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Antiņa, Ināra. Spēles radošiem pedagogiem / Ināra Antiņa,
Skarleta Mežale ; lit. red. Indra Liepiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. Rīga : RaKa, 2008 (SIA "Izdevniecība RaKa" tipogr.). - 172, [1]
lpp. : tab. ; 28 cm. - Bibliogr.: [173.] lpp. - Spēle ir lielisks,
skolēniem ļoti piemērots veids, kā gūt izcilus rezultātus mācībās,
sociālajā pieredzē, sadarbībā, tikai tas prasa laiku un pacietību.
Pedagogs, kurš strādā ar bērniem, pratīs spēles piemērot
konkrētiem skolēniem un situācijai.
Былины : 1-4 классы / пересказ А. Н. Нечаева ; художник И. П.
Беличенко. - Москва : Омега, 2013. - 92 c. : ил. - (Школьная
библиотека). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Тексты
произведений печатаются без сокращений.
Содерж.: Илья Муромец. Добрыня Никитич. Алёша
Попович. Микула Селянинович. Садко.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA

7
8

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
75

Bārbers, Beringtons. Ikviens var gleznot : uzglezno pats savu
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mākslas darbu ar akvareļa, akrila un eļļas krāsām / Beringtons
Bārbers ; no angļu val. tulk. Anda Dzenīte. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, ©2015. - 128 lpp. : il. - Terminu rād.: 128.lpp.
Saturs : Akvareļkrāsas ; Akrila krāsas ; Eļļas krāsas ;
Kompozīcija, tehnika un stils.
Beitiņa, Inga. Ainava kopā ar mazo Mulu / Inga Beitiņa, Kristīne
Morozova, Baiba Grīnberga ; redaktore Oļesja Burkevica ;
ilustrējis Reinis Pētersons. - [B.v.] : Biedrība bērniem DROŠI un
KOŠI, 2013 (Jelgavas tipogrāfija).). - 33, [1] lpp. : il., ģīm. ; 20 x
22 cm. - (Bērniem par latviešu vizuālās mākslas klasiķiem). (Mazā
Mula pēta ; 1.grām.). - Mākslas grāmatiņu sērija "Bērniem par
latviešu vizuālās mākslas klasiķiem" adresēta pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem. Grāmata balstīta uz jaunradīta tēla
literāru stāstu, kurš palīdz iepazīt latviešu māksliniekus un viņu
radītos darbus. Šis ir pirmais mazās Mulas ceļojums mākslas
pasaulē. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
Beitiņa, Inga. Klusā daba kopā ar mazo Mulu / Inga Beitiņa,
Kristīne Morozova, Baiba Grīnberga ; redaktore Oļesja Burkevica ;
ilustrējis Reinis Pētersons. - [B.v.] : Biedrība bērniem DROŠI un
KOŠI, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 38, [2] lpp. : il., ģīm. ; 20 x 22
cm. - (Bērniem par latviešu vizuālās mākslas klasiķiem). (Mazā
Mula pēta ; 4.grām.). - Mākslas grāmatiņu sērija "Bērniem par
latviešu vizuālās mākslas klasiķiem" adresēta pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem. Šis ir ceturtais mazās Mulas
ceļojums mākslas pasaulē. Kas ir klusā daba? Kādēļ to tā sauc? Tie
ir jautājumi, kurus bērni, iespējams, uzdos pirms grāmatas
atvēršanas. Šajā grāmatā mazā Mula kopā ar mākslinieku Kārli
piedāvā izpētīt noslēpumaino priekšmetu pasauli, gan vērojot
latviešu mākslinieku gleznas, gan pašiem zīmējot. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Rodems, Džordžs. Tas ir van Gogs / Džordžs Rodems ; Slavas
Harasimovičas ilustrācijas ; no angļu val. tulkojusi Renāte Punka. Rīga : Jāna Rozes apgāds, 2015. - 78, [1] lpp. : il. - Vinsents van
Gogs ar mākslas palīdzību pauda sakāpināti jūtīgu attieksmi pret
apkārtējo pasauli. Mākslinieks, kuru bieži pārņēma te sajūsma par
dabas skaistumu, te mokošas skumjas par cilvēka esību, savā
traģiski īsajā mūžā radīja dažas no emocionāli iespaidīgākajām
gleznām cilvēces vēsturē. Daži no laikabiedriem uzskatīja viņu par
traku – nevar noliegt, ka van Goga dzīvē bijuši garīgās
nelīdzsvarotības posmi. Kaut arī viņa dzīves laikā tika pārdota tikai
viena glezna, piecus gadus pēc nāves van Gogs tika atzīts par vienu
no izcilākajiem Eiropas gleznotājiem. Bagātīgi ilustrētā grāmata
“Tas ir van Gogs” saistošā un dinamiskā formā iepazīstina ar
slavenā mākslinieka biogrāfiju, kā arī rosina uzzināt vairāk par viņa
ievērojamākajiem darbiem un tajos ietvertajām nozīmēm.
Ābols, Jānis. Burvju durtiņas [notis] : dziesmas bērniem / Jānis
Ābols ; Linda Kukare-Aldersone māksl. noform. : red. Jūlija
Dibovska ; ievada aut. Valdis Ābols. - Rīga : SIA J.L.V., 2015. - 48
lpp. : notis, il. - Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturs : Sakāmie / Jāzeps Osmanis ; Rotaļa / Imants Lasmanis
; Galvas darbs / Jāzeps Osmanis ; Dziesmiņa par pieciem
pirkstiņiem / Leons Briedis ; Burvju durtiņas / Jānis Baltvilks ;
Ķirbja diena / Nellija Kovaļevska ; Pēc lietus / Jānis Baltvilks ;
Dārza dainas / Valdemārs Ancītis ; Kālis / Valdis Grenkovs ; Meža
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drēbnieks / Alfrēds Goba ; Sienāzēns / Laimonis Vāczemnieks ;
Blēņas / Ojārs Vācietis ; Kur dienu mans miedziņš mīt? / Jānis
Baltvilks ; Kam smaidi maziņā? / Herberts Dorbe ; Sveču balle /
Ojārs Vācietis ; Brauciens pie vecmāmiņas / Eduards Lejgalietis ;
Brīnumzvaigzne / Lūcija Sāgameža-Nāgele ; Baltais klusums /
Kārlis Eliass ; Jūtas / Laimonis Vāczemnieks ; Uz redzēšanos! /
Ainārs Vilde.
Lasmanis, Māris, 1961-. Raibas dziesmas [notis] : [dziesmu
krājums skolas vecuma bērniem] / Māris Lasmanis ; Pētera Brūvera
vārdi ; nošu salikums Sanita Lasmane ; vāka zīmējumi Elīza
Lasmane. - Rīga : RaKa, 2013. - 79 lpp. : notis. - "Raibas
dziesmas" ir jaunu, iepriekš nepublicētu oriģināldziesmu krājums
skolas vecuma bērniem. Visas dziesmas ir vienbalsīgas un
divbalsīgas - mūsdienīgas, vienkāršas un melodiskas. Pētera
Brūvera dzeja mūzikā aizvedīs pasaulē, kur vieta gan hakeriem, gan
eksotiskām zemēm, gan priekam par pasaules skaistumu. Lai.
Saturs : Pilītes ; Pēc lietus ; Saules sunīši ; Dziesma par
pasaules skaistumu ; Dziesma datoru mīlētājiem ; Hakeru dziesma ;
Datorvīrusu dziesma ; Tanzānija ; Tamtami skan ; Dzirdu, dzirdu,
redzu, redzu ; Sešas mīklas ; Putnubiedēkļa saruna pašam ar sevi ;
Klampermans un Klimpermanis ; Katlakalna vecītis ;
Ziepniekkalna ziepju zellis ; Pirmās sniegpārsliņas ; Ziemassvētku
egle mežā ; Ziemassvētku vakarā ; Vēji sniegu putināja ;
Ziemassvētki klāt ; Es tev dāvinu šo dienu.
Latviešu dziesmas bērniem [notis] : notis, akordi, dziesmu teksti /
sast. Juta Bērziņa ; izpildproducents Guntars Račs. — Rīga :
MicRec, 2015. — 104 lpp. : notis. — (100 populārākās dziesmas).
— Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. — Grāmatā
apkopotas dziesmas no populārajām Latvijas radio pasakām, kā arī
no slavenām un jau par leģendārām uzskatītajām animācijas
filmām, teātru izrādēm un kinofilmām.
1. daļa.

Taube, Marika. Mūsu Latvija / Marika Taube ; māksliniece Juta
Tīrona ; Agijas Stakas zīmējumi ; Ainas Alksnes-Alksnītes
zīmējumi ; redaktore Aija Balcere ; Edgara Švanka dizains. — Rīga
: Zvaigzne ABC, 2014 (Latvijas karte). — 23, [1] lpp. : il. ; 24 cm.
— Iztēlojies, ka pie tevis ciemos brauc bērni no citas valsts! Ko tu
viņiem pastāstītu par savu dzimteni? Ieskaties šīs grāmatas
lappusēs, un tu atradīsi svarīgāko informāciju par Latviju. —
Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturā: Latvija kartē. Latvijas vizītkarte. Vēsture. Gadalaiki.
Daba. Kultūrvēsturiskie novadi. Latvijas pilsētas. Gadskārtu ieražas.
Latvijas lepnums. Kas latviešiem patīk.
Adamss, Saimons. Otrais Pasaules karš : [enciklopēdija par Otrā
pasaules kara vētrainajiem notikumiem no “zibenskara” līdz
atombumbai] / teksta autors Saimons Adamss ; fotogrāfs Endijs
Kraufords ; [no angļu valodas tulkojuši Dainis Poziņš un Valdis

Klišāns ; redaktori Leo Skulte un Juris Goldmanis]. — 2.
atjaunotais un papildinātais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2015. — 72 lpp. : il. ; 29 cm. — (Redzeslokā). — Vizuāli
pārsteidzošas un dažādiem faktiem piesātinātas Redzesloka sērijas
grāmatas ir lieliski piemērotas skolu projektiem un mācībām mājās.
— Oriģ. Nos.: World War II. — Rādītājs: 72. lpp.
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Ceļotāja Pērle / [tulk. Anna Bērziņa]. — Rīga : EGMONT Latvija,
[2015] (Ķīna). — [28] lpp. : il. — (Disney Princeses. Princešu
mīluļi). — Pirmsskolas vecuma bērniem.
Kuzovkovs, O. Maša un Lācis. Rosīgie stāsti : [stāsti bērniem] /
idejas un tēlu autors: O.Kuzovkovs ; galv. Māksl. I. Trusovs ; il. M.
Šanitko, N. Zalomajeva ; tulk. Anna Bērziņa ; red. Ilze Collenkopfa.
— Rīga : Egmont Latvija, 2015. — 71, [1] lpp. : il. — Kad ārā spīd
saule un dzied putni, ir pats labākais laiks apciemot lādzīgo Lāci un
mesties piedzīvojumos kopā ar nebēdni Mašu! Šoreiz tu uzzināsi
atjautīgās meitenītes neparastā ievārījuma noslēpumu, un tev
noteikti patiks arī viņas aizrautīgās rotaļas, kuru dēļ gan ķepainajam
draugam nāksies rīkot lielo veļas dienu... Turklāt ciemos ieradīsies
tīģeris, un nu tik sāksies rosība un ūsaini, svītraini, jautri triki!. —
Pirmsskolas vecuma bērniem. — Oriģ. Nos.: Masha and the Bear.
Saturs : Lielā veļas diena ; Neparastais ievārījums ; Ūsainais
un svītrainais.
Lindgrēne, Astrida. 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.
Ragaste, Aranta. Dvīņumāsas : pasaka / Aranta Ragaste ; il.
Renāte Zvirgzdiņa. — Rīga : A/S “Lauku Avīze”, 2015. — 23 lpp. :
il. — (5 minūšu stāstiņš un lasāmmīklas). — Neliela pasaka
bērniem par divām māsām – zeķēm, vienu apzinīgu, bet otru –
sapņotāju. Grāmatas beigās – vecākiem un bērniem pārrunājami
jautājumi, uzdevumi un spēles. — Pirmsskolas vecuma bērniem.
Rikikī piedzīvojumi : [stāsti] / tulkojuši Ēvalds Juhņēvičs un
Marika Taube ; ilustrācijas no franču izdevuma. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (PNB Print). — 232 lpp. : il. ; 28 cm. — Grāmatā
“Rikikī piedzīvojumi” apkopoti vairāk nekā trīsdesmit gan jau
pazīstamu un mīļu, gan no jauna tulkotu stāstiņu par Rikikī un viņa
draugu darbiem un nedarbiem. — Pirmsskolas vecuma bērniem. —
Oriģ. Nos.: Riquiqui. — “Ilustrācijas no franču izdevuma”—Titlp.
Otrā pusē.
Saturs: Rikikī un ābolu zagļi. Kabatas lukturītis. Pazaudētā
atslēga. Sacensības. Pīrāgs. Milzis. Palaidnis Flips. Pirāta dārgumi.
Noslēpumainā sala. Melone un regbijs. Duša. Kāds darbs — tādi
augļi. Minetes noslēpums. Paslēpes. Žanno un mednieki. Rikikī
darbnīca. Saldu miegu! Rikikī un sniega lauva. Baltspārne. Tētis,
mamma un bērns. Piecu franku monēta. Veiksmīga zveja. Rikikī
karnevālā. Rikikī pastnieks. Rikikī mazgā veļu. Stūrgalvīgais
kucēns. Rikikī un zaru zupa. Rikikī — čempions.
Roberešts, Tjerī. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas / Tjerī Roberešts,
teksts ; Greguārs Mabīrs, ilustrācijas ; tulkojusi Laura Romanovska
; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Inga Bērze ;
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datorgrafika Daina Vīķele. - Rīga : A/S "Lauku Avīze", 2015 (PNB
Print). - [24] lpp. : il. - Kādā nekārtīgā istabā no plaukta izkrīt
grāmata... No tās izkūleņo vilks un apjucis attopas istabas vidū. Aši!
Lai izspruktu no draudīgā runča, uz labu laimi vilks iemūk citā
grāmatā. Nez kas tas par stāstu?. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Sniegbaltīte un paslēptie dārgumi / tulk. Eva Jansone ; red. Ilze
Collenkopfa. - Rīga : EGMONT Latvija, 2015. - 22, [2] lpp. : il. (Disney Princeses). - Sirsnīgs stāsta par Sniegbaltīti un septiņiem
rūķīšiem, par lielo dārgumu meklēšanu, kas beidzas ar lielisku
atziņu, ka vislieākas dārgums, kas jums pieder, ir uzticami draugi. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Snow White and the
Great Jewel Hunt.
Zutis, Mārtiņš, 1988-. Nenotikušais atklājums : [bilžu grāmata
bērniem] / teksts, ilustrācijas, dizains: Mārtiņš Zutis ; redaktore
Inese Zandere. — Rīga : Liels un mazs, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija).). — [28] lpp. : il. ; 24 cm. — M. Zutis stāsta par dabas
pētnieku Kārli Darviņu, kurš pamana pagalma sniegā kāda
vienkājaina radījuma pēdas. Mēģinot to izsekot un izdarīt
atklājumu, viņš pārsteigts redz, ka pēdu skaits arvien pieaug. Bilžu
grāmatas lasītājam tiks patiesības noskaidrošanas prieks!. —
Pirmsskolas vecuma bērniem.
Былины : 1-4 классы / пересказ А. Н. Нечаева ; художник И. П.
Беличенко. — Москва : Омега, 2013. — 92 c. : ил. —
(Школьная библиотека). — Jaunākā skolas vecuma bērniem. —
Тексты произведений печатаются без сокращений.
Содерж.: Илья Муромец. Добрыня Никитич. Алёша
Попович. Микула Селянинович. Садко.
Ткаченко, Т. А.(Татьяна Александровна). Букварь : пособие
для развивающего обучения / Т.А. Ткаченко ; иллюстрации
Владимир Трубицын, Юлия Трубицына. — Москва : Эксмо,
2014. — 102, [1] с. : ил. — Pirmsskolas vecuma bērniem. —
Рекомендован кафедрой логопедии Московского института
открытого образования для обучения детей дошкольного
возраста.
Букварь : для малышей от 2 до 5 лет / коллектив авторов, текст
; художники: Александр Кардашук, Наталья Мельникова. —
Москва : Эксмо, 2014. — 95 , [1] с. : ил. — Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Мультсказки : для дошкольного возраста / В.П. Катаев,
наследники, текст ; В.А. Островский перевод ; художники
Савченко Анатолий Михайлович, Назарук Вячеслав
Михайлович, Шалина Ульяна Владимировна. — Москва :
Самовар-книги, [2015]. — 86, [1] с. — (Наши любимые
мультфильмы). — Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содерж.: Про козлёнка, который умел считать до десяти /
Алф Прейсн. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду / Лилиан
Муур. Цветик-семицветик / Валентин Катаев.
Grīns, Džons. Papīra pilsētas : romāns / Džons Grīns ; no angļu
valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 320 lpp. - Kventins
Džeikobsens visu savu dzīvi ir iztālēm mīlējis žilbinošo
piedzīvojumu meklētāju Margo Rotu Špīgelmani. Tāpēc, kad
meitene kādu nakti aicina viņu doties tai līdzi atjautīgā atriebības
kampaņā, Kventins piekrīt. Aizraujošā nakts beidzas, pienāk rīts.
Ieradies skolā, Kventins atklāj, ka Margo ir pazudusi. Vai viņa ir
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dzīva? Kur viņa ir? Drīz vien Kventins atklāj, ka Margo ir viņam
atstājusi norādes, kas puisi mudina uzsākt neparastus un varbūt pat
bīstamus meklējumus. Jo tuvāk patiesībai viņš nonāk, jo skaidrāk
saprot, ka īsto Margo līdz šim nemaz nav pazinis... - 7.-9.kl. - Oriģ.
nos.: Paper Towns. - Grāmatu "Mūsu zvaigžņu vaina" un "Meklējot
Aļasku" autors
Hovards, Mārtins. Auniņš Šons : Sūnulejas stāstiņi : Tīreļa
briesmonis / Mārtins Hovards ; Endija Džeinsa ilustrācijas ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; [redaktore Marika Taube].
— Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). — 110, [1] lpp. : il. ;
20 cm. — (Auniņš Šons). — Kas tur kauc? Vai tas ir viens no
kārtējiem stulbajiem Šona jociņiem? Varbūt Fermeris atkal
vingrinās trombona spēlē? Vai arī tas ir... briesmonis? Vai Šons un
Bicers spēs izgudrot plānu, kā notvert briesmoni, - vai arī visi
fermas iemītnieki ir nolemti bojāejai?. — Jaunākā skolas vecuma
bērniem. — Oriģ. Nos.: Shaun the Sheep. The Beast of Soggy Moor
(Tales from Mossy Bottom Farm).
Robertss, Deivids. Nevīža Bērtijs. Blusas! : [stāsts] / Deivids
Robertss, Alans Makdonalds ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Strelēvica ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2015 (A/s “Poligrāfists”). — 95, [1] lpp. : il. — Iepazīstieties ar
Nevīžu Bērtiju – zēnu, kuram ir tādi paradumi, no kuriem deguna
urbināšana ir pats nekaitīgākais. Lai gan viņš tiešām nav sevišķi
kārtīgs un pieklājīgs, viņam ir laba sirds un galva vienmēr pilna
nebēdnīgām idejām un trakiem plāniem. Bērtijs turklāt ir visai
slavens zēns. — Jaunākā skolas vecuma bērniem. — Oriģ. Nos.:
Dirty Bertie. Fleas!. — “Uzmanies! Bērtija nejaukie paradumi var
būt lipīgi!” — uz pēdējā vāka. . — Vislabāk patiks 5-8 gadus
veciem bērniem.
Сказки зарубежных писателей : [сборник]. — Ростов-на-Дону :
Издательский дом “Проф-Пресс”, 2013. — 124, [3] с. : ил. —
(Школьная библиотека). — Для младшего школьного возр.
Содерж.: Ганс Христиан Андерсен : Свигопас ; Ёлка ;
Штопальная игла ; Огниво ; Гадкий утёнок ; Новый наряд
короля / пер. А. Ганзен — Якоб Гримм, Вильгельм Гримм :
Белоснежка и Краснозорька / пер. Т. Габбе ; Бременские
уличные музыканты / пер. Под ред. П. Полевого—Шарль
Перро : Кот в сапогах ; Золушка, или Хрустальная туфелька /
пер. Т. Габбе ; Мальчик-с-пальчик / пер. Е. Лавровой.
Бинг, Джорджия. Молли Мун покоряет мир : роман /
Джорджия Бинг ; перевод с английского Полины Ехилевской ;
иллюстрации Дмитрия Непомнящего и Ольги Попугаевой. –
СПб : Азбука-Аттикус, 2015. – 304 c. – (Молли Мун). – 4.-6.kl.
– Orig. Nos.: Molly Moon and the Monster Music.
Грин, Джон. Многочисленные Катерины : [роман] / Джон
Грин ; перевод с англ. А. Н. Зайцева. – Москва : РИПОЛ
классик, 2015. – 256 с. – (Бумажные города). – Новая веселая и
нескучная книга от автора бестселлеров ‘’ Виноваты звезды’’ и
‘’Бумажные города’’. – 10.-12.kl. . – 16+. – Ориг. Назв.: An
Abundance of Katherines.
Райдер, Хлое. Секрет для пони : повесть / Хлое Райдер ; худ.
Дженифер Майлс ; пер. С английского Д.Ю. Кузнецова. –
Москва : Эксмо, 2015. – 160 с. : ил. – (Принцессы пони.
Приключения в волшебной стране). – Привет! Меня зовут
Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне пони,
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но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я познакомилась
с самыми волшебными пони и меня ждут удивительные
приключения. – Для младшего школьного возраста. . – Jaunākā
skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Princess Ponies: A Special
Secret.
Финн. Здравствуйте, мистер Бог, это Анна : [трилогия] / Финн
; пер. С англ. А. Г. Осипова. – Москва : РИПОЛ классик, 2015
(Москва). – 256 с. – (Бумажные города). – Действие романа
разворачивается в Лондонском Ист-Энде в 30-х годах
прошлого века. Это первая книга трилогии, на которой выросло
не одно поколение европейских читателей. – 10.-12.kl. . – 16+. –
Oriģ. Nos.: Mister God, This is Anna / Fynn.
книга 1.
Харрис, Джоэль. Сказки дядюшки Римуса : [сказки] / Джоэль
Харрис ; пер. С англ. А. Гершензона ; художник И. Кострина.
— Москва : АСТ, 2015. — 96 с. : ил. — (Библиотека начальной
школы). — Для младшего школьного возраста. . — Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Bertrams, Rīdigers. Coolmans un es – glābjas, kas var : komiksu
romāns / Rīdigers Bertrams, Heriberts Šūlmeiers ; no vācu valodas
tulkojusi Irīda Miska ; Heriberta Šūlmeiera zīmējumi. – Rīga :
Jumava, 2014. – 188, [2] lpp. : il. – Kajs kopā ar Coolmanu nokļūst
Londonā. Paklausot Coolmana padomiem, Kajs atkal iekuļas
dažādos piedzīvojumos un nepatikšanās. – 4.-6.kl.
Линдгрен, Астрид. Знаменитый сыщик Калле Блюмквист
рискует : повесть / Астрид Линдгрен ; пер. Со шведского Н.
Городинский-Валлениус ; художник Александр Гапей. —
Москва : Махаон, 2014. — 190, [2] с. : ил. — Для среднего
школьного возраста. . — 4.-6.kl. — Ориг. Назв.:
Masterdetektiven Blomkvist lever farlight.
Stiltons, Džeronīmo. Mīlestība ir kā siers... : [stāsts] / Džeronīmo
Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). —
116, [12] lpp. : il. ; 19 cm. — (Stāsti, gardi kā siers ; 9). — Jaunākā
skolas vecuma bērniem. — Oriģ. Nos.: Lamore e Come il
Formaggio.
Karija, Anna. Īstā Rebeka : [romāns pusaudžiem] / Anna Karija ;
no angļu val. Tulk. Māra Cielēna ; Raula Liepiņa mākslinieciskais
noformējums ; Ievas Liepiņas zīmējumi. — Rīga : SiA
“Lietusdārzs”, 2015. — 151 lpp. : il. — Dienasgrāmatas rakstītājai
Rebekai ir četrpadsmit gadi, un viņa mācās meiteņu skolā Dublinā.
Viņas mamma, rakstniece, vienmēr pamanās meitai sagādāt neērtus
brīžus. Arī tētis nav daudz labāks... Vistrakāk ir tad, kad māte uzsāk
jaunu savas daiļrades virzienu – pievēršas pusaudžu literatūrai. Tiek
laista klajā viņas grāmata par Rutiņu un viņas draudzenēm, kas
sacenšas, kura pirmā tiks pie puiša... — 7.-9.kl.
Бианки, Виталий. Лесные домишки : рассказы, сказки,
повесть / Виталий Бианки ; худож. Е. Иванеева. – Ростов-наДону : Издательский дом “Проф-Пресс”, 2013. – 123, [4] с. –
(Школьная библиотека). – Для младшего школьного возраста.
Содерж. : Теремок ; Как Муравьишка домой спешил ; Чей
нос лучше? ; Чьи это ноги? ; лесные домишки ; Мурзук :
повесть.
Грин, А. С.(Александр Степанович), 1880-1932. Алые паруса
: рассказы / Александр Грин ; художник З. Ярина. — Москва :
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Омега, 2013. — 126 с. : ил. — (Школьная библиотека). — Для
среднего школьного возраста. . — 4.-6.kl. — Тексты
произведений печатаются без сокращений.
Содерж.: Алые паруса. Гнев отца. Зелёная лампа.
Гладиаторы.
Громов, Вадим(Вадим Николаевич), 1943-. Великий сыщик
Эге-Ага : Дело о пропавшей короне / Вадим Громов ;
иллюстрации Виктории Чаловой. — Москва : АСТ, 2015. —
218, [3] c. + ил. — (Прикольный детектив). — В волшебном
королевстве живёт дракончик Эге-Ага. Он очень дружелюбный
и ещё совсем маленький, - но уже успел прославиться как
великий сыщик. Именно поэтому дракончику-сыщику
поручают важнейшее на свете дело — найти пропавшую
королевскую корону и разоблачить происки противного
чародея Злыдса. — Jaunākā skolas vecuma bērniem. . — 6+.
Дудочка и кувшинчик : рассказы и сказки / художник И.
Панков ; текст В. Катаев, Л. Пантелеев, В. Осеева, Б. Житков,
В. Драгунский. — Москва : Росмэн, 2014. — 64 с. : ил. —
(Детская библиотека РОСМЭН). — Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Драгунский, Виктор. Двадцать лет под кроватью : рассказы /
Виктор Драгунский ; ил. Алексея Разуваева. — Москва :
Стрекоза-Пресс, 2015. — 68, [3] с. : ил. — (Книги — мои
друзья). — Для младшего школьного возр.
Медведев, В. В. Баранкин, будь человеком! / В. Медведев ;
сокр. Текста Мезинова Л. А.; худож. Боголюбова O. A. —
Москва : Астрель, 2014. — 63 с. : ил. — (Библиотека начальной
школы). — Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Осеева, В. Волшебное слово / В. Осеева ; худож. Ю. Кравец.
— Ростов-на-Дону : Издательский дом “Проф-Пресс”, 2014. —
107, [4] с. : ил. — (Школьная библиотека). — Для детей
младшего школьного возраста.
Остер, Г. Вредные советы : стихи / Григорий Остер ; худож.
Андрей Мартынов. — Москва : АСТ, 2014. — 80 с. : ил. —
(Библиотека начальной школы). — Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Толстой, А. Н.(Алексей Николаевич), 1883-1945. Золотой
ключик или Приключения Буратино : сказочная повесть /
Алексей Толстой ; художник Александр Алир. — Москва :
Самовар-книги, 2014. — 127 с. : ил. — (Школьная библиотека).
— Для среднего школьного возраста. . — Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Толстой, Л. Н. Сказки, рассказы, повести / Л. Н. Толстой ;
худож. О. Ким. — Ростов-на-Дону : Издательский дом “ПрофПресс”, 2013. — 123, [3] с. — (Школьная библиотека). — Для
младшего школьного возраста.
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Усачёв, Андрей. Умная собачка Соня : сказочные истории /
Андрей Усачев ; художник Т. Б. Абалакина. – Москва : Росмэн,
2012. – 64 с. : ил. – (Детская библиотека Росмэн). – Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

821.174

Gabris, Roberts, 1903-2000. Latvju puika / Roberts Gabris ;
sastādījums un pēcvārds Ausma Līdumniece; atbildīgā redaktore
Santa Jirgensone. – Rīga : Jumava, 2015. – 213, [3] lpp. : il. – Triju
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Zvaigžņu ordeņa virsnieka R. Gabra (1903-2000) atmiņu stāsts bija
uzrakstīts 1939. gadā ar nosaukumu “Circeņu Jurkas piedzīvojumi”
un glabājās ilgus gadus pie meitas Ausmas Līdumnieces. Pagājis
vairāk nekā 70 gadu, kad beidzot to var publicēt. Latvju virsnieka
skaudrās jaunības atmiņu vēstījums noderēs kā vēsturiska liecība
nākamajām paaudzēm.
Pastore, Luīze, 1986-. Neredzamais cilvēks : detektīvstāsts / Luīze
Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā redaktore Māra Ņikitina.
- Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija).). - 59 lpp. : il. ; 22
cm. - (Mākslas detektīvi ; 2. grāmata). - Detektīvstāstu sērija
"Mākslas detektīvi" aicina nokļūt mākslas aizkulisēs, dodoties
piedzīvojumu un noslēpumu pilnā pasaulē, kas atrodas "otrpus
gleznām". Mākslai pa pēdām dodas mazie detektīvi Teo un Poga,
kas izmeklē ievērojamāko Latvijas mākslinieku darbu noslēpumus.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Priekštitullapā reprodukcija:
Kārlis Padegs "Zābaki un suns" (1935).
Pastore, Luīze, 1986-. Pazudušais pērtiķis : detektīvstāsts / Luīze
Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā redaktore Māra Ņikitina.
- Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija).). - 59 lpp. : il. ; 22
cm. - (Mākslas detektīvi ; 1. grāmata). - Detektīvstāstu sērija
"Mākslas detektīvi" aicina nokļūt mākslas aizkulisēs, dodoties
piedzīvojumu un noslēpumu pilnā pasaulē, kas atrodas "otrpus
gleznām". Mākslai pa pēdām dodas mazie detektīvi Teo un Poga,
kas izmeklē ievērojamāko Latvijas mākslinieku darbu noslēpumus.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Priekštitullapā reprodukcija:
Janis Rozentāls "Princese ar pērtiķi" (1913).
Саксе, Анна. Сказки о цветах : латышский букет / перевод с
латышского и пересказ Анны Гогель ; составитель и
иллюстрации Екатерины Беляевой. - Рига : Retorika A, SIA,
2012. - 56 c. : ил. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Содерж.: Заячья капуста. Лисий хвост. Башмачки.
Душистый горошек. Кукушкины слёзки. Бальзамин. Ночная
фиалка.
Kerenens, Mika. Noslēpumainais puķu čiepējs : [stāsts] / Mika
Kerenens ; no igauņu valodas tulkojusi Linda Villere ; redaktore
Māra Rune ; ilustrējusi Marija Līza Plata. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2015 (A/s ''Poligrāfists''). - 174, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks! ,
1407-3730). - Kāda maza mūsu kaimiņvalsts Igaunijas ciema
iedzīvotāji gatavojas lielam notikumam – tieši Zupasciema apkārtnē
tiek rīkots nūjošanas maratons, un tajā piedalīsies divu valstu –
Igaunijas un Somijas – prezidenti. Arī bērni gaida šo sporta
pasākumu, jo Somijas prezidentam līdzi būs meita Tīna. Domu
pilnas galvas un darāmā papilnam ir Zupasciema jaunajiem
detektīviem. Šoreiz visu acu priekšā notiek kaut kas neticams –
kāds katru dienu no skaistajiem ciema apstādījumiem čiepj puķes
un pat košumkrūmus! Uzminiet, kurš aizved detektīvus pa puķu
čiepēja pēdām? Jā, tā ir prezidenta meita Tīna... - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Salapärane lillenäppaja.

