Valmieras bibliotēkas

Bērnu apkalpošanas nodaļas
"Zvirbulēns"
JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2016.gada oktobrī
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

030

08

Kikas Mikas enciklopēdija : iepazīsti sevi un pasauli! / sakārtotājas:
Egle Čebatoriene, Vaida Dubickiene ; Linas Žutautes ilustrācijas ;
no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Indra
Putre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 123,
[5] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: [128.] lpp. un
alfabētiskais rādītājs: [124.-127.] lpp. - Šoreiz Kiku Miku gaida
patiešām neparasts piedzīvojums! Viņa jau sen ir sapratusi, ka
pasaule ir pilna ar dažādām interesantām lietām un noslēpumiem.
Kikas Mikas prātā nepārtraukti šaudās miljoniem jautājumu, un
diemžēl atbildēt uz tiem ne vienmēr spēj pat tētis, mamma vai
vecmāmiņa... Taču šajā grāmatā meitenei palīgā steidz gudrais
profesors Spuldzītis un Kika Mika droši dodas aizraujošajā
izzināšanas ceļojumā!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Kakės Makės enciklopedija.
Saturā: Cik manī noslēpumu? Mana veselība. Cilvēki mums
līdzās. Cilvēku nodarbošanās. Mūsu apkārtne. Augu pasaule.
Dzīvnieku pasaule. Zeme. Debess ķermeņi.
Patarēns, Žans Fransuā. 1000 padomu stilīgai meitenei : kā kļūt
par ideālu meiteni! ...vai gandrīz ideālu meiteni / Žans Fransuā
Patarēns ; ilustrācijas: Mademoiselle ; tulkotāja, redaktore: Ilze
Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 253, [3] lpp. : ilustrācijas.
- Padomi par modi, skaistumu, mācībām un hobijiem, par
draudzību un mīlestību; oriģinālas viktorīnas un testi. Viss, kas
būtu jāzina ikvienai mūsdienīgai meitenei, - sākot ar to, kā
parotaļāties ar mazo māsiņu un iepatikties tieši tam simpātiskajam
blondīnam un beidzot ar to, kā salabot tekošu krānu vai sniegt
ieguldījumu ekoloģijā un vides saglabāšanā. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.:
365 Les Conseils De Little Mademoiselle. - "Mademoiselle
ilustrācijas" -- titullapā. . - "PATS GALVENAIS. Mode,
psiholoģija, ārējais izskats, mīlestība... Būt vienmēr gatavai rīkoties
jebkurā situācijā. 100% EKSKLUZĪVI. Stilīgās meitenes dzīve
komiksos un attēlos. PRAKTISKI. Viltības katrai dienai - do it
yourself! AIZRAUJOŠI. Oriģināli padomi un testi" -- uz pirmā
vāka.
Saturā: Stilīgās meitenes padomi modes jautājumos. Stilīgās
meitenes padomi skaistumkopšanā. Stilīgās meitenes ieteikumi, kā
saglabāt lielisku formu. Stilīgās meitenes padomi psiholoģijā.
Stilīgās meitenes padomi draudzībā un mīlestībā. Stilīgās meitenes
praktiskie padomi.
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Širina, Anita. Grupu darba metodes izmantošana skolā :
metodiskais līdzeklis / Anita Širina. - Rīga : Profesionālās
pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016. - 92 lpp. : il.,
tab. + (tipogrāfija "Salana Art" SIA). - (Pedagoga bibliotēka ;
12). - Bibliogrāfija: 75.-77. lpp. . - Pielikums: 79.-89. lpp. - A.
Širinas metodiskais materiāls veltīts grupu darbam skolā, īpaši
uzsverot sociālo prasmju veidošanu grupu darbā, kā arī
sociokultūras mācīšanu, kas aktualizējusies mūsdienās. Autore
piedāvā ieskatu grupu darba metodes teorētiskajā raksturojumā,
grupu veidu daudzveidībā, kā arī grupu darba plānošanas,
organizēšanas un darba ētisko principu pamatos. - Izdevuma
adresāts ir sociālie pedagogi, pedagogi, psihologi, sociālie
darbinieki - visi speciālisti, kuri savā praksē izmanto grupu darba
metodi.
Saturā: Sociālā pedagoga darbībā pielietojamās metodes.
Grupu darba metodes teorētiskais skaidrojums. Grupu darba
metode sociālā pedagoga darbībā. Rokasgrāmata grupu darba
metodes pielietošanai sociālā pedagoga darbībā.
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Ardlejs, Nīls. 101 lielisks dabaszinību eksperiments / Nīls Ardlejs ;
no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; tulkojuma redaktore Rudīte
Kriķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 119, [1] lpp. : ilustrācijas ;
29 cm. - (A Dorling Kindersley book). (DK). - Rādītājs: [120.] lpp.
- Rodi prieku, veicot 101 dabaszinību eksperimentu, kas ir droši
izpildāmas arī mājas apstākļos. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: 101 great
science experiments. - Uz vāka autors nav uzrādīts. . - "Soli pa
solim" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Gaiss un gāzes. Ūdens un šķidrumi. Karsts un auksts.
Gaisma. Krāsa. Augšana. Maņas. Skaņa un mūzika. Magnēti.
Elektrība. Kustība un mehānismi.
Ilustrēta rokasgrāmata matemātikā skolēniem un vecākiem / Kerola
Vordermane, Berijs Lūiss, Endrū Džefrijs, Markuss Vīkss, Šons
Makardls ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ;
tulkojuma redaktore Rudīte Kriķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. 264 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley
book). - Grāmata ir bagātīgi ilustrēta, satur daudz skaidrojumu un
lielisku diagrammu, lai būtu viegli izprast daudzās likumsakarības.
Tajā iekļauti būtiskākie pamatskolas matemātikas temati: skaitļi,
ģeometrija, algebra, trigonometrija, statistika un arī varbūtību
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teorijas elementi. Ilustrētā rokasgrāmata nodrošina, ka ikviens, pat
sarežģītākais matemātikas temats ir viegli izprotams. - Oriģ. nos.:
Help your kids with maths. - Autore uzrādīta uz grāmatas vāka. . Alfabētiskais rādītājs: 258.-262. lpp.
Satirā: Skaitļi. Ģeometrija. Trigonometrija. Algebra. Statistika.
Varbūtība.
Kruševičs, Andžejs. Par putniem / Andžejs Kruševičs ; no poļu
valodas tulkojis Marians Rižijs ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 119, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - Rādītājs: 117. lpp. . - Vārdnīca: 19.-21. lpp. Andžeja Kruševiča "Par putniem" ir lieliska grāmata visai ģimenei.
Autora stāstījums ar izcilu dabas fotogrāfu fotoattēliem. Grāmatā
iekļauti mūsu reģionā nozīmīgu putnu portreti, kā arī spilgti stāsti
par to dzīvi un paradumiem. Andžejs Kruševičs prot stāstīt par
putniem tā, lai izraisītu lasītājos patiesu interesi. - 4.-6.kl. - Oriģ.
nos.: O ptakach. - "Grāmata visai ģimenei" -- uz pirmā vāka. . "Aizraujoši stāsti. Lieliskas fotogrāfijas. Jautras ilustrācijas" -- uz
pēdējā vāka.
Saturā: Pagalmā un apdzīvotu vietu tuvumā. Laukā un mežā.
Pie ūdens un pļavā.
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Gifords, Klaivs. Auto, vilcieni, kuģi un lidaparāti : visaptveroša
ilustrēta transportlīdzekļu enciklopēdija / Klaivs Gifords ; no angļu
valodas tulkojušas Ingrīda Kreicberga, Daina Siliņa ; tulkojuma
redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 256 lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. - (A Dorling Kindersley book). (DK). Vārdnīca: 246.-249. lpp. . - Rādītājs: 250.-254. lpp. - Grāmatā ir
vairāk nekā 1000 lielisku attēlu un ļoti daudz interesantu faktu. - 4.6.kl. - Oriģ. nos.: Cars, trains, ships & planes.
Saturā: Transporta vēsture. Sauszeme. Uz ūdens. Gaisā.
*Mazajiem PAVĀRIEM* : vienkāršas receptes saldu un sāļu
kārumu gatavošanai / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze
Collenkopfa. - Rīga : Egmont, [2016] (Singapūra). - 63, [1] lpp. :
ilustrācijas. - Šajā pavārgrāmatā apkopotas, bagātīgi ilustrētas un
soli pa solim izskaidrotas saldu un sāļu ēdienu receptes, lai
darbošanās virtuvē sagādātu prieku gan bērniem, gan vecākiem.
Grāmatā iekļauta arī informācija par biežāk sastopamajām pārtikas
alerģijām, starptautisko mērvienību tabula un padomi, kā apieties ar
virtuves piederumiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: Little Baker.
Saturā: Brokastis. Kūkas. Cepumi. Bez cepšanas. Sāļie našķi.
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Bērds, Maikls. Stāsti par mākslas vēsturi : no alu zīmējumiem līdz
modernām instalācijām / Maikls Bērds ; no angļu valodas tulkojusi
Renāte Punka ; ilustrāciju autore Keita Evansa. - Rīga : Jāna Rozes
apgāds, 2016 (Ķīna). - 336 lpp. : ilustrācijas. - Hronoloģiskais
pārskats: 316.-321. lpp. . - Jēdzienu vārdnīca: 322.-325. lpp. . Mākslas darbu saraksts: 326.-329. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs:
330.-334. lpp. . - Uzziņas par ilustrācijām un avotiem: 335. lpp. -
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Uzzini, kā dzīvoja un strādāja dažādu laikmetu mākslinieki, un
aplūko viņu meistardarbus šajā brīnišķīgi ilustrētajā stāstu krājumā.
- 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Vincent's Starry Night and other Stories. A
Children's History of Art. - Grāmatā aprakstītie mākslinieki:
Acteku mākslinieki, afrikāņu mākslinieki, aizvēsturiskie
mākslinieki, Ajs Veivers, Basavans un Dharmadass, Žoržs Braks,
Pīters Brēgels, Luīze Buržuā, Frederiks Edvīns Čērčs, Žaks Luijs
Davids, Albrehts Dīrers, Marsels Dišāns, Donatello, Artemizija
Džentileski, Džoto, Jans van Eiks, Els Anatsui, Faņs Kuaņs,
Kaspars Dāvids Frīdrihs, Vinsents van Gogs, Fransisko Goija,
Kacušika Hokusai, Ibn al-Bavabs, Frīda Kalo, Vasilijs Kandinskis,
Karavadžo, khmeru mākslinieki, Anzelms Kīfers, Kamila Klodela,
Gistavs Kurbē, Klods Lorēns, Edvards Maibridžs, Anrī Matiss,
Mikelandželo, Huans Miro, Klods Monē, Berta Morizo, Henrijs
Mūrs Emīlja Kame Ngvareije, Pablo Pikaso, Džeksons Polloks,
Rafaēls, Rembrants, Andrejs Rubļovs, Senās Ēģiptes mākslinieki,
Senās Grieķijas mākslinieki, Senās Ķīnas mākslinieki, Senās
Romas mākslinieki, Žoržs Serā, Pols Sezans, Varvara Stepanova,
Marks Šagāls, Žans Simeons Šardēns, Kurts Šviterss, Viljams
Henrijs Fokss Talbots, Džozefs Melords Viljams Tērners, Ticians,
Djego Velaskess, Jans Vermērs, viduslaiku mākslinieki, Leonardo
da Vinči.
Saturā: No alām līdz civilizācijai (40 000 - 20 g.pr.kr.). Svētās
vietas (900 - 1400). Lielo atklājumu laiks (1450-1550). Dzīves
stāsti (1550 - 1750). Revolūcija! (1750 - 1860). Redzēt citādi (1860
- 1900). Karš un miers (1900 - 1950). Kurp tā dodas? (1950 2012).
Spēles visiem gadalaikiem. - [Rīga] : Jumava, [2016] (Zelta
Rudens Printing). - 63, [1] lpp. : ilustrācijas. - Grāmatā apkopotas
prāta, joku, galda, veiklības un citas spēles. Bērniem būs iespēja
izvēlēties spēles atbilstoši tām paredzētajai norises vietai – spēles
sniegā, brīvā dabā, telpā, ceļojumā. Spēļu grāmata dos iespēju
vēlreiz atcerēties jau sen zināmas spēles, kā arī iemācīties daudzas
jaunas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturā: Pogas sniegavīram. Šokolādes ēšana. Vēl vienu
karotīti! Boča uz ledus. Pikošanās. Vienkāršās klasītes. Slīdi,
laiviņ! Aklais muzikants. Klusie pastnieki. Papīra lidmašīna. Melnā
maģija. Medībās. Es redzu to, ko tu neredzi. Mēmā atbilde. Kas
kuram jādara? Slepenā atskaņu spēle. Sitēji. Mākslinieks. Lācītis.
Vislielākais skaitlis. Peļķes. Karošu duelis. Neredzamā glezna. Kas
es esmu? Ģeogrāfijas stunda. Nu ir ziepes! Atslābināšanās. Jaunie
dzejnieki. Pogas. Futbols ar pogām. Sēņu ēšana. Satiec savu koku!
Smieklīgie telefoni.
Tremeins, Džons. Burvju triki / Džons Tremeins ; no angļu
valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Iveta Ikale ;
[ilustrators]: Mark Turner. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 120 lpp.
: ilustrācijas. - Iemācies vairāk nekā 60 triku! Katrs trika
demonstrēšanas posms ir izskaidrots soli pa solim un ilustrēts ar
attēliem. Grāmatā arī slavenu iluzionistu biogrāfijas un sniegti
vērtīgi padomi, kā kļūt par īstu burvju mākslinieku. - 4.-6.kl. Oriģ. nos.: Magic Made Easy. - "Soli pa solim atklāj skaitļu un
papīra triku un maģisko ilūziju noslēpumus!" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Veiklie triki. Maģiskās ilūzijas. Triki ar papīru. Skaitļu
triki.
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Ģeogrāfija : enciklopēdija skolēniem / no angļu valodas tulkojušas:
Dace Markota, Elga Rusmane, Gunta Šustere ; tulkojuma redaktores: Dace
Markota, Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 304 lpp. : ilustrācijas,
kartes ; 28 cm. - (A Dorling Kindersley book). (DK). - Vārdnīca: 296.-[298]. lpp. . Rādītājs: 299.-302. lpp. - Šī aizraujošā grāmata tev palīdzēs izzināt mūsu planētu
Zeme - sākot ar tās iekšējo uzbūvi un beidzot ar cilvēka ietekmi uz dabas
procesiem. Bagātīgo uzziņu avotu par zemeslodes dabu un cilvēkiem papildina
pārsteidzoši fakti, kartes, zīmējumi un fotogrāfijas. - Oriģ. nos.: Woodward, John.
Geography: a children's encyclopedia., 2013. - Enciklopēdija būs neaizstājams
palīgs,
apgūstot
ģeogrāfiju
kā
pamatskolā,
tā
vidusskolā.
Saturā: Planēta zeme. Ieži un minerāli. Ūdens. Klimats un laikapstākļi.
Dzīvība uz zemes. Cilvēku pasaule. Pasaule kartēs. Pasaules valstis.
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Pābsta, Ingrīda. Frīdis un Maksis : aizraujošs stāsts / Ingrid Pabst
; [ilustrācijas]: Anne Suess ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte
Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (Ķīna). – [27] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – (Priekšā lasāmā
grāmata). – Frīdis, lauku pelēns, apciemo Maksi, kurš dzīvo siltā un
omulīgā mājā. Taču uz kāpnēm pelēnam uzglūn kaķis... Cik labi, ka
Maksis visu zina un palīdz Frīdim!. – Pirmsskolas vecuma bērniem.
– Oriģ. Nos.: Lilo und Max. – “Aizraujošs stāsts bērniem no 2 gadu
vecuma” – uz pirmā vāka.
Raudupe, Rudīte. Mincis Brincis / Rudīte Raudupe ; Zanes Lūses
ilustrācijas ; dizains: Laura Lūse. – Rīga : Madris, [2016] (Jelgavas
tipogrāfija). – [34] lpp. : ilustrācijas ; 21 x 22 cm. – R. Raudupes
grāmatā Mincim Brincim ļoti patīk staigāt un krāt. Visu ko
ieraudzīja, viņš bāza maisā, ko nēsāja sev uz muguras. Tas kļuva
arvien smagāks un smagāks. Minta Binta iesaka Mincim Brincim
tikt vaļā no smagās nastas. Viņš maisu nomet zemē. Mincim
Brincim paliek pavisam labi ap sirdi. Viņš beidzot ierauga
skaistumu sev apkārt – saulrietu, kokus, puķes, strautiņu,
varavīksni. – Pirmsskolas vecuma bērniem.
Štefensmeijers, Aleksandrs. Līzelote apslimusi : [stāsts
pirmsskolas vecuma bērniem] / Aleksandrs Štefensmeijers ;
atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; no vācu valodas tulkojusi
Irīda Miska. – Rīga : Jumava, [2016]. – [28] lpp. : il. ; 30 cm. – Arī
gotiņām mēdz sāpēt kakls! Jau no paša rīta Līzelote jūtas sagurusi
un vārga. Viņa tikko turas uz savām četrām kājām, neko nevēlas ēst
un grib tikai gulēt salmos. Saimniecei viss ir skaidrs: Līzelote
saaukstējusies! Lietā tiek likti silti apliekamie, karsta zāļu tēja un
termometrs... Pilna programma. Kad gotiņa jau jūtas daudz labāk,
Līzelote nodomā: slimot nav nemaz tik slikti... – Pirmsskolas
vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Lieselotte ist Krank.
Skaistākās pasakas / no spāņu valodas tulkojusi Inese Kristapure ;
[ilustrācijas]: Carmen Guerra ; redaktore Guna Pitkevica. – Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016. – 397 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. – Šī krāšņi
ilustrētā grāmata ieved mazos lasītājus klasisko pasaku pasaulē. Te
varēs sastapt koka lelli Pinokio un Runājošo Circeni, divpadsmit
daiļās dejojošās princeses, mazo Nāriņu, Maugli, puisīti Īkstīti,
Runci zābakos un vēl citus pasaku tēlus. Visu pasaku teksti ir
saīsināti un piemēroti jaunāko lasītāju vajadzībām. – Pirmsskolas
vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Cuentos de siempre.
Saturā: Pinokio ; Dejojošās princeses ; Nāriņa ; Skaistule un
Briesmonis ; Mauglis ; Princese un varde ; Īkstītis ; Apburtā
princese ; Pelnrušķīte ; Sniegbaltīte ; Runcis zābakos.
Ilustrētie spoku stāsti / ilustrējis Hosē Emroka Floress ; no angļu
valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Apvienotie Arābu Emirāti).). - 286, [1] lpp.
: ilustrācijas ; 21 cm. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Illustrated ghost stories.
Saturs: Melnās salas rēgs / Rasels Panters. Uzticamais suns /
Sems Baers. Ekspresis pulksten 16.15 / Amēlija B. Edvardsa ;
pārstāstījis Rasels Panters. Pazudušais leģions / Ebigeila Vītlija.
Dodiet šurp savus mirušos! / Rasels Panters. Zvejnieki / Rosija
Hora. Sniega kaķis / Ebigeila Vītlija. Spoku pakalns / Sems Baers.
Misters Kūmss / Džonatans Melmots. Taisnīguma gars / Rasels
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Panters. Dāma sarkanā beretē / Džonatans Melmots. Smaragda
gredzens / Ebigeila Vītlija. Dūmi un spoguļi / Robs Loids Džonss.
Ovena, Lora. Vinnija var visu! / Lora Ovena ; [ilustrācijas]:
Korkijs Pols ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore
Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ko Vinnija dara šoreiz? Visu
ko, jo Vinnija tiešām var visu! Viņa nopērk saldējuma mašīnu,
sarīko dzimšanas dienas svinības skolas sekretārei, izklaidē
skolēnus Grāmatu dienā, piedalās autosacīkstēs, bet… uz
skrituļslidām, cīnās ar Zobu feju, ved runci uz kaķu konkursu un
laiku pa laikam kaut ko vajadzīgu uzbur (šad tad arī nevajadzīgu).
Vai ir kaut kas, ko Vinnija nevar? Viņa nevar izlasīt grāmatu, jo
lasīt tikpat kā neprot. Un viņa nevar uzrakstīt pašas sacerēto dzejoli,
jo rakstīt neprot it nemaz. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: Absolutely Winnie!. - Numerācija uz grāmatas muguriņas un
titullapā. . - "Vinnija un Vilbūrs"-- uz pirmā vāka.
1.
Ovena, Lora. Vinnija var visu! / Lora Ovena ; [ilustrācijas]:
Korkijs Pols ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore
Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ko Vinnija dara šoreiz? Visu
ko, jo Vinnija tiešām var visu! Viņa sarīko “Vienas raganas
orķestri”, uzlabo savu izskatu, mazliet apmuļķo savu neciešamo
tanti, ķeras pie uzkopšanas, raksta dzeju un laiku pa laikam kaut ko
vajadzīgu uzbur (šad tad arī nevajadzīgu). Vai ir kaut kas, ko
Vinnija nevar? Viņa nevar izlasīt grāmatu, jo lasīt tikpat kā neprot.
Un viņa nevar uzrakstīt pašas sacerēto dzejoli, jo rakstīt neprot it
nemaz. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Absolutely
Winnie!. - Numerācija uz grāmatas muguriņas un titullapā. . "Vinnija un Vilbūrs"-- uz pirmā vāka.
2.
Rīvs, Filips. Olivers un jūrmices / Filips Rīvs ; [ilustrācijas]: Sāra
Makintaira ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Fīrere ; redaktore
Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 201, [6] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Ar saviem
jaunajiem draugiem - īdzīgu, vecu albatrosu, tuvredzīgu nāriņu un
draudzīgu salu, ko sauc par Klifu, - Olivers dodas meklēt pazudušos
vecākus. Bet, pirms zēns var likt lietā savu glābšanas plānu, viņam
jāstājas pretī uzmācīgajiem jūras pērtiķiem... - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Oliver and the seawigs.
Veba, Hollija. Viena pati naktī / Hollija Veba ; no angļu valodas
tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Oļesja Burkevica ; ilustrāciju autore
Sofija Viljamsa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). 123, [5] lpp. : ilustrācijas. - Jasmīne ir sajūsmā, kad kaimiņi palūdz
atvaļinājuma laikā pieskatīt viņu kaķenīti. Tagad meitene varēs
pavadīt visas Ziemassvētku brīvdienas kopā ar skaisto Zvaigznīti!
Kaķenītei ļoti patīk spēlēties ar Jasmīni, un drīz vien abas kļūst
nešķiramas. Taču Jasmīne nezina, ka Zvaigznītei ir kāds noslēpums.
Lai gan ārā valda tumsa un aukstums, Zvaigznītei jāatstāj Jasmīne
un viņas siltās, drošās mājas, lai atrastu paslēptuvi. Bet kurp lai viņa
dodas?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Alone In
The Night.
Veba, Hollija. Noskumušais kucēns / Hollija Veba ; no angļu
valodas tulkojusi Inga Harmsone ; redaktore Margita Krasnā ;
ilustrāciju autore Sofija Viljamsa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
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(A/s "Poligrāfists"). - 123, [5] lpp. : ilustrācijas. - Megana ir
sajūsmināta par pārvākšanos uz jauno māju. Viņa nevar vien
sagaidīt, kad vedīs savu dzelteno labradora kucēnu Eliju pastaigā pa
laukiem, kas plešas netālu no mājas. Meitenes vecāki ir
norūpējušies, ka Elija maisās pa kājām, tāpēc vecmamma piedāvā
paņemt ņipro suņuku pie sevis, kamēr notiek pārvākšanās. Megana
ar Eliju vēl nekad nav bijušas šķirtas. Meitene tik ļoti ilgojas pēc
sava kucēna - un Elija darīs visu, lai nokļūtu mājās pie Meganas... Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Ellie The Homesick
Puppy.
Montgomerija, Lūsija Moda. Anna no Salas : [romāns] / Lūsija
Moda Montgomerija ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga
; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Poligrāfists). - 302, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Anne of the
Island. - "Anna no Salas" ir trešā grāmata par aizrautīgo un
sapņaino Annu no "Zaļajiem jumtiem".
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un kareivīgās
Knaibles kundzes neģēlības : Deiva Pilkija piektais episkais romāns
/ Deivs Pilkijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore
Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga :
Zvaigne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). - 165, [11] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Džordžs un Herolds šoreiz patiešām to ir
izdarījuši... Viņi ir radījuši BRIESMONI! Briesmone ir
cietsirdīgāka, gudrāka un daudz ļaunāka par ikvienu būtni, kāda
vien redzēta visā Galaktikā, - tā ir Kareivīgā Knaibles Kundze!. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Captain Underpants
and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman.
Feldhauzs, Hanss Jirgens. Patiešām traki! : komiksu romāns /
Feldhauzs ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; redaktore
Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). 236, [4] lpp. : ilustrācijas. - “Patiešām traki!” - tas ir ne tikai
grāmatas nosaukums, bet arī devīze. Jans Hensens ir divpadsmit
gadus vecs zēns, kurš dzīvo Hamburgā kopā ar vecākiem un
četrpadsmitgadīgo māsu. Šķiet, viņa dzīvē viss ir daudzmaz kārtībā,
turklāt priekšā brīnišķīgs brīvdienu ceļojums uz Itāliju. Ir tikai dažas
problēmas: stulbā māsa Hanna, tēva vecais automobilis, ar kuru
ģimene grasās doties ceļojumā, un tas, ka vecāki Janam dzimšanas
dienā neuzdāvināja kāroto iPad. Tā vietā viņš saņēma piezīmju
grāmatu, kura ir pilnīgi tukša, - tajā jāraksta pašam. Un tātad - šī ir
Jana ceļojuma dienasgrāmata – spraigs, jautrs un nesaudzīgi godīgs
vēstījums par brīvdienām, draugiem, ģimeni un automašīnām, kurā
cita starpā aprakstīts, kāpēc klases ekskursijas laikā viņš nosvilināja
pusi Harca meža. Bet ne jau tīšuprāt!. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Echt
Abgefshren!.
Hējers, Dāns. Pamestais kaps un citi spoku stāsti / Dāns Hējers ;
Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijas ; redaktore Daina Grūbe ; tulkojums
latviešu valodā: Ieva Pudure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(Poligrāfists). - 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Grāmatā iekļauti
četri spoku stāsti, kuros var uzzināt, kas notiek, kad Anna beidzot
uzdrošinās iet pa taisnāko ceļu cauri kapsētai, kā rīkojas Hampuss,
satiekot vientuļo pils spoku, kas ir Oskara neparastā jaunā
klasesbiedrene un ko piedzīvo Agnese un viņas mazais brālītis
Helovīna vakarā. Noslēpumainie notikumi norisinās kapsētā,
nomaļā savrupmājā, senā pilī un skautu nometnē. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Den öde graven och andra
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spökhistorien.
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un ceļojums uz Sansoriju /
Henriks Tamms [teksts un ilustrācijas] ; no zviedru valodas
tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 210, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22
cm. - Timijs un viņa draugi atkal dodas galvu reibinošā
piedzīvojumā. Šoreiz viņu ceļš ved uz Sansorijas salu, kas cieš no
ļaunas birvestības. Vai maģiskajiem nindzjām izdosies novērst
burvestības izplatīšanos pa visu pasauli?. - 4.-6. klase. - Oriģ. nos.:
Ninja Timmy Och Resan Till Sansoria.
2.grām.
Kollodi, Karlo. Pinokio piedzīvojumi / Karlo Kollodi ; ilustrējis
Roberts Ingpens ; no itāļu valodas tulkojusi Silvija Ķuze ; redaktore
Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 207 lpp. :
ilustrācijas, portrets ; 25 cm. - Pārsteidzošā pasaka par to, kā vecais
kokgriezējs Džepeto izgatavo nepaklausīgu lelli – koka puiku, kas
spēj runāt, dejot un mest kūleņus. Nemierīgais, mazais palaidnis
Pinokio neņem vērā sava labsirdīgā tēva padomus un dodas pasaulē
meklēt piedzīvojumus. Ceļā viņš sastop daudzus interesantus
varoņus – nelietīgo Lapsu un Runci, gudro Runājošo Circeni un
Skaisto Meiteni ar zilajiem matiem – un iekuļas dažādās ķibelēs.
Par laimi, grāmatas beigās nevaldāmais koka puisēns gūst mācību
un piepildās viņa karstākā vēlēšanās – viņš kļūst par īstu zēnu. - 4.6.kl. - Oriģ. nos.: Le avventure di Pinocchio. - “Pinokio
piedzīvojumi” pirmoreiz iznāca 1881. gadā turpinājumos bērnu
laikrakstā.
Latviešu fabulas / sastādījusi Inta Kalniņa ; redaktore Ilze
Čerņevska ; māksliniece Jekaterina Grjazeva. - Rīga : Avots, [2016]
(Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 166 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. Latviešu autoru fabulās atklāta cilvēku morāle, sadzīves ainiņas,
katrā no tām iekļauta tautas gudrība. - Autori: Ādolfs Alunāns,
Apsesdēls, Valdis Artavs, Arnolds Auziņš, Doku Atis, Esenberģu
Jānis, Kārlis Hūgenbergers, Jēkabs Janševskis, Tālivaldis Kalnājs,
Fricis Kārkluvalks, Mirdza Ķempe, Alberts Ločmelis, Valdis Lukss,
Mākonis, Frīdrihs Mālberģis, Jānis Miezis, Ignats Muižnieks,
Neredzīgais Indriķis, Laimons Pēlmanis, Pērsietis, Plūdons,
Ziedonis Purvs, Rainis, Dzidra Rinkule-Zemzare, Rožmīlis, Valdis
Rūja, Pēteris Sarķis, Pēteris Sils, Edvards Treimanis-Zvārgulis,
Andrejs Upīts, Vensku Edvarts.
Laukmane, Maija, 1953-. Divdesmit pieci mākoņi / Maija
Laukmane ; māksliniece Signe Ērmane ; redaktore Iluta MoldaneGreiškane. - [Rīga] : Annele, 2016. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. Dzejniece M. Laukmane dzejoļu grāmatā bērniem tēlaini pievēršas
dabas tēmai, bērnu attieksmei pret dabu, mīlestībai pret ģimeni,
pilsētu un savu zemi. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Ozoliņa, Baiba. Matilde un Šalku Paija : [stāsts] / Baiba Ozoliņa ;
ilustrāciju autore Renāte Rulle ; redaktore Māra Cielēna. - Rīga :
Mansards, 2016 (SIA Jelgavas tipogrāfija). - 25, [7] lpp. :
ilustrācijas. - Grāmata, kas aicina uz tikšanos ar Matildi un viņas
draugiem - Šļakatu Sprikstīti, Rīta Rasulīti, Kalvu Dadžuli, Šalku
Paiju un citiem meža un pļavas iemītniekiem. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - "Matilde un Šalku Paija" ir Baibas Ozoliņas un
Renātes Rulles pirmā grāmata.
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Rungulis, Māris, 1950-. Pastaiga mirušo pilsētā : Pārupes spoku
stāsti / Māris Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; redaktore
Inese Zandere ; dizains Ūna Laukmane. - Rīga : Liels un mazs,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 158, [1] lpp. : ilustrācijas. - Sestā klase
projektu nedēļā saņem uzdevumu pierakstīt stāstus par savas
apkārtnes cilvēkiem un notikumiem. Taču bērni, kuri dzīvo viņpus
tiltam Pārupē, nolemj savākt Pārupes spoku stāstus - tieši tie viņiem
šķiet visinteresantākie. Kādu vakaru, kad neviena no pieaugušajiem
nav mājās, viņi sapulcējas pie Gata. Un sākas aizraujoša
baidīšanās.... - 4.-6.kl. - M. Rungulis spoku stāstus izvērsis plašāk,
apaudzējis tos ar detaļām, ļāvies asociācijām par citiem, līdzīgiem
notikumiem, iespēju robežās arī apvienojot vairākus sižetus,
iezīmējot konkrētā laikmeta detaļas un noskaņas.
Strelēvica, Daina, 1945-. Kaķīša dzirnaviņas : ludziņa bērniem /
Daina Strelēvica ; Valda Zilvera mūzika ; mākslinieciskais
noformējums: Jūlija Podskočija. - Rīga : SIA J.L.V., 2016. - [30]
lpp. : il., notis + 1 CD (ar lugai domātu mūziku). - Luga veidota pēc
Kārļa Skalbes pasakas "Kaķīša dzirnaviņas" motīviem. Darbs ir
paredzēts pirmsskolas un sākumskolas bērnu dramatiskajiem
kolektīviem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

