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1 FILOZOFIJA
PSIHOLOĢIJA.

Uz e-katalogu
Čepmens, Gerijs. 5 mīlestības valodas pusaudžiem. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].
235 lpp.
ISBN 9789934068638
Anotācija: Tīņa vecumā bērna pasaule pilnībā mainās. Stabilitāti šajā
trauksmainajā laikā pusaudzis var gūt, vienīgi apzinoties, ka vecāki viņu joprojām
mīl. Taču - uzmanību, vecāki! Pusaudži jāmīl citādi nekā bērni. Oriģinālnosaukums: The 5 love languages of teenagers.
Saturs: Saprast mūsu pusaudžus ; Galvenais: vecāku mīlestība ; Pirmā mīlestības
valoda: apliecinājuma vārdi ; Otrā mīlestības valoda: pieskāriens ; Trešā
mīlestības valoda: saturīgi kopā pavadīts laiks ; Ceturtā mīlestības valoda:
praktiskā palīdzība ; Piektā mīlestības valoda: dāvanas ; Atklāt pusaudža galveno
mīlestības valodu ; Mīlestība un alkas pēc neatkarības ; Mīlestība un vajadzība
pēc atbildības ; Mīlēt, kad pusaudzis kļūdās ; Epilogs ; Piezīmes ; Piecu mīlestības
valodu tests pusaudžiem.

Uz e-katalogu
Rībela, Dorisa. Nobijušies, dusmīgi, laimīgi. Rīga : Madris, [2020]. 16
nenumurētas lpp.
ISBN 9789984315324
Anotācija: Izzinoša grāmata bērniem par emocijām. Kāpēc mums dažreiz vajag
raudāt? Kas ir labs noskaņojums? Kāpēc tu dažreiz esi dusmīgs? Kādas ir
visskaistākās sajūtas?. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANĀS. AUDZINĀŠANA. BRĪVAIS LAIKS.

Uz e-katalogu
Garnett, Jaye. Lodziņu grāmata Mūū. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 12
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934168192
Anotācija: Paver atlokus un iepazīsti lauku sētas iemītniekus!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Montgomerija, Hedviga. Vecāku maģija. Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. 182, [2] lpp.
ISBN 9789934081866
Anotācija: Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Kā radīt viņā drošības izjūtu un veselīgu
pašapziņu? Un kā tikt galā ar visām bērna emocijām, kas nāk pār vecāku galvu?
Kādas kļūdas vecāki pieļauj visbiežāk, un kā no tām izvairīties? Norvēģu
psiholoģes Hedvigas Montgomerijas grāmata kalpos gan kā ceļvedis strīdos un
konfliktos, gan kā mudinājums palūkoties uz savu bērnības pieredzi, lai saprastu,
kā jūsu neapzinātās emocionālās reakcijas ietekmē attiecības ar bērnu. "Vecāku
maģija" ir praktiska, gudra un viegli lasāma grāmata, kura palīdzēs piedzīvot
prieku, ko sniedz tuvas attiecības ar bērnu visas dzīves garumā. Oriģinālnosaukums: Foreldremagi. - ''Vecāku maģija''- pirmais izdevums piecu
grāmatu sērijā--uz grāmatas pēdējā vāka.

Uz e-katalogu
Peppa Pig. Pirmie vārdi. Rīga : Egmont Publishing, 2020. 8 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934167775
Anotācija: Pirmsskolas vecuma bērniem. - "Based on the TV series Peppa Pig.
Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker"--Iespiedziņās.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
MATEMĀTIKA

Uz e-katalogu
Cipari. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 8 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934167782
Anotācija: Pirmsskolas vecuma bērniem. Cipari un skaitļi. Saskaitīšana. Darbi
bērniem. Cietlapu grāmatas.

VIDES AIZSARDZĪBA. VIDES PIESĀRŅOJUMS. CILVĒKA EKOLOĢIJA.

Uz e-katalogu
Bedojēra, Kamila de la. Glābsim Zemi! Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 31 lpp.
ISBN 9789934085598
Anotācija: Vai Tev ir daudz neparastu jautājumu? Šajā grāmatā ir milzums
aizrujošu atbilžu! Jautrie zīmējumi un neparastie fakti palīdzēs tev saprast, cik
vajadzīga un patiešām apbrīnojama spēj būt mūsu planētas aizsardzība. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

ZOOLOĢIJA.

Uz e-katalogu
Bedojēra, Kamila de la. Dzīvnieki. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 31 lpp.
ISBN 9789934085581
Anotācija: Šajā grāmatā ir milzums aizraujošu atbilžu! Dzīvespriecīgie
zīmējumi un pārsteidzošie teksti atklāj apbrīnojamas un patiesi dīvainas
lietas par savvaļas dzīvniekim. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Animals. Curious Questions & Answers about.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKTEHNIKA
BIŠKOPĪBA. BIŠKOPĪBAS PRODUKTI.

Uz e-katalogu
Kērnija, Hilarija. Bites. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 223 lpp.
ISBN 9789934087868
Anotācija: Bites uz Zemes parādījās ļoti sen - pirms 130 miljoniem gadu. Jau kopš
dinozauru laikiem šīs mazās radības jo braši lidinās pa evolūcijas ceļu, un
rezultātā pašlaik uz mūsu planētas ir 20 000 bišu sugu. Atklāj šo apbrīnojamo
kukaiņu stāstu un kļūsti par bišu aktīvistu. Grāmatā viegli uztveramā veidā
aplūkotas dažādas tēmas - no evolūcijas, anatomijas un komunikācijas līdz
medum, bišu turēšanai un aizsardzībai. Tādēļ tā lieliski noderēs visiem
interesentiem - gan prasmīgiem biškopjiem, gan dabas un bišu entuziastiem. Oriģinālnosaukums: The Little Book of Bees.

8 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Kalna, Ziedīte. Ūriņš [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2020. 71 lpp.
ISBN 9789934587382
Anotācija: Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Grāmatiņa ar ļoti bagātīgu valodu
un palielākiem burtiem, lai mazajiem lasītājiem vai gados vecākiem priekšā
lasītājiem būtu vieglāk.

Uz e-katalogu
Ņečajevs, Andrejs. Dienas nebaltās un baltās. [Rīga] : Iedvesmas grāmata,
[2020]. 194 lpp.
ISBN 9789934550393
Anotācija: Ievadā autors saka: "Es priecājos, ka tu noliki malā planšeti un atvēri Grāmatu! Mazais, zilais ekrāns ir vajadzīgs, tur šaubu nav, bet grāmata - tā runās
ar tevi. Grāmata, tā ir kā dzīvs cilvēks, viņa tevi gaidīs! Ja kopā ar grāmatu tu
varēsi pasmieties, kopā skumt, kaut ko pārdomāt, tad grāmata nebūs velti
rakstīta". - 4.-6.klase.

Uz e-katalogu
Kravale, Dace. Dorabellas istaba. Rīga : liels un mazs, 2020. 52, [3] lpp.
ISBN 9789934574290
Anotācija: Dorabellas istabas iemītnieks prot runāt un atklāj Dorabellai savu
izcelsmi un piedzīvojumus, bet viņa labprāt zīmē to portretus. Kad sagaidīti
Ziemassvētki un ciemos ierodas krustmāte, mākslas izstāžu kuratore, Dorabellas
istaba pārvēršas par labāko Ziemassvētku dāvanu meitenei un visiem viņas
draugiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Bērnu grāmatu izdevniecība “Liels
un mazs” laiž klajā ilustrētu stāstu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
“Dorabellas istaba”, ar kuru bērnu literatūrā debitē Dace Kravale. Autori daudzi
pazīst kā aizrautīgu mūzikas pedagoģi. Grāmatas krāšņās ilustrācijas veidojusi
Vivianna Maria Stanislavska.

Uz e-katalogu
Pujāts, Marts. Ej nu ej. Rīga : Liels un mazs, 2020. 51 lpp.
ISBN 9789934574443
Anotācija: Bērnu dzeja, latviešu.

Uz e-katalogu
Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni. Draugs pazudis. Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2020]. 99, [4] lpp.
ISBN 9789984238197
Anotācija: Vai atceraties brāļus Klāvu un Intaru, kas sadraudzējās ar plastmasas
maisiņu Dusmukuli un kopā mēģināja glābt pasauli no piesārņojuma? Nu viņu
draugs ir pazudis. Kur? Vai viņš atradīsies? Kādi vēl pasaules glābšanas plāni
zēniem padomā? Un vai viņi tiks galā ar Čiekurkalna nešpetno puišeļu bandu?. Jaunākā skolas vecuma bērniem. Draugs pazudis.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Banānu svētki. Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 15, [1] lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes.
ISBN 9789934168284
Anotācija: Klāt lielie banānu svētki, bet pērtiķi nozaguši visus gardos augļus!
Varenie putni steidz izplest spārnus. Vai viņiem izdosies apturēt palaidņus un
izglābt svētkus?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas. - Ar
uzlīmēm--uz pirmā vāka.

Uz e-katalogu
Harmss, Daniils. Ļoti briesmīgs notikums. [Rīga] : liels un mazs, 2020. 78, [1] lpp.
ISBN 9789934574450
Anotācija: Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Pēcvārds bērniem un vecākiem:
78.-[79.] lpp.

Uz e-katalogu
Kestere, Ulrika. Ezītis un lielā oga. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 24 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934088056
Anotācija: Ezītis ir atradis lielu, skaistu, sulīgu un smaržīgu kazeni. Taču, pirms
viņš paspēj to nogaršot, uzrodas vārna un skaļā balsī ķērc, ka milzu kazene
vispirms taču ir jānofotografē. Katram dzīvniekam ir savs viedoklis par to, kas
jādara ar tik brīnišķīgu ogu. Skaisti ilustrēts stāsts par māku paļauties uz sevi. Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Miedziņpasakas. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 96 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934086625
Anotācija: Ieritinies gultiņā, lasi miedziņpasakas un priecājies par skaistajiem
zīmējumiem. Jaukie, sirdi aizkustinošie, maiguma un mīlestības pilnie stāstiņi
iepriecinās mazuli katru vakaru pirms gulētiešanas. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Penipārkere, Sāra. Pakss. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 279, [1] lpp.
ISBN 9789934086243
Anotācija: Pīters un Pakss ir bijuši nešķirami, kopš zēns izglāba lapsēnu un
aiznesa mājās. Taču kādu dienu notiek neiespējamais: Pītera tēvs dodas karā un
liek palaist lapsu savvaļā. Nonācis sava vectēva mājās trīssimt jūdžu attālumā,
Pīters saprot, ka neatrodas tur, kur viņam vajadzētu būt, - līdzās Paksam.
Mīlestības, uzticības un skumju mudināts, zēns dodas ceļā, lai atrastu lapsu un
abi atkal būtu kopā. Tikmēr Pakss neatlaidīgi gaida savu zēnu, iekuldamies
dažādos piedzīvojumos un atklādams daudz jauna... - 4.-6.kl.

Uz e-katalogu
Pilkijs, Deivs. Dogmens. 5. grāmata Dogmens blusu valdnieks. Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. 251 lpp.
ISBN 9789934086168
Anotācija: Mūsu draugi Džordžs un Herolds ir radījuši kārtējo superīgo komiksu.
Iepazīsties ar Ruksi, Īgnuli un Dulli – slaveno blusu trijotni! Izrādās, ka Pītijam ar
šiem puišiem ir veci rēķini. Ļaundari ir gatavi atriebties. Nepalaid garām varonīgo
robokauju!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - "SIA Koka namiņa komiksi"-Titullapā. 5. grāmata. Dogmens blusu valdnieks.

Uz e-katalogu
Rauda, Pireta. Kā izglābt mazītiņo Mammu. Rīga : liels un mazs, 2020. 113, [1]
lpp.
ISBN 9789934574474
Anotācija: Igauņu autores Piretas Raudas grāmatā “Kā izglābt mazītiņo mammu”,
kas adresēta pamatskolas vecuma bērniem, galvenais varonis ir Sanders, kāds
parasts zēns, kurš divatā ar mammu dzīvo netālu no liela parka četrstāvu nama
pirmajā stāvā. Kā daudziem zēniem, arī Sanderam patīk futbols un šokolādes
saldējums, un svētdienās ilgi gulēt. Arī Sandera mamma ir pavisam parasta, taču
tikai līdz dienai, kad sarūk maziņa kā legovīriņš. Tad sākas savādi notikumi, kuros
piedalās ne tikai Sanders un mamma, bet arī klaiņojošais suns Neris, neredzamais
zēns Aksels, daudzpusīgais tēvocis Allans un rotaļu lāčus mīlošu dāmu klubiņš. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Roulinga, Dž. K. Harijs. Poters un Uguns biķeris. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 767,
[1] lpp.
ISBN 9789934086212
Anotācija: Cūkkārpas raganības un burvestību arodskolā notiks Trejburvju
turnīrs. Tajā drīkst pieteikties tikai burvji, kas sasnieguši septiņpadsmit gadu
vecumu, taču Harijs tik un tā sapņo, ka viņš varētu šai sacensībā uzvarēt. Tad visu
svēto dienas priekšvakarā, kad Uguns biķeris izvēlas skolu pārstāvjus, kas
piedalīsies turnīrā, Harijs pārsteigts atklāj, ka maģiskais kauss izvēlējies arī viņu.
Viņam būs jātiek galā ar patiešām bīstamiem uzdevumiem, pūķiem un tumšajiem
burvjiem, bet ar savu labāko draugu Rona un Hermiones palīdzību viņš,
iespējams, šajos pārbaudījumos izdzīvos. - 7.-9.kl.

Uz e-katalogu
Tītinens, Esko-Peka. Mīļās egles azotē. Rīga : Alis, [2020]. 25 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934504419
Anotācija: Kādu rītu zaķu meitene Mazā Zīle uz ciema ceļa satiek
vecmāmiņu Martu. Martai līdzi ir īsts dārgums – no mammasmammas
saglabāts simtgadīgs ieraugs, no kā viņa katru sestdienu ir cepusi
rupjmaizi. Zīle sadraudzējas ar Martu un drīz vien uzzina, kā no maza var

izaugt liels un cik daudz var paveikt kopā. Kad maizes smarža izplatās
pasaulē, uz dzīvi ciemā pārceļas jauni iemītnieki. Un tad izrādās, ka mums
visiem ir daudz kopīgi darāmā, kas sagādā prieku!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Uz e-katalogu
Vigāna, Delfīne de. Lojalitātes. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. 160 lpp.
ISBN 9789983238135
Anotācija: Trīspadsmitgadīgajam Teo un viņa draugam Matisam ir noslēpums.
Abu skolotājai Elēnai ir aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet centieni par katru
cenu atklāt patiesību atmodina pašas pagātnes rēgus. Matisa māte Sesila nejauši
atklāj vīra datorā ko tādu, kas liek apšaubīt, vai viņa savu dzīvesbiedru jelkad ir
līdz galam iepazinusi... Šis četrbalsīgais stāstījums par atkarību un pienākumu
sarežģīto tīklu savijas ap lasītāju arvien ciešāk, vēstot par vientulības šaubām,
noklusēto realitāti un to, cik bīstama mēdz būt lojalitāte. - Oriģinālnosaukums:
Les Loyautes. - Grāmata par klusēšanu un par to, uz ko gatavi bērni, lai pasargātu
vecākus -- uz pēdējā vāka.

Uz e-katalogu
Zīgners, Ingo. Mazais Pūķis Kokosrieksts ceļo apkārt pasaulei. [10.] grām Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 102, [3] lpp.
ISBN 9789984237527
Anotācija: Mazais pūķis Kokosrieksts un viņa draugi Oskars un Matilde ir ļoti
populāri bērnu grāmatu tēli gan dzimtajā Vācijā, gan daudzās pasaules valstīs, arī
Latvijā. Šis ir jau desmitais stāsts par mazā pūķa piedzīvojumiem, kas iztulkots
latviešu valodā. Un – jā, lai gan filmas nosaukumā pūķis nez kādēļ nodēvēts par
Kokosiņu, arī tās pamatā ir stāsti par Kokosrieksta piedzīvojumiem, tātad viņš ir
arī kinozvaigzne! Stāsts sākas visnotaļ satraucoši – Kokosrieksta draugu Oskaru
nolaupījis neģēlis murks, un dzeloņcūka Matilde ir nozudusi kopā ar viņiem. Par
laimi, Kokosrieksta rīcībā ir vēstule ar svarīgām norādēm, tāpēc var sākties
pakaļdzīšanās – lai glābtu draugu, pūķītim nāksies apceļot teju visu pasauli. Vai
viņam izdosies atbrīvot Oskaru no murka nagiem?. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
[10.] grāmata.

Uz e-katalogu
Žutaute, Lina. Kika Mika un draudzības slota. Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
36 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934087196
Anotācija: Kikai Mikai ļoti patīk pilsētas parkā. Tur viņa tiekas ar draugiem
Annu un Jonu. Kopā viņi spēlē pasaulē interesantāko spēli “Kurš pirmais?”.
Nav taču nekā jaukāka kā pirmajam ielēkt šūpolēs, tikt visaugstāk un skriet
visātrāk! Bet… vai tiešām? Kādu dienu rotaļājoties, Kika Mika, Anna un
Jons nomaldās un iepazīstas ar noslēpumainu parka iedzīvotāju. Bērniem
nākas izturēt īstu DRAUDZĪBAS pārbaudījumu. Kas draudzībā ir svarīgāks –
pārspēt draugus vai kaut ko darīt kopā ar tiem?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Uz e-katalogu
Бойе, Кирсте.н Тайна на улице Чаек. Москва : Эксмо, 2020. 144 с.
ISBN 9785041044930
Anotācija: Книги о счастливом детстве. (Дети с улицы Чаек). - 4.-6.klase.
Bērnu stāsti, vācu.

Uz e-katalogu
Волков, Александр. Волшебник Изумрудного города. Москва : Росмэн,
2019. 192 с
ISBN 9785353091523
Anotācija: сказочная повесть Александра Мелентьевича Волкова,
написанная в 1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена
Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» с некоторыми
изменениямию

Uz e-katalogu
Востоков, Станислав. Брат-юннат. Москва : Белая Ворона, 2017. 104 с.
ISBN 9785906640826
Anotācija: В этой юмористической повести Станислав Востоков рассказывает
о том, как начиналась его карьера натуралиста в 90-е годы. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Лагеркранц, Русе. Моя счастливая жизнь. Москва : КомпасГид, 2020. 136 с.
ISBN 9785000836736
Anotācija: Дюнне - самая обычная девочка. Она живёт в Швеции, учится в
первом классе, ей очень нравится школа, и у неё, как у любой девочки , есть
лучшая подружка... - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Нортон, Мэри. Добывайки в поле. Москва : Эксмо, 2019. 240 с.
ISBN 9785040911622
Anotācija: Добывайки Куранты ищут себе новое жилище. А смогут ли они
прожить на открытом воздухе, например в барсучьей норе или... в старом
башмаке?. - 4.-6.klase.

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

