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Dikinsa, Rozija. Mācāmies programmēt ar Scratch : vienkārši
programmēt pat iesācējiem / Rozija Dikinsa, Džonatans Melmots,
Lūija Stovela ; ilustrējis Šovs Nīlsens ; no angļu valodas tulkojusi
Sabīne Trēde ; tulkojuma redaktore Ingrīda Kreicberga. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (Ķīna). - 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. Alfabētiskais rādītājs: [96.] lpp. - Ceļvedis programmēšanā
iesācējiem ar programmēšanas valodu Scratch. - 4.-6.kl. - Oriģ.
nos.: Coding for beginners: using Scratch. - "Veido spēles un
animācijas! Uzzīmē pats savus tēlus! Spēlē mūziku un skaņas!" -uz pirmā vāka.
Saturā: Kas ir programmēšana? Scratch ieslēgšana. Pirmie
projekti. Spēles. Noderīgas lietas.
Miltone, Stefānija. Minecraft : izdzīvotāja noslēpumu grāmata /
sarakstījusi Stefānija Miltone ; Džo Maklarena ilustrācijas ;
Andreas Filpotsas mākslinieciskais noformējums ; tulkojusi Diāna
Alksne ; redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont Publishing,
2016 (Čehija). - 111 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 17 cm. - Šajā
oficiālajā "Minecraft" grāmatā iekļautās zināšanas apkopojuši
izdzīvotāji - "Minecraft" pagrīdes eksperti, kuri spēlē darbojas jau
kopš "Alfa" versijas
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Džeksons, Dž. S. Visu labu, pāridarītāj! : ceļvedis bērniem,
saskaroties ar pāridarītāju / Dž.S. Džeksons ; no angļu valodas
tulkojusi Alise Bērziņa ; atbildīgā redaktore Vita Grīnvalte. Rīga : Jumava, 2016. - 30, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Elfu
labie darbi). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Byebye, Bully!.
Katsa, Meibela. Vieglākais ceļš, kā dzīvot : atlaidiet pagātni,
dzīvojiet tagadnē un izmainiet savu dzīvi uz visiem laikiem /
Meibela Katsa ; literārā redaktore Ina Eglīte ; tulkojums latviešu
valodā un priekšvārds: Svetlana Bulte ; Haleakalas Hjū Lena
priekšvārds ; Ērikas Agilaras vāka foto un dizains ; Eduardo
Venegasa dizains. - [Ogre] : Svetlana Bulte, 2016. - 225 lpp. :
ilustrācijas ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 213. lpp. - Oriģ. nos.: The
easiest way to live. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . "Balstīts uz ho'oponopono - senu havajiešu problēmu risināšanas
mākslu" -- uz pirmā vāka.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
316

37

398.2

Gavaina, Šakti. Attiecību rokasgrāmata : ceļš uz apziņu,
dziedināšanu, izaugsmi / Šakti Gavaina, Džīna Vuči ; vāka
dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Marta Ābele; ; [no angļu
valodas] tulkojusi Kristīne Fīrere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(A/s "Poligrāfists"). - 157, [3] lpp. : ilustrācijas. - Grāmata atklāj,
kā iepazīt sevi un sadraudzēties ar saviem "Es". Veidojot
attiecības un apzinoties, kā mijiedarbojas dažādas personības
daļas, spējam labāk izprast sevi un apkārtējos. Attiecības ir
cilvēka patiesais skolotājs. - Oriģ. nos.: The Relationship
Handbook.
Steforda, Reičela Meisija. Brīvroku mamma : ieteikumi
vecākiem, kā nolikt malā telefonu, sadedzināt veicamo darbu
sarakstu un pārstāt tiekties pēc pilnības, lai piedzīvotu patiesi
būtisko! / Reičela Meisija Steforda ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 253, [1] lpp. ; 22 cm. - Brīvroku
pieeja nenozīmē atteikties no tehnoloģijām vai atstāt novārtā
darbu un pienākumus. Brīvroku pieeja nozīmē dāvāt nedalītu
uzmanību cilvēkiem, ar ko esam kopā, un mirklim, kurā
dzīvojam. - Oriģ. nos.: Hands free mama. - "Atklājiet spēku,
prieku un mīlestību, dzīvojot brīvroku režīmā!" -- uz pēdējā vāka.
365 joki : starpbrīži bērniem un vecākiem / sarūpējis Andris Tiļļa
; karikatūras: Kate Šterna ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ;
mākslinieciskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga :
Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 126 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Anekdote ir kā pipariņš - piedod ikdienai
joka asumiņu! Šajā anekdošu izlasē akcentēta asprātība un
paradokss. Sirsnīgu joku pilnu ikdienas ritmu!. - 4.-6. kl.
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Drēvsa, Judīte. Ejam ārā! : mana dabas grāmata / Judīte Drēvsa un
Lillija Balcere ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ;
zinātniskais konsultants Māris Lielkalns. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 429, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Rādītājs: 427.-[430.] lpp. - Simtiem ideju rotaļām dabā! Lai
būtu interesanti spēlēties ārā, pietiek ar krāsainiem krītiņiem, auklu,
kabatas nazīti un palielināmo stiklu - un, aidā, prom brīvā dabā!. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Draussen. Mein
Naturbuch.
Deinesa, Ketija. Izzini planētu Zeme : vairāk nekā 80 atverami
lodziņi / Ketija Deinesa un Pīters Allens ; Helenas Edmondsas
dizains ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere ; redaktore Dace
Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Ķīna). - 15 lpp. :
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ilustrācijas ; 29 cm. - Šajā grāmatā uzzināsi, kādas pārmaiņas
mūsdienās notiek uz Zemes un ko varam darīt, lai palīdzētu mūsu
planētai. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: See inside
planet Earth. - Aprakstīts pēc vāka. . - "Lielbritānijas Ģeogrāfijas
asociācijas sudraba godalga." -- uz pirmā vāka.
Saturā: Zeme Visumā. Zemes gaisa apvalks. Globālā sasilšana.
Ūdens pasaule. Karstie un aukstie tuksneši. Kalni un upes. Meži.
Klimata pārmaiņas. Saudzēsim mūsu planētu.
Dzīvnieki : mans atlokāmais atlants / Yoyo Books ; tulkojusi Diāna
Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija,
[2016]. - 40 lpp. : il. + 1 salocīta lp. plakāts, 6 atloki. - Šis
neparastais atlants ļaus tev iepazīt dažnedažādus dzīvniekus no
visām pasaules malām un uzzināt interesantus un noderīgus faktus
par tiem. Lielais, izņemamais plakāts ar pasaules faunas karti un
seši atloki ar sīkāku informāciju rosinās ikviena bērna iztēli. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - "Ar lielu plakātu." -- uz pirmā
vāka.
Saturā: Ziemeļamerika un Centrālamerika. Dienvidamerika.
Amerikas dzīvnieku karte. Eiropa. Dzīvnieku kultūra. Eiropas
dzīvnieku karte. Āfrika. Āfrikas dzīvnieku karte. Āzija. Āzijas
dzīvnieku karte. Okeānija. Okeānijas dzīvnieku karte. Ziemeļpols
(Arktika). Dienvidpols (Antarktīda). Polu dzīvnieku karte. 50
jautājumi par dzīvniekiem. 50 atbildes uz jautājumiem.z
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Šmēdiņa, Elita. Lelles : kā izveidot autorlelli / Elita Šmēdiņa ;
redaktore Baiba Vītola ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 61, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27
cm. - E. Šmēdiņas grāmata ikvienā pamodinās slēptākās spējas un
rosinās izmantot radošo potenciālu, lai realizētu pat pārdrošākās
idejas. Varbūt kādam leļļu darināšana kļūs par aizraujošu
vaļasprieku, bet cits, iespējams, šai nodarbei pievērsīsies
profesionāli. Grāmatā uzskatāmi parādīta leļļu veidošana. Darba
gaitu papildina vienkārši un saprotami apraksti, bet piegrieztnes
noderēs, lai uzšūtu lellei piemērotu apģērbu. - 4.-6. kl.
Jurgevica, Ieva. Bērnu modītes : vienkāršas piegrieztnes, radošas
idejas, noderīgi padomi / Ieva Jurgevica ; redaktore Ilze Sausiņa ;
Vitas Lēnertes vāka un iekārtojuma dizains ; Ievas Andersones
fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Piecu bērnu māmiņa I. Jurgevica
uzskata, ka bērnībai ir jābūt bezrūpīgai un jautrai, jo tieši prieks un
krāsas raksturo ikviena jaunā cilvēka dzīves sākumu.
Apliecinājums tam ir šī grāmata, kurā iekļauti vienmēr aktuāli,
vienkārši, koši un atraktīvi tērpi mazajām modes dāmām un viņu
kavalieriem. Autore aicina pieaugušos droši kombinēt pieejamos
materiālus un īsā laikā meitēnam vai puišelim radīt unikālu tērpu.
Izdevumā iekļautas modes lapas ar tērpu modeļiem, secīgs darba
apraksts un vienkāršas, dažādiem izmēriem pielāgojamas
piegrieztnes. - "Šī grāmata tapusi sadarbībā ar žurnālu "Mans
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Mazais"" -- titullapā.
Rūtenberga, Daiga. Baltā ziema [notis] : dziesmu krājums
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Daiga Rūtenberga ;
vāka dizaina autors Jānis Liepiņš. - Rīga : RaKa, 2016. - 49, [3]
lpp. : notis. - Dziesmas ir vienkāršas, melodiskas, saturiski
daudzveidīgas, viegli apgūstamas. Dziesmu klavieru pavadījumi
veidoti ar zīmju - burtu pierakstu. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Saturā: Balta. Baltā ziema. Dziesmiņa par leduspuķēm.
Pēdiņas. Sniegs. Spoži sprēgā svecītes. Brīnumsvecīte. Klusuma
ērģeles. Šonakt. Piparkūku balle. Ir svētki visiem. Mana sirds.
Ziema. Svētku eglīte. Putenis. Saulgrieži iegriezās. Kristāla
zvaniņš. Pavasars. Ai, kā patīk! Dziesmiņa par mārīti. Ežuks. Zum,
zum, bitītes! Mākonis. Dziesmiņa par mākonīšiem. Vēja bērni.
Dziesmiņa par lietu. Kāposti butei. Naktī jūra neguļ.
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Arhona, Huans. Govs / [teksts]: Huans Arhona ; [ilustrācijas]:
Lusiano Losano ; no spāņu valodas tulkojis Leons Briedis ;
redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - [25] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Una vaca. - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
Brīnumainās pasakas / tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze
Collenkopfa. - Rīga : Egmont Publishing, 2016 (Ķīna). - 186 lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. - Šī grāmata sniedz iespēju aizceļot uz brīnumu
un fantāzijas pasauli - tā ir vien pāris lappušu attālumā! 18 krāšņi
ilustrēto stāstu pamatā ir dažādu tradicionālo motīvu adaptācijas,
ieskaitot klasiskās, labi zināmās Hansa Kristiana Andersena un
brāļu Grimmu radītās pasakas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Trīs sivēntiņi ; Diks Vitingtons un viņa kaķis ;
Zeltmatīte un trīs lāči ; Nelokāmais alvas zaldātiņš ; Rumpelrūķis ;
Vilks un septiņi kazlēni ; Sarkanā vistiņa ; Princese uz zirņa ;
Piparkūku vīriņš ; Sarkangalvīte ; Trīs vēlēšanās ; Salātlapiņa ;
Mazā sērkociņu pārdevēja ; Rūķi un kurpnieks ; Īkstīte ; Gane un
skursteņslauķis ; Meža gulbji ; Trīs šerpie āži.
Donaldsone, Džūlija. Putnubiedēkļu precības / Džūlija
Donaldsone ; ilustrāciju autors Aksels Šeflers ; no angļu valodas
atdzejojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016. - [31] lpp. : ilustrācijas ; 26 x 29 cm. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The scarecrows
wedding.
Es no tumsas nebaidos : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] /
ilustrācijas: Jakub Cenkl ; teksts: Helena Haraštová ; teksts latviešu
valodā: Inga Karlsberga. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. [14] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Nebojím se tmy. - Aprakstīts pēc vāka. . - "Pavelc
sloksnīti, lai ieslēgtu gaismu. Septiņi mainīgi attēli, unikāls
slīdmehānisms."--Vāka 4. lpp.
Kerliņa, Mirdza, 1949-. Brāļi grābekļi / Mirdza Kerliņa ;
māksliniece Evija Stukle-Zuitiņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 24
lpp. : il. - Reiz malkas šķūnītī dzīvoja trīs brāļi – LAPU
GRĀBEKLIS, SIENA GRĀBEKLIS un ZEMES GRĀBEKLIS.
Tad atklājās, ka pastāv arī GAISA GRĀBEKLIS. Katram no viņiem
bija sava nodarbe: viens strādāja par rudens sētnieku, cits labi jutās
pēc pļaujas, trešais – labprāt ļāvās zemes darbiem. Bet ko dara
GAISA GRĀBEKLIS? Lasot iepazīsti dažādus lauku darbus,
hobijus un gadalaikus! Vārdi, kas ir mazāk pazīstami, atrodami
grāmatas beigās – īpaši veidotā vārdnīciņā. Pēc grāmatas izlasīšanas
var ļauties praktiskajām nodarbēm un oriģinālām spēlēm – grābekļu
sportam un citām, kuru aprakstus atradīsi grāmatā!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Meklējot Doriju : kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore
Ilze Collenkopfa ; Disney ; Pixar. - Rīga : Egmont Publishing,
©2016. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Vai atceries, kā Mārlins
un Dorija veiksmīgi šķērsoja okeānu un atrada Nemo? Tagad visas
trīs zivtiņas draudzīgi dzīvo kopā koraļļu rifā. Kādu dienu Dorija
pievienojās Nemo klasei ekskursijā, lai noskatītos raju migrāciju.
Viņi uzzināja daudz jauna par zemūdens iemītnieku instinktiem un
to, ka daudzām jūras radībām piemīt īpašas spējas vienmēr atrast
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ceļu mājup. Šī ekskursija pamodināja Dorijā sen snaudušas jūtas un
palīdzēja atcerēties svarīgu lietu - ka viņai ir ģimene. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Nonna, Fabiola. Stāsts par Mopsi Karlu, kas pazuda un laimīgi
atgriezās mājās / Fabiola Nonna, Lūkass Veidenbahs ; ilustrāciju
autore Joelle Tourloniasa ; no vācu valodas tulkojusi Inga
Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija).
- [25] lpp. : ilustrācijas. - Dzīve bez mopša ir iespējama, taču
bezjēdzīga - tā uzskata mopša Karla saimniece. Taču kādu dienu
viņas mīlulis negaidīti pazūd. Kamēr viņa to izmisīgi meklē, mazais
mopsis maldās pa pilsētu. Par laimi, viņš satiek Paulu... Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Die Geschichte von Carl
Mops, der verloren ging und wieder nach Hause fand.
Pasakas un mīklas : 4-6 gadi / sakārtojusi Indra Putre ;
mākslinieces: Agija Staka, Dzintra Aulmane ; Māras Alševskas
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 59,
[2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Pirmā lasāmgrāmata). - Grāmatā
lasītāju gaida jaukas un sirsnīgas latviešu tautas pasakas. Tajā teksti
rakstīti lielajiem burtiem un grāmatas sākumā sadalīti pa zilbēm.
Vērīgi aplūkojot pasaku tēlu zīmējumus, atradīsi mīklu
atminējumus. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturs: Lapsa un dzērve ; Lapsa māca gaili dziedāt ; Lapsa ar
vilku sacenšas skaitīšanā ; Kā vārna gribēja kļūt balta ; Vārna un
vēzis ; Cīrulis un vilks ; Kā zvirbulis uz siltajām zemēm lidoja ; Kā
pūce paglāba bērnus. Ceplītis ; Gudrais strazds ; Gailis un varde ;
Kā ezis ar brāli noskrēja zaķi ; Ozols un beka ; Sala derības ar zaķi ;
Vilks un suns ; Ozols un niedres ; Peles un kaķis ; Pacietīgais kaķis
; Pieci kaķi ; Peles ienaidnieks ; Abiem pa prātam ; Vīrs un lācis ;
Lācis un pele ; Kā avotam izgāja ; Aklais osis.
Piedzīvojumu stāsti / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze
Collenkopfa. - Rīga : Egmont Publishing, [2016] (Malaizija). - 93
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Es jau protu lasīt). - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Now I Can Read. Adventure Stories.
- Teksts tulkots no angļu valodas. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. . - "Liela izmēra burti" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Princis Luijs un viņa zirgs. Burvju paklājs.
Piedzīvojums jūrā. Drosmīgais zēns. Jauni draugi. Izlūkos. Sera
Bumselota pūķis. Ahoi, zeme! Tāls ceļojums. Draudzīgais valis.
Piedzīvojums kosmosā.
Princešu pasakas / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze
Collenkopfa. - Rīga : Egmont Publishing, [2016] (Malaizija). - 93
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Es jau protu lasīt). - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Now I Can Read. Princess Stories. Teksts tulkots no angļu valodas. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. . - "Liela izmēra burti" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Margrietiņas skaistā diena. Jautrās spēles. Varavīksnes
loks. Baleta stundas. Skaistākā ballē. Princeses asaras. Torte
karalim. Ceļojums. Slepenās kāpnes. Burvīgā princese. Vienradzis.
Romanišina, Romana. Zvaigznes un magoņu sēkliņas / Romana
Romanišina, Andrijs Lesivs ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris
Salējs ; redaktore Ingmāra Balode ; autoru ilustrācijas. - Rīga : Liels
un mazs, 2016. - [24] lpp. : ilustrācijas. - Bilžu grāmata stāsta par
vienu dienu meitenītes Doras dzīvē. Viņas vecāki ir slaveni
matemātiķi, tādēļ skaitļi un formulas Dorai šķiet tikpat pazīstami kā
putni un koki. Dorai patīk skaitīt itin visu, ko viņa redz - pienenes,
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ķieģeļus, krellītes, skudras, burtus un pogas. Vai skaitļu un formulu
pietiks, lai varētu saskaitīt arī zvaigznes?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - "Zvaigznes un magoņu sēkliņas" 2014. gadā saņēma
starptautisko bērnu grāmatu balvu "Bologna Ragazzi Award".
Cook, Katie, 1981-. Mans mazais ponijs = My little Pony :
komiksu albums / teksts: Katie Cook ; zīmējums: Andy Price ; vāka
dizains: Amanda Conner ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze
Collenkopfa. - Rīga : Egmont Publishing, 2016 (Polija). - [96] lpp. :
ilustrācijas ; 26 cm. - Laipni lūdzam Ponijvilā, kur mājo Krēslas
Dzirksts, Varavīksnes Zibsna, Dārgumiņa, Taurenīte, Rozīte,
Ābolīte un citi iemīļoti poniji! Šķiet, ciemā ir atgadījies kas nelāgs,
jo daži tā iedzīvotāji izturas ļoti, ļoti savādi. Ponijiem ir jāizdibina
iemesls, kamēr vēl nav par vēlu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Oriģ. nos.: My Little Pony Comic album. Friendship is Magic. "My little Pony = Mans mazais Ponijs" -- titullapā.
[1]. Draudzība ir brīnums.
Balantains, Roberts. Gorillu mednieki : [garstāsts] / Roberts
Balantains ; no angļu valodas tulkojis Augusts Pētersons ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska. - [Rīga] : SIA "J.L.V.", [2016]. - 268, [4]
lpp. ; 20 cm. - Skotu rakstnieks Roberts Balantains (1825–1894) ir
radījis plašu piedzīvojumu stāstu sēriju, kur tēlojis ne tikai
aizraujošus notikumus, bet arī sniedzis savam laikam populāras
ģeogrāfijas, dabaszinātnes, etnogrāfijas un vēstures zināšanas.
Garstāstā "Gorillu mednieki" autors attēlo trīs draugu
piedzīvojumus Āfrikas mūžamežos, kurp viņi, atkal satikušies pēc
sešiem gadiem, dodas medību sporta un dabaszinātniskos nolūkos,
lai izpētītu džungļu dzīvnieku un augu valsti, bet sevišķi lai iegūtu
tolaik vēl maz pazīstamo gorillu priekšstāvju kolekciju Londonas
muzejam. Lasītāju saista jaunekļu drošsirdība cīņā ar lauvām,
ziloņiem, bifeļiem, degunradžiem un gorillām, pašaizliedzība, ko
viņi izrāda, atbrīvojot sava pavadoņa, melnādainā Makaruru, līgavu
no vergu tirgotāja gūsta, un līdzcietīga, cilvēcīga izturēšanās kā pret
iedzimtajiem, tā arī dzīvniekiem. Grāmata vēsta par 19. gs. cilveku
vēlmi pakļaut džungļus. Gorillu nežēlīgā iznīcināšana atklāj arī kaut
ko par pašiem medniekiem - viņu piedzīvojumi ir aizraujoši, lai gan
mērķis ir apšaubāms. Gorillas ir vienīgais dzīvniekas, kas autora
dzīves laikā spēj stāties pretī cilvēka pārspēkam. - Oriģ. nos.: The
Gorilla Hunters. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
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"). - 179, [5] lpp. : ilustrācijas. - (Lasītprieks! ,
1407-3730). - Ziemas brīvlaikā Džuliāns, Diks un Anna atkal
viesojas pie māsīcas Džordža. Kirina kotedžā ir zaglis! Slavenajam
piecniekam ir aizdomas, kurš tas varētu būt, bet pierādījumu nav.
Sens plāns un slepenas ejas atklāšana tas ir viss, kas bērniem un
viņu uzticamajam draugam nepieciešams, lai atmaskotu vainīgos. 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Famous Five: Five Go Adventuring Again.
2.grāmata. Atkal jauni piedzīvojumi.
Čailda, Lorena. Klerisa Bīna, tikai neskaties! / Lorena Čailda ; no
angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Marika Taube. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 252, [4] lpp. : ilustrācijas ; 19
cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Clarice Bean,
don't look now.
Leisijs, Džošs. Pūķu auklis / Džošs Leisijs ; Gerija Pārsona
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ilustrācijas ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. Rīga : Egmont Publishing, [2016]. - 58, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20
cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The
Dragonsitter. - Teksts tulkots no angļu valodas. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
Mūrhauzs, Toms. Upes dziedoņi / Toms Mūrhauzs ; ilustrējis
Saimons Mendess ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : J.L.V., [2016]. - 240,
[7] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - Kāds tuvojās viņu alai.
Kāds, kurš nesa nāvi. Silvenam aiz bailēm sabozās spalva... Silvens,
viņa brālis un māsas zina, ka viņu dzīvība ir apdraudēta, tāpēc
viņiem neatliek nekas cits kā uz visiem laikiem atstāt dzimto alu.
Viņi visi kopā dodas dēkainā ceļojumā gar Dižupi, bet katrā upes
līkumā draud briesmas, - vai viņiem jelkad izdosies atrast drošu
vietu, ko tie varēs saukt par savām mājām?. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.:
The River Singers.
Ridels, Kriss. Ada un stindzinošā skate / Kriss Ridels ; no angļu
valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; redaktore Bārbala Simsone. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 218, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - 4.-6.kl. - "Grāmatas "Ada un peles rēgs"
varones dzīve rit tālāk!"--Uz vāka. . - "Šajā grāmatā atrodamas
paritenes, ko sacerējusi rēķināmā mašīna, kuru izgudrojis Čārlzs
Kāposts"--Titullapā.
Smeila, Hollija. Nepiemērotā modele / Hollija Smeila ; no angļu
valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 366, [1] lpp. ; 21
cm. - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Geek girl: model misfit. - Uz vāka "+/15".
Smits, Džims. Es neesmu neveiksminieks : Barijs Lūzers : [stāsts
jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem] / kļūdas labojis Džims
Smits ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore
Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 237,
[3] lpp. : il. - 4.-6. kl. - Oriģ. nos.: I am not a loser.
Treversa, Pamela L. Mērija Popinsa atgriežas : [stāsts] / Pamela
L. Treversa ; no angļu valodas tulkojušas: Vizma Belševica, Ieva
Elsberga ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (A/s "Poligrāfists"). - 280 lpp. : il. ;
21 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - Mērija Popinsa ir atgriezusies
- kā no zila gaisa. Lēni un cienīgi viņa nolaižas parkā no debesīm,
turoties gaisa pūķa auklas galā. Neparastās aukles pieskatīti, Benksu
ģimenes bērni viesojas pie mistera Ačgārna un kūleņo kopā ar viņu
kājām gaisā, sastop cirkā Sauli un zvaigznājus, pavada brīnišķīgu
pēcpusdienu parkā, lidojot ar baloniem, un ir daudzu citu
brīnumainu notikumu liecinieki. Ar Mēriju Popinsu nekad nav
garlaicīgi!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Mary
Poppins Comes Back. - "Pirmo reizi latviešu valodā pilns
izdevums!" -- uz pirmā vāka.
Kūpere, Gvena. Homēra odiseja : stāsts par bezbailīgo kaķi - ko
viņš man iemācīja par dzīvi un mīlestību / Gvena Kūpere ; no angļu
valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 319 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Oriģ. nos.:
Homer's Odyssey.
Montgomerija, Lūsija Moda. Anna no Eivonlijas / Lūsija Moda
Montgomerija ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ;
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redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Poligrāfists). - 317, [2] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Anne of
Avonlea. - Romāna "Anna no "Zaļajiem jumtiem"" turpinājums.
Starks, Ulfs. Proti svilpot, Juhanna? : [stāsts] / Ulfs Starks ;
māksliniece Anna Hēglunda ; no zviedru valodas tulkojusi Inga
Grezmane ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2016. 56, [4] lpp. : ilustrācijas. - Grāmata par lieliskām lietām, ko puikas
var darīt kopā ar vecu vīru: taisīt pūķi, skūt bārdu, kāpt kaimiņa
ķiršu kokā, svinēt dzimšanas dienu parkā, iemācīties nosvilpot
dziesmiņu par Juhannu... - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Stīvensons, Stīvs. Agata Mistērija : [detektīvstāsts] / Sers Stīvs
Stīvensons ; Stefano Turkoni ilustrācijas ; no itāļu valodas tulkojusi
Līva Sniķe ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : AS
"Lauku Avīze", 2016. - 135, [2] lpp. : ilustrācijas. - Atjautīgā Agata
dodas palīgā apjukušajam Lerijam, kuram jākārto kārtējais
eksāmens. Šoreiz jāatklāj senas plāksnes zādzība Ēģiptē Valdnieku
ielejā. Uz tās atrodamas norādes, kur un kā atrast faraona kapenes. 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: L'Enigma Del Faraone.
3. Faraona mīkla.
Stiltons, Džeronīmo. Dīvainais notikums olimpiskajās spēlēs :
[stāsts] / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite
; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 94, [25] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā
siers ; 12). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Lo
Strano Caso Dei Giochi Olimpici.
Bresnere, Liza. Sapnis katrai naktij : [stāsti] / Liza Bresnere ;
mākslinieks Frederiks Manso ; kaligrāfijas mākslinieks Duns Cjans
; no franču valodas tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī ; literārā
konsultante Sanita Blūma ; ķīniešu valodas konsultante Agita
Baltgalve. - [Rīga] : Sapņu spalva, 2016 (tipogrāfija "PNB Print"). 62, [2] lpp. : ilustrācijas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: Un reve pour toutes les nuits.
Lendijs, Dereks. Kaulainais detektīvs : [piedzīvojumu stāsts] /
Dereks Lendijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktors Guntis Kalns. - Blēžagabals
Jaukums. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 301, [1] lpp. : il. Esiet pazīstami: kaulainais detektīvs Blēžagabals Jaukums detektīvs, burvis un karotājs. Ak jā - viņš taču ir arī miris. Vai vari
iedomāties, kādas izjūtas pārņem, divpadsmit gadu vecumā
mantojot lielu māju? Un kādas ir izjūtas, uzzinot, ka šajā namā ir
apslēpts kāds priekšmets, kas pievilina dažādus šaubīgus
radījumus?. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Skulduggery Pleasant. - "Nāvīgi
slavens bestsellers" -- uz pirmā vāka.
1.grām. Blēžagabals Jaukums.
Brigadere, Anna, 1861-1933. Sprīdītis : pasaka 7 tēlojumos /
Anna Brigadere ; ilustrāciju autore Lelde Stabulniece ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2016. - 71, [1] lpp. :
ilustrācijas. - Pasaku luga „Sprīdītis” stāsta par puisēnu, kuram
nākas dzīvot pie nejaukās pamātes, un jau agri Sprīdītim jāsāk
pašam rūpēties par sevi. Tāpēc Sprīdītis nolemj doties pasaulē
meklēt laimi. - 4.-6. kl.
Jansone-Treice, Daina, 1948-. Vēja prelūdija : [dzeja] / Daina
Jansone-Treice ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; priekšvārda
autors Pēteris Jurciņš. - Rīga : Jumava, 2016. - 103, [1] lpp. :
portrets ; 17 cm. - D. Jansones-Treices galvenais dzīves saturs ir
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dzeja. Izsāpēta, krāta. Galvenokārt tā ir noskaņu dzeja - bagātīgi
ietonēta. Dzejnieces dvēsele ir jūtīga un daudz sāpējusi. Vissiltāk,
visdabiskāk skan tieši sievišķas dzejas intonācijas.
Margēviča, Inese, 1960-. Meitene un papīra princese / teksts un
ilustrācijas: Inese Margēviča ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ;
literārā redaktore Inga Bērze. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne
: SIA "Latgales druka"). - 23 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (5 minūšu
stāstiņš). - Katrs ir dedzis nepacietībā iesāktos darbus pabeigt ātrāk.
Bet vai tev ir gadījies savā penālī atrast runājošu un negantu papīra
raganu, kas sākumā iecerēta kā skaista princese? Ak, kādas jukas
piedzīvo meitene, kad papīra ragana visu sagriež kājām gaisā!
Grāmatas beigās atradīsi padomus, kā zīmēt un rakstīt ar tušu. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Poruks, Jānis, 1871-1911. Kauja pie Knipskas : [stāsts] / Jānis
Poruks ; ar Džemmas Skulmes ilustrācijām ; atbildīgā redaktore
Alīna Melngaile. - [Atkārtots un papildināts izdevums]. - Rīga :
Jumava, ©2016. - 52, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 1966. gada 10.
jūlijā Druvienas vecajā pagastskolā tika atklāts Tautas muzejs.
2016. gada vasarā muzejam aprit 50. jubilejas gads, un vecā skola
gatavojas svētkiem. Vērtīga un skaista dāvana svētku reizē ir no
jauna izdotais J. Poruka darbs "Kauja pie Knipskas". - 4.-6.kl. - "Šis
izdevums veltīts Druvienas Vecās skolas-muzeja 50 gadu
jubilejai."--Titullapas otrā pusē.
Saturā: Druvienas vecā skola. Muzeja atvēršana Druvienas
skolā / No A. Būmaņa raksta "Tautas muzejs Druvienā" (publicēts
1966. gada 16. jūlijā "Literatūrā un Mākslā"). Jānis Poruks
laikabiedru acīm / No J. Lapiņa grāmatas "Jānis Poruks.
Daudzpusīgā dzejnieka dzīves romāns" (1950).
Stepēna, Maija. Neticamais piepildās / Maija Stepēna ; Jūlijas
Podskočijas zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Vita Grīnvalte. - Rīga : Jumava, ©2016. - 75, [4]
lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Zilā sila pasakas ; 4). - M. Stepēnas
sērijas "Zilā sila pasakas" ceturtajā grāmatā "Neticamais piepildās"
bērni sastaps īstu princesi, kura prot ziedu un dzīvnieku valodu,
uzzinās, kas nepieciešams, lai mājas sauktu par laimīgām, iepazīs
augstsirdību pret grūtībās nonākušajiem un iemācīsies piedošanas
mākslu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Šmite, Linda, 1970-. Rainītis / Linda Šmite ; māksliniece Krista
Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp. ; 21 cm. - L. Šmite
ikdienas gaitās ir skolotāja un divu meitu mamma. Viņa raksta kā
pieaugušajiem, tā bērniem. Rainītis ir mazs sunītis, kurš nekad
neizaugs liels. Mazie sunīši sāpīgi kož, jo Dievs nav gribējis, lai tie
izaug par lieliem suņiem.
Zālīte, Māra, 1952-. Mamma un tētis kūrortā / Māra Zālīte ;
redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Una Leitāne.
– Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. – 30, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27
cm. – Vai mamma un tētis jums ir stāstījuši, cik traki un briesmīgi,
cik jocīgi un brīnumaini viņiem gājis kūrortā? Nav stāstījuši?
Laikam vēl nav gadījies brīvāks brītiņš. Kad tas pienāks un mamma
un tētis sāks stāstīt, jūs varēsiet viņus pārsteigt. “Mēs jau zinām,
mēs jau zinām!” – tā jūs varēsiet saukt, jo būsiet izlasījuši šo M.
Zālītes grāmatu. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Бажов, П. П. Серебряное копытце : сказы / Павел Бажов ;
художник Максим Митрофанов. – Москва : Эксмо, 2016. – 72 с.
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: ил. – (Книги – мои друзья). – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturā: Огневушка-поскакушка. Серебряное копытце. Про
великого полоза. Медной горы хозяйка.
Волков, Александр. Волшебник Изумрудного города /
Александр Волков ; художник А.Е.Мартынов. – Москва :
Омега, 2015. – 173, [3] с. : ил. – (Школьная библиотека). – 4. –
6. klase. – “Текст произведения печатается без сокращений” –
uz pirmā vāka.
Киплинг, Р. Сказки / Редьярд Киплинг ; художник В.Челак ;
перевод с английского Корней Чуковский ; стихи в переводе
С.Маршак. – Москва : Росмэн, 2015. – 128 с. : ил. –
(Внеклассное чтение). – Jaunākā skolas vecuma bērniem. –
“Произведения печатаются без сокращений” – uz pirmā vāka.
Saturā: Откуда у Кита такая глотка. Отчегоу Верблюда
горб. Слонёнок. Откуда взялись Броненосцы. Кошка, гулявшая
сама по себе. Откуда у Носорога шкура. Рикки- Тикки-Тави.
Толстой, Алексей. Золотой ключик, или Приключения
Буратино / Алексей Толстой ; художник Алексей Разуваев. –
Москва : Эксмо, 2016. – 160 с. : ил. – (Книги – мои друзья). – 4.
– 6. klase.
Успенский, Э. Рассказы про друзей : рассказы и повесть /
Эдуард Успенский. - Москва : АСТ, 2016. - 316, [4] с. : ил. (Весёлые истории). - 4. - 6. klase.
Saturā: Про мальчика Яшу. Невероятные истории о птицах.
Как правильно любить собак. Правдивые истории. Камнегрыз
со станции Клязьма.

