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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
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Kincela, Karolīna. Kas notiek naktī, kamēr tu guli? / Karolīnas
Kincelas teksts ; Katlēnes Rihteres vāks un ilustrācijas ; tulkotāja
Anna Kuzina ; literārā redaktore Vita Aišpure. - [Rīga] : Madris,
[2015]. - 112 lpp. : il. ; 29 cm. - Naktī notiek daudz vairāk, nekā Tu
vari iedomāties. Kad tu, pavisam noguris, laidies miegā, daudzi
cilvēki dodas uz darbu, lai nākamajā rītā atkal viss nevainojami
darbotos. Arī daudzi dzīvnieki dienas laikā guļ, bet medībās dodas
tad, kad satumst. Un ir pat tādi augi, kuri uzzied un smaržo tikai
naktī. Un kas notiek ar tevi, kad tu guli? Kāda nozīme ir sapņiem,
un no kurienes rodas murgi? Varbūt tu arī krāc vai pat esi
mēnessērdzīgs?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Die Welt im Schlafanzug. - Rādītājs: 110.-111. lpp.
Saturā: Nakts darbi un agrā celšanās. Ķepas un spārni naktī.
Ziedu kausiņi mēness gaismā. Smadzenes naktī, trokšņi un tēli.
Citādās naktis. Celies augšā un ej ārā naktī!.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159

Bērnu emocionālā audzināšana [videoieraksts] : videožurnāla
"Māmiņu klubs" pielikums. - Latvija : Lietišķās kreativitātes
grupa (CCG) ; LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija, 2008. - 1
DVD.
Saturs : Temperaments. Ķermeņa kontrole. Droša piesaiste.
Rotaļāšanās un fantāzija. Valoda un komunikācija. Pozitīvs
pašvērtējuns. Disciplīna. Emocijas. Koncentrēšanās un problēmu
risināšana. Iejūtība un gādīgums.
Bērna audzināšana. Bērnu psiholoģija.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
373

Kandere, Kristīne. Spēles ar papīru [videoieraksts] : bērna
attīstībai : attīstošas rotaļas bērniem kopā ar vecākiem :
videožurnāla "Māmiņu klubs" pielikums. - Latvija : Lietišķās
kreativitātes grupa (CCG), 2008. - 1 DVD. - (Pirmsskola :
bērniem no 3-6 gadu vecumam). - Latviešu val.
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Saturs: Locīšana: Glāzīte. Mājiņa. Kārbiņa. Cepurīte.
Laiviņa. Lidmašīna. Knābis. Kuģītis. Zaķis. Bumbiņa.
Papīrciems.
Papīra darbi.
Kandere, Kristīne. Spēles ar burtiņiem [videoieraksts] : bērna
attīstībai : attīstošas rotaļas bērniem kopā ar vecākiem :
videožurnāla "Māmiņu klubs" pielikums / režisore Kristīne
Kandere. - Latvija : Lietišķās kreativitātes grupa (CCG), 2008. - 1
DVD. - (Pirmsskola : bērniem no 3-6 gadu vecumam).
Saturs: Iepazīstam, meklējam un atrodam burtiņus, veidojam
skaņas līdz burtiņi atdzīvojas stāstos.
Lasīšana.
Knaģīšu spēles / sastādītāja Sanita Viļuma ; galvenais redaktors
Vilnis Purēns ; zīmējumi: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2015. 39 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 1 pielikums (32 atsevišķas lp.). Krājumā apkopotas attīstošās didaktiskās spēles pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem. Galvenais spēles elements ir
daudzkrāsaini knaģīši. Katru spēli bagātina atbilstīga pasaka.
Grāmatu var izmantot gan pedagogi, gan vecāki. - "Knaģīšu
spēles" tapušas Jelgavas privātajā pirmsskolas izglītības iestādē
"Pūčuks".
Saturā: Gudrais Jānītis. Eglīte. Saulīte. Puteklīša
piedzīvojums. Mākonītis. Krāsu ritulītis. Darbīgais vilciens.
Kārtība mežā. Rakstu josla. Ezītis. Raženais dārzs. Īstā māja.
Jautrās figūras. Juceklis. Laimīgais un bēdīgais zobiņš. Jautrie
burti. Gadalaiki. Rūķītis šķiro.
Latviešu tautas mīklas : lieliem un maziem / sastādījusi Inta
Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ;
redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2015. - 315, [1] lpp. :
il. ; 20 cm. - Mīklas tiek minētas jau gadsimtiem ilgi, jo tās rada
vēlmi saskatīt neikdienišķo ierastajā. Šī mīklu grāmata dos
iespēju pavadīt jautri laiku gan ģimenes lokā, gan draugu pulciņā.
Grāmatā iekļautas objektu mīklas, šarādes, burtu un zilbju mīklas,
anagrammas, joku, atjautības un uzdevumu mīklas.
Saturā: OBJEKTU MĪKLAS: Cilvēka dzīve. Dabas norises.
DAŽĀDI MĪKLU PAVEIDI.
Latviešu tautas teikas / sastādījusi Inta Kalniņa ; mākslinieks
Andris Lamsters ; vāka noformējumam izmantota Julitas Klušas
fotogrāfija ; redaktore Ilze Čerņevska. - 2. pārstrādātais un
papildinātais izdevums. - Rīga : Izdevniecība Avots, 2016. - 300
lpp. : il. - Grāmatā apkopotas latviešu tautas teikas par dažādiem
Latvijas dabas objektiem, celtnēm un vēsturiskiem notikumiem.
Krājums noderēs visiem, kam interesē Latvijas vēsture un
kultūra.
Saturs: Akmeņi. Baznīcas. Kalni. Ezeri un salas. Upes un
avoti. Grāvji, gravas, alas un bedres. Purvi, pļavas un tīreļi. Moku
un soda vietas. Pilskalni un pilis.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES
59

Kruševičs, Andžejs. Par dzīvniekiem : grāmata visai ģimenei /
Andžejs Kruševičs ; no poļu valodas tulkojis Marians Rižijs ;
redaktors Gints Tenbergs. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). – 119, [1] lpp. : il. ; 27 cm. – Gandrīz katrs no mums

kaut ko zina par dzīvniekiem, taču pēc Andžeja Kruševiča stāstu
izlasīšanas mēs iegūsim lielākas simpātijas pret tīrīgo āpsi, žiglo
murkšķi vai pašpārliecināto ūdri. Putnumīļiem šajā grāmatā ir īpašs
pielikums, proti, “putnu pulkstenis”, kura dalībnieki dzied no vakara
līdz rītam un no rīta līdz vakaram. – Jaunākā skolas vecuma
bērniem. – Oriģ. Nos.: Andrzej Kruszewicz opowiada o
zwierzętach.
Saturā: Āpsis. Mežacūka. Pelēkais ronis. Fretka. Mūsu
ķirzakas. Staltbriedis. Mūsu eži. Ģemze. Kurmis. Trusis dārzā.
Akmeņu cauna. Lapsa. Zebiekste. Alnis. Mājas pele. Brūnais lācis.
Lūsis. Stirna. Murkšķis. Vāvere. Vilks. Ūdrs. Pelēkais zaķis. Purva
bruņurupucis. Sumbrs. Putnu pulkstenis.
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
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Kandere, Kristīne. Videožurnāls Māmiņu Klubs [videoieraksts] :
video padomi māmiņām : Pirmais numurs! / video materiālu
režisore Kristīne Kandere. – Latvija : Lietišķās kreativitātes grupa
(CCG), 2008. – 1 DVD. – Latviešu un krievu val.
Nr.1, 2008.
Saturs : Dzemdību pozas un elpošanas vingrinājumi kopā ar
Klaudiju Hēlu = Позы при родах и дыхательные упражнения.
Mazuļa hendlings = Хендлинг малыша. Krūts zīdīšanas ABC =
Азбука кормящей мамы. Bērna emocionālā audzināšana 0-3
mēneši = Эмоциональное развитие ребенка или как создавать
отношения с младенцем в первые месяцы его жизни? Attīstošas
rotaļas divgadniekam = Интеллектуальное развитие детей.
Kandere, Kristīne. Videožurnāls Māmiņu Klubs [videoieraksts] :
videopadomi māmiņām : Māmiņ, ieskaties! / video materiālu
režisore Kristīne Kandere. – Latvija : Lietišķās kreativitātes grupa
(CCG), 2008. – 1 DVD. – Latviešu un krievu val.
Nr.2, 2008.
Saturs : Latvijas dzemdību nodaļu videoapskats =
Видеоописание родильных отделений Латвии. Bērns mācās
sēdēt, rāpot, staigāt = Ребенок учится сидеть, ползать, ходить.
Mazuļa ēdināšana no 4 līdz 12 mēnešiem = Кормление малыша с 4
до 12 месяцев. Vingrojam kopā ar mazuli = Гимнастика вместе с
ребенком. Bērna intelektuālā attīstība no 1 līdz 2 gadiem =
Интеллектуальное развитие ребенка с 1-2 лет.
Bērna attīstība. Bērnu aprūpe
Kandere, Kristīne. Videožurnāls Māmiņu Klubs [videoieraksts] :
video padomi māmiņām : Maija numurs! / video materiālu režisore
Kristīne Kandere. – Latvija : Lietišķās kreativitātes grupa (CCG),
2008. – 1 DVD. – Latviešu un krievu val.
Nr.3, 2008.
Saturs : Dzemdības = Роды. Pilates māmiņai un mazulim =
Пилатес для мамы и малыша. Mazuļa hendlings no 6 mēnešu līdz
1 gada vecumam = Хэндлинг малыша в возрасте щт 6 месяцев
до 1 года. Bērnu niķi 2-3 gadu vecumā un kā ar tiem tikt galā =
Детские капризы в возрасте 2-3 лет и как с ними справится.
Bērna attīstība. Bērna audzināšana.
Kandere, Kristīne. Videožurnāls Māmiņu Klubs [videoieraksts] :
videopadomi māmiņām : Vasars numurs! / video materiālu režisore
Kristīne Kandere. – Latvija : Lietišķās kreativitātes grupa (CCG),

649

649

656.1

7
8

2008. – 1 DVD (116 min.). – Latviešu un krievu val.
Nr.4, 2008.
Saturs : Bērnu drošība vasarā. Pirmās palīdzības sniegšana =
Безопасность детей летом. Оказание первой помощи (Filmas
ilgums 40 min.). Vingrošana grūtniecēm = Гимнастика для
беременных (Filmas ilgums 30 min.). Peldētapmācība 2 līdz 4
gadus veciem bērniem = Обучение плаванию детей в возрасте от
2 до 4 лет (Filmas ilgums 25 min.). Podiņmācības ABC = Азбука
горшка (Filmas ilgums 21 min.).
Bērna attīstība. Bērna audzināšana.
Kandere, Kristīne. Videožurnāls Māmiņu Klubs [videoieraksts] :
video padomi māmiņām : 4 jaunākās mācību filmas / video
materiālu režisore Kristīne Kandere. – Latvija : Lietišķās
kreativitātes grupa (CCG), 2008. – 1 DVD (107 min.). – Latviešu n
krievu val.
Nr.5, 2008.
Saturs : Uz dārziņu bez asarām = В садик без слез (Filmas
ilgums 34 min.). Attīstoša bēbīšu skola pašu mājās = Развивающая
школа малютки у себя дома (Filmas ilgums 26 min.). Ceļā uz
vieglākām dzemdībām. Dzemdību tehnikas un palīglīdzekļi = Путь
к легким родам. Техники родов и вспомогательные средства
(Filmas ilgums 26 min.). Mans bērns slapina gultā. Kā ar to tikt
galā? = Мой ребенок писает в постель. Как с этим справиться
(Filmas ilgums 21 min.).
Bērna attīstība. Bērna audzināšana.
Kandere, Kristīne. Viss par miedziņu! [videoieraksts] : atbildes uz
māmiņu biežāk uzdotajiem jautājumiem par bērna gulētiešanas
problēmām : videožurnāla Māmiņu klubs pielikums / režisore
Kristīne Kandere ; kopā ar miega speciālistu Juri Svažu. – Latvija :
Lietišķās kreativitātes grupa (CCG), 2008. – 1 DVD. – Latviešu val.
12, 2008.
Saturs : Bērna gulēšanas režīmi jeb kā saprast, vai mazais guļ
pietiekami. Bērniņa gulētiešanas rituāls un kāpēc tāds vajadzīgs.
Kāpēc bērni naktīs mostas. Kāpēc bērni negrib iet gulēt. Nevēlami
gulētiešanas paradumi un kā mazo no tiem atradināt. Kas jāzina par
bērna sapnīšiem. Lietas un apstākļi, kas var negatīvi ietekmēt bērna
miedziņu.
Bērna attīstība. Bērna audzināšana. Miegs.
Žuļņevs, Nikolajs. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā : ar
komentāriem un ilustrācijām ; Ceļu satiksmes likums / Nikolajs
Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. - Rīga : Mācību grāmata, 2015. - 264
lpp. : il., tab. ; 24 cm. - Izdevumā Latvijas Ceļu satiksmes
noteikumu oficiālais teksts (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 279,
kas stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī) papildināts ar izsmeļošiem
autoru komentāriem un ilustrācijām. Profesionāliem autobraucējiem
grāmata palīdzēs izprast jaunās satiksmes noteikumu redakcijas
atšķirības no agrākās. Grāmatā ievietots arī Latvijas Ceļu satiksmes
likuma teksts. - "Jaunie! No 01.01.2016."--Uz vāka.
Saturā: Ceļu satiksmes noteikumi. Ceļu satiksmes likums.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
730

Kušķis, Gunārs, 1932-. Akmeņos kaltā Latvijas vēsture / Gunārs
Kušķis ; redaktore Antra legzdiņa ; vāka dizains Egils Neihofers. Rīga : Mantojums, 2011. - 164 lpp. : il. - Grāmatā ir apzināti dažādi

pieminekļi, kulta akmeņi, robežstabi, piemiņas zīmes. Par autora
paveikto Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis uz
grāmatas aizmugurējā vāka raksta: “Viņš šīs likteņzīmes ne tikai
apzinājis, krājis un nolicis priekšā laikabiedriem, bet to darījis ar
ideālisma un misijas apziņu, liekot katrā akmenī ieraudzīt daļiņu no
Latvijas pagājības. Viņa mērķis nav fiksācija, bet arī
skaidrošana…”. - Bibliogrāfija: 163.lpp.
Folka, Signe, 1954-. 29 idejas sirsnīgām dāvanām / teksts,
fotoattēli: Signe Folka ; māksliniece Ilze Ramane ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Kaspars Poikāns. Rīga : Lauku Avīze, [2015] (Rēzekne : Latgales druka). - 87 lpp. :
il. ; 22 cm. - S. Folkas grāmatā sniegtas idejas, kā pagatavot
vienkāršas, bet sirsnīgas dāvanas no lētiem un dažādiem
materiāliem dārzniekiem, romantiķiem, kulinārijas mīļotājiem,
modes dāmām, draugiem pilsētniekiem, stilīgiem pusaudžiem,
studentiem un daudziem citiem, kā arī sniegti padomi, kā tikt galā
ar tehniku "knifiem". Autore rosina attīstīt radošumu un sagādāt
neviltotu prieku un gandarījumu ģimenei, draugiem un kolēģiem.
Ziemassvētku dziesmas [notis] : 100 populārākās Ziemassvētku
dziesmas : latviešu komponistu dziesmas un pasaules klasika : notis
: akordi : dziesmu teksti. - [Rīga] : MicRec, c2013. - 110 lpp. : il. ;
30 cm. - Uz vāka: 100 populārākās dziesmas. . - Grāmata pieejama
gan atsevišķi, gan komplektā ar CD izlasi „20 populāras dziesmas".
. - Melodijas ar tekstiem un akordu simboliem. . - Nošu grāmatā
klasiskās un vienkopus latviešu komponistu (Raimonds Pauls,
Arvīds Žilinskis, Jānis Lūsēns, Mārtiņš Brauns, Zigfrīds
Muktupāvels, Mārtiņš Freimanis, [u.c.]) rakstītās Ziemassvētku
dziesmas.
Ziemassvētku dziesmas bērniem [notis] : 80 Ziemassvētku
dziesmas bērniem : notis, akordi, dziesmu teksti : latviešu
komponistu dziesmas un pasaules klasika / izdevuma
izpildproducents Guntars Račs ; nošu redaktors Juta Bērziņa. - Rīga
: MicRec, 2015. - 86 lpp. : notis. - (80 populāras dziesmas).
Sociālo filmu un video reklāmu izlase [videoieraksts] / Bērnu un
ģimenes lietu ministrija. - Rīga : Bērnu un ģimenes lietu ministrija,
200X. - 1 DVD (apm. 30 mon.). - Audio latviešu un krievu val. Nos. no konteinera.
Saturs : Dokumentālā filma "Bars" (latviešu un krievu val.) ;
video reklāmas : Atkarības - alkohols ; Atkarības - cigaretes ;
Atkarības - dators ; Atkarības - narkotikas ; Double Face Eels
eksperiments ; Drošība internetā ; Atstarotāji.
Dokumentālās filmas. Sociālās reklāmas. Atkarības vielu
lietošana. Ceļu satiksmes drošība.
Dokumentālās filmas.
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Dakille, Silvija. Zoslēni mācās labu uzvedību / teksta autore Silvija
Dakille ; ilustrējis Tonijs Volfs ; skaitāmpantus sacerējusi Anna
Kasalisa ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; atdzejojusi un
rediģējusi Guna Pitkevica ; idejas autors Andrea Dami. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (Itālija). - [26] lpp. : il. ; 25 x 25 cm. - Lai
dzīvē labi klātos zoslēniem, ik dienas zosmāmiņa māca tiem būt
rātniem, čakliem, drošiem, draudzīgiem. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Mamma Oca insegna le buone maniere.
Dakille, Silvija. Zoslēni mācās labu uzvedību / teksta autore Silvija
Dakille ; ilustrējis Tonijs Volfs ; skaitāmpantus sacerējusi Anna
Kasalisa ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; atdzejojusi un
rediģējusi Guna Pitkevica ; idejas autors Andrea Dami. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (Itālija). - [26] lpp. : il. ; 25 x 25 cm. - Lai
dzīvē labi klātos zoslēniem, ik dienas zosmāmiņa māca tiem būt
rātniem, čakliem, drošiem, draudzīgiem. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Mamma Oca insegna le buone maniere.
Labais dinozaurs : kinostāsts / Disney / Pixar ; tulkojis Valērijs
Černejs ; redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont Publishing, 2016
(SDI Media Latvia). - 63, [1] lpp. : il. - Pirms 65 miljoniem gadu
milzu asteroīds traucās cauri kosmosam Zemes virzienā. Kad
sadursme ar zilo planētu jau šķita neizbēgama, asteroīds uzliesmoja,
un ugunīgā lode... palidoja garām. Tā sākās šis aizraujošais
ceļojums dinozauru pasaulē! Mazā Arlo dzīve sagriezās ar kājām
gaisā, kad traģiskā negadījumā gāja bojā viņa tēvs. Kādu dienu
dinozaurēns nejauši ievēlās upē, kas to aiznesa tālu prom no mājām.
Meklējot atpakaļceļu, Arlo sadraudzējās ar dīvainu radījumu, kam
deva vārdu Spots. Drīz atklājās, ka abiem ir neticami daudz kopīga.
- Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The Good Dinosaur.
Lindgrēne, Astrida. Protams, Lota māk gandrīz visu! : [stāsts
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrīda Lindgrēne, Ilona
Vīklande ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ;
redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - [30] lpp. : il. ; 29 cm. - Ar Lotu no Strīdnieku ielas ir
tā savādi - viņa māk gandrīz visu. Lai gan dažreiz iznāk kļūdīties,
piemēram, kad Lāčukam gadās nokļūt atkritumu tvertnē. Bet, kad
Jūnass un Mīja-Marija spēj tikai raudāt par to, ka visā pilsētā nav
nopērkama neviena pati Ziemassvētku egle, Lota ir tā, kas glābj
situāciju, - un tad var svinēt Ziemassvētkus!. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Visst kan Lotta nästan allting.
Pasakas par labajām burvēm / no spāņu valodas tulkojusi Dzidra
Upīte ; redaktore Gundega Rudzīte. - Otrais izdevums. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 129 lpp. : il. - Visā pasaulē
pazīstamas pasakas par to, kā klājas tiem, kam nelaimē palīdz viņu
laipnās pavadones - burves, fejas un laumas. - Oriģ. nios.: Quentos
de Hadas.
Saturs: Skaistulīte un Briesmonis. Runcis Zābakos. Apburtā
princese. Pelrušķīte. Pinokio. Nāriņa.
Prohasko, Marjana. Kas taisa sniegu? / Marjana Prohasko, Tarass
Prohasko ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 69, [2]
lpp. : il. ; 22 cm. - Mīļs stāsts par kurmīšu ģimeni un viņu
trīspadsmit bērniem, par draudzību un savstarpēju palīdzību, rūpēm
un komfortu mājās, kā arī par to, kurš galu galā taisa sniegu? Kā arī
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to, kā kurmīši iegūst savus vārdus? Kurmji saviem bērniem nedod
nejaušus vārdus. Viņi uzskata, ka galvenās īpašības katrs parāda
pirmajās stundās pēc piedzimšanas. Šīs īpašās īpašības jānorāda
vārdā. Lūk: Purpucis kļuva par Purpuci, jo uzreiz sāka purpināt.
Aurēns briesmīgi aurēja, Pinkulis piedzima neticami pinkains, bet
Kaulumiņš bija tik tieviņš, ka visi kauli spīdēja cauri. Krācēns
daudz gulēja un skaļi krāca. Čāpstēns čāpstināja, Krikšķis
krikšķināja, Smilkstēns smilkstēja, bet Klustiņam vienkārši nepatika
runāt. Gudrītis, tikko piedzimis, uzreiz izskatījās pēc tāda, kas
izlasījis ļoti, ļoti biezu enciklopēdiju, bet Muris mīlīgi murrāja.
Tāpat kā tagad Mursīte. Protams, pēc kāda laika katrs no viņiem
iemācījās darīt daudz ko citu. Muris, piemēram, prata gan
krikšķināt, gan aurēt, gan čāpstināt, gan krākt, gan smilkstēt un pat
klusēt. Tomēr viņa kurmiskā būtība vienalga palika murrrība, tāpat
kā bērnībā. - "Illustrations © Marjana Prokhasko"--Titlp. 2. pusē.
Riphāgena, Lūsa. Vieni paši mājās / Lūsa Riphāgena ; autores
ilustrācijas ; tulkojusi latviešu valodā Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [28] lpp. : il. - Ko īsti
tavi mīluļi dara, kamēr tu neesi mājās? Šajā mājā kaķis zvana pa
telefonu, zivtiņa pamet akvāriju, ruksis ēd čipsus un skatās
televizoru, suns valkā kedas. Lācis izkāpj no gleznas un aizmieg uz
dīvāna. Un kur tad noslēpies trusis un kodes?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Huisbeestenboel. - 2010. gadā grāmata
saņemusi "Vlag en Wimpel" balvu. - Grāmata bez vārdiem, ko var
pārlapot neskaitāmas reizes un ikreiz pamanīt ko jaunu.
Svaža, Ruta. Runča vakariņas / teksts Rita Svaža ; ilustrācijas
Dāvis Ozols ; redaktore Māra Cielēna. - [Rīga] : Mansards, ©2015
(Jelgavas tipogrāfija). - [20] lpp. : il. ; 23 cm. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Timma, Mirdza, 1925-1962. Sidraba egle / Mirdza Timma ;
māksliniece Zane Raičenoka-Raišonoka ; Māras Alševskas vāka
dizains ; redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 21 lpp. : il. ; 21 x 27 cm. - M. Timmas
(1925-1962) grāmatā laumiņas ik gadus apstaigā mežu un
Ziemassvētku vakarā izvēlas vienu egli. To viņas noklāj vizuļiem un
eņģeļu matiem tā, ka egle visa laistās kā sidrabā. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Zandere, Inese, 1958-. Lupatiņu rīts / Inese Zandere ; ilustrējis
Reinis Pētersons ; dizains Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : liels
un mazs ; Atom Art, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 93, [2] lpp. : il. Četri mazie lupatiņi - Zeķīte, Cimdiņš, Spilventiņš un Lakatiņš - ir
audumu bērniņi no auduma mājas. Lupatiņi lieliski prot spēlēties,
bet daudz kas cits viņiem vēl jāiemācās. Cik labi, ka blakus ir
gudrais Kaķis, kurš vienmēr var palīdzēt! Grāmata stāsta par
Lupatiņu grūtajiem rīta darbiem - kā pamosties pašiem un
pamodināt gaismu, kā apsēsties pie galda, ja krēsliņi grib auļot un
virpuļot? Vai brokastīs labāk uzvesties kā zvirbulim vai kā
kazlēnam? Vēl daudzi citi Lupatiņu piedzīvojumi atrodami
animācijas filmu cikla "Lupatiņi'' DVD diskā iekļautajās 6 filmiņās
un CD ''LuPantiņi'', kurā skan Jēkaba Nīmaņa dziesmas. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Zusta, Zane. Ucipuci meklē mājas : [stāsts] / Zane Zusta ; literārā
redaktore Ieva Rozenberga ; ilustratore Evija Timma-Novika. - Rīga
: Valters un Rapa, AS, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [43] lpp. : il. Galvenais varonis, pūcīte Ucipuci, ir personība ar raksturu, kurai
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gribas sekot līdzi. Piedzīvojums ir aizraujošs, pat nedaudz bīstams
un ar vilinošu intrigu par tā noslēgumu. Stāsts noteikti patiks gan
lieliem, gan maziem - tajā ievītas noderīgas dzīves gudrības un
izteicieni. Grāmatas beigās - pārsteigums - Ucipuci leļļu teātris. Pirmsskloas vecuma bērniem.
Zusta, Zane. Ucipuci meklē mājas : [stāsts] / Zane Zusta ; literārā
redaktore Ieva Rozenberga ; ilustratore Evija Timma-Novika. - Rīga
: Valters un Rapa, AS, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [43] lpp. : il. Galvenais varonis, pūcīte Ucipuci, ir personība ar raksturu, kurai
gribas sekot līdzi. Piedzīvojums ir aizraujošs, pat nedaudz bīstams
un ar vilinošu intrigu par tā noslēgumu. Stāsts noteikti patiks gan
lieliem, gan maziem - tajā ievītas noderīgas dzīves gudrības un
izteicieni. Grāmatas beigās - pārsteigums - Ucipuci leļļu teātris. Pirmsskloas vecuma bērniem.
Zvēriņu balsis : kāda katram dziesma? / no krievu valodas tulkojusi
Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
(Ķīna).). - [14] lpp. : il. ; 23 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Noisy animals. - Aprakstīts pēc vāka. . - Grāmatai
pievienota skaņu atskaņošanas ierīce. . - "Klausies dzīvnieka balsi
un atmini! 35 interesanti fakti par dzīvniekiem"--Uz vāka.
Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Cekulaina zīle dzied... : stāsti par Rīgas
vēsturi / Juris Zvirgzdiņš, Inguna Cepīte ; redaktores: Dagnija
Dreika, Evija Kļave ; māksliniece Ilze Ramane. - Rīga : Pētergailis,
[2016] (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 89 lpp. : il. - Grāmatā autori
visai interesantā veidā ar stāsta varoņu palīdzību izklāsta Rīgas
astoņu gadsimtu vēsturi līdz pat mūsu dienām. "Cekulaina zīle
dzied..." ir latviešu grāmatniecībā vēl nebijis saistošā daiļdarba
formā veidots ilustrēts ceļvedis. Vācu laiki, poļu laiki, zviedru laiki,
krievu laiki, padomju laiki, pirmās un otrās Latvijas brīvvalsts laiki
Rīgā, Atmoda. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Eņģelīša ceļojums : [stāsts pirmsskolas
vecuma bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Gundega
Muzikante ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015 (PNB Print). - 28, [3] lpp. : il. ; 30 cm. - Jums šķiet, ka
paradīze - tā ir vieta, kur dzīve vienmēr rit viegli un vienkārši?
Nebūt ne - it īpaši, ja esi mazs eņģelītis, kuram nav muzikālās
dzirdes, kuru mūždien apceļ vecākie eņģeļi un kuru savā pulciņā
rotaļāties neņem arī citas debesu būtnes. Eņģelītis Mikaēls,
vienkāršāk saukts par Mikiņu, tomēr nenoskumst. Viņš dodas
ceļojumā no debesīm uz zemi... Vai Mikiņš piepildīs savu lielāko
vēlēšanos?.
Братья Гримм. Король-лягушонок ; Живая вода : сказки /
Братья Гримм. Праведный судья : сказка / Л.Н. Толстой. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - 30, [2] с. : ил. - (3
любимых сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Король-лягушонок / Братья Гримм. Живая вода /
Братья Гримм. Праведный судья / Л.Н. Толстой.
Андерсен, Г.Х. Огниво : сказка / Г.Х. Андерсен. Подарки для
золушки : чешская сказка. Награда волшебницы : сказка / Ш.
Перро. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - 31, [1] с. : ил. (3 любимых сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Огниво / Г.Х. Андерсен. Подарки для золушки.
Награда волшебницы / Ш. Перро.
Иван - царевич и серый волк : русские сказки / художник
Г.Бедарев. - Москва : Фламинго, 2013. - 78, [1] с. : ил. - (Сказки).
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- Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Иван - царевич и серый волк. Марья Моревна.
Окаменелое царство. Три царства - медное, серебряное и
золотое. Свет - луна.
Самые любимые сказки : сказки / перевод с английского
М.Мельниченко. - Москва : Росмэн, 2015. - 128 с. : ил. - (Все
лучшие сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Красная Шапочка. Джек и золотая мабакерка.
Синдбад-мореход. Летающий сундук. Зелёная змея. Королевапчела. Двенадцать охомников. Синяя птица.
Bārnets, Maks. Divi negantnieki : stāsts / Maks Bārnets, Džorijs
Džons ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Marika
Taube ; ilustrāciju autors Kevins Kornels. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2015 (A/s "Poligrāfists"). - 220, [4] lpp. : il. - Mailsu Mērfiju pazīst
visi, un tam ir tikai viens iemesls - nedarbi. Tāds palaidnis vēl nav
redzēts. Pārceļoties uz apnicīgo Garlaikieleju, kas plašāk zināma
tikai ar iespaidīgo skaitu govju, Mailss cer arī jaunajā skolā iegūt
lielākā nedarbnieka reputāciju. Ir tikai viena nelaime. Šajā skolā jau
ir savs palaidnis. Un viņš ir meistarīgs. Ļoti meistarīgs. Mailss
piesaka viņam nedarbu karu. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: The Terrible
Two. - Uz pēdējā vāka -- "9+".
1.grāmata.
Čailda, Lorena. Klerisa Bīna. Gandrīz detektīve / Lorena Čailda ;
redaktore Marika Taube ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 187, [5] lpp. : il. - (Klerisa Bīna ; 1). Mans vārds ir Klerisa Bīna. Misis Vilbertone, mana skolotāja, vēlas,
lai mēs izstrādājam projektu par grāmatām. Tas izklausās absolūti
garlaicīgi... Taču es esmu uzzinājusi, ka labākā projekta autors
saņems balvu. Es un mana absolūti labākā draudzene Betija Mūdija
ļoti vēlamies uzvarēt... Bet kā?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Clarice Bean. Utterly Me.
Blaitona, Enida. Ziemassvētku stāsti / Enida Blaitona ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : il. ; 21 cm.
- Šajā grāmatā lasīsiet stāstus par senām Ziemassvētku paražām un
tradīcijām, par to, kā ģimene gatavojas svētkiem, un par prieku, ko
sniedz kopā pavadīts laiks. Stāstos ir daudz noslēpumainības un
burvestības. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Christmas stories.
Saturs: Ziemassvētku brīvdienas. Pazudušās dāvanas.
Ziemassvētku vecītim neveicas. Noslēpumainais ilekss. Nedēļa
pirms Ziemassvētkiem. Dīvainais āmulis. Svētku eglītes lidmašīna.
Baldrs, spožais un daiļais. Caurums Ziemassvētku vecīša maisā.
Ziemassvētku eglīte. Mazā Ziemassvētku eglīte. Pēcpusdiena
Ziemassvētku noskaņā. Kas notika Ziemassvētku vakarā. Bluķa
vilkšana. Ziemeļbrieža zvaniņš. Ziemassvētku korāļi. Pūkaiņa zeķe.
Ziemassvētku vecīša pilī. Naksnīgais viesis. Kas notika Braunas
jaunkundzes skolā. Ziemassvētku eglīte. Ziemassvētku vecīša stāsts.
Ziemassvētku vecītis ir aizņemts. Ziemassvētku diena.
Ziemassvētku eglītes feja.
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki : [stāsts bērniem] /
Deizija Medousa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 104, [8] lpp. : il. - Labākās draudzenes Lilija un
Džesika ļoti mīl dzīvniekus. Viss notiek kā sapnī, kad viņas nonāk
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Draudzības mežā - noslēpumainajā pasaulē, kur visi zvēri prot
runāt. Bet meža iemītniekiem vajadzīga meiteņu palīdzība. Vai
viņām izdosies izglābt mazo zaķenīti Lūsiju Garūsīti no ļaunās
raganas Grizeldas?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Magic Animal Friends. Lucy Longwhiskers Gets Lost.
1. Lūsija Garūsīte.
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki : [stāsts bērniem] /
Deizija Medousa ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Fīrere ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 102, [10] lpp. : il. - Lilija un Džesika tiek
uzaicinātas uz gadatirgu Draudzības mežā. Taču ļaunā ragana
Grizelda grib sabojāt zvēriņu prieku un pierunā bogitus aizvilināt
pelīti Molliju no pasākuma. Meža iemītniekiem vajadzīga meiteņu
palīdzība. Vai viņām izdosies Draudzības mežā atrast mazo pelīti?. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Magic Animal
Friends. Molly Twinkletail Runs Away.
2. Mollija Zibastīte.
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki : [stāsts bērniem] /
Deizija Medousa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 103, [9] lpp. : il. - Zeltainīte - maģiskais kaķis ielūdz Liliju, Džesiku un kaķenīti Bellu Svītrķepiņu uz pidžamballi.
Meitenes nevar vien sagaidīt nakti, ko pavadīs Draudzības mežā, bet
mazā Bella nolemj doties ekspedīcijā kopā ar bogitiem. Lilijai un
Džesikai mazā kaķenīte jāatrod, pirms viņa nonākusi raganas
Grizeldas rokās. Vai viņas paspēs?. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Magic Animal Friends. Bella Tabbypaw in
Trouble.
3. Bella Svītrķepiņa.
Peivere, Mišela. Uguns sala : romānu cikls / Mišela Peivere ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktors Guntis Kalns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 286, [2] lpp. ; 21
cm. - (Dievi un karotāji). - Ārpusnieku Hīlasu sagūstījuši vergu
tirgotāji. Zēns tiek aizvests uz Talakrejas salas šausminošajām
pazemes raktuvēm, kur viņš uzzina, ka ir nokļuvis pavisam tuvu
saviem nāvīgajiem ienaidniekiem - Vārnām. Hīlasam izdodas
izbēgt, pirms melnie karotāji uzzina, ka viņš atrodas salā. Arī
virspriesterienes meita Pirra bēguļo. Kad liktenis viņu atkal saved
kopā ar Hīlasu, abu bērnu izdzīvošana ir atkarīga no sensenām
burvestībām un lauvēna, kurš zaudējis savus vecākus. Bet dieviem,
šķiet, ir citi nodomi... - 4.-6. kl. . - 11+. - Oriģ. nos.: The Burning
Shadow. - "Starptautiska bestsellera Gods and Warriors otrā
grāmata"--Uz vāka.
2. grāmata.
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un neticami
bezkaunīgo kosmosa pavārdāmu iebrukums (kā arī tikpat ļauno
bufetes zombijnūģu invāzija) : Deiva Pilkija trešais episkais
romāns / Deivs Pilkijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ;
redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 134, [8] lpp. : il. ; 22 cm. - Viņš uzvarēja ļauno
Doktoru Pamperu... Viņš nobeidza šausmīgos Runājošos
Klozetpodus... Tagad viņš cīnās par savu dzīvību. Vai Kapteinis
Apakšbiksis ar savu ekipējumu spēs apturēt trīs gigantiskus,
maskējušos, taustekļainus citplanētiešus, kuru misija ir pakļaut
verdzībā visu panētu? Ir laiks paraudzīties mazliet plašāk un
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noskaidrot to šajā Kapteiņa Apakšbikša piedzīvojumu grāmatā. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Captain Underpants
and the invasion of the incredibly naughty cafeteria ladies from
outer space (and the subsequent assault of the equally evil
lunchroom zombie nerds).
Stains, R. L. Padomā, pirms kaut ko vēlies... / R. L. Stains ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 127, [1] lpp. ; 20 cm.
- (Zosāda). - Divpadsmitgadīgā Samanta Spārna ir gara un neveikla
un allaž iekuļas nepatikšanās. Viņa ir meiteņu basketbola komandas
izsmiekla objekts. Turklāt klases biedrene Džūdita Belvuda padara
meitenes dzīvi nožēlojamu gan basketbola laukumā, gan ārpus tā.
Taču tas viss var mainīties. Sema sastop kādu, kas apsola izpildīt trīs
viņas vēlēšanās. Bez jokiem. Diemžēl meitene izsaka vēlēšanās,
rūpīgi neapsverot savus vārdus. Viņas vēlēšanās piepildās. Un
pārvērš Semas dzīvi par īstu murgu. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Be
Careful What you Wish for...
Makdonalda, Megana. Džūdija Svilpaste : [stāsts] / Megana
Makdonalda ; Pītera Reinoldsa ilustrācijas ; tulkojusi Agija Krasta ;
redaktore Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, [2015]. - 136 lpp. : il.
; 19 cm. - Šī ir jau otrā tikšanās ar trešklasnieci Džūdiju Svilpasti,
viņas mazo brāli Smārdu, labākajiem draugiem Kramu un Frenku
Pērli, kuri allaž gatavi palīdzēt īstenot meitenes idejas. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Judy Moody gets Famous!.
Nr.2. Džūdija Svilpaste kļūst slavena.
Stains, R. L. Padomā, pirms kaut ko vēlies... / R. L. Stains ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 127, [1] lpp. ; 20 cm.
- (Zosāda). - Divpadsmitgadīgā Samanta Spārna ir gara un neveikla
un allaž iekuļas nepatikšanās. Viņa ir meiteņu basketbola komandas
izsmiekla objekts. Turklāt klases biedrene Džūdita Belvuda padara
meitenes dzīvi nožēlojamu gan basketbola laukumā, gan ārpus tā.
Taču tas viss var mainīties. Sema sastop kādu, kas apsola izpildīt trīs
viņas vēlēšanās. Bez jokiem. Diemžēl meitene izsaka vēlēšanās,
rūpīgi neapsverot savus vārdus. Viņas vēlēšanās piepildās. Un
pārvērš Semas dzīvi par īstu murgu. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Be
Careful What you Wish for..
Mihaēlisa, Antonija. Pasaku stāstnieks : romāns / Antonija
Mihaēlisa ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā
konsultante Raita Saleniece ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 349
lpp. ; 22 cm. - Ābels ir drūms savrupnieks, narkotiku dīleris. Pati to
negribot, sapņotāja Anna viņā neglābjami iemīlas, jo ir vēl cits
Ābels - skumjš un maigs puisis, kurš rūpējas par savu mazo māsiņu
un stāsta pasaku, kas Annu pārņem savā varā. Bet robeža starp iztēli
un realitāti ir trausla. Ja nu pasaka nemaz nav pasaka, bet skarba
realitāte? Ja nu cilvēks, ko Anna mīl, ir slepkava un viņai draud
briesmas?. - Oriģ. nos.: Der Märchenerzähler.
Vīdmarks, Martins. Nellija Rapa un Frankenšteins : [stāsts
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Martins Vīdmarks, Kristīna
Alvnere ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore
Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 77,
[1] lpp. : il. ; 22 cm. - (Nellija Rapa monstru aģente). - Nellija Rapa
ir pabeigusi Monstru akadēmiju un saņem pirmo monstru aģentes
uzdevumu - meitenei jāizspiego aizdomīgais parādu piedzinējs
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Roberts Stēns. Vai viņš patiešām ir Frankenšteins? Vai izdosies
apvest viņu ap stūri? Lai paveiktu šo uzdevumu, Nellija par ēsmu
izmanto savu suni Londonu... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Nelly Rapp och Frankensteinaren.
Vīdmarks, Martins. Nellija Rapa un raganu doktore : [stāsts
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Martins Vīdmarks, Kristīna
Alvnere ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore
Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 82,
[1] lpp. : il. ; 22 cm. - (Nellija Rapa monstru aģente). - Nu gan
monstru aģente Nellija Rapa ir iekļuvusi lielās briesmās - viņai aci
pret aci jācīnās ar īstu raganu doktori, kurā turklāt iemīlējies
meitenes tētis! Londons sapņo par kādu baseta šķirnes suņu dāmu,
bet kas ir noticis ar Nellijas mammu? Viņa ir noburta par zombiju...
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Nelly Rapp och
Häxdoktorn. - Grāmatas par Nelliju Rapu ir lasītāju iemīļotas un
guvušas augstu Zviedrijas bērnu žūrijas novērtējumu.
Makalo, Džozefs A. Ziemassvētku vecīša stāsts / Džozefs A.
Makalo ; ilustrējis Pīters Deniss ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Jansone-Pīlāce ; redaktore Anna Andersone. - Rīga : Jumava,
©2015. - 78, [2] lpp. : il. ; 24 cm. - ''Ziemassvētku vecīša stāsts'' ir
lieliska Ziemassvētku dāvana ikvienam, kurš kaut reizi ir domājis
par to, kā sarkanā mētelī tērptais jautrais, bārdainais vīrs ar lielo
vēderu, kas pazīstams ar savu ziemeļbriežu pajūgu un kāpšanu
skurstenī, ir kļuvis par Ziemassvētku galveno varoni. Šī burvīgā
grāmata izseko Svētā Nikolaja gaitām, pavēstot tās saistošā,
aizraujošā stāstā, kas piepildīts ar noslēpumainību, prieku un
labsirdību pret visiem cilvēkiem. Džozefs Makalo apceļo visu
pasauli (protams, apstājoties Ziemeļpolā), lai atklātu mums
varoņdarbus, kurus paveicis vīrs, kas gadu gadiem ir nesis tik daudz
prieka neskaitāmiem bērniem visā pasaulē. - Oriģ. nos.: The Story
of Santa Claus.
Iesim pasaulē : dzejoļi bērniem / māksliniece Agija Staka ;
sakārtojums, redaktore Inese Auziņa ; Ingunas Kļavas Švankas
dizains ; Edgara Švanka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 112 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija:
112. lpp. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Samauska, Ieva, 1969-. Skaļā klase : dzejoļi / Ieva Samauska ;
māksliniece Vivianna Maria Staņislavska ; redaktore Māra Cielēna.
- Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 71 lpp. : il. ; 25
cm. - I. Samauska veidojot šo grāmatu, domāja arī par savu skolas
laiku un klasi. Dzejoļu krājumā skolēns lasīs pats savus vārdus,
vecāki dzirdēs sava bērna raizes, skolotājs redzēs sava skolēna
domas, sabiedrība jutīs ticību jaunākajai paaudzei (un varbūt arī paši
sev). - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Lāksonena, Heli. Piec ait kalns : [dzeja bērniem] / Heli
Lāksonena ; no somu valodas dienvidrietumu dialekta atdzejojis
Guntars Godiņš ; māksliniece Elīna Varsta ; dizaina autore Ūna
Laukmane ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : liels un mazs, 2015. 85, [7] lpp. : il. - Grāmatas varoņi ir dažādi dzīvnieki, kas gluži kā
cilvēki strīdas un draudzējas, mācās, sporto, raksta sūdzības
pagastvecim un ēd picas. Līdzās viņiem dzīvo “mimmīts”vecmāmiņa, “kriksīts”- mazbērniņš, viņu radi un kaimiņi. Bērni Aija
un Dāvis jautros dialogos diskutē, kā pareizi jārunā. Heli
Lāksonenas dzejoļi uzrakstīti nevis literārajā somu valodā, bet
dienvidrietumu Somijas dialektā, ko somi dēvē par “īso valodu”. -
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Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Aapine.
Leino, Marko. Ziemassvētku stāsts / Marko Leino ; no somu
valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane
; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015
(PNB Print). - 319 lpp. ; 21 cm. - No kurienes gan lai
Ziemassvētkos saņemtu dāvanu, ja ne no Somijas - Ziemassvētku
vecīša dzimtenes, kur, šķiet, mūžam valda skaudrā ziemeļu daba,
ziemeļblāzma, aukstas, zvaigžņotas debesis, aizsalusi jūra un sniega
vētras! Marko Leino brīnišķīgā grāmata ir aizkustinoša,
melanholiska, romantiska un cerību pilna pasaka par kādu zēnu Nikolasu, kura svarīgākie dzīves notikumi iegadījušies tieši
Ziemassvētku laikā. - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Joulutarina. - Mūsdienu
somu rakstnieka un scenāriju autora Marko Leino grāmata, pēc
kuras motīviem uzņemta arī filma un iestudēta teātra izrāde, tulkota
vairāk nekā 10 pasaules valodās.

