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Fārvels, Niks. Minecraft : Sarkanakmens rokasgrāmata / Niks
Fārvels ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. - Rīga :
Egmont, [2014]. - 79 lpp. : il. - Rokasgrāmatas pirmajā daļā
izklāstīti sarkanakmens darbības pamatprincipi. Otrā daļa
iedvesmos izmantot jauniegūtās zināšanas grūtāku izaicinājumu
pārvarēšanai, savukārt pēdējā daļa sniedz ieskatu citu spēlētāju
fantastiskajos izgudrojumos, īsi paskaidrojot, kā tie darbojas. - 4.6.kl. - Oriģ. nos.: Minecraft : The Official Redstone Handbook.
Saturs: Darbības principi ; Grūtāki izaicinājumi ; Spēlētāju
meistardarbi.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159

Breta, Regīna. Esi brīnums! : 50 iedvesmojošas mācības, kā
padarīt neiespējamo iespējamu / Regīna Breta ; no angļu valodas
tulkojusi Sintija Zariņa ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore
Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (Poligrāfists). - 304
lpp. ; 20 cm. - Šajā grāmatā talantīgā stāstniece Regīna Breta
piedāvā 50 iedvesmojošas mācības, kas var kļūt par īstu
modinātājzvanu - MOSTIES, CELIES un DZĪVO! Iedvesmu
esejām viņa smēlusies gan savā pieredzē, gan ieklausoties
daudzajos cilvēkos, kurus sastapusi žurnālistes darbā. Katra eseja ir
tikai pāris lappušu gara, taču tajās ir daudz vieduma, enerģijas,
drosmes un asprātības, ka vienaldzīgs nepaliks neviens. - Oriģ.
nos.: Be the miracle!.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
373

Sudare, Inese. Uzdevumi mazajiem : (praktiskie darbi: ar šķērēm,
ar līmi, ar zīmuļiem) / grāmatas autore, māksliniece Inese Sudare. Mārupe : Drukātava, c2014. - 61 lpp. : il. ; 30 cm. - Grāmata
domāta mazajiem māksliniekiem no 3 līdz 7 gadu vecumam.
Grāmatā apkopoti četrdesmit pieci uzdevumi. Kāds no
pieaugušajiem (vecāki, skolotāji un citi) var palīdzēt mazajam
māksliniekam veikt jebkuru uzdevumu, veidot darbiņus no papīra -
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gan kastītes, gan apsveikumus, gan krāsojamos, gan dekoratīvos
darbiņus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. . - "3-7 gadiem"--Uz vāka.
Kraukle, Daina. Ornaments : ceļvedis latvisko zīmju pasaulē /
Daina Kraukle ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece Ausma
Auziņa ; Vitas Lēnertes vāka un maketa dizains ; fotogrāfs Vilnis
Kozlovskis. - 2., pārstrādātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2014 (PNB Print). - 40 lpp. : il. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 40. lpp. D. Kraukles grāmata palīdzēs ielūkoties latviešu tautas mākslā,
mācīties atklāt ornamenta simbolisko nozīmi un ikdienā izmantot
latvisko zīmju spēku. Izdevums noderēs, lai izprastu latvisko
dzīvesziņu, apgūtu zīmju valodu un saprastu latviešu tautas
pastāvēšanas stipros pamatus. - Izmantoti materiāli no Latvijas
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājumiem.
Nadziņa, Valija. Etnogrāfiskais ornaments / Valija Nadziņa ;
māksl. Skaidrīte Vītola ; red. Gundega Rudzīte ; Ojāra Griķa krāsu
foto ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]
(Jelgavas tipogrāfija). - 23, [1] lpp. : il. - (Latviešu etnogrāfiskais
mantojums ; 2). - Pieredzes bagātā pedagoģe un izcilā latviešu
ornamenta pārzinātāja, rokdarbniece V. Nadziņa grāmatā
iepazīstina ar latviešu ornamentiem, to veidošanas likumībām, kā
arī sniedz ieskatu rakstu sacerēšanā. Jebkurš raksts, ornaments
simboliski atklāj mūsu tautas pasaules uztveri. Lai nezustu šī tautas
dzīvesziņa, saglabāsim tradīcijas un mācīsimies izmantot
etnogrāfiskos ornamentus arī mūsdienās.
Saturā: Par rotāšanu. Rakstīdama kreklu šuvu. Latviešu
etnogrāfiskais ornaments. Ornamenta kompozīcijas veidi.
Klausāmpasakas [skaņu ieraksts] / stāsta Jaunā Rīgas teātra aktieri ;
ieraksta rež. Māra Ķimele. - Rīga : Jaunais Rīgas teātris ;
Swedbank ; Ziedot.LV, 2014. - 2 skaņu diski. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Saturs:1. Kunga mantinieks / latviešu tautas pasaka, stāsta
Vilis Daudziņš. Meitene no dzērvju ligzdas / japāņu tautas pasaka,
stāsta Jana Čivzele. Sliņķa laime / angļu tautas pasaka, stāsta Ivars
Krasts. Savādais briedis / latviešu tautas pasaka, stāsta Sandra
Kļaviņa. Vīrs par velna kalpu / latviešu tautas pasaka, stāsta Gatis
Gāga. Vīrs sievas darbos / latviešu tautas pasaka, stāsta Ģirts
Krūmiņš. Bagātais gliemezis / japāņu tautas pasaka, stāsta Inga
Alsiņa-Lasmane. Kaķēns un gailītis / lietuviešu tautas pasaka,
stāsta Jevgēnijs Isajevs. Lupstainītis / lietuviešu tautas pasaka,
stāsta Iveta Pole. Vecīša cimdiņš / latviešu tautas pasaka, stāta
Varis Piņķis. Sigo pie brūnās lācenes / indiāņu pasaka, stāsta Maija
Apine. 2.Zemenītes sniegā / japāņu tautas pasaka, stāsta Elita
Kļaviņa. Bramīns un viņa skolnieks / indiešu tautas pasaka, stāsta
Andis Strods. Stipro sakāve un vājo uzvara / indiešu tautas pasaka,
stāsta Māra Ķimele. Zaķis Žakurs / abhāzu tautas pasaka, stāsta
Edgars Samītis. Kraukļa skola / latviešu tautas pasaka, stāsta Guna
Zariņa. Zirneklis un muša / latviešu tautas pasaka, stāsta Kaspars
Znotiņš. Burvju dzirnaviņas / latviešu tautas pasaka, stāsta Baiba
Broka. Laime, prāts un bagātība / balkānu tautas pasaka, stāsta
Liena Šmukste. Labais ūdens / baltkrievu tautas pasaka, stāsta
Andris Keišs. Gudrā meita / izraēļu tautas pasaka, stāsta Kristīne
Krūze. Brīnuma stabulītes / latviešu tautas pasaka, stāsta Regīna
Razuma. Kazi - tiesa, kazi - meli? / sāmu tautas pasaka, stāsta
Gundars Āboliņš.
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Lielā pasaku grāmata : latviešu tautas pasakas un teikas /
sastādījusi Kristīne Skrīvele ; māksliniece Agija Staka ; redaktore
Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 152 lpp. : krās. il. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Trīs vēlēšanās : latviešu tautas pasakas / mākslinieki Dzintra
Aulmane, Vita Lēnerte, Ieva Maurīte, Astrīda Meiere, Gundega
Muzikante, Agija Staka, Ints Vilcāns ; Māras Alševskas dizains ;
redaktore Māra Rune. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 95,
[1] lpp. : il. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturs: Trīs vēlēšanās. Zelta bārda. Meli bez gala. Lācis un
pele. Pateicīgie kustoņi. Tā ''viduvējā''. Gudrais puika. Kalns, augot
atveries!. Varde par palīgu. Bārenīte un mātesmeita. Trīs vēja
mezgli. Ezis un zaķis. Eža kažociņš. Vecais zirgs. Viszinis. Nabaga
vīra nelaime. Galdaut, klājies!. Vīra lidojums ar zosīm. Garā pupa.
Lielā zivs. Sala derības ar zaķi. Trīs atbildes. Gudrais muļķītis.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES
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Bauere, Vera. Dzīvnieku atlants bērniem : sugas, dzīvotnes,
izplatība / Vera Bauere ; no angļu valodas tulkojusi Elīna
Menžinska ; Reinera Cīgera ilustrācijas. - Rīga : Madris, [2015]. 43, [1] lpp. : il., kartes. - Šī grāmata aicina bērnus doties aizraujošā
ceļojumā uz dzīvnieku pasauli. Piecpadsmit krāsainās kartēs var
iepazīt konkrētu valstu un kontinentu dzīvnieku daudzveidību.
Kartes papildina faktiem bagāts un interesants stāstījums par
reģiona ainavu un klimatu, tiek nosauktas raksturīgākās dzīvotnes
(sugai piemērots apgabals visā dzīves laikā) un to galvenie
iemītnieki.Turklāt ir uzzīmēti dažādi zemeslodes dzīvnieki, kuru
nosaukumi pievienoti katrai kartei. Papildus ilustrācijas izceļ kādus
īpašus dzīvniekus un sniedz informāciju par tiem. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Iepazīsti dzīvniekus : fakti un joki ; jautājumi un atbildes ; spēles
un uzdevumi / teksts Sophie Dauvois ; ilustrācijas: Alex Barrow ...
[u.c.] ; vāka dizains Rebecca Anne Louise Watson ; no angļu
valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2015
(Ķīna : Imago). - 63, [1] lpp. : il. ; 33 cm. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: My animal book. - "Sagatavojis OKIDO mākslu un zinātnes žurnāls bērniem"--Iespiedziņās.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
61

Grēnemeiers, Dītrihs. Mazais dakterītis / Dītrihs Grēnemeiers ;
Pētera Folperta ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sandra Skuja
; redaktore Lilita Vīksna. - Rīga : SIA "Biznesa augstskola Turība",
2014. - 359, [1] lpp. : il. - Medicīnisko terminu skaidrojošā
vārdnīca: 353.- 355. lpp. . - Jēdzienu, tēmu reģistrs: 356.- 359. lpp. Grāmatas autors vēlas uzrunāt jaunās lasītājas un lasītājus,
iepazīstinot viņus ar cilvēka ķermeņa noslēpumiem un izskaidrojot,
ko katrs pats var darīt, lai būtu vesels un prastu pareizi izmantot
medicīnas sasniegumus. Interesantos attēlos parādīts mūsu fiziskā
ķermeņa iekšējais skaistums. Grāmata ir neparastas fantastikas un
populārzinātniskas rokasgrāmatas sajaukums. Galvenais varonis ir
mazais dakterītis - zēns vārdā Nanolino. Viņam ir dzīvesgudra
vecmāmiņa, kurai krājumā ir daudz tradicionālu recepšu un

613

62

641.5

641.5

7
8

padomu. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Der Kleine Medicus.
Gritšneidere, Katrīna. Veselīgi ēšanas paradumi : ēdīsim pareizi
un ar baudu! / Katrīna Gritšneidere ; no vācu valodas tulkojusi Irīda
Miska. - [Rīga] : J.L.V., 2014. - 125, [2] lpp. : il. ; 21 cm. (Ģimenes ABC). - Sabalansēts uzturs ir veselīga dzīvesveida
pamats. Šajā rokasgrāmatā apkopotas dažādas dzīves atziņas par
veselīgu un pareizu uzturu un sniegti padomi, kā to var viegli ieviest
ikdienā. Vienkāršas receptes atvieglos veselīgas dzīves uzsākšanu.
Daudz dažādu padomu un noderīgas informācijas, kā arī īpaši
pielikumi, piemēram, par augu izcelsmes uzturvielām, pareizu
šķidrumu apjomu vai grilēšanu ar baudu. - Oriģ. nos.: Gesunde
Ernährung. - Alfabētiskais rādītājs: [126.] lpp.
Kincela, Karolīna. Vai tu zini, kā darbojas pasaule? : ikdienas
noslēpumu vienkāršs skaidrojums / Karolīnas Kincelas teksts ;
Katlēnes Rihteres ilustrācijas ; tulkotāja Anna Kuzina. - Rīga :
Madris, [2014]. - 160 lpp. : il. ; 29 cm. - Rādītājs: 158.-159. lpp. Vai tu zini, kā darbojas pasaule? Mūsu ikdiena ir pilna
apbrīnojamām lietām, kas mums liekas pašas par sevi saprotamas.
Taču kā tās īsti darbojas un kādas noslēpumainas norises notiek? Šī
grāmata tev atklās ikdienas noslēpumus un visu vienkārši izskaidros
ar daudzām jautrām ilustrācijām. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Oriģ. nos.: Weißt du, wie die Welt funktioniert?. - "Ar testu
jaunajiem pasaules atklājējiem"--Uz vāka.
Gardēžu atlants : 52 valstis vairāk nekā 130 kārumu eksotiskas
receptes / tekstus rakstīja Maris Pruuli ; attēlus zīmēja Regina LukkToompere ; tekstus tulkoja Ieva Spolīte-Jansone. - Tallina : REGIO,
2014 (Tartu : Print Best). - 136 lpp. : il., kartes. - Gardēžu atlantā
atradīsi daudz interesanta par dažādu zemju konfektēm un
kārumiem. Stāstīsim par Beļģijas šokolādēm Godiva un Guylian,
Austrijas slavenajām Mocarta konfektēm, Latvijas biezpiena sieriņu
Kārums, par tiramisu un Pavlovas kūkām, ēdamiem kukaiņiem,
Kinder Surprise, Spunk un Kalev konfektēm, kā arī daudziem
citiem saldumiem. Kopīgi apceļosim 52 valstis. Atlantā atradīsi arī
receptes, tās palīdzēs dažādos pasaules kārumus Tev pašam
pagatavot. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Maiasmoka atlas. - Indekss: 132.136. lpp.
Kēniga, Ira. Saldas un sāļas plātsmaizes / Ira Kēniga ; Čandimas
Soisas fotogrāfijas ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : J.L.V., c2014. - 86,
[2] lpp. : il. ; 22 cm. - Grāmatā atradīsiet 40 gardas plātsmaižu
receptes jebkurai gaumei un jebkuram gadījumam. - Oriģ. nos.:
Frisch vom Blech. - Recepšu rādītājs: 86.-[87.] lpp.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
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Gumiju prieki : rokdarbi, projekti, fakti un spēles / tulkojusi Diāna
Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa ; fotografējusi Amanda
Formaro. - [Rīga] : Egmont, 2014 (Iespiests Ķīnā). - 71, [1] lpp. :
il. - Vai gribi uzzināt, kā iespējams izmantot gumijas? Jauno,
radošo projektu grāmata parādīs, cik viegli var pagatavot aproces,
jostas, rakstāmlietu trauciņus, mūzikas instrumentus, veikt
zinātniskus eksperimentus, darināt mākslas darbus un darīt vēl
daudz ko citu. Simtiem ieteikumu radošām nodarbēm! Sarūpē
gumijas un ķerie pie darba. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Folka, Signe. 29 lietas savam priekam : vienkārši pagatavojamas
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un skaistas mājlietas / Signe Folka ; māksliniece Ilze Ramane ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Irīda Miska
; Gvido Kajons, fotoattēli. - Rīga : Lauku Avīze, [2014] (Rēzekne :
Latgales druka). - 87 lpp. : il. ; 22 cm. - Autore piedāvā iespēju soli
pa solim veidot jaunas lietas no vecām, priekšmetus no dabā
atrastiem materiāliem, kā arī sīkus un jaukus, bet noderīgus niekus
mājas dzīvei un svētkiem - vāzes, paklājus, lampas kupolus, čības,
paliktņus, pakaramos, dekorus un glezniņas, Adventes kalendāru,
Lieldienu olu trauku un daudz citu lietu.
Vindberga, Ilze. Raibu raibi akmentiņi : iedvesmojoša grāmata
par akmeņu krāsošanu / Ilze Vindberga, teksts un foto ; Vitas
Lēnertes vāka un maketa dizains ; redaktore Ilze Sausiņa. – Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). – 40, [4] lpp. : il. –
(Veiklo pirkstiņu skola). – Aizraujošas idejas, kā košās krāsās
nokrāsot akmentiņus un kā tos pēc tam lietderīgi izmantot. Lieliski
padomi, kā izgatavot asprātīgas un oriģinālas dāvanas draugiem, un
ieteikumi, kā, piemēram, pārsteigt un iepriecināt mammu ‘’Mātes
dienā’’ un tēti ‘’Tēva dienā’’, kā paša spēkiem izveidot spēli,
darināt rotaļlietu, izgatavot košu dekoru dārzam vai mīļu nieciņu
rakstāmgalda izdaiļošanai. Grāmata noderēs visai ģimenei, lai kopā
interesanti pavadītu laiku. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Ādamsone, Dzintra. Dziedātprieks [notis] : dziesmas un rotaļas
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Dzintra Ādamsone ;
vāka dizains Jānis Liepiņš. – Rīga : RaKa, 2015. – 82 lpp. : notis,
il. – Grāmatā apkopotas autores komponētās dziesmas pirmsskolas
un sākumskolas vecuma bērniem. Dažas no tām papildina arī
rotaļas, bet grāmatas noslēguma daļā atrodamas pasaku lugas, kuras
var izspēlēt ar dziesmu palīdzību. – 2012. gadā autore saņēmusi
Martas Rinkas gada balvu par ieguldījumu irmskolā.
Saturā: Pavasara saulītē. Par prieku saulītei. Spīdi nu, saulīte.
Pļavā. Māmiņa – saulīte. Ļoti gribu samīļot. Aiju dziesmiņa.
Māmiņai un tētim. Mīļuma dziesmiņa. Baltie zobiņi. Dejojam! Nāc
ar mani spēlēties. Kāda kuram dziesmiņa. Varde. Lācītis. Reiz uz
ceļa. Satikšanās. Dzīve mežā. Es nopļāvu plašu lauku. Rudzu
maize. Cepu un vāru. Rudenī. Brīnumkatliņš. Rudens vīriņš.
Sēņošanas prieks. Krāsainās lapas. Mana pilsēta. Latvija saule.
Mana Latvija. Daugava un Gauja. Instrumentu kaste. Ritma
improvizācija. Rūķu orķestris. Meistars ziemeļvējš. Ziemiņa. Mīļā,
zaļā eglīte. Sniega mākonītis. Saturā: Pasaku luga dziesmās
“Dzintara meklētājs”. Pasaku luga dziesmās “Zeltmatīte un trīs
lāči”. Pasaku luga dziesmās “Septiņi kazlēni un vilks”. Pasaku luga
dziesmās “Brēmenes muzikanti”. Pasaku luga dziesmās “Lielīgā
pele”. Pasaku luga dziesmās “Lapsēna draudzība”. Pasaku luga
dziesmās “Kā Ņauva meklēja draugu”.
Punkstiņš, Uldis. Lielā ķeza : [dzeja, dziesmas] / Ulda Punkstiņa
teksts, mūzika ; Daigas Mickēvičas ilustrācijas ; aranžējums,
pavadījumi un skaņu ieraksts Guntars Mucenieks ; dzied Uldis un
Anna Paula Punkstiņi. – [Rīga] : Drukātava, 2014. – 43 lpp., 28
lpp. : il. + Pielikumā “Vardulēna nošu burtnīciņa’’ + 1 CD. –
Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Izdevums galvenokārt adresēts
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, viņu vecākiem un
skolotājiem. Dziesmās, asprātīgos tekstos un jaukos, krāsainos
zīmējumos šī grāmata māca saudzīgu un atbildīgu attieksmi pret
dabu un kopdarba nozīmi. Dzejas stāstījums atskaņās un dziesmu
teksti mazo lasītāju / klausītāju rosinās ieklausīties vārdu spēlē,

793.7

9
81

attīstot ritma izjūtu, valodas veiklību un labskanību. Izdevumā
ietilpst arī CD ar 11 oriģināldziesmām un to fonogrammām,
atsevišķā burtnīcā – dziesmu nošu pieraksts un akordi.
Saturs: Vardulēns Vāks. Osta. Dzirnavas. Bebra kungs. Akva
Parks. Lielā ķeza. Bēdas. Tīrelis- netīrelis. Zilā mēslu bambāle.
Nāc talkā!. Lietus!.
Grāmata spicprātim : prāta spēles / sastādījusi Inta Kalniņa ;
redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieciskā izveide: Svens Neilands.
– Rīga : Avots, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). – 159 lpp. : il. ;
21 cm. – Grāmatā iekļautie prāta vingrinājumi paredzēti dažāda
vecuma «zinīšiem» – topošajiem matemātiķiem, izgudrotājiem,
zinātniekiem... Uzdevumi ir dažādas grūtības pakāpes, kas ļaus to
risināšanā iesaistīties arī vecākajiem brāļiem un māsām. Pareizās
atbildes rodamas grāmatas beigās. – 4.-6.kl.
VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA
Žizņevska, Tamāra. Mācies valodas un izzini pasauli! : latviešu –
русский – English – Deutsch valodas vārdnīca / Tamāra Žizņevska,
Iveta Kļaviņa, Gita Andersone ; redaktore Indra Putre. – Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). – 64 lpp. : il. ;
27 cm. – Grāmata noderēs gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kas
vēlas apgūt citas valodas. Bagātīgais attēlu klāsts grāmatā palīdzēs
saprast un viegli iegaumēt ikdienā lietojamus vārdus latviešu,
krievu, angļu un vācu valodā, kā arī iepazīstinās ar apkārtējo
pasauli. Grāmata ir ērta un praktiski lietojama. Tā ir veidota,
ievērojot vārdnīcas principu, tādēļ gandrīz visi vārdi doti vienskaitlī.
– Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Teksts paralēli latviešu, krievu,
angļu un vācu valodā. – “Vairāk nekā 2000 vārdu. Vairāk nekā 400
krāsainu attēlu”–Uz vāka.
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Apšeniece, Leontīne, 1939-. Puika un Niķis : [dzejoļi pirmsskolas
vecuma bērniem] / Leontīne Apšeniece ; māksliniece Dina Ābele. –
[Rīga] : Valters un Rapa, ©2015. – 31, [1] lpp. : il. ; 24 cm. – L.
Apšenieces dzejoļos puika ir liels palaidnis un nebēdnis. Niķis
aicina viņu darīt nedarbus un dauzīties. Tomēr puika dabū mācību
un saprot, ka ar tādu draugu kā Niķis var atkal tikt ķezā. –
Pirmsskolas vecuma bērniem.
Auseklis, Uldis, 1941-. Bante un tante : jauni dzejoļi bērniem /
Uldis Auseklis ; māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane. – Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). – 72 lpp. : il. ; 23 cm. – Dzejnieka U. Ausekļa
dzejoļu krājums akcentē ģimenes lomu bērna ētiskajā un estētiskajā
pasaules skatījumā un izjūtā, ļauj runāt par garīgām vērtībām,
akcentē patriotismu. Lasītājs iepazīs un izjutīs visas raibās pasaules
dzīvībiņas mainīgajā gadalaiku ritumā. Dzejoļos U. Auseklis ir it kā
tāds pats un reizē cits. – Pirmsskolas vecuma bērniem.
Bībers, Hartmūts. Man jau ir 3 gadi : spēlējies, mācies un izzini /
Hartmūts Bībers ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Ikale. – Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, c2014. (Ķīna). – [14] lpp. : il. ; 24 cm. –
Zaķēns Jēcis jau prot patstāvīgi apģērbties, iet uz podiņa, skaitīt līdz
pieci, ievērot luksofora gaismas. Vai arī jūsu mazulis to prot?
Paslēptie priekšmeti, sižetiskie attēli un burtu spēle šajā grāmatā
aicina izzināt pasauli un apgūt daudz jauna rotaļās un draudzīgās
sarunās. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Aprakstīts pēc vāka.
Cielēna, Māra, 1954-. Nāriņas pidžama : [dzejolīši] / Māra
Cielēna ; zīmējumi Ilze Dambe. - Rīga : Lietusdārzs, SIA, [2015]
(Green Print). - 16 lpp. : il. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Dzejolīši cilvēku, milžu un nāru bērniem--uz grāmatas pēdējā vāka.
Čuba, Natālija. Plaukstiņas : 1-3 gadi : grāmata pašiem
mazākajiem / Natālija Čuba ; no krievu valodas tulkojusi Iveta Ikale
; redaktore Indra Putre. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013
(Preses nams Baltic, SIA). - 108, [3] lpp. : il. ; 30 cm. - Šī burvīgi
ilustrētā grāmata paredzēta nodarbībām ar pašiem mazākajiem
bērniem, sākot no viena gada vecuma. Tajā ir labestīgas pasaciņas,
jautri skaitāmpantiņi, aizraujošas spēles un uzdevumi. Grāmatā var
uzzināt , kā kopīgās rotaļās ar mazuli vingrināt bērna pirkstiņus,
attīstīt viņa atmiņu, uzmanību, domāšanu, runu, iztēli, kā arī
paplašināt priekšstatus par apkārtējo pasauli. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Ладошки. - "Augsim spēlējoties un
mācoties"--Uz vāka.
Džeja, Elisona. Divpadsmit Ziemassvētku dienas : [dzejolis
skaitāmpants jaunākā skolas vecuma bērniem] / Elisona Džeja ;
atdzejojusi Māra Cielēna. - [Rīga] : J.L.V., 2014. - [31] lpp. : il. ; 26
cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The twelve days of
Christmas.
Gaile, Inga, 1976-. Vai otrā grupa mani dzird? : dzejoļi ģimenēm
ar bērniem / Inga Gaile ; māksliniece Anete Melece ; redaktore
Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. - [Rīga] : Liels un mazs, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 60, [3] lpp. : il. ; 25 cm. - I. Gailes dzejoļu
krājums, kura nosaukumā likts bērnudārzā saklausītais audzinātājas
"kaujassauciens", ir mēģinājums veidot konceptuāli jauna veida
grāmatu – "lasīšanas krustpunktu", kuru var lasīt gan vecāki, gan
dažādu vecumu bērni. Tajā ir gan mazo, gan lielo pārdzīvojumi un
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vērojumi mūsdienīgas, emocionālas dzejas formā, kas var kalpot arī
kā rosinājums sarunām ģimenē. Grāmatā atspoguļojas bērnu un
pieaugušo klātbūtne pilsētā, kur aizrit viņu ikdienas dzīve,
atrodamas konkrētas Rīgas vietas un sociālās vides, ir jūtama
spēcīga saikne ar mūsu laika realitāti. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Gulbe, Evija, 1979-. Ece-bece-ābece : satiec burtus dzejoļos! /
Evija Gulbe ; māksliniece Zane Raičenoka-Raišonoka ; [Māras
Alševskas dizains ; redaktore Guna Pitkevica]. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 47 lpp. : il. ; 25 cm. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Guļamstāstiņi : [pirmsskolas vecuma bērniem] / no angļu valodas
tulkojusi Ieva Strelēvica ; [vāka ilustrators]: Michael Terry ;
redaktore Iveta Ikale. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. - 160
lpp. : il. ; 29 cm. - (Palasi man grāmatiņu!). - Šī burvīgi ilustrētā
grāmata stāsta par to, kas ir svarīgs katram bērnam, - par mīlestību,
ko var saņemt no vecākiem un dāvāt tiem pretī ; par iztēles pasauli,
kuru var rosināt pat tik ikdienišķa lieta kā gultas sedziņa ; par
skaitļu mācīšanos un pacietību ; par draudzību un saticību vēl, un
vēl... - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Tales to share. Kopīgai lasīšanai---uz vāka.
Saturs: Tā nav tikai sega! / Annelīzas Stounijas teksts un
ilustrācijas. Vislabākā balerīna / Melisa Metoksa, Iriša Agoša.
Bruņurupuča un zaķa lielās skaitīšanas sacīkstes / Melisa Metoksa,
Maikls Terijs. Lūsijai patīk zirgi / Džeimss Deiviss. Mīlestība /
Helena O'Dēra, Nikola O'Bērna.
Hovards, Mārtins. Auniņš Šons : Ganāmpulka uzvara : Sūnulejas
stāstiņi / Mārtins Hovards ; Endija Džeinsa ilustrācijas ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; [redaktore Marika Taube]. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 95 lpp. : il. ; 20 cm. (Auniņš Šons). - Fermā notiek talantu šovs, kurā vistas sacenšas ar
aitām. Diemžēl ganāmpulka zvaigzni Šērliju pārņēmis šķietami
nepārvarams lampu drudzis. Vai Šonam izdosies pierunāt patiesi
burvīgās balss īpašnieci Šērliju uzstāties? Un kurš kļūs par šova
uzvarētāju?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Shaun the
Sheep: The Flock Factor (Tales from Mossy Bottom Farm).
Jakubovska, Māra. Rufis atrod mājas : [patiess stāsts] / Māra
Jakubovska, teksts un foto ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. Rīga : Jumava, [2015]. - 61, [3] lpp. : il. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Jautrās pasakas / Ž. Barnabe literārā apdare ; redaktore Iluta
Moldane ; no franču val. tulk. Sarmīte Madžule. - [Rīga] : Annele,
2014 (Spindulys). - 64, [1] lpp. : il. (krās.) ; 25 cm. - (Skaistie
sapņi). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Nosaukums no grāmatas
vāka.
Labās mašīnas : runājošā grāmatiņa / Svjatoslava Bulacka ideja ;
mākslinieks Sergejs Hušanu ; no krievu valodas atdzejojusi Guna
Pitkevica ; redaktore Iveta Ikale. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Ķīna).). - [10] lpp. : il. ; 31 cm. - (Runājošā grāmatiņa). Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: My Cars. - Runājošā
grāmatiņa lasīšanai kopā ar pieaugušajiem. Rotaļīgi dzejolīši,
krāsainas ilustrācijas un podziņas ar skaņu signāliem padarīs jautru
un aizraujošu tavu iepazīšanos ar dažādiem transporta līdzekļiem.
Latviešu ābece : pasakas, dziesmas, mīklas, sakamvārdi un rakstu
rakstīšana / projekta vadītāja Solvita Lodiņa ; māksliniece Aina
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Tobe ; literārā redaktore un audio pasakas ierunāja Elga Broka ;
rakstu rakstīšanu izstrādāja Dace Eihmane ; dziesmas iedziedāja
folkloras kopas ''Pērlis'', ''Laiva'', ''Dzieti''. - Pārgaujas novads :
Kustība par latvisku kultūru izglītībā (KLKI), 2014. - 87, [1] lpp. :
il. + 1 DVD. - Šī pasaku grāmata ir domāta piecgadniekiem, kuri
sāk iepazīties ar burtiem, un visiem pieaugušajiem, kas vēlas
iepazīstināt bērnus ar tādu ābeci, kuras pasaulē mīt krāsaini tēli,
dziesmas, mīklas, sakāmvārdi un daudznozīmīgi raksti. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Mācību programma un tai
atbilstošie mācību līdzekļi: grāmata, darba lapas, CD ir izstrādāti
atbilstoši Latvijas Republikas valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijām.
Ledus sirds : divi jauni stāsti / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore
Ilze Collenkopfa. - Rīga : EGMONT, 2015. - 47, [1]. lpp. : il. (Disney. Ledus sirds). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Frozen. Two Brand New Stories. - Stāstu nosaukumi uz grāmatas
vāka.
Saturā: Ziemas noslēguma svētki. Auklējot trollīšus.
Lielais 6 : [kinostāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / tulkojis
Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Collenkopfa ; Disney. - Rīga :
Egmont Latvija, ©2015. - 64 lpp. : il. ; 30 cm. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Big Hero 6.
Lindenbauma, Pija. Brigita un brāļi aļņi : [stāsts] / Pija
Lindenbauma ; tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - [32] lpp. : il. ; 27 cm. Brigitai ir apnicis būt vienīgajam bērnam ģimenē – tāda dzīve ir
pārāk klusa. Ja meitenei būtu brālis vai māsa, viņai nebūtu tik
garlaicīgi. Kādu dienu, pārnākusi mājās, Brigita ierauga pie savām
durvīm sēžam trīs aļņus un nolemj vest tos sev līdzi, lai tie kļūtu par
viņas brāļiem. Bet izrādās, ka aļņi nemaz nav tādi brāļi, kādus
Brigita ir iedomājusies. Viņi zīmē dīvainus zīmējumus, pieprasa
popkornu un iekārtojas uz gulēšanu skapī. Varbūt miers un klusums
– tas nemaz nav tik slikti…. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: Gittan och älgbrorsorna.
De Luka, Daniela. Re, kā dzīvo savvaļā! / Daniela de Luka teksts
un ilustrācijas ; teksta aut. : Anne McRae, Neil Morris ; Renāte
Punka, tulkojums latviešu valodā ; literārā konsultante Olita Rause.
- [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, c2014 (Ķīna). - 247, [1] lpp. : il. ; 25
cm. - Izzini pasauli izklaidējoties! Iepazīsties ar astoņiem dzīvnieku
mazuļiem no dažādām pasaules malām. Uzzini, kā tie dzimst, aug,
rotaļājas un apgūst savvaļas dzīvei vajadzīgās iemaņas. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Grandma's Animal
Stories.
Saturs: Polārlācenīte Marta. Bebrēns Bruno. Vilcēns Varis.
Tīģerīte Tīna. Skudrulācēns Sančo. Zilonīte Zuze. Ķengurēns
Rūdis. Pingvīnēns Pauls.
Naps, Daniels. Dr. Brums - mašīnists : [stāsts pirmsskolas vecuma
bērniem] / Daniels Naps ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte
Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (Preses nams Baltic). - [25] lpp. : il. ; 31 cm. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Dr. Brumm fährt Zug.
Plūdons, Vilis, 1874-1940. Pasaciņu šūpulītis : [dzejoļi
pirmsskolas vecuma bērniem] / Vilis Plūdons ; ilustrējis R.
Kasparsons ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava Švanka ;
redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). -
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22, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - Dzejnieka V. Plūdoņa (1874-1940)
grāmatā melnais runcis maļot stāsta daudz pasaku - par vāveri un
meiteni, par cauni un vāveri, par čigānu, saimnieku un lāci, par
lapsu un lakstīgalu, par gailīti un lapsu, par circeni, par sienāzīti, par
koklētāju un vilku, par ozoliņu un beku, par zaķi garausi. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata sagatavota pēc E.
Benjamiņas 1933. gada izdevuma, saglabājot tālaika valodu.
Rinkule-Zemzare, Dzidra, 1920-2007. Gribulītis : [dzejolis
pirmsskolas vecuma bērniem] / Dzidra Rinkule-Zemzare ; redaktore
I. Auziņa ; mākslinieks Tālivaldis Banis ; mākslinieciskā redaktore
M. Alševska. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Latvijas karte). - 13, [3] lpp. : il. ; 26 cm. - Dz. Rinkules-Zemzares
(1920-2007) dzejolī mazais Gribulītis visu grib: kūkas grib, lelli
grib, medu grib, ledu grib. Bet, ja māte saka nē, tad Gribulītis
stabulē. Puisēns satiek mazu vīriņu, kurš spēj izpildīt visas viņa
vēlēšanās - pilnu māju ar konfektēm, vizināties ar karuseli, milzīgu
saldējumu, daudz balonus. - Grāmata sagatavota pēc 1997. gada
izdevuma.
Salma, Sandra. Ziemassvētku brīnumam pa pēdām : stāstiņi
priekšālasīšanai un kopālasīšanai / Sandra Salma ; Faribas
Golizadehas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
literārā redaktore Brigita Šoriņa ; tulkojums latviešu valodā: Irīda
Miska. - [Rīga] : J.L.V., 2014. - 103 lpp. : il. ; 24 cm. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Weihnachtswunder im Winterwald.
Saturs: Zaķītis Hoplā un Ziemassvētku egles pēdas. Pelēns
Morics un adventes noslēpums.
Samauska, Ieva, 1969-. Oliņš Boliņš sēž uz soliņa : dzejoļi
bērniem / Ieva Samauska ; māksliniece Veronika Frolova ;
redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 47 lpp. : il. ; 25 cm. I. Samauskas dzejoļi ir krāsaini, interesanti, skanīgi. Jaukākais ir
tas, ka tajos mijas mīļums, humors, asumiņš, tēli ir redzami,
dzirdami, taustāmi, pat saožami un sagaršojami. Viss, viss ir tieši tā,
kā grāmatiņā uzrakstīts: arī tu esi kopā ar visiem šeit pieskaitīts!
Kad tā būs izlasīta - viens, divi, trīs! - tu būsi brīvs!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Skotons, Robs. Runcis Puncis iemīlējies : [stāsts bērniem] / Robs
Skotons ; aut. il. ; no angļu val. tulk. Ruta Svaža. - Rīga : The White
Book, [2015] (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 32 lpp. : il. Krietnajam kaķītim Runcim Puncim ir iepatikusies balti pūkainā
Mincīte. Viņš nopietni gatavojas Valentīndienai, lai Mincītei to
pateiktu, bet... Atkal iejaucas nejaukais klasesbiedrs Kašķis. Puncim
zūd pēdējā cerība, bet ko par to domā Mincīte?. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Love, Splat.
Stepēna, Maija. Trīs dejas ar kaziņu : [pasakas pirmsskolas
vecuma bērniem] / Maija Stepēna ; Maijas Turkas zīmējumi un
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa
Jirgensone. - Rīga : Jumava, [2014]. - 70, [1] lpp. : il. ; 24 cm. (Zilā sila pasakas). - M. Stepēnas pasaku galvenie varoņi ir rūķīši,
pasaku māmiņa, apburtas princeses un citi brīnumaini tēli. Rūķīši
atkal turpina palīdzēt draugiem un kaimiņiem, tādējādi iekļūstot
dažādos piedzīvojumos. Rūķīšiem jāstājas pretī burvestībām, raganu
negantībām un dažādiem pārsteigumiem. Viņus vada labestība,
pašaizliedzība un ticība labajam. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Svaža, Ruta. Ābece. Burtu pasakas / Ruta Svaža, Gusts Linkevičs ;
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redaktore Māra Cielēna. - Rīga : The White book, [2014] (Jelgavas
tipogrāfija). - 69, [3] lpp. : il. ; 27 cm. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Tīnas talants. Rozes mazā draudzene : [grāmatiņa ar uzlīmēm] /
tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga :
Egmont, 2015 (Poland : Egmont Polska). - 16 lpp. : uzlīmes. (Princešu mīluļi). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Teacup. A Performing Pup For Belle.
Vuori, Jūlija. Ruksis un skaitļi : [bilžu grāmatiņa mazuļiem] /
Jūlija Vuori ; Emīlijas Petraškevičas tulkojums latviešu valodā. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [22] lpp. :
il. - Somu mākslinieces bilžu grāmatiņa iepazīstina mazuļus ar
skaitļiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Vinnijs Pūks. Medus stāsti : [stāstiņi bērniem] / tulkojusi Santa
Andersone ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija,
©2015. - 96 lpp. : il. ; 27 cm. - (Disney Vinnijs Pūks). - Oriģ. nos.:
Winnie the Pooh and the Honey Tree. - "Based on the "Winnie the
Pooh" works by A.A. Milne and E.F. Shepard"--[2.] lpp.
Saturs: Vinnijs Pūks un medus koks. Vinnijs Pūks un vējainā
diena.
Zandere, Inese, 1958-. Trīs draugi vienas upes krastā : [stāsts
pirmsskolas vecuma bērniem] / Inese Zandere ; teksts autores
redakcijā ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - [Rīga] : Liels un mazs,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - [25] lpp. : il. ; 29 cm. - I. Zandere
grāmatā stāsta par trim labiem draugiem: krievu kraukli, vācu vēzi
un zviedru zirgu, kuri reiz satikās upes krastā. Viņi nolēma celt
lielu, jaunu māju, kurā visiem būtu laba dzīve. Kad projekts bija
uzzīmēts, trīs draugi apsēdās upes krastā un sāka bēdāties... Kā
dzīvot kopā tā, lai visiem būtu labi?. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Kastors un Porcella : pirmizrāde! :
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / rakstnieks Juris Zvirgzdiņš ;
māksliniece Gita Treice ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga :
Pētergailis, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 34, [5] lpp. : il. ; 27 cm. J. Zvirgzdiņš grāmatā stāsta par pelēnu Moricu ar lielām sārtām
ausīm. Viņš ir ļoti muzikāls pelēns. Mājā, kuras pagrabā mitinās
peļu ģimene, augšējā stāvā dzīvo komponists. Caurām dienām no
viņa dzīvokļa skan mūzika. Kopā viņi saraksta operu "Kastors un
Porcella", kurā stāstīts par jūrascūciņas un bebrīša traģisko
mīlestību. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Ziemas pasaka / Juris Zvirgzdiņš ;
dizains un ilustrācijas Anita Paegle ; redaktore Bārbala Simsone. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 45, [3]
lpp. : il. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Волшебные сказки / художник В. Чайчук ; перевод с датского
А.В. Ганзен ; перевод с немецкого В.В. Найдёнова. - Смоленск
: Русич, 2014. - 128 с. : ил. - (Детишкам-книжки). - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Содержание: Стойкий оловянный солдатик / Х.К.
Андерсен. Дочь звездочёта (народная сказка). Принцесса из
апельсина (народная сказка). Снежная королева / Х.К.
Андерсен. Лучший подарок (народная сказка). Дикие лебеди /
Х.К. Андерсен. Рапунцель / Братья Гримм. Блоха и профессор /
Х.К. Андерсен. Волшебный цветок русалки (народная сказка).
Драгунский, Виктор(Виктор Юзефович), 1913-1972.
Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; ил. Владимира
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Канивца. - Москва : Эксмо, 2014. - 316 с. : ил. - (Самые
любимые книжки). - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Добрые сказки о зверятах / А.А. Иванов, В.В. Бианки ; худож.
Е. Подколзин. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 128 c. : ил. - (Все
лучшие сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содержание: Сказки о Хоме и Суслике / Альберт Иванов.
Мышонок Пик / Виталий Бианки.
Книга для детского сада : стихи, сказки, рассказы / З.
Александрова, Я. Аким, В. Осеева, В. Драгунский и др. Москва : РОСМЭН, 2014. - 144 с. : ил. - (Все лучшие сказки). Pirmsskolas vecuma bērniem.
Любимая книга малышей : потешки, стихи, колыбельные
песенки, сказки / художник В. Коркин. - Москва : РОСМЭН,
2014. - 144 с. : ил. - (Все лучшие сказки). - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Метерлинк, М. Синяя птица : сказка-феерия / Морис
Метерлинк ; художники И. и А. Чукавины ; пересказ Л.
Яхнина. - Москва : АСТ, 2015. - 83, [5] c. : ил. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Первая книга малыша : стихи, сказки, загадки / текст А. Барто,
В. Берестов, Е.Ц. Чуковская, В. Лунин. - Москва : Росмэн, 2014.
- 160 с. : ил. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Цыферов, Г.М.(Геннадий Михайлович). Паровозик из
Ромашково : для младшего школьного возраста / Г.М. Цыферов
; художник Е. Запесочная. - Москва : АСТ, 2014. - 94, [2] с. : ил.
- (Библиотека начальной школы). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Geimens, Nīls. Par laimi, piens... / Nīls Geimens ; ilustrējis Kriss
Ridels ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Bārbala
Simsone. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014 (SIA PNB Print). 141, [12] lpp. + il. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Fortunately, the Milk... - Smieklīgi slavenais rakstnieks Nīls
Geimens--uz vāka.
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : [jaunākā un vidējā
skolas vecuma bērniem] / Reičela Renē Rasela ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (Poligrāfists). – 321, [3] lpp. : il. ; 21 cm. – 4.-6.kl. –
Oriģ. Nos.: Dork diaries.
5. Ne pārāk gudras padomdevējas stāsti.
Ridels, Kriss. Ada un nāvīgais pārsteigums : [romāns] / Kriss
Ridels ; no angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; redaktore
Bārbala Simsone. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 212, [6].
lpp. : il. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Goth Girl and The Fete Worse Than
Death. - Grāmatas "Ada un peles rēgs" varones jaunie piedzīvojumi.
Rota, Veronika. Citādie : romāns : triloģija / Veronika Rota ; no
angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (A/s Poligrāfists). - 444, [1] lpp. ; 21
cm. - Kopienu sabiedrību, kurai reiz ticēja Trisa Priora, ir sašķēlusi
vardarbība un cīņa par ietekmi, to ir sagrāvuši zaudējumi un
nodevība. Tāpēc, kad Trisai piedāvā iespēju iepazīt pasauli ārpus
pilsētas robežām, viņa ir tam gatava. Varbūt aiz žoga viņa un
Tobiass atradīs vienkāršu, jaunu kopīgu dzīvi, brīvu no meliem,
neuzticēšanās un sāpīgām atmiņām?. - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.:
Allegiant. - New York Times bestsellera "Citādie" turpinājums.
3.grāmata. Sabiedrotie.
Valjamss, Deivids. Smirduļa kungs / Deivids Valjamss ; Kventina
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Bleika ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ;
[redaktore Guna Pitkevica]. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, c2014
(Poligrāfists). - 259, [4] lpp. : il. ; 21 cm. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: MR.
STINK.
Nesbē, Jū. Doktora Proktora purkšķu pulveris / Jū Nesbē ; no
norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; [redaktore Gundega Sēja]. Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (Poligrāfists). - 229, [2] lpp. : il. ; 21
cm. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Doktor Proktors prompepulver.
1.grām.
Olsone, Kristīna. Stikla bērni / Kristīna Olsone ; no zviedru
valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Māra Rune ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 159, [1]
lpp. - Divpadsmitgadīgās Billijas un viņas mammas jaunajā mājā
risinās mistiski notikumi. Nesaprotami un šausmīgi notikumi, kurus
Billija nespēj izskaidrot. Šķiet, ka māja vēlas no viņām atbrīvoties.
Tā dara visu iespējamo, lai viņas aizbiedētu. Kopā ar draugu
Aladinu Billija sāk izmeklēt mājas tumšajiem noslēpumiem apvīto
vēsturi. Un, jo vairāk meitene uzzina, jo vairāk pārliecinās, ka viņai
ar mammu jātiek no mājas projām, cik drīz vien iespējams... - 4.6.kl. - Oriģ. nos.: Glasbarnen. - Grāmata ''Stikla bērni'' ir pirmā
grāmata sērijā par divpadsmitgadīgo meiteni Billiju un viņas draugu
Aladinu. Tā ieguvusi Zviedrijas Radio balvu par labāko bērnu
romānu.
1.grām.
Vīdmarks, Martins. Monstru akadēmija / Martins Vīdmarks,
Kristīna Alvnere ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ;
[redaktore Anda Brazauska]. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, c2014
(Poligrāfists). - 84, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Monstru aģente Nellija
Rapa). - Nellijai Rapai viesībās pie tēvoča Hanibāla pēkšņi ir
jāizdomā, kā tikt galā ar asinskāru vampīru, kam turklāt sāp zobs!
Šis ir tikai viens no pārbaudījumiem, kurš meitenei jāiztur, lai viņa
tiktu uzņemta Monstru akadēmijā - skolā, kurā mācās topošie
monstru aģenti. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Monster-akademin.
Stiltons, Džeronīmo. Sveicināti Sīkstuļa cietoksnī! : [stāsts
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu
valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 117, [11] lpp. : il. ; 19
cm. - (Stāsti, gardi kā siers ; 8). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Benvenuti Rocca Taccagna.
Igo, Viktors. Nožēlojamie : romāns / Viktors Igo ; pārstāstījis
Tonijs Evanss ; no angļu valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; ilustrējusi
Ketija Floresa. - Rīga : Jumava, 2015. - 62, [2] lpp. : il. ; 20 cm. (Klasika visiem!). - Bibliogrāfija: 60.-61. lpp. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Les Miserables.
Berzinska, Lilija, 1978-. Pļavas pasakas : [jaunākā skolas vecuma
bērniem] / Lilija Berzinska ; redaktore Gundega Blumberga ;
māksliniece Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, 2014. –
69, [2] lpp. : il. ; 22 cm. – L. Berzinskas pasakās, dodoties uz Lapsu
mammas dzimšanas dienu, pļavā satiekas Bizbizmārīte un
Gliemezis. Atvelkot elpu un uzkrājot spēkus tālākam ceļam, viņi
stāsta viens otram interesantus atgadījumus no draugu dzīves.
Pļavas pasakas uzbur gaišu un līksmu pasauli, kurā cits citam palīdz
un cits par citu priecājas Ausainītis, Pūčulēns, Kūkainis, Smilšu
pele un daudzi citi. – Jaunākā skola svecuma bērniem.
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Saturs: Divi ceļinieki. Pasaka par to, kā Ausainītis māju
krāsoja. Pasaka par Zirnekļu ģimeni. Pasaka par kukaini Kūkaini.
Pasaka par krabi Malaci. Pasaka par nakts vilcieniņu. Pasaka par
Smilšu peli. Pasaka par Pūčulēna brillēm. Pasaka par Pūces kapuci.
Pasaka par Lapsu mammas dzimšanas dienu.
Igo, 1962-. Mans Ziemassvētku stāsts : [dzeja] / Igo (Rodrigo
Fomins) ; Gita Straustiņa, mākslinieciskais noformējums. – [Rīga] :
J.L.V., [2014]. – [23] lpp. : il. ; 18 cm.
Jundze, Arno, 1965-. Kristofers un Ēnu ordenis : fantastikas
romāns pusaudžiem / Arno Jundze ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ;
redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). – 299, [1]. lpp. – Tev tikai šķiet, ka neviens šai pasaulē
nezina, ko tu dari un kā tu jūties, ka esi vientuļš un skolā tevi apceļ.
Patiesība tomēr ir skaudra un vienkārša. Viņi tevi slepeni vēro kopš
dzimšanas un visur seko tev līdzi tikpat nemanāmi kā tava ēna... –
7.-9.kl.
Kvaskova, Signe, 1976-. Spēles meistars : [piedzīvojumu stāsts] /
Signe Kvaskova ; Artūra Lukša vāka mākslinieciskais noformējums
; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, [2015]. 340, [1] lpp. - Piedzīvojumu stāsts bērniem ar fantastikas
elementiem. - 4.-6.kl.
Samauska, Ieva, 1969-. Govs uz bagāžnieka : [stāsts jaunākā
skolas vecuma bērniem] / Ieva Samauska ; redaktore Gunta
Lejniece ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2014]
(Jelgavas tipogrāfija). - 207 lpp. : il. ; 24 cm. - I. Samauskas
grāmatā stāstīts par draudzību. Grāmatas varoņi - Ukulele, Roze,
Aksels un citi ir pārliecināti, ka tas ir mīlēt draugu no sirds un nekad
nenodot. Viņi cīnās ar vareniem un spēcīgiem pretiniekiem - peļņas
kāro Hičkoku, rupjo Gorillo, viltīgo un vīzdegunīgo Saniju. Māsa
un brālis, ģitāru spēlējoša govs, policisti, mārketinga profesionāļi
lielveikalā, bandīti un sirsnīgi klaidoņi - visi vienuviet satiekas īstu
noslēpumu grāmatā par īstu draudzību. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Samauska, Ieva, 1969-. Ķiķināšanas gadalaiks : dzejoļi bērniem /
Ieva Samauska ; māksliniece Anda Strautniece ; redaktore Māra
Cielēna. - [Rīga] : Apgāds Lietusdārzs, [2014] (PNB Print). - 47, [1]
lpp. : il. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Zilie jūras vērši : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti /
mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, c2015. - 286 lpp. - Krājumu veido 12 stāsti,
kas ieguva atzinību otrajā fantāzijas un fantastikas stāstu konkursā
''Sapņu laiks''.
Saturs: Zilie jūras vērši / Džeina Tamuļeviča. Domracis. SIA
Harons. Skārda mūza Melānija / Anna Kalna. Filemons / Lilija
Brezinska. EMP / Jānis Valks. Jēzus ķirzaka / Ieva Melgalve.
Torņakalna dvēsele / Lāsma Ģibiete. Smiekli / Lūsija Nīdvāla. Ērms
Nīmuss un Kalna valdnieces kaķi / Arnis Buka. Rakstāmgalds /
Ģirts Šimanauskis. Luna Mare / Ilze Eņģele. Atklātie / Inga
Znotiņa. Deja ar citādo / Dace Znotiņa. Zagļi / Armands Skutelis.
Saucējs / Ginta Orinska-Spirģe. Buļ / Mārīte Štāla. Ķivere / Rihards
Buivids. d3 / Guntis Eņģelis. Cilpa / Atis Gūtmanis.
Simuka, Salla. Sniegbaltītes triloģija / Salla Simuka ; tulkojums
latviešu valodā, Gunta Pāvola ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (SIA PNB
Print). - 207, [1] lpp. - Lumiki Andersone ir nolēmusi izbaudīt

vasaru Prāgā, tālu prom no ziņkārīgiem skatieniem un ģimenes
noslēpumiem. Atpūta tik tiešām izdevusies. līdz brīdim, kad viņu
uzrunā agrāk neredzēta meitene. Svešinieces acīs vīd bailes, un viņa
apgalvo, ka esot Lumiki māsa. - Oriģ. nos.: Valkea Kuin Lumi.
2. Balta kā sniegs.

