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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA.

Uz e-katalogu
Pelītes Paulas bilžu vārdnīca. Rīga : Egmont Publishing, 2020. 14 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934168741
Anotācija: Jaukajā bilžu vārdnīcā ietverts vairāk nekā 200 objektu. Tā radīta, lai
kopīgi uzspēlētu spēli "Kas tas ir?", un drīz vien bērniņš pratīs nosaukt attēlotās
būtnes un priekšmetus. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Viss ap mani. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 1 kārba.
ISBN 9789934086779
Anotācija: Pētot jaukos attēlus un izrunājot to nosaukumus, bērns apgūs
jaunus vārdus un attīstīs uztveres spējas. Mazo bibliotēku visur var ņemt
līdzi, jo tai ir ērts iesaiņojums. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Komplektā
8 grāmatiņas: Rotaļlietas ; Mājas ; Vannas istaba ; Dzīvnieciņi ; Pārtika ;
Dzērieni ; Gimene ; Apģērbs un apavi.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
MATEMĀTIKAS UN DABASZINĀTŅU VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

Uz e-katalogu
Stjuarts, Kolins. Visuma valoda. [Rīga[ : Jāņa Rozes apgāds, 2020. 76, [1] lpp.
ISBN 9789984238012
Anotācija: Matemātika ir mums visapkārt – to var ieraudzīt gan atomos un bišu
veidotajās šūnās, gan planētu kustībā kosmosā. Skaitļu, simbolu un formulu valoda
Visumam liek tikšķēt kā neredzamam pulkstenim. Šis ceļojums ļaus iepazīt dabas unikālo
ģeometriju un labāk saprast mūsdienu brīnumainos tehnoloģiju sasniegumus. Kas ir
fraktāļi? Kāda saistība ir cikādēm un pirmskaitļiem? Kāpēc daži atomi līdzinās vampīriem?
Te atrodamas atbildes uz daudziem jautājumiem. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The
Language of Universe.
Saturā: Visuma valoda ; Skaitļi un vēsture ; Matemātika dabā ; Fizika, ķīmija un
inženierzinātnes ; Kosmoss ; Tehnoloģijas.

FIZIKA

Uz e-katalogu
Stjuarts, Kolins. Gaismas ātrumā. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. 77 lpp.
ISBN 9789984238074
Anotācija: Vizuāls ceļojums fizikas pasaulē, kas atklāj milzum daudz noslēpumu,
ļauj iztēloties infraskaņas un ultraskaņas, izprast gaismas ātrumu un aplūkot
kosmosa brīnumus. Kā funkcionē mūsu Visums? Kas ir elektrība un magnētisms?
Kā izskatās atoma iekšienē? Kādēļ debesis ir zilas? Iepazīstot fizikas
likumsakarības, ir iespējams labāk izprast pasauli un sevi. - 4.-6.kl.
Saturā: Fizika ; Skaņa ; Gaisma un krāsa ; Izplatījums.

PALEONTOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Marija, Lilija. Dinosaurium. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. 95, [1] lpp.
ISBN 9789984238036
Anotācija: Laipni lūgti Dinosaurium! Šis muzejs ir vienmēr atvērts un var lepoties
ar izcilāko mezozoja ēras rāpuļu kolekciju pasaulē, sākot no augumā sīkajiem
plēsējiem troodontiem līdz pat gigantiskajiem augēdājiem titanozauriem. Kā
dinozauri radušies, kā attīstījušies un kāpēc izzuduši no Zemes virsas? Kāpēc
vieniem bijušas spalvas, bet citiem dzelkšņi? Kuri no dinozauriem lidojuši un
dējuši olas, bet kuri bijuši kanibāli? Iepazīstiet dinozauru laikmetu visa tā
diženumā!. - Rādītājs: 94.-95. lpp.

ZOOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Dzīvnieki. Rīga : Egmont Publishing, 2020. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934168291
Anotācija: Rosības pilnajās lappusēs meklē vardes, pingvīnus, krokodilus, lāčus
un vēl citas radības. Tad pacel atlokus un uzzini intresantus faktus par dažādiem
dzīvnieku pasaules iemītniekiem!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - "50 dzīvas
radības un interesanti fakti zem atlokiem" -- uz vāka.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

Uz e-katalogu
Braiena, Lara. Uzņēmējdarbība iesācējiem. Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. 127 lpp.
ISBN 9789934080456
Anotācija: Kā uzsākt uzņēmējdarbību? Kāpēc daļa uzņēmumu bankrotē? Kas
jāzina par nodokļiem? Kā iekļauties tirgū? Kā kļūt par miljardieri? Uz šiem un
daudziem citiem jautājumiem atbildes radīsi jaunajā ar piemēriem un
ilustrācijām bagātajā izdevumā "Uzņēmējdarbība iesācējiem". Atklāj, kādas
pamazināšanas nepieciešamas, lai dibinātu savu uzņēmumu! Noskaidro, kā rast
ideju uzņēmumam, kā apsteigt konkurentus un rīkoties ar naudu! Uzzini, kā
uzņēmumi iekļaujas pasaulē: lasi par piesārņojumu, vispasaules piegādes ķēdēm,
procentu likmēm un atbalsta sistēmām!. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Business
for Beginners. - Rādītājs: 125.-127. lpp.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA

Uz e-katalogu
Krists, Andreass. Krāsu mācība. Zvaigzne ABC, 2015. 171 lpp.
ISBN 9789934053597
Anotācija: Grāmata aicina lasītāju doties līdzi aizraujošā ceļojumā mākslas
pasaulē un uzzināt, kas ir krāsa, iepazīties ar ievērojamu mākslinieku darbiem,
noskaidrot vēl nezināmo par krāsu mijiedarbību un krāsu sistēmu, mācīties krāsu
valodu, kā arī vēl daudz ko citu. Bagātīgi ilustrētais izdevums noderēs skolēniem,
skolotājiem, mākslas skolu audzēkņiem un augstskolu studentiem, mākslas
studiju dalībniekiem, kā arī visiem, kurus interesē māksla un radošas izpausmes.
- Oriģ. nos.: Farbenlehre. Bilderwelten und die Magie der Farben.

MŪZIKA

Uz e-katalogu
García, Eliseo. Orķestris lai skan! Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 28 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934089350
Anotācija: Martas ģimenei pieder mūzikas instrumentu veikals. Pie meitenes
ciemos atnākuši draugi, jo vēlas nodibināt orķestri. Kurš instruments piestāvētu
Laurai? Vai kāds spēlēs arī klavieres? Un kurš būs orķestra diriģents? Lasi stāstu
un, piespiežot skaņas simbolus grāmatas lappusēs, uzzini, kā skan dažādi mūzikas
instrumenti!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmatai pievienota melodijas
atskaņošanas ierīce.

SARĪKOJUMI. DEJAS. ROTAĻAS. SAISTOŠĀ ZINĀTNE

Uz e-katalogu
101 lielisks zinātnes eksperiments. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 207, [1] lpp.
ISBN 9789934086595
Anotācija: Uzzini, kā ar ikdienišķiem priekšmetiem un vielām var veikt
pārsteidzošus eksperimentus, kas izbrīnīs un sajūsminās tavus draugus.
Šajā grāmatā ir simtu viens lielisks eksperiments topošajiem ģēnijiem. - 4.6.kl. - Oriģinālnosaukums: 101 Cool Science Experiments.
Saturā: Gaidi un vēro ; Puto, plūst un beržas ; Dzīve lietu pasaulē ;
Gravitācija ; Karstas lietas ; Zvaigznītes acīs ; Zinātnes sknas ; Ķermeņa
zinātne ; Galīgi slapjš ; Ēdamā zinātne ; Zem spiediena ; Nieka lieta ; Kādas
ir tavas sajūtas? ; Spēles ar gaisu ; Apgaismības pieredze ; Vai zini, kas ir
vats?.
Uz e-katalogu
Tremeins, Džons. Burvju triki. Zvaigzne ABC, 2016. 120 lpp.
ISBN 9789934046926
Anotācija: Iemācies vairāk nekā 60 triku! Katrs trika demonstrēšanas
posms ir izskaidrots soli pa solim un ilustrēts ar attēliem. Grāmatā arī
slavenu iluzionistu biogrāfijas un sniegti vērtīgi padomi, kā kļūt par īstu
burvju mākslinieku. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Magic Made Easy. - "Soli pa solim
atklāj skaitļu un papīra triku un maģisko ilūziju noslēpumus!" -- uz pirmā
vāka.
Saturā: Veiklie triki. Maģiskās ilūzijas. Triki ar papīru. Skaitļu triki.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bērziņa, Ērika. Mammas dzejoļi. [Rīga] : Liels un mazs, 2020. 54, [1] lpp.
ISBN 9789934574498
Anotācija: Krājums veidojies kā poētiski vērojumi par attiecībām kuplā
ģimenē, izmantojot gan bērnu, gan vecāku skatapunktus, lai radītu dzīvu
ģimenes kopības izjūtu. Savā ziņā tā ir ģimenes dienasgrāmata, bērni
dzimst, aug, veidojas savstarpējās attiecības, tiek piepildīta, atklāta un
aizvien paplašināta viņu pasaule. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Garā pupa. [Rīga] : Ascendum, 2020. 222, [1] lpp.
ISBN 9789934879548
Anotācija: Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem 2020 / sastādītāja un
redaktore, komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas:
Aleksandra Runde ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - [Rīga] : Ascendum,
2020. - [Rīga] : Dardedze. , ©2020. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. Grāmatā publicēti 55 jauni mūsdienu autoru dzejoļi, kā arī atdzejojumi
bērniem, 71 pašu bērnu rakstīts dzejolis, luga un gan labi zināma, gan
piemirsta bērnu dzejas klasika. - Autori: Uldis Auseklis, Eduards Aivars,
Andris Akmentiņš, Ineta Atpile-Jugane, Arnolds Auziņš, Indra BrūvereDaruliene, Māra Cielēna, Baiba Damberga, Dagnija Dreika, Kirils Ēcis, Inga
Gaile, Evija Gulbe, Mirdza Kerliņa, Juris Kronbergs, Maija Laukmane, Andra
Manfelde, Vidvuds Medenis, Marija Luīze Meļķe, Līga A. Neilande,
Vladimirs Novikovs, Inese Paklone, Marts Pujāts, Valdis Rūmnieks, Māris
Salējs, Ieva Samauska, Gunta Šnipke, Sandra Vensko, Kārlis Vērdiņš, Arvis
Viguls, Lote Vilma Vītiņa, Inese Zandere, Māris Rungulis, Fricis Bārda,
Leons Paegle, Dzidra Rinkule-Zemzare, Māris Čaklais, Jūlijs Dievkociņš,
Rainis, Jāzeps Osmanis, Laimonis Kamara, Vitauts Ļūdēns, Jānis Breicis,
Ojārs Vācietis, Valdis Lukss, Aivars Neibarts, Leons Briedis, Ērika Bērziņa,
Jānis Baltvilks, Juris Italo Veitners, Anna Belkovska u.c. . - Septītā atjaunotā
dzejas gadagrāmata "Garā pupa".
Uz e-katalogu
Gulbe, Evija. Lilallā un viņas pigoriņi. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. 61, [3] lpp.
ISBN 9789934055560
Anotācija: Vairāk par visu pasaulē brālis un māsa gaida tikšanos ar Lilallā. Viņa
prot vārīt pārsteidzoši iedarbīgu miega zapti, spēlē futbolu ar lecīgo kazu Īrisu un
apspriež teātra izrādes ar inteliģento sesku Hopkinsu. Sirsnīgi un mazliet
nebēdnīgi ilustrētajā grāmatā ir piecpadsmit stāsti par mazo pigoriņu (mazbērnu)
viesošanos pie omītes Lilallā. Grāmatai pievienots CD ar 15 dziesmām un to
fonogrammām, kā arī nošu grāmatiņa. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - [1.]

CD: Evijas Gulbes dzejoļu motīvi ; Anitas Rezevskas mūzika ; Lindas Lošinas
ilustrācija ; koncertgrupa Pigoriņi ; Big Al & The Jokers -- [2.] Lilallā un viņas
pigoriņi : dziesmas / Evijas Gulbes dzejoļu motīvi ; Anitas Rezevskas mūzika ;
Lindas Lošinas vāka zīmējums ; Raita Aukšmuksta un Edgara Beļicka aranžējums
; Eduarda Fiskoviča nošu salikums. - Kopā ar grāmatu: CD ar Anitas Rezevskas
dziesmām un fonogrammām ; Nošu grāmata ar pavadījuma harmoniju akordiem.

Uz e-katalogu
Jotkus, Nansija. Sniegavīrs. [Rīga] : [Nansija Jotkus], 2020. 32, [5] lpp
ISBN 9789934231612
Anotācija: Bērnu grāmata par to, kā, kliedējot garlaicību, brālis ar māsu piedzīvo
brīnumu, savā pagalmā uzveļot sniegavīru. Grāmata tiem, kuri tikko iemācījušies
lasīt. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Osmanis, Jāzeps. Mani mīļie. [Rīga] : Jaspids, 2020. 43, [5] lpp.
ISBN 9789934815478
Anotācija: Lasītāji pazīst J. Osmani kā daudzu bērnu dzejas grāmatu un citu
literāru darbu autoru. Daudzi nezina, ka rakstnieks daudz laika pavadīja arī pie
molberta. Gleznu motīvi izvēlēti šīs grāmatas ilustrācijai. Grāmata stāsta par
mūsu mīļajiem, ar kuriem mostamies, pavadām laiku, ar kuriem saista mūsu
ikdiena. Iepazīsimies arī ar dzejnieka uzticamo pavadoni - brūno taksi Rūdi. Starp
dzejas rindām ieritinājusies arī baltā kaķenīte Mikija. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Paklone, Inese. Latvijas dzimšanas dienas sala. Rīga : Pētergailis, 2020. 36, [4]
lpp.
ISBN 9789984335254
Anotācija: Ineses Paklones grāmatā ‘’Latvijas dzimšanas dienas sala” mēs varam
sastapt jau iepriekšējās grāmatās ‘’Ziemassvētku zāģītis’’ un ‘’Cīņas olu
Lieldienas’’ iepazīto ģimeni – vecvecākus, vecākus un bērnus – Ingu un Pauli.
Šoreiz grāmatā tiek meklēta dāvana, ko uzdāvināt Latvijai dzimšanas dienā.
Ģimene nolemj, ka Latvijai ir jāuzdāvina kaut kas, kā tai nav – salu jūrā. Latvijai ir
gara un daudzveidīga jūras robeža, taču nav nevienas salas, taču ģimenei ir
dažādas idejas un plāni, kā šo salu vai salas iegūt. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem
Uz e-katalogu
Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi un Imperators. 5.grāmata [Rīga] : Valters un
Rapa, 2015. 502, [2] lpp.
ISBN 9789984805870
Anotācija: Dienvidjūrā atkal viss ir lieliski. Tirgoņi burā savās vajadzībās un
mežonīgie pīrāgi viņus pa laikam aplaupa. Cīņas ar spūņiem un pildītajiem
pipariem pamazām aizmirstas. Viss ir tik mierīgi, ka Dienvidjūrā atgriežas pat
kāpostu pīrāgu noskrandušās laivas no tālās Sibērijas. Bet tad Magoņu Rituļa
veikalā izbeidzas magoņu sēkliņās. Neparastā kārtā vairs nepienāk neviena
magoņu karavāna no Austrumu zemēm. Magoņmaizīte un Eklērs dodas ceļojumā

pa magoņu tirdzniecības ceļu, lai noskaidrotu, kas ir par iemeslu magoņu
piegādes pārtraukumam. Taču drīz vien abi ceļotāji pazūd bez vēsts. No viņiem
vairs nepienāk nekādas ziņas un, lai gan paiet ilgs laiks, Magoņmaizīte un Eklērs
neatgriežas. Magoņmaizītes vecāki uztver to dažādi. Magoņu Ritulis kļūst bažīgs,
bet māte, Vīnes Štrūdele, neuztraucas. Beidzot mazais pelmenis Otto izlemj
doties ekspedīcijā, lai noskaidrotu, kas noticis ar draugiem. Viņam līdzi dodas
sausiņš Juniors un, visai negribīgi, baltmaizes Radziņš. - 4.-6.kl. - "Piektā grāmata
- titullapā".
5.grāmata.

Uz e-katalogu
Roziņa, Beatrise. Panda un mērkaķēns Lū. Valmiera : BeBody, 2017. 71
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934192630
Anotācija: Grāmatā ievietotas pamācošas pasaciņas par mazās, biklās pandas un
viņas jaunā drauga - drosmīgā mērkaķēna Lū piedzīvojumiem bērnudārzā. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmatā iekļauts: dzīvnieku apraksti, krāsojamās
lapas un galda spēle.

Uz e-katalogu
Sammuta, Katrīne. Pino un Maksis vieni mājās. [Jūrmala] : Biedrība
"Kronenbergs un Draugi", 2020. 47 lpp.
ISBN 9789934892103
Anotācija: Kurš gan Luksemburgā nepazīst Pino? Ja ne personiski, tad noteikti
par viņu ir dzirdējuši kādu nebēdnīgu nostāstu. Tagad Pino un viņa drauga Makša
piedzīvojumus Katrīne Sammuta, kas mācās Luksemburgas Eiropas skolā, un
slavenais bērnu grāmatu rakstnieks Juris Zvirgzdiņš ir aprakstījuši grāmatā "Pino
un Maksis vieni majās". Stāstu ilustrējusi Gundega Āboliņa, Jūrmalas Mākslas
skolas audzēkne. Pasaka par kaķa un suņa gaitām ir labestīgs stāsts, kurā netrūkst
piedzīvojumu un izbaiļu. Jā, interesanti, ko gan dzīvnieki dara, kamēr saimnieki
ceļo?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Šulce, Dzintra. Rižiks. [Baldone] : Unda, 2019. 157, [2] lpp.
ISBN 9789984989778
Anotācija: Siltie stāsti - tie ir stāsti par notikumiem, reāliem un mistiskiem, par
redzamo un sajūtamo, stāsti par dzīvniekiem, viņu likteņiem un dvēselēm, stāsti
arī par vērtībām, stāsti ar labām izskaņām. Autore notikumus pagriež tā, lai
lasītājam saglabājas miers un ticība, lai viņam paliek iespēja izlemt, kā pats
rīkotos, un lai viņam būtu spēks un prāts savas vēlmes īstenot.
Klibais ; Dzeltenais grābeklītis ; Grāfienes māja ; Advokāts no Dieva ; Kaķe Puķe ;
Aizlūgums ; Baltā vijole ; Caurlaide uz sapņiem ; Plaisa ; Zemeņu lauks ; Raganas
māja ; Ielūgums uz vārdadienu ; Čūskuvecene ; Atslēga ; Zaļā istaba ; Regis ; Viena
diena ; Rekss ; Sapņu dārzs ; Dāvana ; Rižiks.

Uz e-katalogu
Valtere, Inese. Pasakas ģimenei turpinās....[Stopiņi] : [Inese Valtere], 2019. 48
lpp.
ISBN 9789934199769
Anotācija: Stāstnieces Ineses Valteres otrā grāmata „Pasakas ģimenei turpinās"
aizvedīs mazos lasītājus ceļojumā pa dažādām galaktikām, planētām un zemēm,
ļaus iepazīt bardakiešus un mollīšus, dažādas princeses, prinčus un karaļus,
skaistās planētas Roze iedzīvotājus zibsnīšus un sirsnīgo citplanētieti Bruno.
Grāmatā atrodamie jautājumi un uzdevumi nostiprinās lasītprasmi un
stāstītprasmi, ļaus iejusties autores radītajā pasaku pasaulē un rosinās attīstīt
savu stāstnieka un mākslinieka talantu. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Vinogradova, Laura. Mežpasakas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 42, [2] lpp.
ISBN 9789934081859
Anotācija: Laura Vinogradova kopā ar Ievu Ozolu turpina stāstus par zaļā, varenā,
dzīvā meža iemītniekiem. "Mežpasakas" atklāj vissvarīgākās dzīves vērtības.
Skaistais, veiklais Zalktēns ar Vecā Āpša palīdzību saņem atklāsmi, ka spēj paveikt
neskaitāmas lietas tieši tāpēc, ka ir čūskulēns - rāpulis, nevis četrkājainis vai
divkājainis. Stirnu meitenes Luīze un Mūna izdibina, ka par dejotprasmi būtiskāka
ir spēja piedot un ka Mīlestībai nav noteikumu un ierobežojumu. Pasaku
vēstījums iekrāsots sirsnīgā, gaišā un teiksmainā noskaņā, netrūkst arī humora. Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zēriete, Inita. Pasakas par gadalaikiem. Rīga : Avots, [2020]. 74, [2] lpp.
ISBN 9789934590139
Anotācija: Šīs pasakas ļauj bērnam iepazīt visa gada ritējumu, saskatīt
skaistumu dabā dažādos gadalaikos un ļauj novērtēt patiesu draudzību.
Galvenais varonis ir Pēterītis, mazs zēns, kurš dodas izzināt un iepazīt
gadalaikus. Mazos lasītājus pārsteigs Pētera tikšanās un draudzība ar
Ziemu, Pavasari, Vasaru un Rudeni, kuri arī atklāj savus noslēpumus. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Aizraujoši stāsti zēniem. Rīga : Egmont Publishing, 2020. 63 lpp.
ISBN 9789934168109
Anotācija: Šis burvīgo stāstu krājums ar brīnišķīgām ilustrācijām palīdzēs attīstīt
iztēli, papildinās vārdu krājumu un iedvesmos bērnus pašus ķerties pie lasīšanas!.
- Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.

Uz e-katalogu
Burvīgi stāsti meitenēm. Rīga : Egmont Publishing, 2020. 64 lpp.
ISBN 9789934168116
Anotācija: Šis burvīgo stāstu krājums ar brīnišķīgām ilustrācijām palīdzēs
attīstīt iztēli, papildinās vārdu krājumu un iedvesmos bērnus pašus ķerties
pie lasīšanas!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
Uz e-katalogu
Berga, Estere van den. Aijā žūžū, kukainīši! Rīga : Latvijas Mediji, 2020. [25] lpp.
ISBN 9789934157929
Anotācija: Kriksis ir slepenais superaģents, gulēšanas inspektors. Pirms doties pie
miera, viņš pārliecinās, vai visi kukaiņu viesnīcas iemītnieki ir gatavi miedziņam.
Jautra grāmata par pirmsmiega rituāliem, piemērota mazajām miega micēm no
3 gadu vecuma. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Kerenens, Mika. Armando. Rīga : Pētergailis, 2020. 53, [2] lpp.
ISBN 9789984335230
Anotācija: Armando ir pirmklasnieks, kurš vairāk par visu pasaulē vēlas spēlēt
futbolu. Zēna izskats atšķiras no skolasbiedriem, tāpēc ar viņu neviens negrib
draudzēties. Stāsts atklāj ar kādām grūtībām un izaicinājumiem būs jāsastopas
Armando, ceļā uz jauniem draugiem un iedzīvošanos jaunajā skolā. Armando
futbola spēles talants ir iedzimts, jo pat čiekura spārdīšana viņam padodas ļoti
prasmīgi un futboliski. Argentīna ir pasaules slavenāko futbolistu dzimtene, kurā
ir dzimuši daudzi talantīgi futbolisti -Lionels Mesi, Djego Maradona un citi, kuru
gaitām seko miljoniem futbola fanu visā pasaulē. Armando futbolista talants ļauj
viņam iegūt draugus Tallinas skolā un “atkausē” dažkārt tik atturīgo klases biedru
sirdis, jo īpaši meiteņu, daloties ar tango deju soļu noslēpumiem. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Manu brīnišķīgo pasaku krājums. Rīga : Egmont Publishing, 2020. 96 lpp.
ISBN 9789934167522
Anotācija: Iekārtojies ērtāk un iegrimsti vilinošajā pasaku pasaulē! Vienpadsmit
klasisku, brīnišķīgi ilustrētu pasaku pārstāsti mudinās vismazākos lasītājus ne reizi
vien kopā ar Džeku kāpt garajā pupā, ballē satikt Pelnrušķīti, Zeltmatītes
pavadībā viesoties lāču namiņā un piedzīvot vēl daudz ko citu. - Pirmskolas
vecuma bērniem.
Saturā: Skaistule un briesmonis ; Runcis zābakos ; Mazā nāriņa ; Salātlapiņa ;
Pelnrušķīte ; Zeltmatīte un trīs lāči ; Džeks un garā pupa ; Varžu princis ; Piparkūku
vīriņš ; Ansītis un Grietiņa ; Sniegbaltīte.

Uz e-katalogu
Pepa sastop Ziemassvētku vecīti. Rīga : Egmont Publishing, 2020. 32
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934168666
Anotācija: Pepas bērnudārza grupiņa iestudē svētku ludziņu. Cūciņa ielūdz arī
Ziemassvētku vecīti, bet viņam ir tik daudz darba! Par laimi, īpašais viesis pagūst
ierasties tieši laikā!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas. "This book is based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville
Astley and Mark Baker"--Iespiedziņās.

Uz e-katalogu
Roulinga, Dž. K. Kalambols laiku lokos. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 128 lpp.
ISBN 9789934089527
Anotācija: Ja kādreiz esi gudrojis, no kurienes radies zelta zibsnis, kā tapa
āmurgalvas un kāpēc uz Klingtonas “Klaidoņu” formastērpa ir attēlots gaļas cirvis,
tev jāizlasa KALAMBOLS LAIKU LOKOS. - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Rūšifte, Kristina. Visi skaitās. [Rīga] : Liels un mazs, 2020. 59 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934574504
Anotācija: Šī ir skaitāma un skatāma grāmata, kurā tu vari skaitīt cilvēkus, sekot
tiem, just līdzi un vērot, kā savijas viņu gaitas. Daudz lielu un mazu noslēpumu
šeit gaida katru, kam piemīt zinātkāre un ass skatiens. Un, ja ieskatīsies īpaši
vērīgi, tu varbūt atradīsi arī pats sevi!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Štorms, Teodors. Ņiprais Ķipars. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 23 nenumurētas lpp
ISBN 9789934073892
Anotācija: Ņiprajam Ķiparam nav miera pat naktī, un viņš savā gultiņā uz iteņiem
dodas ceļojumā vecā labā Mēness pavadībā... - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un vampīrdēka. [14.] grām Rīga
: Jāņa Rozes apgāds, 2020. 65, [8] lpp.
ISBN 9789984238326
Anotācija: Mazais pūķis Kokosrieksts un viņa draudzene Matilde nespēj
noticēt: Pūķu salā ir uzradies vampīrs, kas naktīs lidinās apkārt, iedvešot
visiem bailes. Kas negantelim te darāms? Vai Durberts grib sakost pūķus,
lai pārvērstu viņus par vampīriem? Par laimi, Kokosriekstam dūšas
netrūkst, un viņš dodas meklēt mazo asinssūcēju, lai parunātu ar viņu kādu
biezāku vārdu. Vai Kokosriekstam izdosies atklāt vampīra noslēpumu?

Vācu rakstnieka Ingo Zīgnera iztēlē tapusī un paša autora ilustrētā
grāmatu sērija par mazo pūķīti Kokosriekstu jau gadiem ilgi skubina lasīt
par arvien jauniem pūķēna un viņa draugu piedzīvojumiem. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Ziņas par autoru: [71.] lpp.
[14.] grāmata.
Uz e-katalogu
Žutaute, Lina. Nekārtības rūķītis un negaidītais viesis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.
32 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934085604
Anotācija: Namiņā uz Mēness mierīgi dzīvoja Nekārtības rūķītis. Viņš sapņoja
saldus sapnīšus SAVĀ gultiņā, labprāt mazgājās SAVĀ vannā, gatavoja SEV
brokastis un pieskatīja SAVU briesmoni Sliņķi Piņķi. Taču kādu dienu rūķīša mājās
uzradās mucis un sagrieza ierasto dzīvi kājām gaisā. Un tagad rūķītim nākas dalīt
ar viesi ne tikai vannu, virtuvi un gultu, bet arī SAVUS labākos draugus. Jauns
Nekārtības rūķīša stāsts par to, ka dalīties ir daudz jaukāk nekā visu paturēt tikai
sev. Kopā lasāma pasaka kļūst interesantāka, un kopā apēdamas maizītes - daudz
garšīgākas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Netvarkos
nykštukas ir netikėtas svečias.
DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Uz e-katalogu
Jotkus, Nansija. The Snowman. [Rīga] : [Nansija Jotkus], 2020. 32, [5] lpp.
ISBN 9789934231629
Anotācija: Bērnu grāmata par to, kā, kliedējot garlaicību, brālis ar māsu piedzīvo
brīnumu, savā pagalmā uzveļot sniegavīru. Grāmata tiem, kuri tikko iemācījušies
lasīt.

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

