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Liukasa, Linda. Sveika, Rūbij! : programmēšanas piedzīvojumi / Linda
Liukasa, teksts un ilustrācijas ; literārā redaktore Oļesja Burkevica ;
redaktori: Linda Vītuma, Raimonds Simanovskis ; tulkojums no angļu
valodas: Aija Biezaite. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un Koši,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Iepazīstieties ar
Rūbiju- tā ir maza meitene ar plašu iztēli. Rūbijas pasaulē iespējams it viss,
ja vien par to kā nākas palauza galvu. Sekojot Rūbijas piedzīvojumiem,
bērniem atklājas programmēšanas pamatnostādnes. Katru grāmatas
nodaļu papildina uzdevumi- mazie topošie kodētāji varēs ļaut vaļu iztēlei.
Grāmata ar uzdevumiem, piemērota bērniem no 5 gadu vecuma. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Hello Ruby: Adventures in Coding. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "Aizraujoši uzdevumi visiem
topošajiem programmētājiem"--Uz vāka.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159

Filjoza, Izabella. "Bērns grib mani NOKAITINĀT" : saprast, kas notiek
ar bērnu vecumā no 6 līdz 11 gadiem / Izabella Filjoza ; no franču
valodas tulkojusi Ilze Ķestere ; ilustrāciju autore Anuka Dibuā ; literārā
redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2016. - 173, [3] lpp. : il. - Bērnu
nepaklausība dzen mūs izmisumā! Viņiem nav kur likt enerģiju, viņi
negrib mācīties, trūkst pašpārliecības, septiņu gadu vecumā vēl slapina
gultā... Varbūt pie vainas nav noteikumu neievērošana? Ja kliedzam un
sodām savus bērnus, tas nozīmē, ka nepārzinām bērnu smadzeņu
attīstību. Vienu dienu mazajam cilvēciņam ir vajadzīga brīvība, nākamajā
viņš meklē patvērumu mātes apskāvienos. Nav viegli, audzinot bērnu,
novilkt robežu starp "par daudz vai par maz". Bet viss vēl nav zaudēts!
Vecāki var palīdzēt bērniem saglabāt ticību saviem spēkiem!. - Oriģ.
nos.: Il me cherche!.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
376

378.2

Bāra, Astra, 1934-. Runā ar mani, māmiņ! : vingrinājumi un rotaļas
bērna runas attīstības veicināšanai / Astra Bāra ; mākslinieks Edgars
Švanks ; redaktore Indra Putre ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava
Švanka ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Apgāds Zvaigzne
ABC, 2016 (SIA PNB Print). - 46, [2] lpp. : il. - Izmantotā literatūra:
[47]. lpp. - Grāmata paredzēta vecākiem, pedagogiem un ikvienam, kas
piedalās bērna audzināšanā un personības veidošanā. Tajā var atrast
praktiskus ieteikumus vingrinājumie, spēlēm un masāžām, ar kuru
palīdzību tiks veicināta mazuļa runas prasme un arī viņa vispusīga
attīstība.
Kristapsone, Silvija, 1959-. Zinātniskā pētniecība studiju procesā /
Silvija Kristapsone. - 2., aktualizētais izdevums. - Rīga : Biznesa
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augstskola Turība, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 350 lpp. : il., diagr., sh.,
tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 68). - Bibliogrāfija: 336.342. lpp.
Saturā: Zinātniskās pētniecības būtība un pētījuma metodoloģijas
pamati. Pētnieciskā procesa gaita un tā organizācija. Statistiskā metode
pētījumā. Informācijas (datu) ieguves metodes pētījumā. Studiju darba
izstrādāšana, noformēšana un aizstāvēšana.
Latviešu tautas pasakas : pasakas par zvēriem = Латышские народные
сказки : сказки о животных / sastādījusi Anna Pavlovska ; māksliniece
Linda Kukare-Aldersone. - [Rīga] : J.L.V., [2016]. - 60, [3] lpp. : il. ; 24
cm. - Grāmatā ievietotas latviešu tautas pasakas par zvēriem latviešu un
krievu valodā. Pasakas stāsta par lapsu, par zaķi, par mājas peli un lauku
peli, par gailīti un vistiņu, par zvēriem un abru taisītāju, par vecīša
cimdiņu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Teksts paralēli latviešu un
krievu valodā. - "6+"--Uz vāka.
Saturs: Pieci kaķi = Пять котов. Lapsa ar krūzi = Лиса и кувшин.
Lapsa mācās lidot = Как лиса летать училась. Kas bailīgāks par zaķi =
Кто трусливее зайца. Zaķa derības ar salu = Как заяц с морозом
поспорил. Mājas pele un lauku pele = Мышь домовая и мышь полевая.
Zaķis precas = Как заяц женился. Gailītis un vistiņa = Петушок и
курочка. Putni uzvar zvērus = Как птицы зверей одолели. Zvēri
bēgdami iekrīt bedrē = Как звери бежали да в яму угодили. Zvēri un
abru taisītājs = Звери и старик с квашней. Vecīša cimdiņš = Старикова
рукавица. Vecītis un vecenīte = Старик и старуха.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA

7
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7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS

8

VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA

9

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
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Pasaules atlants bērniem / teksta autori: James Harrison, Anne Mcrae ;
tulkojuši: Krišjānis Lauksargs, Eva Jansone ; redaktores: Antra Jansone,
Santa Kazāka, Ilze Collenkopfa. - Atkārtots izdevums ar papildinātu jaunāko
informāciju. - Rīga : Egmont, 2016. - 128 lpp. : il., kartes. - Skaidrojošā
vārdnīca: 121. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 122.-128 lpp. - Kopā ar atlantu
apceļo visas pasaules valstis un iepazīsti Zemi 21. gadsimtā! Grāmata būs
aizraujošs izziņas avots bērniem un labs palīglīdzeklis vecākiem un
skolotājiem - ikvienam, kas interesējas par valstīm, tautām un notikumiem
pasaulē. - 4.-6. kl. - "Ar vairāk nekā 2000 ilustrācijām" -- Uz vāka.
Saturā: Mūsu vieta Visumā. Planēta Zeme. Laikapstākļi un klimats.
Pasaules daba. Cilvēki. Mūsu planētas resursi. Mūsu kopīgā pasaule. Vides
problēmas. Fizioģeogrāfiskā karte. Politiskā karte. Karšu izmantošana.
ZIEMEĻAMERIKA. DIENVIDAMERIKA. EIROPA. ĀZIJA. ĀFRIKA. AUSTRĀLIJA
UN OKEĀNIJA. POLĀRIE REĢIONI.
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Baltvilks, Jānis. Trīs kukaiņi / Jānis Baltvilks ; māksliniece Anita Paegle ;
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis, Artis
Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [18] lpp. : il. - (BIKIBUKS: 100
dzejoļu izlase bērniem : pēc 1990 ; 078). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Bomona, Emīlija. Pieklājības ābecīte : [bilžu grāmata mazajiem] / Emīlijas
Bomonas teksts ; Natālijas Belino ideja ; Silvijas Mišelē ilustrācijas ; no
franču valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016. - [28] lpp. : il. ; 21 cm. - (Bilžu grāmata mazajiem).
- Reizēm būt pieklājīgam un uzvesties rātni ir tik grūti! Sevišķi, ja esi vēl
mazs, jūties noguris, ir garlaicīgi un tu īsti nesaproti, ko no tevis gaida
māmiņa, tētis, skolotājs vai kaimiņi. Viss kļūst vienkāršāk, ja skaidri zini, ko
nozīmē laba uzvedība. Šajā krāsainajā grāmatiņā parādītas vienpadsmit
dažādas ainas no bērnu ikdienas. Mazas meitenes un zēni no rīta ceļas, pie
galda brokasto, dodas uz bērnudārzu, spēlējas rotaļu laukumā, kopā ar
vecākiem iet uz lielveikalu un dara vēl daudz ko citu. Šī ābecīte palīdzēs
bērniem apgūt un arī ievērot pieklājības likumus. - Pirmskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: La Politesse. - Cietlapu grāmata.
Erne, Andrea, 1958-. Vieglās un kravas automašīnas : grāmata bērniem
no 2 - 4 gadiem / Andrea Erne ; Urzulas Velleres ilustrācijas ; no vācu
valodas tulkojusi Anna Kuzina. - [Rīga] : Madris, [2016]. - [16] lpp. : il. ;
20 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). - Bērni uzdod simtiem jautājumu: Kāpēc
automašīnai jāuzpilda degviela? Kas aizved atkritumus? Kur guļ kravas
automašīnas šoferis? Grāmatiņa sniedz atbildes uz šiem un vēl citiem bērnu
uzdotajiem jautājumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Autos
und Laster. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . - "Rotaļājoties atklāj
pasauli" -- uz pēdējā vāka.
Fogla, Kristela. Jorens un Mārpuķīte / Kristela Fogla, teksts un ilustrācijas
; no nīderlandiešu val. tulkojusi Valda Jēkabsone-Valtere ; radaktore Zanda
Batņa. - Rīga : Izdevniecība Annele, 2015. - 127 lpp. : ill. - Jauna
nīderlandiešu bērnu grāmatu autores un ilustratores pasaku grāmata par
rūķu puiku Jorenu un viņa draudzeni ziedu pūķenīti Mārpuķīti. Grāmatā 62
stāstiņi mijas ar krāšņām mākslinieces ilustrācijām. Lielu popularitāti
ieguvušas viņas 3 grāmatas "Laumiņu pasakas". - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Gulbe, Evija, 1979-. Koko un Riko : jaunie piedzīvojumi : [stāsti] / Evija
Gulbe ; māksliniece Linda Lošina ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 50, [2] lpp. : il. - E. Gulbes un L. Lošinas
grāmatā jūs sagaida žurkulēnu Koko un Riko labestīgie joki, aizraujoši
notikumi un arī dažas viņu pastrādātas blēņas. Grāmatas beigās atradīsiet
spēli, kuru spēlēt kopā ar ģimeni vai draugiem. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Saturā: Masku balle. Ābolvīrs. Makšķerēšana. Mazgāšanās. Paslēpes.
Garlaicība. Briesmas. Spoks. Spļaudu valoda. Pasaka. Trauki. Vēlēšanās uz
pusēm.
Imanova, Ņ. Maša un Lācis. Jautrie stāsti : [stāsti bērniem] / teksta
autore Ņ.Imanova ; idejas un tēlu autors: O.Kuzovkovs ; tulkojusi Anna
Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa ; mākslinieki: I. Trusovs, J.Zacepina,
J.Ivaškina, M.Ņefjodorova, N.Konstantinova. - Rīga : Egmont Latvija, 2016.
- 64 lpp. : il. - Kad mazajai nebēdniecei tiek rokās telefons, viņa nemitīgi
zvana savam pekainajam draugam - te kāpuriņš uz takas traucē, te
sagribas ābolus no koka, te peļķe ceļā... Citu dienu Maša atripina mājās olu,
no kuras izšķiļas pingvīnēns - nu viņai ir jauns rotaļu biedrs, bet Lācim jaunas rūpes. Un vēl, kamēr ķepainis spēlē dambreti, ņiprais meitēns
nolemj uzvārīt putru - bet sanāk ak, vai, cik daudz!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Masha and the Bear.
Ivaska, Astrīde. Ačgārni / Astrīde Ivaska ; mākslinieks Kaspars Zariņš ;
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis, Artis
Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [18] lpp. : il. - (BIKIBUKS: 100
dzejoļu izlase bērniem : 1940-1990 ; 074). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Ivanova, Līna. Zeķu Zaķa pidžamu ballīte : [pasaka ar jautriem
uzdevumiem]. / Līna Ivanova, teksts un ilustrācijas ; redaktore Guna
Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 45, [2]
lpp. : il. ; 27 cm. - Kā ir jaukāk – iet ciemos vai uzņemt viesus pie sevis?
Vakarā atgriezties mājās vai palikt pie draugiem pa nakti? Zeķu Zaķa draugi
Lācītis Pauliņš un Kaķītis Kauliņš dzīvo Ķērpju meža otrā pusē. Tas ir visai
tālu, tāpēc Zaķis nolēmis sarīkot nevis parastu ciemošanos, bet īstu
pidžamu ballīti. Bet lai līksmi nosvinētu sengaidīto tikšanos, visiem trim
draugiem nāksies krietni papūlēties. Par to stāstīts pasakā. Grāmatiņas
beigās lasītājus gaida saistoši uzdevumi un spēles. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
1. grāmata.
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Kerra, Džūdita. Tīģeris, kurš ieradās uz tēju : [stāsts] / Džūdita Kerra,
teksts un ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore
Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - [32] lpp. : il. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The Tiger Who Came to Tea.
Langreitere, Juta. Mums ir prieks kopā būt / Juta Langreitere ; Stefānijas
Dāles ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ;
redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - [26] lpp. : il. ; 29 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Manas mīļākās pasakas / teksta autore Gizela Fišere ; no vācu valodas
tulkojusi Skaja Neimane ; māksliniece Linda Birkinšava. - Rīga : Madris,
[2016]. - [37] lpp. : il. ; 22 cm. - Pimsskolas vecuma bērniem. - Populārāko
pasaku adaptēti pārstāsti. . - Cietlapu grāmata.
Saturā: Vilks un septiņi kazlēni ; Sniegbaltīte un septiņi rūķīši ;
Sarkangalvīte ; Runcis zābakos ; Pelnrušķīte ; Ansītis un Grietiņa.
Paklone, Inese, 1954-. Cīņas olu Lieldienas / Inese Paklone ; māksliniece
Gita Treice ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgavas
tipogrāfija). - 34, [5] lpp. : il. ; 27 cm. - I. Paklones stāstā viens
pārsteigums nomaina otru - te parādās cīņas olas ar Pekinas operas
maskām, te Paulis aicina izmantot indiāņu kaujas krāsojumu un spalvu
rotas, te - starp pūpolzariem, zosu, pīļu, vistu un akmens olām vecmamma
kopā ar Ingu dēj šokolādes desu ar "kurvju āzi". Tumšlillā ola piedāvā
uzsākt nevardarbīgu pretošanos, boikotējot olu kaujas. Stāsta beigas atklāj
visu kopā izdomāto - galvenais nav uzvarēt, bet gan nepiedalīties. Mazdēls
Paulis priecājas par to, ka beidzot olu kaujas aizstās olu miers. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Zootropole : kinostāsts / redaktore Antra Jansone ; tulkojis Valērijs Černejs
; Disney. - Rīga : Egmont, 2016. - 61, [3] lpp. : il. ; 30 cm. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Zootopia. Movie storybook.
Ledus sirds : mazais romāns / tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze
Collenkopfa ; Disney. - Rīga : EGMONT PUBLISHING, 2016 (Polija). - 120
lpp. : il. - Labu ceļavēju, Anna un Elza! Olafam ir svarīgi jaunumi par kādas
zemes karalieni, kurai piemīt vasaras burvestība – kas līdzīgs Elzas spējām,
tikai sniega un ledus vietā viņa valda pār uguni un karstumu. Iespējams, šo
karaļvalsti pārņēmusi mūzīga vasara... Sniegavīriņš prāto, ka tas izklausās
lieliski, un nespēj vien sagaidīt, kad varēs baudīt spožo sauli un sastapt
vasaras karalieni. Bet Elza un Anna uzskata,ka Eldoras valdniecei droši vien
vajadzīga viņu palīdzība. Lai nu kā – viss vēstī par to, ka gaidāms tāls
ceļojums!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Anna&Elsa. A
Warm Welcome.
. Mūžīgā vasara.
Ibotsone, Eva. Ceļojums uz Amazoni / Eva Ibotsone ; no angļu valodas
tulkojusi Māra Cielēna ; redaktore Anda Brazauska ; māksliniece Ieva
Maurīte. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 326,
[1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!). - Aizraujošs stāsts par britu bērnu
piedzīvojumiem 20. gadsimta sākumā Amazones krastos. - 4.-6.kl. - Oriģ.
nos.: Journey to the River Sea. - "1. izdevums ar nosaukumu "Ceļojums uz
Jūrupi"--Iespiedziņās.
Ibotsons, Tobijs. Mauntvudas spoku skola : romāns / Tobijs Ibotsons ; no
angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Anda Brazauska ;
idejas autore Eva Ibotsone. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016 (SIA PNB
Print). - 268, [4] lpp. - Dižās Raganas, Mauntvudas spoku skolas
dibinātājas, šajā ārkārtīgi slepenajā mācību iestādē audzēkņus skolo
vissmalkākajās spokošanās prasmēs. Kaut arī Smirdīgais Druīds,
Bezkājainais Karavīrs un Banšija Vera ļoti cenšas būt šausminoši, viņu pašu
bailes tiem neļauj nevienu pa īstam izbiedēt. Bet tad skolā ierodas divi
bērni. Daniels un Šarlote te meklē palīgus, kas tiktu galā ar vareniem un
nekrietniem pretiniekiem. Bariņš drosmīgu spoku auj kājas uz cīņu, bet vai
viņi visu nepadarīs vēl ļaunāku?. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: The Mountwood
School for Ghosts. - "+9" -- uz pēdējā vāka.
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"). - 172, [4] lpp. : il.
- Lilija un Džesika nevar vien sagaidīt atgriešanos Draudzības mežā maģiskajā vietā, kur viņas var sarunāties ar zvēriem. Bet, kad ļaunā ragana
Grizelda uzliek lāstu mazajam kucēnam Plankumiņam Jandāliņam, ir
pienākusi kārta viņa māsai Rozītei, Lilijai un Džesikai pašām nodarboties ar
burvestībām!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Magic Animal
Friends. Poppy Muddlepup's Daring Rescue.
4. Rozīte Jandāliņa.
Saimona, Frančeska. Negantā Nika šausmu filma / Frančeska Saimona ;
ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ;
[redaktore Māra Rune]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 98,
[3] lpp. : il. ; 21 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Horrid
Henry's monster movie.
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Valjamss, Deivids. Dēmoniskā dentiste / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda
Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 439, [4] lpp. : il. ;
21 cm. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Demon Dentist.
Grejs, Džeikobs. Zvērači : stāsts / Džeikobs Grejs ; no angļu valodas
tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Margita Krasnā ; vāka dizainu adaptējusi
Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (SIA PNB Print). - 251, [1] lpp. ; 21
cm. - Blekstouna agrāk bija plaukstoša metropole, bet noziedzības vilnis,
kas Tumšajā vasarā pāršalca pilsētu, daudz ko mainīja tās iedzīvotāju
likteņos. Krā, palicis bez vecākiem, jau astoņus gadus mitinās kopā ar
kraukļiem. Zēns pats brīnās, kā viņš spēj saprast kraukļu valodu. Ar laiku
viņš atklāj, ka pilsētā dzīvo arī citi zvērači. Daži no tiem ir labi, bet daži ne.
Un reiz pienāk brīdis, kad Krā ir jāstājas pretī draudīgā zirnekļu pavēlnieka
Audējvīra varai... - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Ferals. - "10+" -- uz pēdējā vāka.
[1.grām.]. Kraukļu vārdotājs.
Vīslandere, Juja. Mūmamma un Vārna : [stāsti] / Juja un Tūmass
Vīslanderi ; Svena Nūrdkvista ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi
Mudīte Treimane ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(PNB Print). - 128 lpp. : il. ; 22 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Mamma Mu och Kråkan.
Saturs: Mūmamma mācās braukt ar velosipēdu. Mūmamma mācās
nirt. Mūmamma pilsētā. Mūmamma bibliotēkā. Mūmamma zvejo. Pelēkā
krāsa. Lidojošā zivtiņa. Tīģervilciens. Iīģervārna. Mūmamma dejo.
Mūmamma tumsā. Santa Mūčija.
Maša un Lācis : par Mašas, Lāča un viņu draugu piedzīvojumiem / idejas un
tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; tulkojusi Anna
Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. – Rīga : Egmont Latvija, [2016]
(Polija).). – 314, [2] lpp. : il. ; 20 cm. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
. Zelta stāstu grāmata.
Saturs: Pirmā tikšanās. Līdz pavasarim nemodināt! Pingvīnēns.
Neparastais ievārījums. Viens pats mājās. Abra-kadabra. Burvīgā melodija.
Krāsu prieks. Paslēpes. Jaunā slota. Grūti būt mazam. Uzmanību, remonts!
Ūsainais un svītrainais.
Sapkovskis, Andžejs. Pēdējā vēlēšanās : stāstu cikls / Andžejs
Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa vāka
dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 333, [1] lpp. ; 21 cm. - Stāstu cikls par Rīvijas
Geraltu ir veidots kā pērļu virtene, kuru kopā satur viens caurviju stāsts.
Tādēļ to var lasīt arī kā romānu. - Oriģ. nos.: Ostatnie zyczenie.
Beļskis, Normunds, 1959-. Savādā pasaule : [dzejoļi] / Normunds
Beļskis ; māksliniece Ilze Emse-Grīnberga ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; grafiskais noformējums Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, ©2016. 85, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - N. Beļskis jau kopš 20. gadsimta
astoņdesmitajiem gadiem rakstījis dzeju, sadarbojies ar izciliem
komponistiem un dziedātājiem, ir autors vairākiem teātra uzvedumu
libretiem. Plaši zināmi viņa sadarbības projekti ar mūziķiem Hariju Zariņu,
Aivaru Hermani, Arni Medni, Uldi Marhileviču, Igo. Grāmatas nodaļās
"Savādā", "Ieklausies", "Nāc un piepildi mazo sirdi!" un "Īkstīte" apkopota
vairākos N. Beļska daiļrades posmos tapusī dzeja bērniem. Grāmatā
izvērstas gan nopietnas un eksistenciālas tēmas, gan arī rotaļīgas un
asprātīgas epizodes. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Jakubovska, Māra. Rufis dodas dzīvē! : [patiess stāsts] / Māra
Jakubovska, teksts un foto ; atbildīgā redaktore Anna Andersone. - Rīga :
Jumava, 2016. - 54, [2] lpp. : il. - "Rufis dodas dzīvē!" ir stāsts pēc
laimīgām beigām jeb cilvēka un patversmes dzīvnieka tikšanās. Mīlošu
saimnieku aprūpēts, suņuks Rufis iepazīst pasauli, meklējot piedzīvojumus
un draugus pat visneparastākajās vietās. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Latviešu klasiskās fabulas / teksta autors Andrejs Upīts, vāka dizaina autore
Elīna Kokareviča, sastādītāja Jūlija Dibovska. - [Rīga] : J.L.V., [2016]. - 62,
[1] lpp. : il. ; 24 cm. - Latviešu klasiskās fabulas apkopo labākās un
spilgtākās pagajušā gadsimta latviešu autoru fabulas. Šī žanra darbi ir
rakstīti dzejā un ietver noteiktu morāli - pamācību jeb autora ideju par to,
kā vajadzētu uzvesties sabiedrībā un savstarpējās attiecībās.
Saturs: Ķibele. Muša un ods. Eglīte. Kurmis un ezis / Fridrihs
Mālberģis. Uzpūšanās. Stārks un zoss / Ādolfs Alunāns. Pasaciņa / Vensku
Edvarts. Kovārnis. Divi peles. Slotas. No vilka bēg - lāčam uzkrīt. Nenotikusī
slepkavība. Zemnieks un odi / Pēteris Sarķis. Zole un pastala. Pie siles /
Pērsietis. Lauka akmens. Miera līdzēji. Taurenis un bite. Miera skūpsts. Zoss
un dzērve. Zvirbulis un lapsa. Lauva un zaķis. "Taisnais" kaķis un
"netaisnais" gailis. Akmeņmetējs Miķelis. Dzērājs āzis / Rainis. Traucējums.
Āzītis, kazas un vilks. Pēcis un ziepju burbulis. Ozoliņš un beka / Vilis
Plūdons. Lampas gudrība / Jānis Miezis. Rudmiese un mušmire / Andrejs
Upīts. Aitas / Mākonis. Dzirkles / Pēteris Sviris.
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Samauska, Ieva, 1969-. Čarlīnes deguns : [garstāsts] / Ieva Samauska ;
redaktore Inese Zandere ; ilustrāciju autore Ieva Jurjāne ; mākslinieciskā
redaktore Rūta Briede ; dizaina autors Ivs Zenne. - Rīga : Liels un mazs,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 237, [3] lpp. : il. + Čarlīnes putnu burtnīca. Vienkārši iztēlojies: no rīta tu pamosties, paskaties spogulī un redzi, ka tev
deguna vietā tagad ir putns! Šī ir grāmata, kurā ar parastiem cilvēkiem
parastā pilsētiņā notiek neparastas pārvērtības, piedzīvojumi un brīnumi.
Turklāt tajā gluži kā enciklopēdijā slēpjas daudz zināšanu par putniem, dabu
un cilvēkiem. - 4.-6.kl. - Pielikumā: 1 grāmatiņa "Čarlīnes putnu burtnīca".
Šteinberga, Ināra, 1956-. BURTUS mežā meklējam : pasakas / Ināra
Šteinberga. - Grobiņa : SIA "Pauliņa", 2016. - 136, [4] lpp. : il. - Jo dziļāk
mežā, jo vairāk burtu. Priecīgi par ciemiņiem burtiņi katrs stāsta savu
pasaciņu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Dāvana LATVIJAI 100.
dzimšanas dienā - I. Šteinbergas fotopasakas "BURTUS MEŽĀ MEKLĒJAM".
Saturā: Alnēns un Alksnis. Āpsis un apse. Bebrēns un burti. Caunas
Cacīlijas cepumi. Čūska Čiepa. Dundura Dāvja dzimšanas diena. Eglīte Erna
un ezis. Ērcīte Ērika. Fazāns Fēlikss un Francija. Gliemezis Gatis un gandris.
Ģirts un meža ģimnāzija. Harija helikopters. Irbīte Ilzīte un ieva. Īve, irsis
un īriss. Jāņtārpiņš Jēcītis. Krustknābis un krauklis. Ķirzaka ķiverē.
Lētticīgais lūsis. Ļekas zaķa ļipa. Mežacūka Milda. Naktsvijole un Nārbulis.
Ņuris un Ņurmulis. Odiņš Oskariņš un odze. Palaidnīgais pelēns. Rubeņa
Rūda tirgus. Seska skolas sporta spēles. Šuvējas Šarlottes šalle. Taureņa
Teodora teātris. Ugunskurs un Ūpis Uldis. Ūdris un ūbele. Vilks Vilis un
viesības. Zaķu zapte. Žagatēns Žanis.
Rauda, Pireta. Princese pa pastu : [stāsts] / Pireta Rauda, [teksts],
ilustrācijas ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese
Zandere ; dizains Dans Mikins. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - 106, [3] lpp.
: il. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Заюшкина избушка : сказки / художник Игорь Приходкин. - Москва :
Издательство Фламинго, 2015 (Украина). - 63 с. : ил. - (Пять сказок). Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содержание. Заюшкина избушка. Крылатый, мохнатый да
масленый. Зимовье зверей. Смоляной бычок. Лиса и волк.
Красная шапочка : [сказки]. – Москва : Фламинго, 2015. – 63 с. : ил. –
(Пять сказок). – Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содержание: Красная шапочка ; Белоснежка ; Бременские
музыканты ; Мальчик-с-пальчик ; Три поросёнка.
Кот в сапогах : [сказки]. - Москва : Фламинго, 2015. - 63 с. : ил. - (Пять
сказок). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содержание: Кот в сапогах ; Золушка ; Дюймовочка ; Русалочка ;
Гадкий утёнок.
Лучшие сказки на ночь : [сказки] / перевод с английского В.
Сызрановой ; дизайн обложки Т.С. Мудрак. - Москва : Росмэн, 2015. 128 с. : ил. - (Все лучшие сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содержание: Дюймовочка ; Джек и бобовый стебель; Гамельнский
крысолов ; Король Дроздобород ; Кэт щелкунчик ; Царь Мидас ;
Рождественская история ; Чудо девица.
Маша и медведь : сказки / художник Игорь Приходкин. - Москва :
Издательство Фламинго, 2015 (Украина). - 63 с. : ил. - (Пять сказок). Pirmsskolas vecuma bērniem.
Содержание. Маша и медведь. Лисичка со скалочкой. Петушок и
бобовое зёрнышко. Три медведя. Петушок - золотой гребешок.
Велтистов, Евгений. Электроник – мальчик из чемодана / Евгений
Велтистов ; художник Евгений Мигунов. – Москва : Эксмо, 2015. – 224 с.
: ил. – (Книги – мои друзья). – Фантастическая повесть,
рассказывающая об удивительных приключениях электронного
мальчика-робота по имени Электроник, его друга и двойника Сергея
Сыроежкина и классе “обыкновенных гениев”. – 4. – 6. klase.
Драгунский, Виктор. Профессор кислых щей : [рассказы] / Виктор
Драгунссий ; художник Владимир Канивца. - Москва : Эксмо, 2016. 112 с. : ил. - (Книги - мои друзья.). - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Содержание: Красный шапик в синем небе ; Удивительный день ;
Зелёнчатые леопарды ; И мы! ; Девочка на шаре ; Не хуже вас,
цирковых ; Слава Ивана Козловского ; Надо иметь чувство юмора ;
Синий кинжал ; Кот в сапогах.
Носов, Николай. Приключения Незнайки и его друзей / Николай
Носов ; художник Алексей Лаптев. - Москва : Эксмо, 2016. - 200 с. : ил.
- (Книги - мои друзья). - 4. - 6. klase.
Носов, Николай. Витя Малеев в школе / Николай Носов ; художник
Виктор Чижиков. - Москва : Эксмо, 2016. - 192 с. : ил. - (Книги - мои
друзья). - Книга выдающегося мастера детской литературы Н.Н. Носова
"Витя Малеев в школе и дома" - это повесть о школьных друзьях - Вите
Малееве и Косте Шишкине: об их ошибках, горестях и обидах, радостях

и победах. - 4. - 6. klase.
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Носов, Игор. Где ночует солнышко? : [сказки и рассказы] / Игор Носов
; художник Ольга Зобнина ; редактор В. Карпова. - Москва : Эксмо,
2015. - 176 с. : ил. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Содержание: Где ночует солнышко? ; Лепёшка на мокром месте ;
Смелый червяк ; Мыльный пузырик ; Аполлон, геркулес и я ; Видно,
переучился ; Контрабандисты ; Хрумхрумчик ; Борька-автопилот ; Не то
что твоя Рогатка! ; Артист ; Крокодилы!!! ; Понял? ; Бананы ;
Настоящий ден мороз ; Женькин клад.
Носов, Николай(Николай Николаевич), 1908-1976. На горке :
[рассказы] / Николай Носов ; иллюстрации Ивана Семенова. – Москва :
Эксмо, 2015. – 112 с. : ил. – (Книги – мои друзья.). – Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Содержание: Прятки ; Про репку ; На горке ; Бобик в гостях у
барбоса ; Карасик ; Живая шляпа ; Ступеньки ; Три охотника.
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : Greg Heffley’s Journal / Jeff Kinney,
author and lustrator. – Great Britain : Puffin Books, 2007. – 217 p. : il. –
Greg Heffley finds himself thrust into a new year and a new school where
undersize weaklings share the corridors with kids who are taller, meaner
and already shaving. Desperate to prove his new found maturity, which only
going up a grade can bring, Greg is happy to have his not-quite-so-cool
sidekick, Rowley, along for the ride. But when Rowley’s star starts to rise,
Greg tries to use his best friend’s popularity to his own advantage.
Recorded in his diary with comic pictures and his very own words, this test
of Greg and Rowley’s friendship unfolds with hilarious results. – 4. – 6.
klase. – uz vāka – International Bestseller.
. [1.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and lustrator. – Great Britain : Puffin Books, 2008. – 216, [2] p. :
il. – Whatever you do, don’t ask Greg about his summer vacation because
he definitely doesn’t want to talk about it ...It’s a brand-new year and a
brand-new journal and Greg is keen to put the humiliating (and secret!)
events of last summer firmly behind him. But someone knows everything –
someone whose job it is to most definitely not keep anything embarrassing
of Greg’s private – his big brother, Rodrick. How can Greg make it through
this new school year with his not-quite-cool reputation intact?. – 4. – 6.
klase. – uz vāka – International Bestseller.
. [2.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and illustrator. - Great Britain : Puffin Books, 2009. - 216, [2] p. : il.
- The third laugh-out-loud book in the bestselling phenomenon that is the
Diary of a Wimpy Kid series. Greg's dad, Frank, is on a mission - a mission
to make this wimpy kid ...well, less wimpy. All manner of 'manly' physical
activities are planned, but Greg just about manages to find a way out of
them. That is until military academy is is mentioned and Greg realizes that
he's going to have to come up with something very special to get out of this
one ... - 4. - 6. klase. - uz vāka - International Bestseller.
. [3.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and oto f tor. – Great Britain : Puffin Books, 2009. – 214, [20] p.
: il. – The way I like to spend my summer holidays is in front of the TV,
playing video oto f with the curtains closed and the light turned off.
Unfortunately, Mom’s idea of the perfect summer holiday is different from
mine. Greg’s mom has a vision of “family togetherness” that really doesn’t
sound a whole oto f fun. But there’s a brand-new addition to the Heffley
family to contend with and it looks like Greg might be outnumbered. It
could be a real dog of a summer ... – 4. – 6. klase. – uz vāka –
International Bestseller.
. [4.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and uti s tor. – Great Britain : Puffin Books, 2010. – 217, [17] p.
: il. – Greg Heffley has always been in a hurry to grow up. uti s getting
older really all it’s cracked up to be? Suddenly Greg is dealing with the
pressures of boy-girl parties, increased responsibilities, and even the
awkward changes that come with getting older. And after a fight with his
best friend Rowley, it looks like Greg is going to have to face the “ugly
truth” all by himself ... – 4. – 6. klase. – uz vāka – International Bestseller.
. [5.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and illustrator. - Great Britain : Puffin Books, 2011. - 217, [17] p. :
il. - Greg Heffley is in big trouble. School property has been damaged, and
Greg is the prime suspect. But the crazy thing is, he's innocent. Or at least
sort of.The authorities are closing in, but when a surprise blizzard hits, the
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Heffley family is trapped indoors. Greg knows that when the snow melts
he's going to have to face the music, but could any punishment be worse
than being stuck inside with your family for the holidays?. - 4. - 6. klase. uz vāka - International Bestseller.
. [6.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and illustrator. - Great Britain : Puffin Books, 2012. - 217, [17] p. :
il. - Greg Heffley is not willing to be the odd man out. A dance at Greg's
middle school has everyone scrambling to find a partner, and Greg is
determined not to be left by the wayside. So he concocts a desperate plan
to find someone anyone! to go with on the big night. But Greg's schemes go
hilariously awry, and his only option is to attend the dance with his best
friend, Rowley Jefferson, and a female classmate as a "group of friends."
But the night is long, and anything can happen along the way. Who will
arrive at the dance triumphantly, and who will end up being the third
wheel?". - 4. - 6. klase. - uz vāka - International Bestseller.
. [7.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and lustrator. – Great Britain : Puffin Books, 2013. – 217, [17] p. :
il. – Greg Heffley’s on a losing streak. His best friend, Rowley Jefferson, has
ditched him, and finding new friends in middle school is proving to be a
tough task. To change his fortunes, Greg decides to take a leap of faith and
turn his decisions over to chance. Will a roll of the dice turn things around,
or is Greg’s life destined to be just another hard-luck story? It is perfect for
readers of 8+ and also reluctant readers. You can also discover Greg on the
big screen in any one of the three Wimpy Kid Movie box-office smashes. –
4. – 6. klase. – uz vāka – International Bestseller.
. [8.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and romies or. – Great Britain : Puffin Books, 2014. – 217, [17]
p. : il. – A family road trip is supposed to be a romie fun ...unless, of
course, you’re the Heffleys. The journey starts off full of romies, then
quickly takes several wrong turns. Gas station bathrooms, crazed seagulls,
a fender bender, and a runaway pig – not exactly Greg Heffley’s idea of a
good time. But even the worst road trip can turn into an adventure – and
this is one the Heffleys won’t soon forget. Zoo-Wee-Mama! Includes
exclusive bumper stickers!. – 4. – 6. klase. – uz vāka – International
Bestseller.
. [9.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff Kinney,
author and illustrator. - Great Britain : Puffin Books, 2015. - 217, [1] p. : il.
- Life was better in the old days. Or was it? That's the question Greg Heffley
is asking as his town voluntarily unplugs and goes electronics-free. But
modern life has its conveniences, and Greg isn't cut out for an old-fashioned
world. With tension building inside and outside the Heffley home, will Greg
find a way to survive? Or is going 'old school' just too hard for a kid like
Greg?. - 4. - 6. klase. - uz vāka - International Bestseller.
. [10.].

