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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
ETNOGRĀFIJA.
Uz e-katalogu
Sekaninova, Štepānka. Parasto lietu neparastā vēsture
Rīga : Egmont, 2020. 87,[3] lpp.
ISBN 9789934167799
Anotācija: Apavi ; Slidas ; Lietussargs ; Brilles ; Lelles ; Smaržas ; Rotaļu zirdziņš ;
Tualete ; Zobu suka ; Gulta ; Zeķbikses.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
HRONOLOĢIJA. LAIKA SKAITĪŠANA. KALENDĀRS.

Uz e-katalogu
Veinholda, Angela. Pulkstenis un laiks Rīga : Madris, [2020]. 16 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984314365
Anotācija: Mācāmies pulksteni. Kāpēc ir diena un nakts? Kā saprast pulksteni?
KAs ir digitālais pulkstenis? Kas rāda vispareizāko laiku?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

ZOOLOĢIJA.

Uz e-katalogu
Merca, Laura. Tūkstoš un viens radījums [Rīga] : liels un mazs, [2020]. 57, [3] lpp.
ISBN 9789934574436
Anotācija: Lielformāta bilžu grāmatā "Tūkstoš un viens radījums" Lauras Mercas
izteiksmīgās, neparastās ilustrācijas atklāj dzīvnieku raksturu, paradumus un
enerģiju. Grāmata mudina bērnu uz pārdomām un veicina sarunas par dabas
brīnumiem. Tā adresēta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKTEHNIKA
LOPKOPĪBA. MĀJDZĪVNIEKU UN PUTNU TURĒŠANA, BAROŠANA, IZMANTOŠANA.

Uz e-katalogu
Dzīvnieki laukos Rīga : EGMONT PUBLISHING, 2020. [24] lpp.
ISBN 9789934167980
Anotācija: (Pirmā tikšanās). - Pirmsskolas vecuma bērniem. Lauksaimniecības
dzīvnieki.

Uz e-katalogu
Mājas mīluļi Rīga : EGMONT PUBLISHING, 2020. [24] lpp.
ISBN 9789934167911
Anotācija: (Pirmā tikšanās). - Pirmsskolas vecuma bērniem. Mājdzīvnieki.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Uz e-katalogu
Strelēvica, Daina. Herbe ar lielo cepuri Rīga : Jumava, 2020. 24, [8] lpp.
ISBN 9789934203558
Anotācija: Dainas Strelēvicas grāmatiņa bērniem — saīsināts dramatizēts
variants pēc vācu rakstnieka Otfrīda Preislera darba "Herbe ar lielo cepuri"
motīviem, papildināts ar autores dziesmu tekstiem un Valda Zilvera dziesmu
kompozīcijām, pielikumā CD ar bērnu vokālā ansambļa "Podziņa” iedziedātām
dziemām. Darbā izceltas bērnu audzināšanā tik ļoti nozīmīgās morālās
pamatvērtības — mīlestība un rūpes par savu dzimto vietu, ģimeniskuma un
tuvākā mīlestības tikums, darba tikums, īstas draudzības novērtējums, rūpes par
tiem, kas vientuļi. Ludziņu iespējams iekļaut bērnu pirmsskolas un sākumskolas
mācību programmā. Teātra spēle un dziedāšana ir emocionāli iedarbīgi mācību
līdzekļi. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Pielikumā: 1 skaņu disks. - Luga
pirmsskolas un sākumskolas bērniem pēc Otfrīda Preislera stāsta motīviem ar
Valda Zilvera mūziku -- uz grāmatas pēdējā vāka.
Saturā dziesmiņas: 1. Jaukas dienas rīta dziesmiņa ; 2. Dziesmiņa par drošību
; 3. Pasaulē ejamā dziesmiņa ; 4. Skudru draudīgā dziesmiņa ; 5. Dziesmiņa par
bailēm un plumpaču ; 6. Dziesmiņa par Herbes brīnumaino cepuri ; 7. Dziesmiņa
par mājām.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Uz e-katalogu
Aizraujošie kucēnu stāsti. Rīga : Egmont Publishing, 2020. 70 lpp.
ISBN 9789934168017
Anotācija: Pirmsskolas vecuma bērniem. Saturs: Skaja traucas debesīs ; Kucēni
meklē zeltu ; Gaisa balonu sacīkstes ; Rabla lielā vēlēšanās. Bērnu stāsti.

Uz e-katalogu
Dzīvnieku stāsti. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 301, [3] lpp.
ISBN 9789934168239
Anotācija: Šajā krājumā tevi gaida tikšanās ar jauniem un seniem draugiem Disney studijas animācijas filmu varoņiem. Gatavo brokastis kopā ar žurkulēnu
Remiju, iepazīsties ar pelēna Timotija vecākiem, palīdzi kaķēnam Figaro
atgriezties mājās un piedzīvo vēl daudz citu aizraujošu notikumu kopā ar
jaukajiem dzīvnieciņiem!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturā: Vaiana. Pua un Heihejs ; Aristokaķi. Pārsteiguma balle ; Apburtā
princese. Aurora steidz palīgā ; Pinokio. Figaro brīvsolis ; Koko noslēpums. Dantes
stāsts ; 101 dalmācietis. Supersuns Traipiņš ; Karalis Lauva. Rotaļu stūrītis ;
Zootropole. Nika blēdība ; Ledus sirds. Jaunais draugs ; Gardēdis. Svētku maltīte;

Džungļu grāmata. Prāts un spēks ; Mikijs un draugi. Piena likstas ; Vinnijs Pūks.
Kam tas rūp? Pūkam rūp! ; Dambo. Timotija lielā diena ; Meklējot Doriju. Kurš
vēlas apskāvienu? ; Vaukundze un Klaidulis. Kaķēna glābēji ; Pelnrušķīte. Melnaķa
vanna ; Zaķēni. Rībkājis atrod draugu.

Uz e-katalogu
Troļļi 2. Lielisku stāstu krājums. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 127, [1]
lpp.
ISBN 9789934168246
Anotācija: Sirsnīga tikšanās ar drosmīgo troļļu princesi Popiju, karali
Pepiņu, piesardzīgo Zaru un citiem troļļiem! Izrādās, pasaulē ir vēl citi troļļi
- kopā sešas dažādas ciltis - un katra no tām ir pārņemta ar savu mūzikas
stilu. Mierīga sadzīvošana ir apdraudēta, jo rokertroļļu karaliene Bārba
uzskata, ka visiem troļļiem ir jāļaujas rokam!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Tulkots no angļu valodas. Lielisku stāstu krājums.
Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu kaķi: Jauns pareģojums 2. Mēnesnīca
Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 336 lpp.
ISBN 9789934084669
Anotācija: Ir aizritējis ilgs laiks, kopš seši kaķi devās ceļā, lai glābtu savus
klanus. Tagad viņi atgriežas mājās un kalnos sastop līdz šim nepazītu
savvaļas kaķu cilti ar tumšu noslēpumu... un pareģojumu, kas klanu
kaķiem jāpiepilda. Savukārt mežā Ugunszvaigzne un Lapuķepa ar izbailēm
noraugās Pērkona klana sabrukumā. Trūkst medījuma, kaķi slimo un mirst,
visapkārt valda posts un izmisums. Vai ceļinieki paspēs laikā, lai glābtu
klanus, vai arī ieradīsies par vēlu?. - 7.-9.kl. - Oriģinālnosaukums: Warrior
Cats: The New Prophecy. Moonrise.
2. Mēnesnīca.
Uz e-katalogu
Kastena, Mona. Glābiet mani. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 332, [2] lpp.
ISBN 9789934085734
Anotācija: VIŅI NĀK NO PILNĪGI ATŠĶIRĪGĀM PASAULĒM UN TOMĒR IR KĀ RADĪTI
VIENS OTRAM. Septiņpadsmitgadīgo Rūbiju Bellu absolūti neinteresē nauda,
luksusa lietas, ballītes un ietekme. Kopš viņai piešķirta stipendija mācībām
prestižajā Mekstonholas koledžā, viņas moto ir: Tikai nekrist acīs skolasbiedriem!
Turpretī Džeimsa Boforta – koledžas nekronētā karaļa – dzīve ir viena vienīga
ballīte. Džeimss ir augstprātīgs, bagāts un pievilcīgs, un, protams, viņam nav ne
jausmas par tādas Rūbijas eksistenci. Viņiem abiem nekad nevajadzētu satikties,
tā visiem būtu labāk. Bet kādu dienu Rūbija kļūst par liecinieci kam tādam, ko
viņai nevajadzēja redzēt un kas var sagraut smalkās Bofortu ģimenes prestižu, ja
nonāktu atklātībā. Džeimss nolemj paturēt Rūbiju acīs, lai būtu drošs, ka meitene
neizpļāpāsies... - Romānu triloģija : 1. Glābiet mani 2. Glābiet viņu 3. Glābiet mūs.

Uz e-katalogu
Reidera, Katja. Kad mazajiem zaķēniem ir sāpīte. Rīga : Madris, 2020. 14 lpp.
ISBN 9789984314600
Anotācija: Kā palīdzēt Zaķu ģimenei, kad gan Zaķu mamma, gan Zaķu tētis un arī
mazie Garausītis un Garausīte ir savainojušies? Jautrs mierinājuma stāstiņš
mazajiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Shāpa, Anete. Lampiņa. Rīga : SIA "Jāņa Rozes apgāds", 2020. 319, [1] lpp.
ISBN 9789984237886
Anotācija: Šis ir stāsts par jūru. Par noslēpumainām radībām un mežonīgiem
jūras laupītājiem. Par admirāļa Melno namu, kurā, kā stāsta, mājo briesmonis.
Par pelēku bāku uz mazas saliņas jūrā un par Lampiņu, bākas uzrauga meitu, kas
katru vakaru kāpj sešdesmit vienu pakāpienu augšā bākas tornī, lai iedegtu
gaismu. Par kādu vētrainu nakti, kad ir izbeigušies sērkociņi un viss noiet greizi.
Taču galvenokārt par drosmi un spēju paveikt vairāk, nekā jebkad no sevis esi
gaidījis. - 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un stiprie vikingi. [12.] grām Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2020. 65, [8] lpp.
ISBN 9789984238142
Anotācija: Kokosrieksts, Matilde un Oskars ir gluži vai mēmi no pārsteiguma,
Pūķu salā sastopot īstu vikingu. Viņi iet ar to iepazīties, uz izrādās, ka Gudreds
nemaz nav tik mežonīgs un bīstams, kā varētu domāt, turklāt viņš ir iekūlies
nepatikšanās. Nabadziņš izsēdināts uz salas par to, ka nozadzis vikingu vadoņa
Ērikam zelta dzeramkausu. Taču tā nav taisnība! Kokosrieksts un viņa draugi
nolemj palīdzēt Gudredam un atrast īsto zagli, tāpēc dodas jūrā pakaļ vikingu
kuģim - taisni piedzīvojumiem pretī!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Ziņas
par autoru: [71.] lpp.
[12.] grāmata.
Uz e-katalogu
Lunde, Māja. Pasaulē foršākie bērni. Baisā skatuve. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
207 lpp.
ISBN 9789934088827
Anotācija: “Ir tādi cilvēki, kas ir forši. Piemēram, Markuss. Viņam futbola bumba
klausa labāk par visiem, un viņam ir bedrīte kreisajā vaigā un aizraujoši smiekli.
Un arī Kornēlija ir viena no foršajiem. Viņai ir gari, zīdaini mati, un viņa pārvietojas
it kā atrastos uz skatuves pat dodoties uz tualeti. Un ir tādi, kas ir vēl foršāki! Tādi
kā mēs. Helēna, Alfrēds, Īvans un es. Mēs esam tik forši, ka neviens to vēl nav
sapratis. Bet tas ir tikai laika jautājums. Vismaz Helēna tā saka.” Iepazīstieties ar
pasaulē foršākajiem bērniem! Neapturamā Helēna. Skaistais, bet padumjais
Īvans. Perfektais Alfrēds. Un ļoti garlaicīgā stāstītāja, kuru mēs nevaram šeit
nosaukt vārdā (jo viņa uzskata, ka tas ir pats stulbākais vārds pasaulē). Un šī
grāmata ir par viņiem!. - 4.-6.kl. - Norvēģu Grega dienasgrāmatas versija. . - Ziņas
par autoru: 205. lpp.

Uz e-katalogu
Starobiņeca, Anna. Plēsēja tiesības. 2. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 83, [3] lpp.
ISBN 9789934083211
Anotācija: Blāvs, izplūdis zvēra siluets tumsā. Zvērs piesardzīgi lavās uz vistu kūts
pusi, nolaidis galvu un pieplacis pie zemes, cenzdamies saplūst ar zāli un paša
ēnu, cenzdamies būt nepamanāms. Viņš virzās uz priekšu ātri, taču reizē līgani,
bez liekas steigas. Plēsoņas manieres... Ak, cik labi Policijas Āpsis pazina šo
sapņaino skatienu uz mēnesi pirms zibenīga lēciena – īss, maģisks rituāls, kuru
naktī veic slepkavīgs zvērs. Pieredzes bagāto izmeklētāju Āpsi Vecāko un viņa
palīgu Āpškānu gaida jauns izaicinājums - noziegums, kas pastrādāts tuvīnajā
Medniekciemā... Viltīgas intrigas, samilzis konflikts, negaidīts atrisinājums. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Зверский детектив.
Право хищника. 2.
Uz e-katalogu
Dmuhovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte. 2.grāmata Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
47, [1] lpp.
ISBN 9789934157721
Anotācija: Kāpēc bitei vajadzīgi divi kuņģi? Kāpēc vardes vakaros kurkst un
kvarkšķ? Cik daudz barības vienā dienā apēd slieka? Skudriņa Kāpēcīte šos un vēl
daudzus citus jautājumus noskaidro un pastāsta lasītājiem. Tāpēc “Skudriņa
Kāpēcīte ir ne vien jautra pasaciņa, bet arī izzinoša lasāmviela par dažādu meža
iemītnieku dzīvesveidu. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Skruzdeliukas nežiniukas. 2.grāmata.
Uz e-katalogu
Hietamies, Eve. Tētis diviem. Rīga : Latvijas Mediji, 2020. 477, [3] lpp.
ISBN 9789934157561
Anotācija: Somu rakstnieces un scenāristes Eves Hietamies aizraujošā romāna
par vientuļo tēvu Anti, un viņa dēlu Pāvo “Tētis uz pilnu slodzi” turpinājums “Tētis diviem”. Brīdī, kad vientuļā tēva Anti dzīve beidzot sakārtojusies un Pāvo
ir kļuvis ne vien par prātīgu bērnudārznieku, bet arī pokemonu un rotaļu vāģu
ekspertu, Pasanenu ģimenei uz nenoteiktu laiku pievienojas piecgadniece Tertu,
un abu ikdiena mainās līdz nepazīšanai... - Oriģinālnosaukums: Tarhapäivä.
Uz e-katalogu
Kerenens, Mika. Rēgs uz divriteņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 160 lpp.
ISBN 9789934088407
Anotācija: Gaišā dienas laikā parkā Marijas mammai nolaupa rokassomu. Zaglis
aiztraucas ar divriteni, un viņam nav nevienas atpazīšanas zīmes ne apģērbā, ne
ekipējumā. Izrādās, ka pilsētā pēdējā laikā notikušas daudzas slavenu dizaineru
somu zādzības. Policija jau vairākas reizes ir gandrīz noķērusi noslēpumaino
garnadzi, bet viņš vienmēr parādās un pazūd neizskaidrojamā veidā – kā rēgs.
Marija kopā ar slepenās biedrības “Bibļuks” detektīviem cenšas atmaskot
ļaundari. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Simuka, Salla. Ieslēdz gaismu! Izslēdz gaismu! Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 75, [1]
lpp., 67, [1] lpp.
ISBN 9789934088629
Anotācija: Stāstu krājumā "Ieslēdz gaismu! Izslēdz gaismu!", kas lasāms no abām
grāmatas pusēm, ir apkopoti desmit skaisti un desmit šausmīgi stāsti, kuri veido
spoguļattēlu, aizraujošā veidā atspoguļojot cits citu, un notikumi tajos atainoti
no dažādiem skatpunktiem. Lasītājs var izvēlēties, kuru stāstu lasīt vispirms, kā
arī mainīt secību pēc saviem ieskatiem. Grāmatā ir apkopoti stāsti par gados
jauniem cilvēkiem, par pirmo mīlestību, par sevis izzināšanu, par to, ka vienu un
to pašu situāciju cilvēki var izdzīvot pavisam atšķirīgi. - Abpusēji lasāms izdevums,
atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.
Saturā: Ieslēdz gaismu! : skaisti stāstiņi ; Izslēdz gaismu! : šausmīgi stāstiņi.

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

