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Dikinsa, Rozija. Datori un programmēšana : aizraujoši
uzdevumi, noderīgi jēdzieni, interesanti fakti / teksta autore
Rozija Dikinsa ; ilustrāciju autors Šovs Nīlsens ; dizainu veidoja
Emīlija Bādena un Holija Lamonta ; tulkojums latviešu valodā,
Sabīne Trēde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Ķīna). - 14, [2] lpp.
: ilustrācijas ; 29 cm. - (Atver lodziņus!). - Atver lodziņus un
noskaidro, kas notiek datorā! Izpēti detaļas, kas to veido, un
aplūko programmu, kas vada datoru! Viss ir izskaidrots vienkārši
un saprotami. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
LIFT-THE-FLAP Computers and Coding. - Aprakstīts pēc vāka
un iespiedziņām. . - "Vairāk nekā 100 atverami lodziņi" -- uz
pirmā vāka.
Saturā: Kas ir datori? Kas ir programmēšana? Kas atrodas
iekšā? Kā domā datori? Komandu sniegšana. Datoru valoda.
Labākā programmas izveide. Interneta izmantošana. Datoru
vēsture.
Generi, Anita. Pirmā enciklopēdija : pirmo zināšanu grāmata /
Anita Generi, Kriss Oksleids ; no angļu valodas tulkojuši: Juris
Bitenieks, Marija Freiberga, Māra Ozoliņa, Daina Siliņa, Ieva
Tarvida, Gints Tenbergs ; redaktore Dzintra Stelpa. - 3., labotais
un papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 168
lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm. - Vārdnīca: 164.-165. lpp. . Alfabētiskais rādītājs: 166.-167. lpp. - Ilustrētā enciklopēdija
sniedz saistošu informāciju bērniem viegli uztveramā veidā. īpaši
zinātkāriem bērniem paredzētas viktorīnas un praktiski
uzdevumi. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: First children's encyclopedia. Aprakstīts pēc iespiedziņām.
Saturā: Pasaules reģioni. Cilvēki un sabiedrība. Cilvēces
vēsture. Dzīvā pasaule. Zinātne un tehnoloģija. Planēta Zeme.
Kosmoss un Visums. Uzziņas.
Vai tas var būt? : jautājumi un atbildes / no angļu valodas
tulkojuši: Guntis Kalns, Dace Markota, Gunta Šustere, Gints
Tenbergs ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016. - 192 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm. - Rādītājs: 188.-191.
lpp. - Enciklopēdisks izdevums, kas atklāj pārsteidzošus faktus

par mūsu pasauli. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: It cant't be true!.
Saturā: PROM NO ZEMES. Dati par Saules sistēmu. Dati
par Visumu. PĀRSTEIDZOŠĀ ZEME. Zeme skaitļos. Fakti par
laikapstākļiem. CILVĒKS UN CITAS DZĪVĪBAS FORMAS.
Organismi. Dzīvības formas. Dati par dzīvniekiem.
TEHNOLOĢIJU SASNIEGUMI. Pārvietošanās līdzekļi. Datoru
ziņas. Ziņas par būvēm.
1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES

5
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Beļko, Jegors. Jautri zinātniski eksperimenti : aizraujoši
eksperimenti ar augiem un saules gaismu / Jegors Beļko ; no
krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. - Rīga : Avots, 2016. - 63,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Grāmatā doti aizraujoši fizikas,
ķīmijas un bioloģijas eksperimenti, ko vienkārši var veikt mājas
apstākļos vai brīvā dabā. Katra eksperimenta apraksts ietver
detalizētu darba gaitu, viegli saprotamu zinātnisku izskaidrojumu
un jautras ilustrācijas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: Весёлые научные опыты. - "6+" -- uz pirmā vāka.
2.
Štelmahere, Vita. Es dzīvoju zaļajā Latvijā : mūsu dabas
bagātības un to saudzēšana / Vita Štelmahere ; atbildīgā redaktore
Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; ilustrāciju
autore Kristīne Ramane. - Rīga : Jumava, 2016. - 94, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. - V. Štelmaheres grāmata ir veltīta Latvijas
dabas bagātībām, aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem, kā arī
zaļajam dzīvesveidam, ko piekopot var ikviens. Izdevums
paredzēts jauniešiem un visiem, kurus interesē Latvijas daba. - 4.6.kl.
Saturā: Pamatinformācija. Daba. Gadalaiki. Purvi. Ogas.
Sēnes. Meži. Lauksaimniecības zemes. Upes. Ezeri. Jūras
piekraste. Baltijas jūra. Dabas parki, dabas takas, dabas liegumi.
Nacionālie parki. Sugu daudzveidība. Augi, putni, zvēri, kukaiņi,

52

abinieki, zivis. Klimata pārmaiņas. Gada vietas un sugas. Zaļā
kustība. Zaļais dzīvesveids.
Bone, Emily. Kosmosa grāmata / teksta autore Emily Bone ; no
angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Rudīte
Kriķe ; ilustrāciju autors Lee Cosgrove. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016. - [28] lpp. : ilustrācijas. - (Pirmās zināšanas). - Šajā bērniem
paredzētajā grāmatā ir lieliski izskaidroti Kosmosa noslēpumi.
Tajā ir daudz jauku attēlu, kurus var izpētīt un apspriest. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: My Very First Space Book.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA

7
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7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
745
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Papīra darbi : 50 meistardarbi no papīra: apsveikuma kartītes,
dāvanu iesaiņojumi, albumi un brīnišķīgas papīra puķes / no
angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas. Rādītājs: 220.-221. lpp. - Grāmatā uzskatāmi parādīts, kā izveidot
skaistus darinājumus no papīra, sākot ar apsveikuma kartītēm un
krāšņiem ziediem un beidzot ar dekoriem mājokļa rotāšanai.
Attēli, kuros secīgi soli pa solim atklāts darba process, palīdzēs
sasniegt vēlamo rezultātu, kā arī sniegs iespēju mūsdienīgi
izmantot daudzās jau zināmas papīra darbu tehnikas - origami,
papīra izgriezumus, kvilingu un citas. - Oriģ. nos.: Paper Craft. Šabloni: 194.-217. lpp.
Saturā: Kartītes un iesaiņojumi. Dāvanas. Dekori. Darbi
bērniem. Ziedi. Skrapbukings. Šabloni.
Veidele, Valida. Validas dziesmiņas [notis] : dziesmas bērniem /
Valida Veidele ; vāka dizaina autors Jānis Liepiņš. - Papildināts
izdevums. - Rīga : RaKa, 2016. - 115, [1] lpp. : notis. - Krājumā
ietvertas dažādas sarežģītības pakāpes dziesmas un rotaļas
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Tās paredzētas
gan dziedāšanai mūzikas nodarbībās un ansambļos, gan
individuālajam darbam, gan arī kā vokālie vingrinājumi balss
iesildīšanai. - Melodijas ar tekstu un akordu simboliem.
Saturā: Manā dārzā. Dziesmiņa. Labdaris. Tā un šitā. Mazie
lielībnieki. Lietus rotaļa. Es dejošu tā. Padejosim! Lūk, tā!
Uzmini. Nāc spēlēt orķestrī. Jubilārs. Ai! Eglīte. Piparkūciņas.
Čiekurdancis. Ziemassvētkos. Pūti, pūti, Ziemelīti. Sniegpārsliņu
valsītis. Ziemassvētku vakarā. Dziesma par ziemassvētku egli.
Lācēni Ziemassvētkos. Sila rūķi. Maza bērna pavasara dziesmiņa.
Cālīši. Pavasarī. Ir pavasaris klāt. Zaļāka dzīvīte. Putniņš.
Pienenīte. Tas - brīnumiņš. Bizbizmārīte. Kas kaitēja nedzīvot.
Zaķēniņi. Rotaļa ar zaķīti. Brīnumbrillītes. Zaķis lielībnieks.
Lielās dienas rītiņā. Zaķēni un bērni. Esmu maziņš rūķītis. Mazu
bērnu valodiņa. Mazulīša dziesmiņa māmiņai. Rotaļa ar māmiņu.

Saulīte un mēnestiņš. Es mīlu māmiņu. Māmiņai. Pavasarīgi.
Tuk-tuk! Burtiņš "A". Jautrā vardīte. Kaķēns kamoliņu tin.
Burbuļdziesmiņa. Jātic gribot, negribot. Prātnieks. Kar, māmiņa,
šūpulīti. Āzītis. Putniņ, putniņ! Saķepošanās. Dzenīši. Sakāmie.
Cālēni. Dziesmiņa no sirds. Hallo-hallo! Cepure. Uzzīmēšu.
Okei! Krāsainie īkstīši. Mazā nebēdne. Ak, šī meitene.
Saldējums. Tas tik bija notikums. Omītes kamoli. Dils Bils
krokodils. Nejauša sastapšanās. Mazā bumbiņa. Zelts.
Ceriņlaime. Kādā lietainā dienā. Cik. Pūpēdis. Celiet mani uz
akmeņa. Zaķkāposti. Pārpratums. Odziņās. Pēc lietus. Brīnums.
Pelītes. Bezdelīgactiņas. Puķu dārziņā. Te jau nevar būt drošs.
Dāvana. Mārpuķēni. Nozagta Parīze. Drīz brīnums nāks. Lietus
polonēze.
Bērnu dziesmas. Rotaļas - Bērniem.

784

Pasaules tautu dziesmas [notis] / sastādītāja Māra Zelmene ; vāka
dizaina autors Jānis Liepiņš ; redaktors Vilnis Purēns. - Rīga :
RaKa, 2016 (SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija). - 73, [3] lpp.
- Ne tikai latviešiem ir savas tautasdziesmas, bet arī citas atutas
cauri gadu simteņiem ir dziedājušas, vākušas un pierakstījušas
savas iemīļotās melodijas, kuras gājušas no mutes mutē, no sētas
sētā, tādējādi saglabājot savu senču gara mantojumu. - Krājumā
apkopotas dažādu grūtības pakāpju pasaules tautu dziesmas, kas
piemērotas pirmsskolas bērniem un skolēniem. . - 1.daļa veltīta
Eiropas tautu dziesmām, 2.daļa - Amerikas, Āzijas, Āfrikas un
Okeānijas tautu dziesmām. . - Melodijas ar tekstu un akordu
simboliem.
2. daļa.
Saturā: Krievu tautas dziesmas. Gruzīnu tautas dziesmas.
Armēņu tautas dziesmas. Azerbaidžāņu tautas dziesmas. Sīriešu
tautas dziesma. Turku tautas dziesmas. Turkmēņu tautas dziesma.
Tadžiku tautas dziesma. Tatāru tautas dziesma. Čuvašu tautas
dziesma. Japāņu tautas dziesma. Ķīniešu tautas dziesma.
Vjetnamiešu tautas dziesmas. Filipīniešu tautas dziesmas. Indiešu
tautas dziesmas. Ebreju tautas dziesmas. Amerikāņu tautas
dziesmas. Kanādiešu tautas dziesmas. Kubiešu tautas dziesmas.
Brazīļu tautas dziesmas. Argentīniešu tautas dziesmas.
Meksikāņu tautas dziesmas. Afroamerikāņu tautas dziesmas.
Ēģiptiešu tautas dziesma. Tanzāniešu tautas dziesmas.
Tautasdziesmas - Amerika. Tautasdziesmas - Āzija.
Tautasdziesmas - Āfrika. Tautasdziesmas - Okeānija. Dziesmas Teksti.
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Pirmā ģeogrāfijas enciklopēdija : noderīgs uzziņu avots
jaunajiem ģeogrāfiem / no angļu valodas tulkojusi Agnija Švēde ; redaktore
Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 136 lpp. : ilustrācijas, kartes. Vārdnīca: 130.-131. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 132.-135. lpp. - Enciklopēdijā
uzzināsi par mūsu unikālās planētas daudzveidīgo dabu - lietusmežiem,
tuksnešiem, vulkāniem, zemestrīcēm, okeāniem un salām, kā arī tās
iedzīvotājiem un viņu nodarbošanos dažādās zemeslodes vietās. Īpaši
zinātkāriem bērniem paredzētas viktorīnas un praktiski uzdevumi. - 4.-6.kl. Oriģ. nos.: First Earth Encyclopedia.
Saturā: Fiziskā ģeogrāfija. Dzīvā daba. Cilvēka ģeogrāfija. Brīnumainā
karšu pasaule. Uzziņas.
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Aijā, žūžū, lāča bērni / māksliniece Agija Staka ; redaktore
Kristīne Skrīvele. - Rīgas : Zvaigzne ABC, 2016 (LĢIA
tipogrāfija "Latvijas karte"). - 15, [1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 26
cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Aprakstīts pēc vāka. . "Viena no skaistākajām šūpuļdziesmām pasaulē" -- uz vāka.
Auseklis, Uldis, 1941-. Divas astes mušas kuļ : dažādu gadu
dzejoļi bērniem / Uldis Auseklis ; ilustrāciju autore Signe
Ērmane-Ļitvina. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (SIA "Latgales
druka" tipogrāfija). - 16 lpp. : ilustrācijas. - "Divas astes mušas
kuļ" ir jaunākais Ulda Ausekļa dzejoļu krājums, kurā apkopoti
tikai dzejoļi par minci Munci un runci Franci. Tie ir mīlestības un
darudzības dzejoļi bērniem. Grāmatu ilustrējusi Signe Ērmane. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Barto, Agnija. Rotaļlietas : dzejoļi bērniem / Agnija Barto ;
māksliniece Margarita Stāraste ; no krievu valodas atdzejojusi
Cecīlija Dinere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 15, [4] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Krievu bērnu
dzejnieces un rakstnieces Agnijas Barto (1906-1981) darbi ir
sirsnības un mīļuma pilni un savu aktualitāti nav zaudējuši
joprojām. Viņas cikla "Rotaļlietas" dzejoļi neuzbāzīgā veidā māca
bērniem būt izturīgiem un atbildīgiem un rūpēties par tiem, ko
mīl. Šos viegli uztveramos dzejolīšus bērns var klausīties, citu
lasītus, vai arī pats mācīties skandēt no galvas. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Grāmata sagatavota pēc 1974. gada izdevuma.
Saturā: Lācēns. Vērsēns. Zilonis. Kazlēns. Kuģītis. Bumba.
Zaķēns. Lidmašīna. Mašīna. Zirdziņš. Bungas. Karodziņš.
Baumgarts, Klauss. Bezausis un Divausis : stāsts bērniem /
Klauss Baumgarts, Tils Šveigers ; no vācu valodas tulkojusi Evija
Veide ; atbildīgā redaktore Inga Vanaģele. - Rīga : Lauku Avīze,
2016 (SIA "Dardedze hologrāfija"). - [47] lpp. : ilustrācijas ; 25
cm. - Ir zaķi ar platām, šaurām, garām, strupām, kantainām,
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apaļām vai nošļukušām ausīm. Un ir zaķis, kuram vispār nav
ausu. Bezausis spēj visu to pašu, ko citi zaķi, taču neviens negrib
ar viņu draudzēties. Kādu dienu Bezausis atrod olu. Viņā iemājo
cerība, ka olas iemītnieks varētu kļūt par viņa draugu. Taču
Bezausi gaida vēl kāds pārsteidzošs atklājums!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Keinohrhasen und Zweiohrküken.
Cielēna, Māra, 1954-. Bērzu ballīte : dzejoļi bērniem / Māra
Cielēna ; māksliniece Ilze Dambe. - Rīga : Apgāds "Lietusdārzs",
[2016]. - 16 lpp. : ilustrācijas. - Skanīgajos dzejoļos un
izteiksmīgajās ilustrācijās atrodamā pasaule ir bezgala aizraujoša.
Tajā ir gan liels plašums (jūra, mākoņi, dzimtene), gan tuvplāni
(šķīvis ar ķiršiem, dažādi pulksteņi, kuri katrs iet savā gaitā).
Grāmatiņa noderēs gan tiem, kuriem vēl jālasa priekšā, gan tiem,
kuri mācās vai jau iemācījušies lasīt paši. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Saturā: Izlūkgājiens. Atradumi. Sveicināti! Ārā. Ķiršu
skaitīšana. Šodien mežā. Bērzu ballīte. Rudens vakarā. Sešas
vārnas. Lietus darbi. Draugi. Svētku diena. Pulksteņi iet. Tu-vāk,
tu-vāk Lam-zaks klam-zā. Burvestības. Miegalācis.
Džeremijs, Kristians. Pingo un Pauls : pingvīnu lielā ballīte /
Kristians un Fabians Džeremiji ; no vācu valodas tulkojusi Sigita
Kušnere ; atbildīgā redaktore Inga Vanaģele. - Rīga : Lauku
Avīze, 2016 (SIA "PNB Print"). - [25] lpp. : ilustrācijas ; 35 cm. Pingvīnu vecmāmiņai paliek deviņdesmit gadu. Tas ir lielisks
svinību iemesls! Māja ņudzēt ņudz no daudzajiem pingvīniem.
Vakarā būs liela maskuballe. Kā lai vecmāmiņa šajā sajukumā
atrod savu balles tērpu? Cik labi, ka pingvīnpuika Pingo un
krokodiliņš Pauls viņu atbalsta. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Poldi und Paulchen.
Forsēns-Ērlins, Kārls Jūhans. Trusītis, kurš ļoti gribēja aizmigt
: pasaka, kas bērniem palīdz aizmigt / Kārls Jūhans ForsēnsĒrlins ; ilustrāciju autore Irina Maununen ; no zviedru valodas
tulkojusi Aija Eimane ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 23, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - Grāmatas mērķis ir palīdzēt bērniem viegli
aizmigt un miegā labi atpūsties, veicināt pašvērtības un drošības
sajūtas veidošanos, stabilizēt emocionālo stāvokli un fizisko
veselību. Tajā izmantotas iedarbīgas psiholoģiskās atslābināšanās
tehnikas un īpaša teksta uzbūve, kas vedina bērnu nomierināties
un dod norādi zemapziņai par vēlmi gulēt. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Kaninen som så gärna ville somna. "Pasaules bestsellers! Vecāku pārbaudīts" -- uz pirmā vāka. . "Es varu ikkatru iemidzināt" -- uz pirmā vāka.
Munšs, Roberts. Mīlēšu Tevi vienmēr / Roberts Munšs ; no
angļu valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; redaktore Jūlija Dibovska
; ilustrāciju autore Šeila Makgro. - Rīga : Jumava, 2016. - 32 lpp.
: ilustrācijas. - "Mīlēšu Tevi vienmēr" vēsta par mātes un bērna
attiecībām, kas sākas ar mazuļa piedzimšanu, pieaugšanu un
visbeidzot ar patstāvīgu lēmumu pieņemšanu. Un māte vienmēr ir
līdzās, tāpat kā citi ģimenes locekļi. Lieliska dāvana Mātes dienā.
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Izdevumu papildina mīļas ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Love You Forever.
Prohasko, Marjana. Kur pazuda jūra? / Marjana Prohasko,
Tarass Prohasko ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgava) : Jelgavas tipogrāfija). 69, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Šajā grāmatiņā visa lielā
kurmju saime dodas pāri kalniem, lai pa vasaru vīndārzā audzētu
vīnogas un žāvētu rozīnes, tikai mazie dvīņi Rāpsis un Mursīte
kopā ar zaķu meitēnu Martiņu paliek mājās pieskatīt alu... Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Куди зникло море. "Illustrations © Marjana Prokhasko"--Titlp. 2. pusē.
Stāraste, Margarita, 1914-2014. Brīnumzemes pasakas /
māksliniece Margarita Stāraste ; redaktore, sakārtojuma autore
Inese Pelūde ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; dizaina autore
Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print).
- 349, [3] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Izlasē iekļautas vienpadsmit
mākslinieces M. Stārastes (1914-2014) ilustrētās grāmatas, divas
no tām pēc 1943. gada izdevuma Latvijā tiek publicētas pirmo
reizi. Izlasē iekļauti arī atsevišķi stāstiņi gan bildēs, gan dzejā,
gan prozā un pasakas un dzejoļi, kas 20. gadsimta piecdesmitajos
un sešdesmitajos gados nodrukāti "Bērnu kalendārā", bērnu
žurnālā "Zīlīte" un grāmatās nav bijuši iekļauti. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Saturs: Netici blēņām! / literāri apstrādājusi Anna Bauga.
Viena maza pilsētiņa / Margarita Stāraste-Barvika. Sienāža
debesskrāpis / Arturs Goba. Mātes gudrais padoms / Ilga
Rismane. Pasaka par zemeni. Rotaļlietas / Agnija Barto, no krievu
valodas atdzejojusi Cecīlija Dinere. Neparastais ciemats / Cecīlija
Dinere. Izlasīsim arī mēs / Ārija Elksne. Pēcis un Pīkstīte pasaulē
/ Jāzeps Osmanis. Lasīšana / Mirdza Bendrupe. Burtu pasakas /
Mirdza Bendrupe, Jāzeps Osmanis, Margarita Stāraste. Laimes
zeme / Margarita Stāraste. Kates rotaļlietas / Cecīlija Dinere.
Veļas diena. Čaklie mežinieki / Valdis Artavs. Līsti, līsti, lietutiņ!
Uz skolu / Margarita Stāraste. Zīlīte lido / Dzidra RinkuleZemzare. Labi sēņu māmiņai / Zenta Ērgle. Stāsts par papīra
cepuri. Zīlītes draugi / Cecīlija Dinere. Balti, tīri sniega vīri /
Margarita Stāraste. Mans akvārijs / Margarita Stāraste. Reiz kāda
zivtiņa / Pēteris Bauģis. Kā Muris sniega vīru cēla / Valdis
Artavs. Četri gada laiki / Margarita Stāraste. Jautrie palīgi /
Dzidra Rinkule-Zemzare. Mazajai eglītei vienmēr ir draugi. Vecā
gada vakarā. Pirmais vārds / Jāzeps Osmanis. Ļipaiņa slēpes /
Margarita Stāraste. Kad sildīs saulīte. Sulu mēnesis. Pavasara
palos / Dzidra Rinkule-Zemzare. Kazlēna Baltēna dziesmiņa /
Margarita Stāraste. Brīnumdaris / Gaida Pūpolvalka. Prieks uz
palodzes / L. Atauga. Kaktuss / Alberts Ločmelis. Kad rītos
pamostas pienenes? / Rūdolfs Akers. Zilonis un peles : tibetiešu
pasaka. Pasaka par skudrēnu / Margarita Stāraste.
Šplihals, Antoņins. Traktors dodas darbos / Antoņins Šplihals ;
autora ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Slovart Plus). [8] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Jautri uzdevumi mazajiem). - Ver
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vaļā šo grāmatiņu un paviesojies laukos gan ziemā un vasarā, gan
pavasarī un rudenī! Izpēti attēlus, atbildi uz jautājumiem un
noskaidro, ko katrā gadalaikā dara traktors! Vari ticēt - tas nekad
neslinko. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Traktor
jede na pole. - Cietlapu grāmata.
Šplihals, Antoņins. Mūsu mīļās mājas / Antoņins Šplihals ;
autora ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Slovart Plus). [8] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Jautri uzdevumi mazajiem). - Ver
vaļā šo grāmatiņu un iepazīsties ar Laimiņu ģimeni! Izpēti attēlus,
atbildi uz jautājumiem, palīdzi Laimiņiem dienas darbos un
parotaļājies ar Paulu un Sandi!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Byl jeden domeček. - Cietlapu grāmata.
Vainraita, Džena. Surikatu ceļojums laika mašīnā / Džena
Vainraita ; tulkojis Mārtiņš Karelis ; Pola Morana ilustrācijas ;
Endžijas un Zoji Kveilas dizains ; atbildīgā redaktore Renāte
Neimane. - Rīga : Jumava, 2016. - [47] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm.
- SURIKATI MAINA VĒSTURI! Kas notiek, ja nebēdnīga
surikatu ģimene nokļūst laika mašīnā? Sākas vēstures jandāliņš. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Where's the meerkat?
Journeu through time.
Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks : [stāsts bērniem] / Enida
Blaitona ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Vasmane ; māksliniece
Una Leitāne ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(A/s "Poligrāfists"). - 166, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Lasītprieks! ,
1407-3730). - Džuliāns, Diks un Anna domā, ka labāks par
brīvdienām nav nekas. Bet pavadīt tās kopā ar Džordžu, kam
pieder sala, sena pils, kuģa vraks un četrkājains draugs Timotijs,
ir patiesi fantastiski. Starp citu, Džordžs ir meitene, kurai riebjas
būt meitenei. Un tad pils pazemes cietumos bērni atklāj... Ko?
Atļauts trīsreiz minēt!. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: The Famous Five:
Five On A Treasure Islands.
1.grāmata. Dārgumu salā.
Greja, Dženifera. Kaķis Stiķis noslēdz vecus rēķinus /
Dženifera Greja ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ;
redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (SIA
PNB Print). - 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Žagatēna
Džimija banda ir notverta un ieslodzīta cietumā. Un tā šiem arī
vajag! Taču nevienam nezināma ļaundare un runcis, vārdā Rudais
Cepums, žagatas ar viltu atbrīvo. Kaķim Stiķim ir skaidrs: viņam
būs nepieciešamas visas zināšanas un prasmes, lai neliešus
notvertu. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Atticus Claw Settles a Score. "Otrā grāmata par kaķi Stiķi Gramatiķi" -- uz pēdējā vāka.
2.grāmata.
Saimona, Frančeska. Negantā Nika "Trakais kečups" : stāsti
bērniem / Frančeska Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Māra Rune. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). - 107, [2] lpp. : il. ; 21
cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Horrid
Henry's Krazy Ketchup.
Saturā: Negantais Niks un baismīgās bērnu pieskatītājas
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atriebība. Negantais Niks rāda "patiesību". Negantā Nika "Trakais
kečups". Negantais Niks un vista.
ISBN 9789934056376.
Saga, Zoji. Meitene tīmeklī / Zoji Saga ; tulkojusi Dace Andžāne
; redaktores: Dace Lāže, Antra Jansone. - Rīga : Egmont Latvija,
[2016]. - 351, [1] lpp. ; 23 cm. - Penijai ir no noslēpums. Penija ar
segvārdu Meitene Tīmeklī raksta blogu par savām slēptākajām
jūtām, par draudzību, zēniem, savu trako ģimenīti un panikas
lēkmēm, kas gandē viņas dzīvi. Kad situācija kļūst pavisam
dramatiska, vecāki aizved meitu un Ņujorku, kur Penija iepazīstas
ar Noa – ļoti izskatīgu amerikāņu zēnu, kurš spēlē ģitāru. Pēkšņi
Penija ir iemīlējusies un katru mirkli atklāj savā blogā. Bet Noa
arī ir noslēpums, kas varētu uz visiem laikiem apdraudēt gan
Penijas slepeno identitāti, gan attiecības ar vistuvāko draugu. Oriģ. nos.: Girl online. - "Zoellas pirmais romāns" -- uz pirmā
vāka.
Smeila, Hollija. No gudrītes par modeli : romāns jauniešiem /
Hollija Smeila ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ;
redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 334, [2] lpp. ; 21 cm. - Harieta nesaprot, kāpēc viņa
skolā nevienam nepatīk, izņemot labāko draudzeni un zēnu, kurš
pasācis meiteni izsekot. Kad pavisam nejauši rodas iespēja mainīt
savu dzīvi, Harieta izlemj to izmantot. Varbūt izdosies no
nicinātas, apsmietas, par nūģi apsaukātas meitenes beidzot kļūt
par stilīgu, pašapzinīgu un visu apbrīnotu modes pasaules
princesi!. - Oriģ. nos.: Geek girl. - "+/-15" -- uz pēdējā vāka.
Valjamss, Deivids. Puika kleitā / Deivids Valjamss ; ilustrāciju
autors Kventins Bleiks ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ;
redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 231, [9] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Deniss dzīvo
garlaicīgā mājā garlaicīgā ielā garlaicīgā pilsētā. Taču drīz vien
zēns saprot: ja tu ļauj vaļu neprātīgām idejām, dzīve kļūst lai nu
kāda, bet ne garlaicīga. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: The Boy in the
Dress.
Vilsone, Žaklīna. Treisijas Bīkeres stāsts : [stāsts] / Žaklīna
Vilsone ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; mākslinieks
Niks Šarets ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (A/s "Poligrāfists"). - 156, [4] lpp. : ilustrācijas. - Treisija ir
desmit gadus veca. Viņa dzīvo bērnunamā kopā ar nīkuli Pīteru,
stulbo Džastinu un citiem, bet vēlētos, lai kādudien viņai būtu
īstas mājas un īsta ģimene. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: The Story of
Tracy Beaker. - "9+" -- uz pēdējā vāka.
Vilisa, Džīna. Padingtons : filmas stāsts / Džīna Vilisa ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Marika Taube. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). - 143, [1] lpp. ; 21 cm.
- Kad mazs lācēns no tālās Peru ierodas Londonā, meklējot sev
jaunas mājas, viņš drīz vien nokļūst aizraujošu notikumu virpulī.
Lācēnam palīgā nāk Braunu ģimene, kuru tas sastapis dzelzceļa
stacijā, un viņi pat nenojauš, ka Padingtonam uzglūn ļaunā
Milisenta, Dabas vēstures muzeja taksidermiste. Vai Padingtonam
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izdosies izbēgt un izvairīties no nokļūšanas Milisentas izbāzto
reto dzīvnieku kolekcijā?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Paddington. - "Pēc populārās kinofilmas motīviem" -uz vāka. . - Pēc Maikla Bonda noveļu motīviem par Lācēnu
Padingtonu.
Rouela, Reinbova. Eleonora un Pārks : [romāns] / Reinbova
Rouela ; noa angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; Natālijas
Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015. (A/s Poligrāfists). - 400 lpp. + il. - Viena
mācību gada laikā norisinās divu sešpadsmitgadīgu jauniešu
mīlasstāsts, pilns smagu pārbaudījumu. Viņi ir pietiekami gudri,
lai zinātu, ka pirmā mīlestība gandrīz nekad nav mūžīga, tomēr
gana drosmīgi un izmisuši, lai mēģinātu. - Oriģ. nos.: Eleanor &
Park.
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un nozagtie smiekli / Henriks
Tamms [teksts un ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Rute
Lediņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). — 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
Kaķis Timijs un ūdeļpuika Simons ir izgudrotāji un kopā ar
draugiem sivēniem Jasperu un Kasperu nes savu jaunāko ierīci uz
tirgu, cerot to izdevīgi pārdot. Taču ceļā viņiem uzbrūk negantie
mežarukši Gribļi, un mazajiem dzīvnieciņiem jāglābjas bēgot.
Izrādās, ka viņi nav vienīgie ļaundaru upuri. Pilsētiņā tiek
nolaupīti bērni, kas pēc laiciņa gan atkal atrodas, bet… vairs
nespēj smieties. Kas īsti notiek? Un kas ir noslēpumainais Zilais
Trusis? Lai stātos pretim Gribļiem un līdzīgām bandām, kas sēj
bailes pilsētā, Timijs kopā ar biedriem kļūst par nindzjām un
īstiem varoņiem. Viņiem palīgā nāk divi jauniegūti draugi –
rotaļlietu meistars Alfrēds un burvīgā pilote kaķenīte Floresa. —
4.-6. klase. — Oriģ. Nos.: Ninja Timmy och de Stulna Skratten
Bugavičute-Pēce, Rasa. Mans vārds ir Klimpa, un man patīk
viss / Rasa Bugavičute-Pēce ; Raula Liepiņa dizains ; Kaspara
Podskočija makets ; mākslinieks Toms Treibergs. — Rīga :
Lietusdārzs, 2016. — 68, [3] lpp. : il. — Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Braķe-Klaverī, Lelde. Ekspedīcija Zaķusalā : stāsts bērniem /
Lelde Braķe-Klaverī, Nils Klaverī ; autores ilustrācijas. — [Rīga]
: Sapņu spalva, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). — 32, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 31 cm. — (Tīģerēnu — detektīvu piedzīvojumi). —
Tīģerēns Jāgo ir detektīvs un izmeklē sarežģītas un slepenas
lietas. Viņa mīlīgais un nedaudz apaļīgais brālēns ir tīģerēns
Rikss. Viņš ir francūzis, un kopā ar viņu jūs iemācīsities mazliet
runāt franču valodā. Kādā pavasarīgā rītā abi dodas ekspedīcijā uz
Zaķusalu meklēt īstus Lieldienu zaķus. — Jaunākā skolas vecuma
bērniem. — “... stāstu palīdzēja pierakstīt un ilustrēt mūsu draugi
Nils, kas mācās 2. klasē, un Lelde, kas ir māksliniece un
tulkotāja”—Vāka 4. lpp.
Eglīte, Elizabete. Tikšanās laikā : romāns / Elizabete Eglīte ;
mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktore Laura Dreiže. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 349, [1] lpp. ; 21 cm. -
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Uzsākot mācības desmitajā klasē, sešpadsmitgadīgajai Eleonorai
viss ir jauns: jauna skola, jauni draugi, jauna iemīlēšanās...Tikai
pastaigu vieta - Krustpils baznīcas sēta - paliek tā pati vecā. Tieši
tur viņa pirmoreiz ierauga noslēpumaino svešinieku. Svešinieku,
kurš negaisā sēž, lietus neskarts, runā un ģērbjas vecmodīgāk par
citiem jauniešiem un nepamet baznīcas teritoriju... - 7.-9.kl.
Samauska, Ieva, 1969-. KaD aiZmŪk B un ieMīLaS Z : 10
patiesi stāsti no burtu dzīves / Ieva Samauska ; ilustrāciju autore
Katrīna Avotiņa ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 78, [2] lpp. : ilustrācijas. - Ievas
Samauskas pasaku grāmatā nebēdnīgi kūleņo, rosās un vietām
mainās itin visi latviešu alfabēta burti. Burtu ņudzeklis rada
jaunus vārdus - pat tādus, kādu nemaz nav! - bet no vārdiem
virknējas asprātīgi, raibumraibi piedzīvojumu stāsti. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Saturā: Kā BUTE kļuva par TINTESZIVI. UTS frizētavā.
Kurš dzīvo SPOKU būrī. Kā no NABAS radās PUPA. ZOSLĒNS
pie skrodera. CŪKA talantu šovā. MURMULIS dodas uz dārza
svētkiem. Kā KURMIS gribēja aplaupīt banku. Piedzīvojumi
CIRKĀ. MĪLASSTĀSTS burtu gaumē.

