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Svirževska, Lilita. Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas
vecuma bērniem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ;
mākslinieciskais noformējums: L. Rimicāne. - Rīga : Avots, [2019]. 117 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Grāmatā tematiski sagrupētas un
apkopotas ap 90 zinātnisko rotaļlietu. Rotaļlietu izgatavošanai pamatā
ir nepieciešami vienkārši materiāli vai sadzīves priekšmeti, kuriem var
dot otru dzīvi. Pirmsskolas vecuma bērnam, atkarībā no viņa prasmēm,
rotaļlietu izgatavošanai būs nepieciešama vecāku palīdzība. Dažas
rotaļlietas būs interesantas un aktuālas arī skolas vecuma bērniem.
Pasaules tautu pasakas / Niklāva Strunkes ilustrācijas ; tulkojums
latviešu valodā Helma Švābe, Arveds Švābe ; grafiskais noformējums
Daina Vīķele ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Grāmata sagatavota
pēc 1931. gada izdevuma. - Rīga : Jumava, 2019. - 95,[1] lpp. :
ilustrācijas. - Grāmatā iekļautas afrikāņu, vācu, austrāliešu,
Dienvidamerikas indiāņu, igauņu, japāņu, ķīniešu, tibetiešu, turku,
indiešu, kaukāziešu, albāņu, franču, krievu, angļu, norvēģu un
lietuviešu pasakas. Ļauj, lai tās aizved Tevi ceļojumā apkārt pasaulei,
kurā putni joprojām dzied cilvēku balsīs, līgavaiņi atgriežas pie savām
mīļotajām pēc gadu simtiem un mājas stāv uz gaiļa kājām... - Jaunākā
skolas
vecuma
bērniem.
Saturs: Sieva par simts govīm. Nolādētās lakstīgalas. Baiames
sapulce. Miroņa līgava. Pērkona dūdas. Ho-Tai. Pūķu princese.
Devīgākais cilvēks pasaulē. Koka jaunava. Princese Mirča. Zeme

prasa savu tiesu. Skaistākā sieviete pasaulē. Mūsu mīļās Dievmātes
dejotājs. Princese varde. Kādēļ tu klusēji? Zilā kalna Helge-Hals. Par
ģenerāli, kas pārvērtās kazu ganā.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES
Brūma, Dženija. Animalium / teksta autore Dženija Brūma ;
ilustrējusi Keitija Skota ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ;
zinātniskais konsultants Māris Lielkalns. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2018]. - Ķīna. , ©2018. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 38 cm. - (Laipni lūgti
muzejā). - Laipni lūgti "Animalium"! Šis muzejs ir vienmēr atvērts, un
tas var lepoties ar pasaules lieliskāko un neparastāko dzīvo radību
kolekciju. Uzzini, kā attīstījušās dzīvnieku sugas, izpēti dzīvnieku
anatomiju un atklāj Zemes iemītnieku daudzveidību... Iepazīsti
dzīvnieku pasauli visā tās diženumā!. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Animalium. - Rādītājs: 94.-95. lpp.
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Gāga-Ēķe, Daina. Gribu būt dizainers : iedvesmas grāmata bērniem
/ Daina Gāga Ēķe, teksts, ilustrācijas un dizains ; literārā redaktore
Ieva Broka. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : droši un koši, [2018].
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 97 lpp., 11 nenumurētas
lp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 x 22 cm. - Teksta un
ilustrāciju autore Daina Gāga Ēķe vienkāršā un rotaļīgā veidā
iepazīstina bērnus ar dizaina pamatprincipiem un izstāsta par trīs
dizaineru profesijām. Grāmatas saturs ir izklaidējošs un izglītojošs.
Nobeigumā iekļauti 12 radoši uzdevumi un 2 uzlīmju lapas, kas
veicinās bērna iztēli un ļaus iejusties dizainera lomā. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Kalniņa, Inta, 1951-. Asini prātu! : atjautības uzdevumi /
sastādījušas Inta Kalniņa un Poļina Buraja ; Lilijas Rimicānes
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, [2018]. - 62 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. - Attīstīt loģiku un kliedēt garlaicību garajās
ziemas pievakarēs ļaus "Asini prātu" ietvertie uzdevumi ar kārtīm,
domino kauliņiem, pulksteņa ciparnīcām un mozaīkām. Krājumā
apkopoti gan vienkāršāki atjautības uzdevumi, kas būs pa spēkam
pusaudžiem un bērniem, gan sarežģītākas prāta spēles, kas ļaus
mēroties spēkiem arī pieredzējušiem analītiskās domāšanas
entuziastiem.
Saturs: Kārtis ; Domino kauliņi ; Pulksteņi ; Mozaīkas.

VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA
Ablijs, Marks. Tā viņi te runā : ceļojumi pa apdraudētām valodām /
Marks Ablijs ; tulkotāja Māra Poļakova ; zinātniskā redaktore
Dr.habil.philol. Ina Druviete ; literārā redaktore Olita Rause ; vāka
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dizaina autors Mārtiņš Zunde. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra,
2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2017. - 439 lpp. : ilustrācijas
; 21 cm. - Bibliogrāfija: 406.-431. lpp. - Grāmata domāta ikvienam
interesentam, kas vēlas uzzināt gan par valodu daudzveidību, gan par
to apdraudošajiem faktoriem, gan mazāk zināmām valodām. Autora
ceļojuma apraksts, izzinot valodas, liks lasītājam aizdomāties par savas
valodas un kultūras sargāšanu un attīstīšanu. - Oriģinālnosaukums:
Spoken Here: Travels Among Threatened Languages. - Ziņas par
autoru uz priekšējā vāka atloka.
Ilustrētā svešvārdu vārdnīca : ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu /
sastādītājas: Indra Andersone, Dzintra Dāvidsone, Aina Cebura [un vēl
6 sastādītājas] ; vāku veidojis Uldis Baltutis ; redaktore Aina Cebura.
- Rīga : Avots, [2019]. - 954, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. Bibliogrāfija: [955.-956.] lpp. - Vārdnīcā ievietots ap 32 000 citvalodu
cilmes vārdu un terminoloģisku vārdkopu, kas sastopami periodiskajos
izdevumos, populārzinātniskajā, politiskajā, ekonomiskajā literatūrā,
radio un televīzijā, kā arī daiļliteratūrā. Īsi skaidrota vārdu etimoloģija
un nozīme, izmantojot galvenokārt vēsturiski semantisko
etimoloģizācijas metodi. Līdzās zināmām leksikas vienībām vārdnīcā
ievietoti jaunāko citvalodu cilmes vārdu skaidrojumi. Vārdnīcas
sastādīšanā izmantotas līdz šim publicētas vārdnīcas un enciklopēdijas,
kā arī citu valstu leksikogrāfiskie avoti. Pielikumā ievietoti citvalodu
vārdi un teicieni oriģinālrakstībā. - Sastādītājas arī: Ilze Čerņevska,
Inta Kalniņa, Dina Nātiņa, Ruta Puriņa, Inna Vaitmane, Larisa Vjatere.
Talce, Ārija. Mācos latviešu valodu : svarīgākie likumi,
vingrinājumi, testi / Ārija Talce ; redaktore Inese Auziņa ; Guntas
Plotkas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2018. - 93, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. (Mācību materiāli latviešu valodā). - Grāmatas autore Ārija Talce savu
darba dzīvi ir veltījusi cēlam mērķim, cenšoties integrēt krievvalodīgos
jauniešus mūsu sabiedrībā, mācot tiem ieklausīties latviešu valodas
skaistajā skanējumā un palīdzot izprast gramatikas sarežģītos likumus.
Autore dalās pieredzē, kā viegli iemācīties latviešu valodu. Šī grāmata
palīdzēs pareizi lietot atsevišķu vārdšķiru vārdu formas un iesaistīt tās
teikumos, iemācīties dažādu vārdšķiru vārdu izrunu un rakstību,
paplašināt vārdu krājumu, pievērst uzmanību svarīgākajiem sintakses
un interpunkcijas jautājumiem, attīstīt interesi par latviešu valodu un
pareizu
tās
lietojumu.
Saturā: Lietvārdi ; Īpašības vārdi ; Skaitļa vārdi ; Apstākļa vārdi ;
Darbības vārdi ; Palīgvārdi ; Sintakse.
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Kestere, Ulrika. Kā Otto pie džempera tika / Ulriha Kestere, [teksts un
ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore
Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Otto
ilgi, ilgi ir braucis ar velosipēdu, lai apciemotu savus draugus Līsu un
Nilu, kuri dzīvo tālu ziemeļos. Tur viņš grib uzgleznot skaisto
ziemeļblāzmu. Taču nakts ir auksta, un Otto kažoks nav gana silts. Līsa
un Nils prāto, kā draugam palīdzēt. Kāda veiksme - lemuram Otto ir tik
izpalīdzīgi draugi!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Ottos ulliga tröja.
Hantere, Ērina. Klanu kaķi / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi
Ieva Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 368 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
- Pērkona klans piedzīvo savu vistumšāko stundu, jo Tīģerzvaigznes
alkas pēc varas visu mežu iegrūdušas tādās briesmās, ar kādām vēl nav
sastapies neviens kaķis. Lai glābtu savu klanu, Ugunszvaigznem jāatklāj,
ko nozīmē Zvaigznes klana brīdinājums: “Četri kļūs par diviem. Lauva
un tīģeris tiksies kaujā, un mežā valdīs asinis.” Ir pienācis pareģojumu
atklāšanās un varoņu celšanās laiks... - 7.-9.kl. - Oriģinālnosaukums:
Dangerous
Path.
VI [6]. Nestundā.
Rasela, Reičela Renē. Maksa Kramblija dēkas : [stāsts] / Reičela Renē
Rasela kopā ar Nikiju Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska
; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2018. - 228, [4] lpp : ilustrācijas ; 21 cm. - Vai Maksam
Kramblijam izdosies novērst skolas jauno datoru zādzību un kļūt par
supervaroni? Vai noziedznieki viņu nesaplosīs gabalos kā mocarellas
sieru uz cietas un kraukšķīgas LIKTEŅA PICAS GAROZAS? Un pats
svarīgākais: vai datorkluba prezidente Ērina palīdzēs viņam izkļūt no šīs
ķezas sveikam un veselam? To visu jūs uzzināsiet, izlasot otro grāmatu
par Maksa Kramblija dēkām. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The
Misadventures
of
Max
Crumbly.
Pamatskolas
haoss.
2. grāmata. Pamatskolas haoss
Pulmans, Filips. Putekļu grāmata : romāns. / Filips Pulmans ; no angļu
valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 541,
[1] lpp. ; 21 cm. - Malkolms Polsteds ir vienpadsmitgadīgs zēns,
viesnīcnieku dēls, kas dzīvo citā pasaulē. Šī pasaule gan ir stipri līdzīga
mūsējai, tomēr arī lielā mērā atšķirīga. Tajā katram cilvēkam ir savs
dēmons dzīvnieka veidolā, ar kuru viņš ir nedalāms veselums. Tur notiek
nesamierināmas cīņas starp pretišķīgiem spēkiem, un šo cīņu pamatā ir
pētījumi par noslēpumainajām Visuma daļiņām - Putekļiem. Kad
Malkolma dzimto Oksfordu pārņem nepieredzēti plūdi, zēns glābjas savā
mazajā kanoe kopā ar virtuves izpalīdzi Alisi un mazo Liru, kurai ir
būtiska loma liktenīgā raganu pareģojumā. Vai bērniem izdosies
paglābties no negantajiem plūdiem un vajātājiem? Un vai viņi tiks kaut
nedaudz
tuvāk
noslēpuma
atrisinājumam?.
4.-6.kl.
Pirmā daļa. La belle sauvage.
Taunzenda, Džesika. Nekadbija / Džesika Taunzenda ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Alīna
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Melngaile ; literārā redaktore Lilita Vīksna. - Rīga : Latvijas Mediji,
2019. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 459, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Brīnumainā stāsta galvenā varone Morigana Kraukle ir nolādēta.
Tāpat kā citi bērni, kas dzimuši kārtējā laikmeta pēdējā dienā, līdzcilvēki
viņu vaino visās savās neveiksmēs, turklāt lāsts nozīmē, ka Moriganai
jāmirst savā 11. dzimšanas dienā. Tomēr liktenīgajā dienā pie Moriganas
ierodas neparasts vīrs vārdā Jupiters Ziemelis, lai nogādātu meiteni
drošībā uz slepeno, maģisko pilsētu Nekadbiju. Lai Morigana varētu tur
palikt, viņai jāiekļūst prestižajā Brīnamainajā Biedrībā. Moriganai jāiztur
četri pārbaudījumi, sacenšoties ar simtiem citu kandidātu, un katram
piemīt kāds īpašs talants... - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Nevermoor.
The Trials Of Morrigan Crow. - "Nekadbija. Moriganas Kraukles
pārbaudījumi" ir pirmais romāns sērijā par Moriganu Kraukli.
[1.] grāmata. Moriganas Kraukles pārbaudījumi.
Bēma, Anna. Emma & vienradžruksis : būt par vienradžruksi var
ikviens! / Anna Bēma ; ar Zuzannes Gēlihas ilustrācijām ; no vācu
valodas tulkojusi Gita Hofmane. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 184 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. Rūķpilsētā, kur dzīvo mazā Emma un viņas ģimene – tētis, mamma, lielā
māsa Meike un brālītis Fīte, ikviens bērns savā desmitajā dzimšanas
dienā tiek pie brīnumbūtnes, un katram tā ir cita. Emma ir redzējusi
zīmīgu sapni un ir cieši pārliecināta, ka tas būs vienradzis – balts, bezgala
cēls un piemīlīgs vienradzis. Un ko viņa dabū? Vienradžruksi!
Nebrīnumaināku būtni par šo rozā kunkuli ir grūti iedomāties, tāpēc
Emma ir sabēdājusies. Vai tādu vispār var kādam rādīt? Skolā visi par
viņu smiesies... Taču Emmai vēl nav ne jausmas, cik viņas vienradžruksis
ir vienreizīgs!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
De Koks, Mihaels. Rozija un Musa, meitene un zēns : stāsti / Mihaels
de Koks ; [ilustrācijas]: Judīte Fanistendāla ; no nēderlandiešu valodas
tulkojusi Inese Paklone ; redaktors Jānis Kalve. - Rīga : Pētergailis,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 180, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - "... pat vienkārša grāmata var sniegt plašu
baudījuma spektru, iedziļinoties, līdzpārdzīvojot un arī smejoties līdzi,"
raksta vācu prese. Autora daiļradi raksturo precīza valoda un skaidrs
sižets, kas bērnam, ņemot palīgā iztēli, ļauj uzburt grāmatu varoņu gaitas,
kurās tam jāsastopas ar smagām problēmām un jāgūst godīgas atbildes
uz neērtiem jautājumiem. Tas mūsdienīgs stāsts par divu bērnu draudzību
lielā pilsētā. Izdevniecībā "Pētergailis" četri stāsti par Roziju un Musu
iznāk divās grāmatās. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums:
Rosie
en
Moussa.
[1.].
Nilsone, Frīda. Ledusjūras pirāti / Frīda Nilsone ; no zviedru valodas
tulkojusi Ieva Lešinska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2019. - 335, [1] lpp. - Pirāti ir nolaupījuši Sirī māsu, taču
nevienam nav drosmes stāties pretī pirātu kapteinim Baltgalvim ?
vissaltākajam un ļaunākajam vīram Ledusjūrā. Viņš kuģo apkārt,
zagdams bērnus, un liek tiem vergot savās dimantu raktuvēs. Sirī
uzņemas to, ko neuzdrīkstas neviens pieaugušais: viņa dodas atgūt savu
mazo māsiņu Mikiju. - 4.-6.kl.
Felkere, Anete. Zēns, meitene, internets un gadījums / Anete Felkere,
Andris Marts ; vāka noformējuma autore Lilija Rimicāne ; zīmējumu
autors Māris Baumanis. - Rīga : Avots, 2019. , 2019. - 127, [1] lpp. Romāna notikumi risinās pēc pirmā Kosmiskā sūtņa Kristapa atgriešanās
uz savas dzimtās planētas. Zemes iedzīvotāji, zinot par citu Kosmisko
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civilizāciju eksistenci, sāk gatavoties uzņemšanai Lielajā Kosmiskajā
Brālībā. Lai novērotu kā notiek šī sagatavošanās, uz Zemi no Gulbja
zvaigznāja planētas tiek nosūtīti divi citi novērotāji. Viņus sauc Elza un
Maikls. Šobrīd viņi ir tikai 16 gadus veci pusaudži.
Landara, Ellena R. Lietussargs : fantāzijas žanra stāsts / Ellena R.
Landara ; Agijas Stakas ilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers ; grāmatas
un vāku dizaina autore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - E.R. Landaras fantāzijas žanra stāsts jauniešiem sakņojas japāņu
mitoloģijā un folklorā. Galvenajai varonei Junai Ivanami ir tikai 13 gadu,
un viņa labprāt izbauda elpu aizraujošus un bīstamus piedzīvojumus
grāmatu lappusēs, nevis īstenībā. Taču kādā svelmainā dienā lietus
sezonas vidū, kad lietussargs tiek atstāts mājās, meitene negaidīti iekļūst
dēkā, kuru pati negribot izraisa. Junai ir jādodas dziļi garu pasaulē, ja
vien patiesi vēlas izglābt savus vecākus, kurus viņa var zaudēt pavisam.
Ceļojums izrādās pārpilns ar briesmām un noslēpumiem, tajā Junai
jāsastopas gan ar draudzīgām un izpalīdzīgām būtnēm, gan viltīgiem un
ļauniem radījumiem. - 4.-6.kl.
Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni / Agnese Vanaga ; māksliniece
Līva Ozola ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2019. - 94, [3] lpp. : il. - Čiekurkalna puikas Klāvs un Intars
nejauši sastop plastmasas maisiņu Dusmukuli, kurš izrādās ne tikai dzīvs
un runīgs, bet arī pikts - viņš ir izsviests mēslainē un nu, tāpat kā
neskaitāmi citi maisiņi, bezdarbībā klimst pa ielām, pinas koku zaros un
plunčājas peļķēs. Kā izglābt pasauli no šiem plastmasas huligāniem?. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Kaldmā, Ketlina. Būt sliktai meitenei ir dievīgi : stāsts / Ketlina
Kaldmā ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; ilustrējis Jāns
Rēmuss ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : liels un mazs, 2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Stāsta notikumi risinās ap 1980. gadu. Padomju Igaunijā ir kāds
parasts kolhoza ciemats, ir kartupeļu lauki un cūku kūtis, ir deficīts –
dažādu preču trūkums, un neglītas skolas formas. Tā nav nekāda
memmīšu pasaule - lai šo vietu iepazītu, vajadzīgi rūdīti bērni. Grāmatas
galvenā varone Lī ir 11 gadus veca apsviedīga meitene, kura kopā ar
jaunāko māsu, mazo brāli un draugiem - kaimiņu puikām šajā Igaunijas
lauku nostūrī piedzīvo dažādas dēkas. Bieži vien gājieni uz mežu un pie
upes ir bīstamāki, nekā bērni spēj aptvert, bet pieaugušo tuvumā nav, un
bērni var visu izmēģināt uz savas ādas. Taču pamazām varoņdarbi kļūst
arvien pārgalvīgāki, un arī nepatikšanas ir klāt. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: Halb tüdruk on jumala hea olla.

