko bankas aplaupīšanu. Un varbūt tu jau esi
nojautis arī, kurš plāno aplaupīt pasaules drošāko banku? Nu kā tad - kāds
kārns, garš un gandrīz traks profesors, apķērīga meitenīte ar peļastītēm
un mazmazītiņš puišelis ar ugunssarkaniem matiem. Bet kāda joka pēc
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viņi to dara? Un kāds tam sakars ar Anglijas kausa izcīņas finālspēli
futbolā?.
4.-6.kl.
4. grām.
Hegartijs, Šeins. Tumšmute : Pasauļu sprādziens / Šeins Hegartijs ; no
angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Anete Caune ;
ilustrācijas latviešu izdevumam adaptēja Uldis Bekmanis. - [Rīga] :
Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 391 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Tumšmutes ciems ir pēdējā vieta pasaulē, kurā
joprojām iebrūk par leģendām dēvētas mītiskas būtnes. Taču ciemā vairs
nav Hugo Lieliskā - vienīgā leģendu mednieka, kurš spētu ar tām cīnīties.
- 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Darkmouth: Worlds Explode.
2.
Apšeniece, Leontīne. Rīga svin : dzejoļi bērniem / Leontīne Apšeniece
; ilustrācijas Līga Jēkabsone. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 61, [2] lpp.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Beļskis, Normunds. Vectētiņa brīnumu lāde : lauku sētas dzejoļi /
Normunds Beļskis ; māksliniece Kristīne Graudule-Putniece ; atbildīgā
redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 91, [5] lpp. :
ilustrācijas. - Grāmatā ir atplaiksnījumi no paša autora piedzīvotā un
redzētā vasarās laukos. Grāmatas iedvesmotājs ir autora mazdēls Tomass
Kristofers. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Epnere, Gunta. Burtotava : meklē, saliec, lasi! / Gunta Epnere ;
māksliniece Arta Muceniece ; galvenais redaktors Vilnis Purēns. - Rīga :
RaKa, 2018. - Rīga : "Izdevniecība RaKa", SIA tipogrāfija. , ©2018. [39] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Grāmata palīdzēs apgūt
burtus, lasīt zilbes un vārdus, attīstīt iztēli, uzmanību un atmiņu. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Gundars, Lauris. Vaļa balss / Lauris Gundars ; māksliniece Anete
Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : liels un
mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 54, [9] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Mazajai Spindzelei šķiet, ka vecāki pārāk
nenopietni attiecas pret vēlēšanām, tāpēc dienu pirms lielā notikuma viņa
izspēlē viltīgu plānu: ieslēdz ģimeni dzīvoklī, bet vienīgo atslēgu izmet
pa logu. Lai durvis atslēgtu, ģimenei kā īstās vēlēšanās jāievēl atbildīgais,
kam viņi uzticēs atrisināt sarežģīto situāciju. Tomēr negaidīti sižeta
pavērsieni situāciju uz brīdi padara pavisam saspringtu un draudīgu. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Pastore, Luīze. Bez nosaukuma / Luīze Pastore ; ilustrējusi Elīna
Brasliņa ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; zinātniskais konsultants
Jānis Borgs. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas detektīvi ; VI [6.]
grāmata). - Rakstnieces Luīzes Pastores un mākslinieces Elīnas Brasliņas
sestā kopīgi radītā grāmata sērijā "Mākslas detektīvi" šoreiz aicina
lasītājus kopā ar jau labi pazīstamo detektīvu trijotni Teo, Pogu un
Komatu doties ceļojumā abstraktā ekspresionisma korifeja Marka Rotko
gleznu pasaulē. Stāstam dots tāds pats nosaukums kā 1951. gadā
tapušajai Rotko gleznai, kurā nokļūst mazie detektīvi – "Bez
nosaukuma". Teo un Poga ir paaugušies, un sarežģītais tīņu vecums viņu
ciešajā savienībā ir iezīmējis plaisu, taču abi ir spiesti apvienoties, lai
dotos meklēt bez vēsts pazudušu skolasbiedreni un tostarp paveiktu vēl
kādu ne mazāk svarīgu svarīgu uzdevumu – izglābtu savu draudzību. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Priekštitullapā: Marks Rotko, Bez
nosaukuma (1951).
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Rūmnieks, Valdis. Aiztaisi logu, tēti : dzejoļi un dziesmiņas / Valdis
Rūmnieks. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 78, [1] lpp. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Samauska, Ieva. Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā : mīklu dzejoļi /
Ieva Samauska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; ilustrāciju un
dizaina autore Vivianna Maria Stanislavska. - Rīga : Latvijas Mediji,
2018. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , 2018. - 52, [3] lpp. - Grāmatā
"Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā" apkopoti Ievas Samauskas sacerētie
mīklu dzejoļi, kuriem raksturīga spilgta tēlainība, asprātība un paradoksi.
Dzejoļi veidotas kā mīklas - atbilde tiek sniegta vizuāli - caur zīmējumu.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Štelmahere, Vita. Ziemassvētku vecītis Rīgā : stāsts / Vita Štelmahere
; mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. Ziemassvētku vecītim katrā valstī un pilsētā vajadzīgi čakli, drosmīgi un
attapīgi palīgi. Vecīša oficiālais svētku rīkošanas palīgs Rīgā, rūķis
Buziņš, gatavojas doties pensijā, tāpēc Ziemassvētku vecītis personīgi
ierodas Latvijā, lai izvēlētos sev jaunu palīgu. Buziņš par savu pēcteci
vēlas redzēt mazdēlu Paksi. Vai jaunais rūķis tiks galā ar tik atbildīgu
darbu?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Viegliņa-Valliete, Gina. Valdnieka Nameja meita : romāns / Gina
Viegliņa-Valliete ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. - 206,
[1] lpp. ; 20 cm. - Izmantotie avoti un literatūra: 205. lpp. - Romānā
varone Guna sastop un ar gudru prātu un mīlestības pilnu dvēseli izdzīvo
trīs savas dzīves lielās mīlestības — vecākus, jaunības pirmo mīlu un
sievas kārtā esošo. Te mīlestība ir klusa, tā atveras labajam, pieņem
likteņa lemto, tā ir pazemīgi daiļa. Tēva gudrības un maiguma skola,
pirmo jūtu aizrautības un šķiršanās mācība, apprecētā vīrieša mīlestība
šajā romānā atklāj vispārcilvēciskus attiecību aspektus un sievietes
atraušanos no savas tautas saknēm. Sievietes, karaļa meitas ieplūšana citā
kultūrā ir ļoti būtiska galvenās varones tēla pamatā. G. Viegliņa-Valliete
uzbur skarbu realitātes versiju, jo romānā valdnieka meita Guna kļūst par
Annu Mariju fon Fitinghofu. Tāda ir mūsu senvēstures iespējamā versija,
kas iegūst jaunu dimensiju arī 2018. gadā skatītāju vērtējumam nodotās
mākslas filmas "Nameja gredzens" kontekstā.
Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela ;
ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ;
redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 128 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - “Par spīti
grūtībām, Ari, mēs esam pirmie. Pirmie cilvēki pasaules vēsturē, kas
nolaižas uz planētas ārpus Saules sistēmas.” Kosmosa kuģis beidzot
sasniedz mērķi. Planēta Kepler-62e ir piemērota dzīvošanai daudz vairāk,
nekā bērni bija iztēlojušies, dodoties prom no Zemes. Taču arī uz
paradīzei līdzīgās planētas var atgadīties kaut kas nelāgs – noslēpumainā
Joni slimība atkal saasinās. Turklāt ekspedīcijas dalībnieki atrod dzīvu
būtņu pēdu nospiedumus. Vai šīs būtnes ir draugi vai ienaidnieki?. - 4.6.kl.
Oriģinālnosaukums:
Kepler62.
4. grāmata. Atklājēji.

