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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.9

Ozola, Elizabete. Cilvēks krāsu pasaulē : ievads koloristikā /
Elizabete Ozola ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 244,
[1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 239.-[241.] lpp. - Grāmata
noderēs, kā izziņas avots cilvēkiem bez iepriekšējām zināšanām par
krāsu iedarbību, kā arī attīstīs lasītāja intuīciju un praktiskās
iemaņas krāsu izvēlē ikdienā. Tā ir iespēja iepazīties ar krāsu
simboliku, atšķirībām, nozīmi un interpretāciju dažādās kultūrās un
reliģijās. Turklāt krāsām piemīt arī terapeitiskā iedarbība - tās ir
nozīmīgs psiholoģisks faktors. Grāmatas praktiskā puse atspoguļo
krāsu izvēles īpatnības apģērbā, interjerā, dizainā un reklāmā, īpašu
uzmanību pievēršot to optiskajai un emocionālajai ietekmei uz
cilvēku.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
373.2

Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā / sastādīja un zinātniskā
redaktore Ausma Špona ; recenzenti: Kristi Kīlu, Māra Vidnere,
Emīlija Černova ; Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija Pirmsskolas pedagoģijas katedra. - Rīga : RaKa, 2015. 227 lpp. : il., notis, tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. Bērns, kā lielākais dārgums ienāk mūsu ģimenēs, un mēs vecāki un
audzinātāji daudz ko neizdarām bērna attīstības sekmēšanai, jo
vienkārši to nezinām. Autores grāmatā uz zinātniskiem pētījumiem
balstoties, parāda kāda nozīme bērnu attīstībai un sasniegumu
veidošanai ir kustībām, zīmēšanai, dejošanai, ritma izjūtas
attīstīšanai, skaņu pasaules izzināšanai bērna personības izveidē.
Cik svarīga loma šīm nodarbībām ir bērna emocionālās attīstības
un gribas veidošanā. Dažkārt pieaugušie neapzinās rotaļas nozīmi
bērna attīstībā. Caur rotaļām bērns iepazīst savas tautas tradīcijas
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un svētkus, lai tās varētu nodot nākamajām paaudzēm, tā saglabājot
savas tautas identitāti. Grāmata sniegs daudz praktiskus piemērus
un padomus. - Kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Bērns.Bērnība. Sasniegumu pētīšana / Ausma Špona,
Jeļena Jermolajeva. Bērna dzīvesdarbība rotaļā / Inga Sagaine.
Kultūras apguve pirmsskolā / Gunita Siliņa-Jasjukeviča. Bērna
jautājumi - personības izaugsmes pamats / Agrita Tauriņa.
Emocijas bērnu attīstībā / Dace Medne. Bērns mūzikas skaņu
pasaulē / Anna Līduma. Pirmsskolēna pašizteikšanās zīmētdarbībā /
Antra Randoha. Kustību apguve bērnībā / Dace Augstkalne. Gribas
īpašību veidošanās bērnībā / Dagnija Vigule.
Skrastiņa, Jolanta. Veidošanas prieks / Jolanta Skrastiņa ; [red.
Vilnis Purēns ; Artas Mucenieces datorgrafika]. – Rīga : RaKa,
2015. – 72.lpp. : il. – Grāmatā apkopoti uzdevumi, kas palīdz
bērniem iepazīt dažādus veidošanas materiālus un to izmantošanas
iespējas. Autore piedāvā gan veidošanas masu receptes, gan 48
dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Tie papildināti ar
metodiskiem norādījumiem un veidošanas materiālu skaidrojošo
vārdnīcu. Grāmatā ietvertā metodika ir balstīta uz pirmsskolas un
sākumskolas mācību programmu prasībām. Grāmatu var izmantot
kā pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, tā vecāki. Autore norāda,
ka veidošana attīsta ne tikai roku kustības, bet arī smadzeņu
darbību, telpas un krāsu izjūtu. Bērni, kuri daudz veido, sekmīgi
tiek galā ar sarežģītākiem uzdevumiem gan lasīšanā, gan
matemātikā, nemaz nerunājot par radošo prasmju un fantāzijas
attīstību.
Ambrouza Džeimija. 365 izzinošas aktivitātes, kas tev jāizmēģina
/ Džeimija Ambrouza ; [no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns,
Dace Markota, Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 191
lpp. : il. ; 22 cm. - 365 izzinošas aktivitātes, kas tev jāizmēģina, kas
pilna ar pārsteidzošām nodarbēm, piemēram, kukaiņu viesnīcas
būvēšanu, mākoņa radīšanu, fosiliju meklēšanu, dzīvnieku pēdu
atpazīšanu, jūras piekrastes pētīšanu ‒ un daudz ko citu, piedāvā
aizraujošu laika kavēkli un atklāj brīnišķīgu pasauli mums līdzās.
Grāmata aicina būt aktīviem – atklāt, vērot, pētīt, radīt... – un
precīzas instrukcijas, nepieciešamo lietu saraksts un fotogrāfijas
izskaidro katru aktivitāti soli pa solim. - 4.-6. klasei. - Oriģ. nos.:
365 Outdoor Activities You Have to Try!. - Rādītājs: 189.-191. lpp.
Svētku ABC : [ceļvedis svētku svinēšanai Latvijā] / sastādītāja
Linda Kusiņa ; [atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; Melānijas
Vilkas ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Dardedze
hologrāfija). - 55, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Grāmata būs vērtīga
lasāmgrāmata mazajiem lasītājiem un skolas vecuma bērniem, kā
arī pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem un vecākiem, jo sniegs
atbildes uz daudziem jautājumiem par svētku svinēšanas tradīcijām
ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē un piedāvās dažādas ierosmes, kā
sagatavot, svinēt un ko darīt tradicionālajās latviešu gadskārtās un
mūsdienās iedibinātās svētku dienās. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES
59

Reihenštetere, Frīderuna. Pūcīte un citi nakts dzīvnieki : [saistoši
stāstiņi un noderīga informācija] / Frīderuna Reihenštetere ; Hansa

59

Gintera Dēringa ilustrācijas ; [no vācu valodas tulkojusi Sarmīte
Lomovceva ; redaktore Oļesja Burkevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2015 (PNB Print). - 30, [2] lpp. : il. ; 29 cm + 1 CD. - Ir uzlēcis
mēness. No koka dobuma tumsā raugās divas lielas, spožas acis.
Kas gan tas varētu būt? Tā ir mazā pūce, kura savicina spārnus un
izlido tumšajā naktī. Kāpēc gan pūce neguļ? Jo viņa ir naktsputns.
Ikviens šīs brīnišķīgi ilustrētās grāmatas lasītājs atradīs tajā daudz
interesanta: saistošus stāstiņus un noderīgu informāciju par mazo
pūci, jāņtārpiņiem, mežacūkām, sikspārņiem, ežiem un citiem nakts
dzīvniekiem. Grāmata papildināta ar audiodisku, kurā iekļauti stāsti
par dzīvniekiem, dzirdamas dažādas dabas skaņas un mazajam
klausītājam tiek uzdoti rosinoši jautājumi. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Kleine Eule und die Tiere der Nacht. Audiodiskā stāstiņi par nakts dzīvniekiem, dabas skaņas un rosinoši
jautājumi.
Reihenštetere, Frīderuna. Bebrēns un citi dzīvnieki pie upes :
[saistoši stāstiņi un noderīga informācija] / Frīderuna Reihenštetere
; Hansa Gintera Dēringa ilustrācijas ; [no vācu valodas tulkojusi
Inese Miesniece ; redaktore Oļesja Burkevica]. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2015 (PNB Print). - 31, [1] lpp. : il. ; 29 cm + 1 CD. - Plunkš!
Koka stumbrs iegāžas ūdenī. Koku nogāzis čaklais bebrs. Pa
piekrasti veikli aizslīd plankumainā salamandra un paslēpjas zālē.
Saceldams šļakatas, ūdensstrazds ienirst upē un ūdenī jūtas ļoti labi.
Starp biezi saaugušajiem ūdensaugiem savu tīklu auž
ūdenszirneklis, bet pavisam netālu lokus met izsalkusi līdaka. Vai
šodien viņa tiks pie kārotā medījuma? Ikviens šīs brīnišķīgi
ilustrētās grāmatas lasītājs atradīs tajā daudz interesanta: saistošus
stāstiņus un noderīgu informāciju par bebru, strauta foreli, lielo
ūdenscirsli, zivju dzenīti, ūdru un citiem dzīvniekiem, kas dzīvo pie
upes. Grāmata papildināta ar audiodisku, kurā iekļauti stāsti par
dzīvniekiem, dzirdamas dažādas dabas skaņas un mazajam
klausītājam tiek uzdoti rosinoši jautājumi. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.Oriģ. nos. Kleine Biber und die Tiere am Fluss. Audiodiskā stāstiņi par dzīvniekiem, papildināti ar dabas skaņām,
un neliela jautājumu spēle.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
687

7
8

Mintele, Īrisa. Apglezno sevi! / Īrisa Mintele ; [no igauņu. val.
tulk. Laila Ontensone ; Martina Hallika fotografijas]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015. - 126, [6] lpp. : il. - Grāmata ietver
piecdesmit lieliskus sejas apgleznojumus. Skaistules un briesmoņi,
jūras laupītāji un filmu varoņi, mīlīgi dzīvnieciņi un tematisko
ballīšu varones... Izsmeļošas pamacības, kā apglezno sejas gan
lieliem, gan maziem. Kā papildinājums - izteiksmīgi roku
apgleznojumi un portreta gleznošana tieši uz sejas. - Oriģ. nos.:
Nutikad Naomaalingud.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
746

Darām kopā! : [aizraujoši rokdarbi] / [no angļu val. tulk. Baiba
Vītola ; red. Ilze Sausiņa ; Deivida Kinga fotogrāfijas]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015. - 80 lpp. : il. - Grāmata ir lielisks ceļvedis
aizraujošajā rokdarbu pasaulē. Izdevums noderēs, lai bērni mācītos

pīt, līmēt, šūt un rotāt, kā arī strādāt patstāvīgi un kopā ar
pieaugušajiem. Grāmatā iekļauti projekti, kurus īstenojot attīstīsies
bērnu praktiskās iemaņas. Izdevumā ievietots arī plašs izziņas
materiāls - te stāstīts, kas ir krāsa, kā rodas papīrs, kā veidojas filcs
un vēl daudz kas cits. - Jaunakā skolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: Mummy & Me Craft.

8

VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA

9

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

913

Iepazīsti pasauli! : dabas zonas, kartes, iedzīvotāji, karogi : atlants /
[tulkojusi Vineta Berga ; redaktores: Ilze Collenkopfa un Antra
Jansone]. - Rīga : Egmont Latvija, 2015. - 77 lpp. : krās. il., krās.
kartes ; 29 cm. - Dabas zonas, kartes, iedzīvotāji, karogi. Krāšņs,
informatīvs atlants ar ilustrācijām, kurš aicina doties skaistā
ceļojumā pa mūsu planētu Zemi. Aizraujošais stāstījums, daudzās
kartes un fotogrāfijas iepazīstinās tevi ar mūsu pasauli un atklās
katra kontinenta īpašo valdzinājumu un dabas bagātības. Tā būs
tikšanās arī ar planētas iedzīvotājiem un pārsteidzoši daudzveidīgu
dažādu zemju kultūru.
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Čailda, Lorena. Es taču esmu par mazu, lai ietu skolā : Grāmata
par Čārliju un Lolu / Lorena Čailda ; aut., il. ; no angļu val. tulk.
Ieva Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. - [32] lpp. : il. - Ja
jūsu bērns ir nobažījies par došanos uz bērnudārzu vai skolu,
iepazīstiniet viņu ar mazo Lolu! Kaut arī tētis un mamma uzskata,
ka Lola ir liela diezgan, lai sāktu iet skolā, viņai pašai gan tā
neliekas. Lolas brālis Čārlijs ar neparastiem argumentiem pacietīgi
pārliecina mazo māsu par to, cik svarīgi ir iet skolā. Piemēram, kad
Lola paziņo: “Līdz simtam man nemaz nav jāprot skaitīt. Man
pilnīgi pietiek ar desmit,” Čārlijs iebilst: “Ja nu vienpadsmit ziloņi
sagribēs kādu našķi? Kā tu saskaitīsi, cik našķu būs vajadzīgs?”. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: I Am Too Absolutely
Small For School.
L'Arronge, Lilli, 1979-. Es liels, tu mazs / Lilli L'Arronge [teksts
un ilustrācijas ; tulkojums latviešu valodā: Inga Karlsberga]. - Rīga
: Jāņa Rozes apgāds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [47] lpp. : il. ; 14
x 14 cm. - Grāmatā īsās, nebēdnīgās rīmēs un jautros zīmējumos
atainotas atšķirības starp lieliem un maziem. Lielajai un mazajai
zebiekstei ļoti patīk būt kopā. Mazais gandrīz vienmēr vēlas darīt to
pašu, ko lielais, tāpēc abi rosās virtuvē, ērmojas un veic dažādus
mājas darbus, līdz aizmieg līdzās. Kaut arī tas aizņem vairāk laika,
un pa reizei sanāk arī sastrīdēties, kopā darboties ir tik mīļi un
priecīgi! Gan lieli, gan mazi lasītāji dzīvespriecīgajās ilustrācijās
atpazīs sevi un sirsnīgu kopābūšanu. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
- Oriģ. nos.: Ich Groß - du Klein.
Astrida Lindgrēne. Protams, Lota māk braukt! : [stāsts bērniem] /
Astrida Lindgrēne ; il. Ilona Vīklande ; [no zviedru val. tulk. Mudīte
Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 31 lpp. : il. - Šis ir
pirmais stāsts par mazo palaidnieci Lotu, meitenīti, kura dzīvo
Strīdnieku ielā kopā ar vecākiem, brāli un māsu. Lota ir jaunākais
bērns ģimenē, tādēļ viņai bieži vien gribas aši atcirst: “Protams, es
māku!” – un tieši tā Lota saka savas piektās dzimšanas dienas rītā,
kad brālis un māsa viņu ķircina, apgalvodami, ka Lota nemāk
braukt ar divriteni. Mazā māsa nevar pierādīt lielajiem, ka tiešām
prot braukt, jo dzimšanas dienas dāvanu skaitā velosipēda nav,
tomēr Lotai rodas riskanta ideja... - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Visst kan Lota Cykla.
ans tētis ir vislabākais : [stāsts bērniem] / [Sāras VontronesLeiveres ilustrācijas ; no angļu val. tulk. Ita Lapsa]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2015]. - [23] lpp. : il. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: My Dad is Fantastic.
Pelnrušķīte : [pasaka] / [tulk. Eva Jansone ; red. Ilze Collenkopfa]. Rīga : Egmont, 2015. - 96, [1] lpp. : il. - (Disney Princeses). - Reiz
kādā dienā dzīve senā, brīnišķīga dārza ieskautā muižā sagriezās ar
kājām gaisā. Nomira tās saimnieks, atstādams mazu meitiņu kopā ar
pamāti un pusmāsām Drizellu un Anastasiju. Meitenei tika ierādīta
kalpones vieta un arī vārds – Pelnrušķīte. Viņa bija bezgala jauka un
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sirsnīga, un pat nomācošie ikdienas pienākumi un nejauko pusmāsu
izdarības nespēja dzēst smaidu no viņa lūpām. Bet tad kādu dienu
muižā ieradās karaliskais ziņnesis ar aicinājumu uz balli pilī... Lasi
un uzzini, kā šī balle pārvērta Pelnrušķītes dzīvi!. - Pirmskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Cinderella.
Riko piedzīvojumi / [Samantas Šafejas ilustrācijas ; Ilutas
Moldanes literārā apdare]. - [Rīga] : Annele, 2015 (Spindulys). [42] lpp. : il. ; 22 cm. - Šajā grāmatiņā tu izlasīsi 4 stāstiņus par
mazo suņuku Riko. Riko ir jauks kucens, kuram patīk rotaļāties un
iepazīt visu sava pagalmā, bet visvairak interesē tas, kas notiek
ārpus pagalma. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Sirsnīgie stāstiņi meitenēm : 4 skaistas grāmatiņas / [no angļu
valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. - 4 sēj. (22, 22, 20, 22 lpp.) : il. ; 21 cm. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ.nos.: My Collection of Stories
for Girls. - Aprakstīts pēc mapes. . - Četri sējumi kopējā mapē.
[1.] Lielā Zuze / ilustrējusi Kerija Lūisa -- [2.] Ķer, kaķēn, ķer!
/ ilustrējusi Kārena Sepa -- [3.] Mīļais kucēns / ilustrējusi Luīze
Foršo -- [4.] Tu esi mana labākā draudzene / ilustrējusi Anabela
Spenselija.
Smolmens, Stīvs. Vēro, prāto, skaiti : dzīvnieku paslēpes / Stīvs
Smolmens [teksts] ; Nikola Sleitere [ilustrācijas] ; [tulkojums:
Renāte Punka, Olita Rause]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. [26] lpp. : il. ; 30 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Spot a Lot. Animal Escape.
Skaistāko pasaku zemē / [tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Ilze
Collenkopfa ; illustrated by Rene Cloke]. - Pārstrādāts izdevums. Rīga : Egmont Latvija, 2015. - 240 lpp. : il. ; 27 cm. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Saturā: Pelnrušķīte. Runcis zābakos. Zeltmatīte. Neglītais
pīlēns. Īkstīša piedzīvojumi. Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. Aladins
un burvju lampa. Džeks un brīnumpupa. Sarkangalvīte. Pinokio.
Vācietis, Ojārs, 1933-1983. Kāda kuram dziesma : dzejas izlase
bērniem / Ojārs Vācietis ; [māksl. Natālija Maļinovska]. - Rīga :
Jumava, [2015]. - 44, [4]lpp. : il. - Sirsnīgie un asprātīgie Ojāra
Vācieša dzejoļi apvienojumā ar Natālijas Maļinovskas skaistajām
un košajām ilustrācijām liks brīnīties un priecāties gan lieliem, gan
maziem!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930. Zvērnīca : [dzejoļi bērniem] /
Jānis Ziemeļnieks ; [Lindas Kukares-Andersones zīmējumi un vāka
noformējums ; red. Jūlija Dibovska]. - Rīga : J.L.V, [2015]. - 15, [1]
lpp. : il. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Заюшкина избушка : русскые народные сказкы / художник В.
Л. Вахтин. - Москва : Фламинго, 2012. - 48 с. : ил. - (Читаю
сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содерж.: Крылатый, мохнатый да масленый. Зимовье
зверей.
Мама для Мамонтенка : мультсказки / редактор В. Гетцель ;
авторы текста Д. Непомнящая, Б. Житков, Е. Карганова, С.
Рунге, А. Кумма, Н. Дегтярева. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс,
2014. - 47 с. : ил. - (Мое cолнышко). - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Содерж.: Храбрый утёнок. Жёлтик. Непослушный
цыплёнок. Подушка для солнышка.
Маша и медведь : русскые народные сказкы / художник В. Л.
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Вахтин. - Москва : Фламинго, 2012. - 48 с. : ил. - (Читаю
сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содерж.: Кот, петух и лиса. Вершки и корешки.
Сказки из волшебной лампы / художники Михаил Пыльцын,
Виктор Нечитайло. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2013. - 128
с. : цв. ил. - (Лучшее для самых любимых). - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Содерж.: Принцесса Линдагуль. Принц-самозванец.
Белоснежка и семь гномов. Зимняя сказка. Волшебная лампа
Аладина. Али-Баба и сорок разбойников. Принцесса на
горошине.
Стихи и рассказы детям / художник Наталья Логванова. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 122 с. : цв. ил. - (Лучшее
для самых любимых).
Содерж.: Две лягушки. Дети в роще. Два козлика. Ветер и
солнце. Утренние лучи. Играющие собаки. Персики. Два
товарища. Птичка. Филипок.
Сказки и рассказы русских писателей / художник Людмила
Сальникова. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 128 с. : цв.
ил. - (Лучшее для самых любимых). - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Содерж. Серая Шейка. Сказочка про Воронушку-чёрную
головушку и жёлтую птичку Канарейку. Слепая лошадь.
Охотник до сказок. Умей обождать. Лев, волк и лисица. Слон.
Дневник фокса Микки.
Самые любимые писатели детям : стихи, сказка, рассказ /
Корней Чуковский, Самуил Маршак и др.; худож. В. Сутеев. Москва : АСТ, 2015. - 48 с. : ил. - (Малышам: superцена). Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содерж.: Английские народные песенки. Крошка Енот и
тот, кто сидит в пруду. Усатый-полосатый.
Степанов, Владимир(Владимир Александрович), 1949-.
Чудо - смешинки : стихи : для чтения родителями детям /
Владимир Степанов ; худож. Игорь Приходкин. - Москва :
Фламинго, 2011. - 63 с. : ил. - (Малышу в подарок). Pirmsskolas vecuma bērniem.
Степанов, Владимир(Владимир Александрович), 1949-.
Страна Кукареку : стихи : для чтения родителями детям /
Владимир Степанов ; худож. Игорь Приходкин. - Москва :
Фламинго, 2011. - 63 : ил. - (Малышу в подарок). - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Три медведя : русскые народные сказкы / художник В. Л.
Вахтин. - Москва : Фламинго, 2012. - 48 с. : ил. - (Читаю
сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содерж.: Лисичка со скалочкой. Бобовое зёрнышко.
Сутеев, Владимир Григорьевич, 1903-1993. Самые любимые
сказки / Владимир Сутеев рисунки автора. - Москва : Малыш,
2015. - 93, [3] c. : ил. - (Cамая любимая книжка). - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Содерж.: Три котёнка. Цыплёнок и Утёнок. Кораблик.
Капризная кошка. Мышонок и Карандаш. Петух и краски.
Яблоко. Кто сказал мяу.
Ledus sirds : mazais romāns / Disney Enterprises, Inc. ; tulkojis
Valērijs Černejs ; radaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : EGMONT
LATVIJA, 2015. - 128 lpp. : il. - Disney studijas animācijas filmas
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"Ledus sirds" stāsts neliela romāna formātā - pusaudžiem no 9 gadu
vecuma. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.Oriģ. nos. Frozen.
Grišams, Džons. Teodors Būns - aktīvists : [romāns] / Džons
Grišams ; no angļu val. tulk. Ieva Strelēvica ; red. Margita Krasnā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (A/S "Poligrāfists"). - 191, [1]. lpp. (Teodors Būns ; 4). - Teodors Būns atkal ir klāt, un atkal viņam
jātiek galā ar grūtu un arī bīstamu situāciju. Pilsētai aktuāla
politiska problēma un vides apdraudējums ir sadalījis Stratenburgas
iedzīvotājus divās karojošās nometnēs, un šīs cīņas pašā viducī
nonāk Teo. Turklāt viņš atklāj vēl vienu, apslēptu šīs cīņas līmeni –
korupciju. Šis atklājums, ja Teo sāktu rīkoties, var apdraudēt gan
viņu pašu, gan vecākus. Tomēr Teo nedomā atkāpties un atrod
veidu, kā panākt taisnības uzvaru. - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Theodore
Boone. The Activist.
Telehens, Tons. Skolotāja Krāsne / Tons Telehens ; no
nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; [zīmējis Harī
Hēlens ; redaktore Inguna Cepīte]. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 79
lpp. - ī grāmata ir skolas puikas dienasgrāmata par skolotāju, kas sit
bērnus. Un par veidiem, kā varētu viņai atriebties – "NEVIENS
NEKAD nav viņai uz krēsla uzlicis spraudīti vai kādu smirdekli.
Vai nemanīts uz muguras piespraudis zīmīti: Es esmu muļķe. Citām
skolotājām mēs gan esam to darījuši. Mēs baidāmies, ka viņa mūs
pa īstam nositīs". Rakstniekam Tōnam Telehenam jau bija
piešķirtas visas svarīgākās literatūras balvas savā zemē un jau bija
vairāk nekā četrdesmit gadu, kad viņs šo grāmatu uzrakstīja. Man
pašai nekad nav bijusi ar darīšana ar tādiem skolotājiem. Kad es,
tikko latviski iztulkojusi, to nolasīju saviem kolēģiem, gandrīz katrs
no viņiem atcerējās tādu skolotāju. Un cik tāds skolotājs ir
briesmīgs. Inese Paklone Grāmatas ilustrāciju autors ir Harī Hēlens
(Harrie Geelen), kurš grāmatas pirmajiem izdevumiem
oriģinālvalodā radīja melnbaltus datorzīmējumus, par kuriem ieguva
Sudraba zīmuļa apbalvojumu. Vēlāk viņš zīmējumus padarīja
krāsainus, tieši tie redzami šajā grāmatā. - 4.-6. klase. - Oriģ. nos.:
Juffrouw Kachel.
Kukare-Aldersone, Linda, 1979-. Piedzīvojumi Lielmežā / Linda
Kukare-Aldersone ; aut., il. - Rīga : Jumava, 2015. - 114, [6]lpp. : il.
- Lielmežs ir brīnišķīga vieta, kur dzīvo dažnedažādi zvēriņi. Tajā
sastapsi gan Vāverīti Dženiju un Trusīti Eniju, gan Zaķi
Razbainieku, Klibo Āpsi un vēl daudzus citus meža iemītniekus.
Gadalaiki nomaina viens otru, bet lielmežnieki nebeidz vien
iekulties dažādos piedzīvojumos — gan sastrādāt dažādas blēņas,
gan paveikt arī labas lietas. Kopā tiek veikti pavasara darbi, svinēti
vasaras saulgrieži, pārdzīvots rudens sēņu neprāts un pat dzītas
pēdas ziemai. Pa vidu tam visam, protams, vēl daudz dažādu
jokainu atgadījumu un pārpratumu, kā arī noderīgu lietu, ko uzzināt.
Lasi un piedzīvo gadalaiku raibumus arī tu!. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Laicens, Linards, 1883-1938. Laimes putns : [stāstu krājums] /
Linards Laicens, Andrejs Upīts, Vilis Lācis ; [Anitas Rupeikas
mākslinieciskais noformējums ; Jūlija Dibovska, sastādījums]. Rīga : J.L.V., 2015. - 44, [3] lpp. : il. ; 24 cm. - Rakstot stāstus
bērniem un jauniešiem, šie autori ir paturējuši prātā arī pieaugušos
lasītājus, kuri atradīs “Laimes putna” stāstos rosinājumu gan ļauties,
gan spītēt dzīves rotaļai. Mazos lasītājus “Laimes putns” aicinās
iepazīt skaisto ikdienā – kopā ar vecāku mīlestību un rūpēm. -
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Jaunākā skolas vecuma bērniem. . - 7+. - "7+"--Uz vāka.
Saturā: Laimes putns / Linards Laicens. Jaunā dzērve / Andrejs
Upīts. Vanadziņš / Vilis Lācis.
Upīts, Andrejs, 1877-1970. Sūnu ciema zēni : patiesīgs stāsts
jaunatnei / Andrejs Upīts ; Indriķa Zeberiņa ilustrācijas ; red. Santa
Jirgensone ; Ivars Vimba, vāka mākslinieciskais noformējums. Rīga : Jumava, [2015]. - 197, [1] lpp. : il. - Grāmata ir par mums
pašiem — mūsu gribasspēku, uzņēmību, māņticību un arī slinkumu.
Katrs no mums reiz ir cerējis sagaidīt Laimes Lāci, kas atrisinās
visas mūsu likstas. Tomēr ar cerībām un gaidīšanu vien ir par maz,
jo, kā izrādās, ne jau Laimes Lācis, bet tikai mēs paši veidojam savu
dzīvi. Reizēm mums ir vajadzīgs pamudinājums, lai mainītu
domāšanu un rīkotos citādāk nekā ierasts. Sūnu Ciemā Ješka atrod
savu Laimes Lāci, kurš iedvesmo pārējos sakopt savu sētu un notīrīt
kupenas un mēslu gubas, lai ieraudzītu laimi. Taču negaidīsim
Laimes Lāci! Atradīsim sevī spēku katru dienu ieraudzīt darāmo,
kas dod gandarījumu un kripatiņu laimes! - Undīne Būde. - 4.-6.
klase.
Vilka, Laura, 1993-. Apakšzemes leģendas : tetraloģija / Laura
Vilka ; aut. il. ; red. Artūrs Pommers ; Māra Ābeles vāka dizains. Rīga : A&A VISION, 2015 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 213, [2.]lpp. - Tetraloģijas trešā grāmata par meiteni Danu un viņas
brīnumaino ceļojumu Apakšzemē. Pēdējais ko Dana atceras, ir...
zaļais briesmonis ezermalā. Bet šis nav ceļojuma sākums. Pēc
niršanas ezerā, lai atmodinātu vienu no Sargātājiem, meitene nonāk
mežonīgajā Dzīvības zemē un ir spiesta meklēt zaudētās atbildes,
līdz atrod draugus šķietamu svešinieku vidū. Ar Lansa palīdzību
Dana dodas vēl vienā piedzīvojumā ne tikai jaunās zemēs, bet arī
atmiņās, kuras kāds ar varu ir aizrāvis. Dana pamazām saprot, ka
atlikušā Sargātāja uzmeklēšana nebūs viņas pēdējais pienākums...
Noslēpumaino pazemes valstību un tās iemītniekus palīdz iepazīt
autores ilustrācijas. - 7.-9.kl.
3.grām. Dana un Atmiņu ēnas.

