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Raganas jāj mēnesi maitāt : latviešu tautas teikas un pasakas / Ivara
Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2015]. - 139, [4] lpp. : il. ; 24 cm. Latviešu tautas teikas un pasakas stāsta par burvjiem, par pūķiem, par
vilkačiem, par vadātājiem, par veļiem, par lietuvēnu un par raganām. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturs: Par burvjiem: Burvis nobur burvi. Deviņas gaiļu galvas.
Burvju ķēniņš. Viesulis. Mantas redzētājs. Iešķavas ķēniņš. Par pūķiem:
Par pūķi. Miķelis. Nabagā brāļa dzirnaviņas. Kā brālis pūķi pārvar un
māsas izglābj. Par vilkačiem: Par vilkačiem. Sudraba ābols. Jērgaļ a
kāļiem lab smeķ! Ezītis. Kaziņa. Par vadātājiem: Par vadātājiem.
Dziļprātītis. Par putniņu, kas bagātnieku upē vilinājis. Ko ķēniņa dēls
pieredzējis. Baltie vīriņi un melnie vīriņi. Puisis un ķēniņa meita. Malkas
cirtējs. Par veļiem: Kūlēji. Lins. Nepaklausīgais dēls. Kā muļķītis velnus
pārvar. Spārnotās meitas. Misiņbārdis. Velna grāmatas. Velna bikses.
Pats darīja. "Pēteri! Atdari debesu vārtus!". Divi linu kulstītāji. Karašu
zaglis. Rijnieks. Vagars un velns. Par lietuvēnu: Kalps plūcas ar
lietuvēnu. Lietuvēns. Pērkons sasper Jodu. Jods pirtī. Dievs piekaļ velnu
pie klints. Stiprinieks. Par raganām: "Kreju, kreju, bet ne visu!". Raganas
jāj mēnesi maitāt. Kā dēls par ķēniņu izmācījās. Jūrasmeitas - nāras.
Lūsiņa. Sērdienīte un mātesmeita. Vērpēja, Tinēja, Audēja. Garā pupa.
Raganas šķiltavas un karavīrs. Ķēniņa dēla sapnis.
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Leisija, Minna. 365 dabaszinību eksperimenti / Mina Leisija, Līsa Dţilespija
un Lūsija Boumena ; il. Aleks Volkers ; tulkojusi Ingrīda Kreicberga ;
rediģējis Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 128 lpp. : il. ; 28 cm.
- Ja esi kādreiz vēlējies uzzināt, kāpēc maize ir poraina, kā izskatās DNS
molekula vai kā pašam radīt varavīksni, tad šī iedvesmojošā grāmata ir
paredzēta tieši tev. Veselu gadu tu ik dienu varēsi veikt kādu eksperimentu,
atklājot un uzzinot kaut ko jaunu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: 365 Science Activities. - Rādītājs: 128. lpp
Beļko, Jegors. Jautri zinātniski eksperimenti : aizraujoši eksperimenti
mājas apstākļos / Jegors Beļko ; no krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. -
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Rīga : Avots, ©2015. - 63 lpp. : il. ; 26 cm. - Grāmata, izmantojot jautrus
eksperimentus, vienkārši un saprotami pastāstīs bērniem par dabas un
matērijas pamatlikumiem. Labāk izprast procesa gaitu palīdzēs sīkas
instrukcijas un viegli uztveramas jautras ilustrācijas. Katra eksperimenta
beigās dots viegli saprotams tajā iesaistīto fizikālo procesu zinātnisks
izskaidrojums. Grāmata ieinteresēs galvenokārt jaunāko klašu skolēnus. No
krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Весёлые научные опыты.
Kovacs, Čārlzs. Botānika : Valdorfizglītības avots / Čārlzs Kovacs ; no
angļu valodas tulkojusi Aija Rancāne. - Rīga : Alis, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 87, [1] lpp. ; 22 cm. - 4. - 6. klase. - Oriģ. nos.: Botany. Rādītājs: 83.-85. lpp
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Domens, Glens. Aktīvs mazulis - gudrs mazulis! : no dzimšanas līdz 6
gadu vecumam / Glens Domens, Duglass Domens, Brūss Heigijs ; Ilzes
Isakas vāka dizains ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; redaktore
Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 301
lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 277.-279. lpp. un alfabētiskais
rādītājs: [296.]-301. lpp. - Bērni visintensīvāk aug no dzimšanas līdz 6 gadu
vecumam. Šajā laikā ir vitāli veicināt viņu fizisko attīstību, jo garīgās un
fiziskās spējas ir savstarpēji saistītas. Unikālajā grāmatā "Aktīvs mazulis gudrs mazulis!" sniegtas precīzas norādes, lai vecāki paši varētu izveidot
fiziskās attīstības programmu saviem bērniem. Pamatprincipi un vingrojumi
ir pavisam vienkārši: nodrošināt bērnam pilnīgu kustību brīvību kopš
dzimšanas brīţa, stimulēt rāpošanu un kustības, kas attīsta vestibulāro
aparātu, veicināt skriešanu un mudināt izpildīt vingrojumus, karājoties ar
rokām pie stieņa. Turklāt – darīt to kopā ar bērnu. Un ar prieku :). - Oriģ.
nos.: Fit Baby, Smart Baby, Your Baby!. - "Kustību ietekme uz fizisko formu
un smadzeņu attīstību mūţa garumā. The Gentle Revolution / Jauna
izpratne par cilvēka potenciāla atraisīšanu."--Uz vāka. . - "Grāmata
vecākiem par to, kā palīdzēt bērniem sasniegt fizisku un intelektuālu
izcilību"--Vāka 4.lpp.
Krauksts, Viesturs, 1942-. Uzturs sportā / Viesturs Krauksts, Daina
Krauksta ; recenzenti: Juris Grants, Viesturs Lāriņš ; vāka foto: Detlev
Seyb, Elza Gulbe. - Mārupe : Drukātava, 2014 (Drukātava). - 64 lpp. Bibliogrāfija: 61.-64. lpp. - Neatkarīgi no izvēlētā sporta veida, sportista
dzimuma, vecuma vai fiziskās kondīcijas pareizs uzturs būtiski uzlabo
ikviena atlēta sniegumu. Grāmatā apkopota informācija par jaunākajām
vadlīnijām sporta uztura jomā. Tikai kvalitatīvi un regulāri ēdot, lietojot
pietiekami daudz šķidruma, ir iespējams efektīvi trenēties un sasniegt
ievērojami augstākus rezultātus sportā. - "Kvalitatīva uztura nozīme
sportā." -- uz pirmā vāka. . - "Uztura specifika daţādu veidu slodzēs. Uztura
mērķu sasniegšanas problēmas. Speciālas norādes jaunajiem atlētiem." -uz pirmā vāka.
Saturā: Kvalitatīva uztura nozīme sportā. Vitamīni, minerālvielas un
antioksidanti. Uztura daudzveidība un barības vielām bagāts uzturs. Uztura
bagātinātāji. Veidi, kā bērniem veicināt laba uztura praksi ikdienā. Speciālas
norādes sievietēm. Uztura specifika daţādu veidu slodzēs. Rekomendācijas
sacensību dienās. Diēta atlētiem ar ilgstošu sacensību slodzi. Uztura mērķu
sasniegšanas problēmas. Ēšanas stratēģija atlētiem, kuriem ir bieţi
braucieni uz sacensībām. Uztura pamatnostādnes tālāku ceļojumu laikā.
Vides problēmas. Sociālo apstākļu ietekme uz atlēta uzturu. Uztura
problēmas bērnu un pusaudţu sportā.
Bolotovs, Boriss. Cilvēka veselība neveselīgā vidē : akadēmiķa izstrādātas
netradicionālas ārstniecības metodes : superbestsellers / Boriss Bolotovs ;
[no krievu valodas tulkojis Kārlis Skruzis ; vāka dizainu veidojis Uldis
Baltutis]. - Rīga : Avots, ©2015. - 368 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Šajā
izdevumā aplūkotas daudzas un daţādas plaši sastopamās kaites, tostarp
arī daţādu veidu audzēji, kā arī dabiski līdzekļi, kas palīdzētu ar tām tikt
galā. Unikāla šī grāmata ir tādēļ, ka autors autors sniedz tautas medicīnas
teorētisku pamatojumu, izmantojot savas atveseļošanas metodes
matemātiskus pierādījumus. Noslēgumā piedāvāts kodolīgs daţādu
ārstniecības augu rādītājs. - Oriģ. nios.: Здоровье человека в нездоровом
мире.
Līne, Lilita. Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 2.klasei /
Lilita Līne ; autores vāka mākslinieciskais noformējums. - Grobiņa : SIA
"Pauliņa", 2015. - 88 lpp. - (Skolotājs skolotājam). - Programmas paraugā
ietverts mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi, mācību saturs, mācību satura
apguves secība un apguvei paredzētais laiks, aprakstītas izmantojamās

mācību metodes, uzskaitīti mācību satura apguvei nepieciešamie mācību
līdzekļi. Tiek sniegti praktiski padomi mērķa sasniegšanai, stundas
vadīšanas apraksts. - Grāmata "Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju
stundās 2. klasei" veidota, balstoties uz VISC izstrādāto paraugprogrammu.
Līne, Lilita. Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 3.klasei /
Lilita Līne ; autores vāka mākslinieciskais noformējums. - Grobiņa : SIA
"Pauliņa", 2015. - 92 lpp. : il. - (Skolotājs skolotājam). - Grāmatā tiek
sniegti praktiski padomi mērķa sasniegšanai, stundas vadīšanas īss
apraksts. - Grāmata "Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 3.
klasei" veidota, balstoties uz VISC izstrādāto paraugprogrammu.
Krecšmara, Anete. Savvaļas augi un ogas manā virtuvē / Anete
Krecšmara ; autores fotogrāfijas ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ;
[atbildīgā redaktore Anna Pavlovska]. - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 86, [2] lpp. :
il. ; 22 cm. - (Idejas katrai dienai). - Grāmatas autore ļoti bieţi savā virtuvē
izmanto savvaļas lakstaugus, ziedus un augļus. Pēdējos gados tā viņai ir
kļuvusi par pašsaprotamu lietu. Autore un viņas ģimene gadu gaitā tik ļoti ir
iemācījusies novērtēt to garšu, ārstnieciskās īpašības un arī vizuālo izskatu,
ka daudzi savvaļas augi ir pat ieguvuši paliekošu vietu viņu mazajā
piemājas dārziņā. Bieţi top īpaši gardi ēdieni, ar kuriem palutināt garšas
kārpiņas, kad Anete Krecšmara no pastaigā atrastām piedevām un tā, kas
glabājas ledusskapī vai pieliekamajā, kaut ko pagatavo un ceļ galdā. Turklāt
katram gadalaikam ir sava īpaša burvība, jo noteiktus augus un daudzus
augļus un ogas var iegūt un baudīt tikai pavisam neilgu laiku. Tas ir jo
labāks iemesls ātri izmēģināt un nogaršot gardās receptes ar vīgriezēm,
korintēm, mazpurenītēm un mellenēm!. - Oriģ nos.: Meine Wilde Küche. Rādītājs: 86.-[87.] lpp.
LaBau, Elizabete. Lielā saldumu grāmata : mājās gatavotas trifeles,
karameles, īrisi, zefīrs, marcipāns un citi kārumi / Elizabete LaBau ; no
angļu val. tulk. Kristaps Šoriņš ; red. Diāna Romanoviča ; māksl. red.
Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - 160 lpp. : il. Rād. : 157.-160.lpp. - Konfekšu gatavošanas pamati – viss, kas jāzina par
nepieciešamo aprīkojumu, izejvielām un saldumu pagatavošanas metodēm.
Vairāk nekā 50 recepšu – trifeles, karameles, īrisi, zefīrs, marcipāns, cukura
vērpetes, šokolādes bļodiņas un citi nepārspējami gardumi. Raksturīgāko
problēmu apraksts – visbieţāk pieļautās kļūdas, gatavojot attiecīgās
konfektes, un ieteicamie risinājumi. Saldumu noformēšanas noslēpumi – kā
izmantot dekorēšanas pulveri, ēdamās zelta lapiņas, šokolādes dekoru
nospiedumu lapas un kā pagatavot krāsainas konfekšu glazūras un
izsmalcinātus cukura rotājumus. - Oriģ. nos.: The Sweet Book of Candy
Making.
Kjaspere, Valda. Jaunajam velosipēdistam : braukšana ar velosipēdu
sniedz brīvības izjūtu un neparastu prieku! / Valda Kjaspere, Zane Šmite ;
redaktore Ingrīda Kreicberga ; Aigara Truhina dizains un zīmējumi. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (LĢIA tipogrāfijā "Latvijas karte"). - 47, [1] lpp. - Ja
esi nodomājis braukt ar velosipēdu, tad šī grāmata ir paredzēta tieši tev. Tu
varēsi labāk iepazīt gan velosipēdu, gan ceļu satiksmes noteikumus!.
Saturā: Kāda ir velosipēda vēsture? Kāpēc izvēlēties velosipēdu. Kādu
velosipēdu izvēlēties. Kas var ietekmēt tavas gaitas uz ielas? Kā uzlabot
braukšanas prasmi. Sākam braukt ar velosipēdu. Kura ceļa daļa paredzēta
braukšanai ar velosipēdu? Kādi ir krustojumu veidi? Ceļa posmi, kas prasa
īpašu uzmanību. Kur ir velosipēdists? Ceļa zīmes un ceļa apzīmējumi. Tests
zināšanu pārbaudei.
Bučere, Kristīna. Frizūru grāmata : padomi, kā izveidot 82 fantastiski
skaistus matu mezglus, bizes un zirgastes / Kristīna Bučere ; [no angļu
valodas tulkojusi Inga Orinska ; redaktore Ilze Sausiņa]. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2015 (Ķīna). - 191, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Rādītājs: 190.-191. lpp.
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Eniņš, Guntis, 1933-. Nezināmā Latvija : ūdeņi, klintis, akmeņi, koki un

alas - vairāk nekā 70 dabas brīnumu / Guntis Eniņš, teksts un foto ;
māksliniece Nataļja Kugajevska ; atb. redaktore Evija Veide ; maketētāja
Daina Vīķele. - Rīga : AS "Lauku Avīze", 2015. - 321, [2] lpp. : fotogr.,
kartes. - Bibliogrāfija: 320.- 321. lpp. - Šī grāmata ir ne tikai ceļvedis
tūristiem, bet arī ceļvedis domāšanā un meklēšanā, ceļvedis Latvijas
saprašanā, izprašanā, novērtēšanā, ceļvedis Latvijas mīlestībā. Šī grāmata ir
citāda. ''Es eju tālāk, dziļāk pēc nezināmā. Ja vairs nevaru izrakt dziļāku alu
un dziļākus slāņus, man jārok dziļāk doma, jāsamiedz aci tālākai
redzēšanai, jāpaceļ aizkars, jārisina atklāsme. Gribētos, lai šo grāmatu
varētu saukt arī par jaunu atklāsmju grāmatu.'' Guntis Eniņš šajā grāmatā
rāda Latviju tās skaistumā un bagātībā. Vēstures elpa un dabas spēks ir
radījis vietas, kas liek aizrauties cilvēka elpai, - kā brīnums un atklāsme.
Mūsu zemē mīt ne vien peldošas salas, bet arī Eiropā resnākais kadiķis,
Baltijā vislielākā ala, diţākā liepa, dziļākais un salām bagātākais ezers un
vēl, un vēl... - Grāmata tapusi sadarbībā ar ţurnālu "Mājas Viesis".
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Bleika, Stefānija. Negribu iet uz dārziņu! / Stefānija Bleika [ilustrācijas] ;
[no franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Guna Pitkevica]. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - [26] lpp. : il. ; 29 cm. - Bērns atsakās iet uz
bērnudārzu! Ko lai iesāk? Īstais laiks palasīt, kā gāja zaķēnam Simonam.
"Tā nu gan nebūs!" zaķēns paziņo, kad uzzina, ka nākamajā dienā jādodas
uz dārziņu. Tie paši vārdi atskan, kad mamma aicina apēst sviestmaizi un
tētis mierina, ka bērnudārzā Simonam būs jauni draugi. Zaķēnu gaida raiba
diena. Un ko dzird tētis, kad pēcpusdienā aicina dēliņu doties mājās?
Uzmini!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Je Veux Pas Aller à
L'école.
Bleika, Stefānija. Palīgā! Negribu zobārstu! / Stefānijas Bleikas
ilustrācijas ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Guna
Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - [30] lpp. : il. ; 29 cm. - Bērnam
pirmo reizi jāiet pie zobārsta? Viņš ir ļoti nobijies? Jāpalasa, kā zaķēnam
Simonam veicās pie dakteres Marijas. "Nemūţam!" Simons izsaucas, kad
jābrauc salabot zobu. Viss bija tik jauki – zaķēns ciemojās pie Ferdinanda,
drauga tētis cepa pankūkas, taču, līdzko Simons iekodās saldajā pankūkā,
viņš iekliedzās sāpēs. Zobā vīd liels caurums. Kā mūsu Superzaķis tiks ar to
galā. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Aaah! Pas le Dentiste!.
Ledus sirds : divi saulaini stāsti. - Rīga : EGMONT, 2015. - 48 lpp. : il. (Disney. Ledus sirds). - Seko līdzi animācijas filmas "Ledus sirds" varoņu
jaunajiem piedzīvojumiem - lasi šo grāmatu un uzzini, kā klājas Annai,
Elzai, Olafam un viņu draugiem! Arendelā beidzot atnākusi vasara. Ir gada
karstākā diena, un visi pilsētiņas iedzīvotāji vēlas palikt mājās, kur nedaudz
vēsāks, - bet ne Olafs! Priecājies par sauli un siltumu kopā ar sirsnīgo
sniegavīriņu stāstā "Olafa lieliskā vasara"! Vairākus mēnešus Elza un Anna
plāno savu karalisko vizīti, lai apciemotu kaimiņu karaļvalstis. Nu tas brīdis
ir pienācis. Dodies aizraujošā ceļojumā kopā ar abām māsām stāstā "Pāri
jūrai"!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Stāstu nosaukumi uz grāmatas
vāka.
Saturā: Olafa lieliskā vasara. Pāri jūrai.
Mēs mācāmies pazīt pulksteni ar rūķīšiem / Lenkas Vurcelas ilustrācijas ;
tulk. Ieva Mangulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - [10] lpp. : il. - Soli pa
solim bērni kopā ar jaukajiem stāstiņiem par rūķīšiem varēs apgūt stundas,
pusstundas, ceturksni un minūtes. Mīļās ilustrācijas modinās bērnos ziņkāri
un palīdzēs tikt galā ar it kā šķietami sareţģīto ciparnīcu. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Paegle, Leons, 1890-1926. Zīlīte / Leons Paegle ; [Anitas Rupeikas
mākslinieciskais noformējums]. - Rīga : J.L.V., [2015]. - 45, [2] lpp., [4] lp.
ielīmes : il. ; 24 cm. - Autors ir rakstījis gan stāstus, gan lugas, gan
dzejoļus. Taču viņa sirsnīgākais devums ir stāsti par mazā zēna draudzību
ar zīlīti, klijānu un vāveri. Šajā stāstu kopā autors ir ielicis savu sirdi un
dalās ar šo siltumu arī šodien, kad bērniem tik ļoti trūkst vienkāršu, dzīvu
stāstu par dzīvniekiem un draudzību. Mazie un lielie lasītāji ir aicināti arī
paši dibināt sirsnīgu draudzību ar kādu meţa vai mājas zvēru un palīdzēt
nelaimē nokļuvušajiem dzīvniekiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Prāta spēles : kinostāsts / Disney / Pixar ; tulkojis Valērijs Černejs ;
redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Publishing, 2015 (SDI Media
Latvia). - 63, [1] lpp. : il. - Bērniem pieaugot, bieţi nākas sastapties ar
daţādām pārmaiņām, un mazā Railija šajā ziņā nav izņēmums. Viņa kopā ar
ģimeni pārceļas no ierastās vides Minesotā, jo tēvs sāk strādāt jaunā darbā
Sanfrancisko. Gluţi kā mūs visus, arī Railiju dzīvē ietekmē viņas emocijas Laime, Nemiers, Niknums, Nepatika un Melanholija. Emocijas dzīvo un
darbojas Centrā - Railijas prāta komandpunktā - un raida viņai impulsus, kā
rīkoties ikdienas situācijās. Meitene un viņas emocijas cenšas pielāgoties
jaunajai dzīvei Sanfrancisko, taču Centrā sākas pamatīga jezga. Lai arī
Laime - Railijas vadošā un vissvarīgākā emocija - cenšas saglabāt patīkamu
gaisotni, emocijas nespēj vienoties par to, kā vislabāk iejusties jaunajā
pilsētā, mājā un skolā... - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Inside
Out.
Princešu piedzīvojumi / Disney ; [tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze
Collenkopfa]. - Rīga : Egmont Latvija, ©2015. - 144 lpp. : il. ; 24 x 25 cm.
- (Disney princeses). - Dzīve pilī nav nemaz tik vienmuļa, kā varētu
domāt... Pievienojies daiļajām princesēm daţādos pārsteidzošos
piedzīvojumos! Dodies kopā ar Arielu cauri bīstamam aļģu meţam meklēt
violeto burvju pērli un palīdzi Rozei izsekot noslēpumainu briesmoni! Uzzini
arī, kā Aurora palīdz karaliskajam zirgam pārvarēt bailes un kā Pelnrušķīte
iepriecina visus pils kalpotājus! Lai šīs karaliskās pasakas iedvesmo tevi
atjautīgām idejām un labiem darbiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Aladins : Radţa - izrādes zvaigzne. Pelnrušķīte : No princeses
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par kalponi. Skaistule un briesmonis : Grāmatu pasaule. Princese un varde :
Tuvāk sapnim. Dusošā skaistule : Lieliska komanda. Mazā nāriņa : Violetās
pērles noslēpums. Sapinušies : Neparastā maltīte. Skaistule un briesmonis :
Roze un noslēpumainais nezvērs.
100 dzīvnieku stāsti / [tulkojušas Agija Krasta, Valda Jēkabsone-Valtere,
Kristīne Osenkovska ; redaktore Ilze Collenkopfa]. - Rīga : Egmont Latvija,
©2015 (Polija). - 205 lpp. : il. ; 25 cm. - Šajā krājumā iekļautas 100
brīnišķīgas pasakas, kur aizrautīgi darbojas Disneja studijas animācijas
filmu varoņi - dzīvnieciņi. - Oriģ. nos.: Disney 100 Bedtime Stories About
Animals.
Smurfi : 120 Smurfu joki un citi pārsteigumi : [komiksu grāmata] / Peyo ;
Ingas Vanģeles tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Jumava, [2015]. - 46,
[1] lpp. : il. ; 30 cm. - Pavadi jautrus un aizraujošus mirkļus ar
vissmurfīgāko komiksu grāmatu! Smurfu Ciemā joprojām notiek rosība smurfi sporto, muzicē, strādā un dara daudz daţnedaţādu lietu. Tā visa
laikā atgadās ne viens vien joks. Lasi asprātīgo komiksu grāmatu un smejies
arī tu!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Grānts, Maikls. Bads : [trilleris] / Maikls Grānts ; no angļu valodas
tulkojusi Ina Strautniece ; [redaktore Daina Grūbe]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 510, [1] lpp. : il., karte ; 21 cm. - (Zvaigznes
Trilleris). - Pagājuši trīs mēneši, kopš visi, kuri jaunāki par piecpadsmit
gadiem, iesprostoti burbulī, kura nosaukums ir IBJZ. Trīs mēneši, kopš
pazuduši visi pieaugušie. Kopš tie ir PROM. Pirms vairākām nedēļām
izbeigusies pārtika. Visi cieš badu, taču risināt šo problēmu neviens īsti
nevēlas. Ar katru dienu aizvien vairāk bērnu atklāj un attīsta sevī
pārdabiskas spējas, līdz ar to padziļinās plaisa starp viņiem un pārējiem –
tiem, kuriem šādu spēju nav. Aug spriedze, un visbeidzot pilsētiņā iestājas
haoss. Normālie bērni saceļas pret mutantiem. Katrs cīnās par sevi, un pat
labsirdīgie ir gatavi kļūt par slepkavām. Bet milzt kāda vēl lielāka problēma.
Daţus no IBJZ pusaudţiem pie sevis sāk vilināt Tumsa, draudīgā, kalnu
raktuvju dzīlēs mītošā būtne. Tā sauc viņus, vada un manipulē ar viņiem.
Tumsa ir pamodusies. Un tā ir izsalkusi. - 7. - 9. klase. - Oriģ. nos.: Hunger.
2. grām. Bads.
Patersons, Džeimss. Pamatskola - dabūjiet mani prom no šejienes! :
[stāsts] / Dţeimss Patersons un Kriss Tebetss ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Ozoliņa ; redaktore Guna Pitkevica ; Lauras Pārkas ilustrācijas. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 257, [9] lpp. : il. ; 21 cm. - Šī ir
otrā grāmata par Reifu Kačedorianu - zēnu, kuram 6.klases izaicinājumi jau
ir aiz muguras un tagad visam vajadzētu būt lieliski. Taču dzīve ir
neparedzama. Jaunais septītās klases gads sāk uzdot āķīgus jautājumus un
skaidras atbildes nesniedz. Vai atriebība patiešām ir salda? Vai sāncensība ir
dzinējspēks vai - gluţi otrādi - sprungulis riteņos? Vai klusēt nozīmē saudzēt
vai tomēr melot? Cik soļu ir starp draudzību, nodevību un nelietību? Pēc kā
garšo īstā dzīve un kā tad galu galā lai sāk dzīvot pa īstam?. - 4.-6.kl. Oriģ. nos.: Middle school: Get Me Out Of Here!.
Scillata, Antje. Maija & Mote : [stāsts] / Antje Scillata ; Ninas Dullekas
ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Margita
Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 172, [4] lpp. : il.
- Maija ir kā bez prāta no prieka: beidzot meitenes sapnis ir piepildījies viņa ir iekļauta muzikālās darbnīcas dalībnieku sastāvā. Turklāt ar viņu vēlas
draudzēties supermeitene Stella! Mote gan neizrāda ne mazāko sajūsmu:
Stella esot dumja - dumja kā govs! It sevišķi tāpēc, ka apsmej Motes suni
un viss viņai ir "supī". Pirmo reizi dzīvē dvīņu māsas nesarunājas viena ar
otru. bet tad meitenēm pēkšņi ir jāsadarbojas, jo ne tikai opim Rūdijam
nepieciešama viņu palīdzība, bet arī Stella nokļūst briesmās... - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ.nos.: Maja & Motte. Drei Sind Eine zu Viel. Aizraujoša lasāmviela gan nopietnām, gan mazliet draiskulīgām 8-10 gadus
vecām meitenē, kā arī visiem pārējiem, kas mīl dzīvniekus, sportu, mūziku
u.c.
. Trīs jeb viena par daudz.
Lindgrēne, Astrida. Emīls un Īda no Lennebergas / Astrida Lindgrēne,
Bjerns Bergs ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; [redaktore
Guna Pitkevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 116,
[1] lpp. : il. ; 25 cm. - Kathultas sēta Lennebergā ir patīkama vieta – tā
domā visi. Patīkams ir pat galdnieka skabūzis, kur Emīlam tik bieţi jāsēţ un
jāpārdomā savi nedarbi. Mazā Īda grib, lai Emīls iemāca arī viņai darīt
nedarbus. "Bet tas nav iespējams", saka Emīls, "jo nedarbi gluţi vienkārši
sanāk!" “Emīls un Īda no Lennebergas” vēsta par labi pazīstamā Emīla
pilnīgi nezināmiem nedarbiem. Grāmatā iekļautie stāsti līdz šim latviešu
valodā nav iznākuši un priecē ne tikai ar Astridas Lindgrēnes dzirkstošo
humoru, bet arī ar izcilajām Bjerna Berga ilustrācijām. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Emil och Ida i Lönneberga.
Saturā: Emīla 325. nedarbs. Kas mazajai Īdai vajadzēja darīt
nedarbus. "Nekādas skopošanās!" teica Lennebergas Emīls.
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Vanjē, Nikolā. Bella un Sebastjēns : brīnišķīgs stāsts par draudzību un
pašaizliedzību : pēc Sesilas Obrī darba motīviem / Nikolā Vanjē, Virdţīnija
Ţuanē ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015.
- 287, [1] lpp. - Sebastjēns ir vecā gana un mednieka Sezāra mīlulis un
rūpju bērns vienlaikus: Sezārs baidās puiku laist skolā, jo nespēj mazajam
bārenim pastāstīt patiesību par viņa vecākiem, Bet Sebastjēns ir laimīgs: lai
kas arī notiktu pieaugušo pasaulē, viņš bauda brīvību, kalnos kopā ar
vectēvu ganīdams aitas un rūpēdamies par tām, bet vakaros palīdzēdams
māsai. Tikai reizēm puisēns sapņo par mammu, kuru nekad nav redzējis.
Kādu dienu kalnos parādās Zvērs. Tas saplosa un nokoţ aitas, vēl vairāk,
briesmīgais Zvērs uzbrucis arī cilvēkiem! Vairāku ciemu aitkopji apvienojas
Zvēra medībām, bet mazais Sebastjēns pa to laiku atradis slepenu draugu skaisto, balto kucīti Bellu... - Oriģ. nos.: Belle et Sébastien. - Pēc filmas
"Bella un Sebastjēns" scenārija motīviem. Scenārija autori - Ţiljeta Sala,
Fabjēns Suarezs un Nikolā Vanjē, filmas producenti - Radar Films, Epithete
Films, Gaumont, M6 Films, Rhone-Alpes Cinema. Televīzijas seriāla "Bella
un Sebastjēns" - autore - Sesila Obrī. . - Stāsts par Bellu un Sebastjēnu
dzima 1965. gadā, kad vienā no tolaik diviem Francijas televīzijas kanāliem
milzīgus panākumus guva Sesilas Obrī sarakstītā un televīzijai adaptētā
sāga par bāreni, kuru Alpu kalnos audzina vecs gans vārdā Sezārs, un par
zēna draudzību ar lielo suneni Bellu. Televīzijas seriāls piedzīvoja divus
turpinājumus, tam sekoja animācijas filma. Stāsta popularitāte arī daļēji
izskaidro faktu, ka 1977. gadā 19 000 zēnu Francijā tika dots vārds
“Sebastjēns”.
Nemiera, Linda. Kaķis maisā : fantāzijas romāns / Linda Nemiera ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - L. Nemieras romāns
turpina romānā "Kaķa lāsts" (2012) aizsākušos divdabes Leonīdas Fēliksas
piedzīvojumus. Leo tiek apsūdzēta nopietnos noziegumos pret vilkaču baru
un ir apdraudēta ne tikai viņas, bet vēl daudzu citu divdabju dzīvības, vairs
nav laika laiskoties uz dīvāna. Vilkaču barvedis Rego Zvērs izmeklē zādzību
un noslēpumainu slepkavību, kurā visi pierādījumi liecina pret Leo. Vai Rego
noticēs Leonīdas nevainīgumam?. - 10.-12.kl.
Šteinberga, Ināra. Es spēlēšu teātri! : lugas, rotaļas un dziesmas bērniem
/ Ināra Šteinberga ; māksliniece Linda Šteinberga ; sastādītāja Lāsma
Šteinberga ; vāka dizains Aija Pastare. - [Rīga] : SiA "Visual studio" ; SiA
"Pauliņa", 2015. - 174, [4] lpp. : il., ģīm., notis. - Jaunākā un vidējā skolas
vecuma bērniem.
3.grām.
Saturs : Lugas mazajiem : Vārnas nedarbs. Zaķu Janča drošais
ceļojums. Vīrs un vārds. Pirmā desmita svētki. Pūpoliņš un pelēns. Lugas
pamatskolai : Lielā iepirkšanās. Gotiņa parastā. Miega zemes svētki.
Sudraba taureņi. Meţa roze. Gardzejoļi: Aizmirstais pienākums. Pieklājīgais
kucēns. Īgnais krupītis. Jaunais likums. Jautrā matemātika. Raţas tētiņš
Miķelis. Mārtiņš nāk pār lauku. Dziesmas.
Parvela, Timo. Ella un draugi : stāsti / Timo Parvela ; no somu valodas
tulkojusi Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore Guna
Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 139, [3] lpp. : il. ; 21
cm. - “Mani sauc Ella. Es dzīvoju Somijā un mācos pirmajā klasē. Mums ir
jauka klase un jauks skolotājs, lai arī reizēm viņš uzvedas dīvaini. Šajā
grāmatā aprakstīts, cik jautri mums bija baseinā, kā gājām uz teātri un pēc
tam paši kļuvām par aktieriem, kā iesprūdām autobusa sēdekļos un
dabūjām aplūkot īstu mūmiju, kā nobijāmies no spārnotā sniega leoparda
un pēkšņi sapratām, ko nozīmē vārds ĀGĪLAP, un vēl daudz kas cits. Es
gribu, lai jūs noteikti izlasāt šo grāmatu, jo tikai tad jūs apjautīsiet, cik
aizraujoši ir apgūt vispārējo izglītību!”. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Ella ja kaverit 1.

