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JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2016.gada novembrī
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.
2-264
Skandināvu mīti / no krievu valodas tulkojusi un ievadu
sarakstījusi Ineta Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore
Lilita Vīksna ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. 118, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Šajā grāmatā ir iekļauta tikai neliela daļa no
plašā mītu klāsta. Pārsteidzošā Idunna un viņas zelta āboli, kas sevī slēpj mūžīgās
jaunības noslēpumu, visu dievu tēvs Odins, kurš atteicās no savas acs, lai tikai
baudītu malku no Mīmja Gudrības avota, jo "gudrais ar vienu aci redz vairāk, nekā
muļķis ar divām", punduris Andvare un tā dārgumi, milžu viltības un dievu āsu
gudrība, mīlestība, kas pārkāpj robežas un savieno dievu un milžu sirdis, liekot
naidam atkāpties, dzēriens, ko baudot rodas neatkārtojamas vārsmas un vēl daudzi
citi neparasti nostāsti un varoņi. - Nosaukuma atveidojums izdevumā: Skandinävu
mïti.
Saturā: Āsu sēta un tās iemīnieki. Kā tika radīta pasaule. Kā radās milži. Kā āsi
cēla savu pilsētu un mūri. Kā tika nolaupīta jaunības dieve Idunna. Dieves Sivas
zelta mati. Kā dievu tēvs Odins devās uz milža Mīmja avotu. Ko Odins atklāja
savam klusējošajam dēlam. Dvergu liktenīgie dārgumi. Kā punduris Broke
pārmācīja dievu Loki. Kā tika sodīts dievs Loke. Kā radās Poēzijas medalus. Kā
dievs Odins nozaga Poēzijas medalu. Kā radās punduri un elfi.
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
641

*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.
7
8

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
Porziņģis, Jānis, 1982-. Brālis : no pagalma Liepājā... līdz
skatuvei Ņujorkā! / Jānis Porziņģis, Armands Puče ; mākslinieks
Edgars Švanks ; literārā redaktore Antra Rēķe. - [Rīga] : [Mediju
nams], 2016. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas. - Brodvejā iedvesmojoši
runā, ka šim stāstam piemīt pasakaina noslēpumainība, Volstrītā
rēķina, ka šī atnākšana jau nosaka tirgus svārstības, nemaz
nerunājot par brokeru asinspiedieniem, kas atkal lēkā, gaidot
Ņujorkas „Knicks” vakara spēli... Ciniski un augstprātīgi izsvilpts
uz jaunpienācēju skatuves, viņš pēc dažiem mēnešiem piespiež
fanātisko un izlutināto pūli sevi nēsāt uz rokām, liekot
apskatniekiem atzīt – ja kaut kas labs šajā basketbola pilsētā vienas
sezonas laikā ir noticis, tad tā ir baltā Vienradža iedotā cerība. Kas
ir baltais Vienradzis?.
Kerols, Henrijs. Gribi fotografēt cilvēkus? Izlasi šo! / Henrijs
Kerols ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Brasliņa. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna).). - 127, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp. - Oriģ. nos.: Read this if you
want to take great photographs of people.
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VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA
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ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

94(474.3)
Brīvās Latvijas prezidenti : krājums / atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; mākslinieks Valdis Villerušs ; teksta autori: Reinis Ādmīdiņš, Arnolds
Auziņš, Gunta Barbāne, Līga Blaua, Kristīne Jaunzeme, Pāvils Raudonis ; teksts,
foto: Jānis Baltvilks, Jānis Deinats, Kārlis Eliass, Fridrihs Gulbis, Kārlis Ieviņš,
Gunars Janovskis, Andris Krieviņš, Juris Krūmiņš, Ojārs Vācietis, Edvarts Virza,
Māra Zālīte ; grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Latvijas Valsts
kinofotofonodokumentu arhīva un Latvijas Valsts prezidenta kancelejas krājumiem.
- Rīga : Jumava, 2016. - 171, [5] lpp. : il, fotogr. - Krājumā "Brīvās Latvijas
prezidenti" autori cenšas parādīt Latvijas valsts galvas kā dzīvus cilvēkus, kuri ir
dzīvojuši un darbojušies mūsu vidū. Grāmata veiksmīgi apvieno daiļliteratūras un
historiogrāfijas elementus. No vienas puses, tajā ir atrodams korekts prezidentu
biogrāfisko faktu izklāsts; no otras - tas ir arī labi lasāms, stāstošs teksts, kurš ir
tapis
zem
meistarīgu
literātu
spalvas.
Saturā: Jānis Čakste. Gustavs Zemgals. Alberts Kviesis. Kārlis Ulmanis.
Guntis Ulmanis. Vaira Vīķe-Freiberga. Valdis Zatlers. Andris Bērziņš. Raimonds
Vējonis.
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Bonds, Maikls. Pasaka par peļu pili / Maikls Bonds ; ilustrējusi
Emīlija Satona ; [no angļu valodas] tulkojis Edvīns Raups ;
redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, 2016 (Ķīna). [30] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Reiz brīnumjaukā leļļu namiņā
mitinājās kupla peļu saime. Taču kādu dienu notika kas negaidīts... Pirmsskolas vecuma bērniem. - Izdevējs precizēts ISBN aģentūrā. .
- Iespiedziņās: ©Egmont Publishing latviešu izdevumam.
Cepu, cepu kukuļus / ilustrācijas, dizains: Irita Tīlane-Pakalniņa. [Jelgavas novads] : Biedrība bērniem "Droši un Koši", ©2016. [15] lpp. : ilustrācijas ; 18 x 15 cm. - (Ucināmie panti). Pirmsskolas vecuma bērniem. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. . - Cietlapu grāmata. . - Aprakstīts pēc vāka. . - Teksts: LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu fokloras
krātuves materiāls.
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.
Saturā: Piezvani man! Pingvīnēns. Putriņ, vāries!.
Krāšņā pasaku grāmata : [pasaku krājums] / no spāņu valodas
tulkojusi Inese Kristapure ; redaktore Diāna Romanoviča ;
ilustrators Javier Inaraja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 249, [4].
lpp. : ilustrācijas. - Grāmatā iekļautas brīnišķīgas, labi zināmas
pasakas, kuras jau mūsu vecāki un vecvecāki ir stāstījuši saviem
bērniem pirms gulētiešanas vai vēlu vakarā, sēžot pie pavarda. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Cuentos Fabulosos.
Saturā: Sniegbaltīte. Sarkangalvīte. Pelnrušķīte. Nāriņa.
Aladins. Pinokio. Bembijs. Ansītis un Grietiņa. Trīs siventiņi.
Neglītais pīlēns. Runcis zābakos. Vilks un septiņi kazlēni.
Matisone, Lilita. Palieciet sveiki, taureņi! : septiņi veidi, kā izelpot
uztraukumu / Lilita Matisone ; māksliniece Tija Ķinēns. - Rīga :
SIA "Madris", [20XX]. - [46] lpp. : il. - Bērniem vecumā no 3-100
gadiem.
Septiņi veidi, kā pārvarēt stresu paša spēkiem. Grāmatā
iekļautie vingrinājumi palīdz radoši izpausties, attīstīt pašapziņu un
spēju rūpēties par sevi.
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.
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Martin, Ruth, 1977-. Ceļā / teksts Ruth Martin ; ilustrācijas Allan
Sanders ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga
: Egmont Publishing, [2016] (Malaizija). - [16] lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. - (Mazie pētnieki). - Šajā grāmatiņā iepazīsti un aplūko
dažādus transporta līdzekļus, lai noskaidrotu, kā tie pārvietojas.
Atver atlokus un uzzini, kas atrodas transportā un ko cilvēki
pārvadā. Iedarbini dzinējus - laiks doties ceļā!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . - Cietlapu
grāmata. . - "Atver atlokus un izpēti dažādus transportlīdzekļus,
vairāk nekā 30 atloku" -- uz pirmā vāka.
Reiz pasaku zemē / ilustrējusi Felicita Kūna ; pasakas pārstāstījusi
Gizela Fišere, Bianka Bauere-Štadlere, Regīna S. Rosdočere ; no
vācu valodas tulkojusi Sarma Neimane. - [Rīga] : Madris, [2016]. 127 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Populārāko pasaku
adaptēti pārstāsti.
Saturs: Varžu ķēniņš. Salātlapiņa. Sarkangalvīte. Princese uz
zirņa. Īkstīte. Mazā nāriņa. Brālītis un māsiņa.
Sik, sik, sik, sik kundziņš jāja / ilustrācijas, dizains: Irita TīlanePakalniņa. - [Jelgavas novads] : Biedrība bērniem "Droši un Koši",
2016. - [11] lpp. : ilustrācijas ; 18 x 15 cm. - (Ucināmie panti). Pirmsskolas vecuma bērniem. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. . - Aprakstīts pēc vāka. . - Cietlapu grāmata. . - Teksts: LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu fokloras
krātuves materiāls.
Šmahtls, Andreass H. Laimes pilna pasaule / Andreass H. Šmahtls
; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita
Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [24]
lpp. : il. ; 22 cm. - Ezītis Ruperts skriedams aizķeras aiz grubuļainas
koka saknes un nogāžas zemē tieši uz deguna, bet, dzerdams tēju,
apdedzina mēli un saplēš krūzīti... Ir dienas, kad neveiksmes seko
cita citai. Viņš dodas pie pelītes Tildītes, jo tā zina, kas draugam
jādara, lai drūmu un sliktu dienu pārvērstu saulainā un laimīgā. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Die Ganze Welt ist
Voller Glück.
Te pelīte miltiņus mala / ilustrācijas, dizains: Irita TīlanePakalniņa. - [Jelgavas novads] : Biedrība bērniem "Droši un Koši",
©2016. - [17] lpp. : ilustrācijas ; 18 x 15 cm. - (Ucināmie panti). Pirmsskolas vecuma bērniem. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. . - Cietlapu grāmata. . - Aprakstīts pēc vāka. . - Teksts: LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu fokloras
krātuves materiāls. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Mazās bites lielais ceļojums : [stāsts] /
Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Gita Treice ; redaktore Māra Kalve. Rīga : Pētergailis, [2016] (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 42, [6] lpp.
: ilustrācijas. - Vai slimo Ilzīti vēl iespējams glābt? Dakteris ir
izmēģinājis visas zāles. Te kāds vīrs ko nočukst par deviņiem
mediem. Un bite Zuzū dodas ceļā - gan uz tālās Brazīlijas
džungļiem, gan Japānu, gan kopā ar melnajām bitēm lido pa Āfrikas
tuksnesi. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Волк и семеро козлят ; Три поросёнка ; Гадкий утёнок : сказки.
- Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - 32 с. : ил. - (3 любимых
сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Волк и семеро козлят / по мотивам сказки братьев
Гримм. Три поросёнка / по мотивам английской сказки. Гадкий
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утёнок / по мотивам сказки Г.Х.Андерсена.
Братья Гримм. Золотой гусь : сказки / Братья Гримм ; пер. с
нем. Г.Н.Петников ; художник А.Симанчук. - Москва : Эксмо,
2016. - 112 с. : ил. - (Книги - мои друзья). - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Saturā: Бременские уличные музыканты. Гензель и
Гретель. Король дроздовик. Рапунцель. Золотой гусь.
Шиповничек.
Драгунский, В.Ю. Денискины рассказы / Виктор Драгунский
; худож. А.Халилова. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 128, [3] с. (Внеклассное чтение). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Произведения печатаются без сокращений.
Дефо, Даниэль. Жизнь и удивительные приключения
морехода Робинзона Крузо : роман / Даниэль Дефо ; пересказ
для детей К.И.Чуковский ; худож. Жан Гранвиль. - Москва :
Махаон ; Азбука-Аттикус, 2016. - 272 с. : ил. - (Чтение - лучшее
учение). - 4.-6. kl. - Oriģ. nos.: The Life and Strange Surprizing
Adventures of Robinson Crusoe.
Король лев / пер. с англ. Ю.Чарова ; Disney. - Москва : Эгмонт
Россия Лтд., 2014. - 80 с. : ил. - (Золотая классика). Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Best Classics - The Lion
King.
Кэрролл, Л. Алиса для малышей : сказочная повесть /
Л.Кэрролл ; пер. с англ. Н.Демурова ; стихи в пер. О.Седакова ;
худож. И.Якимова, И.Зуев. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 64 с. :
ил. - (Детская библиотека). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Линдгрен, Астрид. Карлсон, который живёт на крыше, опять
прилетел : сказочная повесть / Астрид Линдгрен ; пер. с
шведск. Л.Лунгина ; худож. А.Джаникян. - Москва : Махаон ;
Азбука-Аттикус, 2016. - 192 с. : ил. - (Чтение - лучшее учение).
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Lillebror och
Karlsson pa taket.
Пушкин, А.С. Сказка о рыбаке и рыбке ; Сказка о золотом
петушке ; Сказка о попе и о работнике его Балде : сказки / А.С.
Пушкин ; худож. А.Лебедев. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 48 с. :
ил. - (Детская библиотека). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о золотом
петушке. Сказка о попе и о работнике его Балдею.
Русские народные сказки : сказки / ил. А. Лебедева ; в
обработке М.Булатова, И.Карнауховой, А.Афанасьева. Москва : РОСМЭН, 2016. - 128 с. : ил. - (Все лучшие сказки). Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Иван - крестьянский сын и чудо-юдо / в обработке
М.Булатова. Василиса прекрасная / из сборника А.Афанасьева.
Белая уточка / из сборника А.Афанасьева. Заколдованная
королевна / из сборника А.Афанасьева. Кощей Бессмертный /
из сборника А.Афанасьева. Иван - царевич и Белый Полянин /
из сборника А.Афанасьева. Чудесная рубашка / из сборника
А.Афанасьева. Марья-краса - долгая коса и Ванюшка / из
сборника А.Афанасьева. Илья Муромец и Соловей-разбойник /
в обработке И.Карнауховой.
Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц / Антуан де
Сент-Экзюпери ; рисунки автора ; пер. с фр. Нора Галь. Москва : Эксмо, 2016. - 112 с. : ил. - (Книги - мои друзья). - 4.6. kl.
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Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц / Антуан де
Сент-Экзюпери ; пер. с фран. Н.Галь. - Москва : Эксмо, 2016. 104 с. : ил. - (Самые любимые книжки). - 4.-6. kl.
Сказки про друзей [Текст] : сказки, стихи / [худож. С. Бордюг
и др.]. - Москва : АСТ, Малыш, 2016. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 26
см. - (Самые лучшие сказки). - Для младшего школьного
возрвста.
Содержание: Пудель / С. Маршак ; рис. С. Бордюга и Н.
Трепенок. Под грибом / В. Сутеев ; рис. автора. "Ах, ах!" ;
Одинокий ослик / Г. Цыферов ; рис. А. Савченко. Он попался /
Г. Остер ; рис. Т. Черкасовой. Попался, который кусался / Г.
Остер ; рис. Е. Ельской. Отшельник и роза / Борис Заходер ;
рис. Э. Булатова и О. Васильева. Желтик / Е. Карганова ; рис.
И. Костриной. Подарки для ежика / В. Орлов ; рис. Е.
Подколзина. Урок дружбы ; Как утёнок Крячик свою тень
потерял ; Неразлучные друзья / М. Пляцковский ; рис. А.
Савченко.
Степанов, Владимир. Змей Горыныч и Василиса ; Баба Яга и
Дарьюшка ; Варлам-богатырь и колдун-горбун : сказки /
Владимир Степанов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - 32
с. : ил. - (3 любимых сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Змей Горыныч и Василиса. Баба Яга и Дарьюшка.
Варлам-богатырь и колдун-горбун.
Теремок ; Репка ; Каша из топора : русские народные сказки. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - 32 с. : ил. - (3 любимых
сказки). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Теремок. Репка. Каша из топора.
Успенский, Э. Крокодил Гена и его друзья : сказочная повесть
/ Эдуард Успенский ; худож. С.Бордюг, Н.Трепенок. - Москва :
АСТ, 2016. - 92 с. : ил. - (Библиотека начальной школы). Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Чуковский, Корней. Краденое солнце : стихи и сказки /
Корней Чуковский ; художник Владимир Канивец. - Москва :
Эксмо, 2016. - 88 с. : ил. - (Книги - мои друзья). - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Saturā: Тараканище. Бармалей. Краденое солнце.
Крокодил. Обжора. Слониха читает. Черепаха. Ёлка. Федотка.
Скрюченная песня. Курица.
Aberkrombijs, Džo. Sašķeltā jūra : triloģija / Džo Aberkrombijs ;
no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; vāka dizainu adaptēja
Ilze Isaka ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 348, [4] lpp. : karte. - Grāmatas galvenajam
varonim Jārvi pēc tēva nāves jākļūst par Getlandes ķēniņu. Taču
puisis apzinās, ka būs tikai tāds pusķēniņš, jo diemžēl tikai viena
roka viņam ir stipra un spēcīga, bet otra – kropla. Varbūt Jārvi
varētu pārvaldīt valsti ar prātu vien, jo zināšanu un gudrības puisim
netrūkst? Vai Jārvi būs pilntiesīgs ķēniņš, ja pats necīnīsies ar
ienaidnieku kaujas laukā? Vai ļaudis viņu cienīs? Sūrs un smags ir
norūdīšanās ceļš, taču Jārvi sevi pierāda gan prāta asumā, gan
muskuļu spēkā. - 10.-12.kl. - Oriģ. nos.: Half a King. - Romāns
"Pusķēniņš" 2015. gadā saņēmis Locus Award kā labākā grāmata
jauniešiem. - "Pusķēniņš" ir fantāzijas žanra triloģijas "Sašķeltā
jūra" pirmā grāmata.
1.daļa. Pusķēniņš.
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Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks / Enida Blaitona ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Māra Rune ; māksliniece
Una Leitāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). Savā trešajā piedzīvojumā slavenais piecnieks atklāj, ka Kirina salā
bijis iegriezies kāds svešinieks. Atraduši uz kuģa vraka
noslēpumainu, aizslēgtu koferi, Džordžs, Džuliāns, Diks un Anna
nospriež, ka to, iespējams, atstājuši kontrabandisti. Taču spalgs,
šausmu pilns kliedziens liek viņiem mainīt domas. Notikumi
sarežģās arvien vairāk... - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: The famous five.
Five run away together.
3. Bēgšana no mājām.
Grejs, Kess. Deizija un dzīves nedienas : stāsts / Kess Grejs ; Nika
Šarata, Gerija Pārsonsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aija
Čerņevska ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (A/s "Poligrāfists"). - 220, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Tas
ir tik ĻOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTI netaisnīgi! Deizijai
noteikts stingrais režīms. Nedrīkst ne LĒKĀT, ne SKRAIDĪT, ne
LIDINĀTIES vai LĒKT AR IZPLETNI. Labi, ka pēc tik briesmīga
nodarījuma viņa drīkst vismaz iziet no savas istabas. Bet ko tad īsti
viņa tik ĻOOOOOOOOOOOOOOTI nejauku izdarījusi?. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Daisy and the trouble with
life.
Hofmeirs, Deivids. Nāvīgās sacīkstes : romāns / Deivids Hofmeirs
; no angļu valodas tulkojusi Sabīne Jegi ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile. - Rīga : Jumava, 2016. - 330, [3] lpp. ; 20 cm. - Jauniešu
fantāzijas romāna darbība norisinās nākotnē. Zemes resursi
noplicināti, cilvēki dzīvo nabadzībā, pasliktinājies klimats.
Galvenais varonis Ādams Stouns vēlas brīvību un mieru — kaut kur
tālu no putekļainās, viņam līdzīgu nabagu pilnās Melndūkstes, kurā
viņš zaudējis tuviniekus. Ādams kopā ar skaisto Seidiju un bīstamo
Keinu nolemj piedalīties brutālajās Melndūkstes sacīkstēs.
Uzvarētājs iegūs biļeti uz leģendām apvīto Debesu Bāzi, kur gaida
viegla dzīve — svaigs gaiss, veselīgs ēdiens un neiedomājama
greznība... "Stounraiders. Nāvīgās sacīkstes" ir Deivida Hofmeira
debijas romāns un pirmā grāmata adrenalīna piestrāvotajā "Nāvīgo
sacīkšu" sērijā. - Oriģ. nos.: Stone Rider. - "Vai tev pietiek dūšas,
lai izcīnītu savu brīvību?" -- uz pirmā vāka. . - ""Hunger Games''
cienīga distopija - uz močiem" -- uz pirmā vāka.
1.grāmata. Stounraiders.
Rīvs, Filips. Kūkas kosmosā / Filips Rīvs ; [ilustrācijas]: Sāra
Makintaira ; no angļu valodas tulkojusi Inga Harmsone ; redaktore
Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 217, [7] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Astra ar vecākiem
un brāli dodas kosmiskajā ceļojumā uz planētu, ko sauc par Nova
Mundi, kur būs viņu jaunās mājas. Pēkšņi kosmosa kuģim uzbrūk!
Kosmosā plosās mežonīgās kūkas - slepkavnieciski kēksiņi, ļaunas
ruletes, briesmīgas ābolkūkas... Astrai un viņas draugam robotam
Pilbīmam ir jāapstādina šie radījumi, pirms viņu kuģis tiek
iznīcināts. Galu galā cilvēkiem jāēd kūkas, nevis otrādi... - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Cakes in Space. - "Rīvs &
Makintaira"-- uz grāmatas muguriņas un uz pēdējā vāka.
Lokhārta, Emīlija. Puišu saraksts : [romāns] / Emīlija Lokhārta ;
no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Dzintra
Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, SIA, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). -
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213 lpp. - Labestības pilns, sirsnīgs stāsts par skolu. Par draudzību
un nodevību, par pirmo mīlestību un vilšanos, ko piedzīvo pusaugu
meitene Rū. Varbūt Rūbija kādam liks dusmoties, bet varbūt
pārsteigs un ļaus uz savu bērnu palūkoties redzīgākām acīm, ja esat
jau pieaugušo meiteņu kategorijā. Katrā ziņā, šī grāmata ir citāda un
tomēr par to pašu – cilvēciskām kaislībām, lai arī šīs kaislības vēl ir
ļoti jaunas un nepieredzējušas. Bet varbūt Rūbijā atpazīsiet sevi?. 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: The Boyfriend List. - ''Puišu saraksts'' ir pirmā
grāmata sērijā par trakulīgo un sirsnīgo Rūbiju Oliveru. . - "15
puišu, 11 vizīšu, 4 keramikas vardes un es, 15 gadu vecā Rūbija
Olivera" -- uz pirmā vāka.
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un Profesora
Puffbikša briesmīgais plāns : Deiva Pilkija (Klimpas
Kāmjasmadzeņu) ceturtais episkais romāns / Deivs Pilkijs ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Oļesja Burkevica ;
vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 151, [9] lpp. : il. ; 22 cm. - Džordžs un Herolds nav
slikti zēni. Viņiem tikai patīk "lietas mazliet atdzīvināt". Diemžēl
puišu labi domātie jociņi dažreiz sagādā viņiem nepatikšanas. Kad
par jauno dabaszinātņu skolotāju kļūst Profesors Pipī P.Puffbiksis,
Džordža un Herolda izdarību dēļ visu planētu savās rokās gandrīz
sagrābj milzīgā robota tērpā ģērbies maniakāls, traks zinātnieks!
Kurš gan spēs apturēt Puffbiksi no viņa briesmīgā plāna?!? Izskatās,
ka te būs darbiņš Kapteinim Apakšbiksim!. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Captain Underpants and the Perilous
Plot of Professor Poopypants.
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts : [stāsts] / Ingo Zīgners ;
no vācu valodas tulkojusi Līga Lediņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 119,[2] lpp. : ilustrācijas. Kokosrieksts ir drosmīgs, atjautīgs un zinātkārs ugunspūķītis, kurš
kopā ar saviem vecākiem dzīvo uz vēl neatklātās Pūķu salas tālu
okeānā. Kā jau visi mazie pūķi, arī viņš mācās spļaut uguni un lidot,
lai ziemā varētu doties līdzi pieaugušajiem uz Vasarīgo salu baudīt
sauli un siltumu. Taču iemācīties lidot nav tik vienkārši... Kā
Kokosrieksts, nemācēdams lidot, tomēr pamanās nokļūt Vasarīgajā
salā, un par citiem mazā pūķa un viņa draugu aizraujošajiem
piedzīvojumiem varat lasīt šajā bilžu grāmatā. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Der kleine Drache Kokosnuss.
1.grāmata. Mazais pūķis Kokosrieksts.
Hējers, Dāns. Sacīkstes ar nāvi un citi spoku stāsti / Dāns Hējers ;
Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva
Pudure ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
“Poligrāfists”). – 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Emma pirmo
reizi mūžā piedalās jāšanas nometnē. Bet visi zirgi tajā uzvedas
diezgan neparasti. Kas vai kurš tos tik ļoti satrauc un nomoka?
Naktī meitene dzird dīvainus čukstus. Kāda zēna spoks izaicina
Emmu uz sacensībām... Lasiet arī par Oskaru, kas dodas izpētīt
jūrnieka garu apsēstu māju, par Alisi, kura apjauš, ka vēlēšanās
jāizsaka ļoti uzmanīgi, un par Sāmuelu un Peteru, kuri saprot, ka
dažus jautājumus labāk atstāt bez atbildes. – Jaunākā skolas vecuma
bērniem. – Oriģ. Nos.: Rida med döden och andra spökhistorien. –
Grāmata paredzēta lasīšanai priekšā vai patstāvīgi. Ja vien nav bail
no tumsas….
Saturā: Sacīkstes ar nāvi. Pamestais nams. Teātra spoks. Tikai
tavā galvā.
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Olafsdotira, Oidira Ava. Rabarberu sarkanais / Oidira Ava
Olafsdotira ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ;
mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 127, [1] lpp. - "Rabarberu sarkanais" ir
stāsts par meiteni, vārdā Augustīne, kas nav tāda kā visi citi bērni. It
bieži viņa dodas pie jūras uz savu melno smilšu pludmali vai uz
augstienē ierīkotu rabarberu dārzu, kura platās lapas slēpj kādu senu
noslēpumu... Koši sarkans rabarberu ievārījums, kura recepti
uzzinām no romāna lappusēm, uzjunda atmiņas par vienas vasaras
īso deju, kurā griezušies putnu vērotāja un vaļu pētnieks. Māti
zinātnieces gaitas ir aizvedušas tālu dienvidos, un viņas attiecības ar
meitu ir tuvu-tāls vēstuļromāns. Augustīne dzīvo savā skaitļu, vārdu
un dziesmu pasaulē, pavisam tiešā dabas tuvumā, līdzās augiem,
putniem un vējiem, ar skatu uz Kalnu, kura aicinājums ir viņas
mūža lielākais sapnis, ceļš uz mērķi un atbrīvošanos. - Oriģ. nos.:
Upphækkuð jörð.
Parra, Marija. Vafeļu sirdis : Lēna un es Satriektajā Matildē /
Marija Parra ; ilustrējusi Bū Geusta ; no norvēģu valodas tulkojusi
Jolanta Pētersone ; redaktore Māra Kalve. - [Rīga] : Liels un mazs,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 197, [1] lpp. : ilustrācijas. - ''Vafeļu
sirdis'' ir grāmata par divu labāko draugu gaitām viena notikumiem
bagāta gada garumā, kas sākas un noslēdzas vasaras saulgriežos.
Rakstniece prot radīt brīnišķīgu bērnības pasauli, kurā bērniem ir
ļauts vienkārši būt un dzīvot, pētīt un atklāt, riskēt, vilties un
uzvarēt, un augt. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Vaffelhjarte. - "Grāmata,
kurā mīt skandināvu literatūras gars - drosme, draudzība, fantāzija"
-- uz pirmā vāka.
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. – 138, [6] lpp. : ilustrācijas. – Ir
Ziemassvētku laiks, un Lerijs cenšas sarūpēt dāvaniņas saviem
tuvākajiem, bet tad saņem steidzamu rīkojumu – viņam jādodas uz
Ņujorku un jāpārstāv sava detektīvu skola Lielajās dārgumu
medībās – leģendārajās sacensībās starp labākajām pasaules
izmeklēšanas aģentūrām! Viņam kā parasti palīgā dodas māsīca
Agata, un abi piedzīvo satraukuma pilnas stundas. – 4.-6.kl. – Oriģ.
Nos.: Caccia al Tesoro a New York.
4. Dārgumu medības Ņujorkā.
Kandrotiene, Dangole. Skapja stāsti / Dangole Kandrotiene ;
Jurgitas Rancevienes ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi
Indra Brūvere ; redaktores: Inguna Cepīte, Sandra Ratniece. – Rīga :
Pētergailis, [2016] (Kauņa : UAB “Spindulio spaustuvė”). – 95 lpp.
: ilustrācijas ; 25 cm. – Kādā lietainā dienā Emīlija beidzot uzkāpa
bēniņos, kur Emīlijas acu priekšā pavērās pēc lavandām smaržojoša
pasaule ar čīkstošu koka grīdu un resnu, sarkanu ķieģeļu skursteni.
Puskrēslā stāvēja Skapis, uz kuru nedaudz krita gaisma no diviem
maziem jumta lodziņiem. Vecā koka skapja iedzīvotāji mazajai
Emīlijai stāsta dažādus atgadījumus, dalās ar viņu noslēpumos un
……...atzīstas mīlestībā, taču kādu dienu pasaule ņem un apgiežas
kājām gaisā. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.:
Spintos istorijos. – Labākā 2013. gada grāmata bērniem un
pusaudžiem, apbalvota ar Prana Maišota prēmiju. . – Starptautiskā
jaunatnes bibliotēka 2014. gadā atzinusi grāmatu par īpaši nozīmīgu
izdevumu bērnu un jaunatnes literatūrā, piešķirot godalgu “Baltā

821.174

821.174

821.174

821.174

vārna 2014”. . – Atzīta par labāko bērnu grāmatu 2014. gadā. –
“Labākā bērnu, jauniešu grāmata, 2013, 2014, 20., Lietuva” – uz
pirmā vāka.
Auseklis, Uldis, 1941-. Kaķēns margrietiņās : dzeja / Uldis
Auseklis ; Signes Ērmanes ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Renāte
Neimane. - Rīga : AS "Lauku Avīze", 2016 (Latvija : (SIA "PNB
Print"). - 84 lpp. : ilustrācijas. - Šis ir dzejnieka U. Ausekļa gads, jo
30. oktobrī, smalkais romantiķis svinēs 75 gadu jubileju. U.
Ausekļa dzejoļu grāmatā bērniem apkopoti paši jaunākie – laika
posmā no 2015. gada 2. puses līdz 2016. gada sākumam – radušies
dzejoļi. Arī šajā grāmatā U. Auseklis ir palicis uzticīgs
pamatvērtībām – dabai, ģimenei, ģimeniskumam, pasaules izziņai,
Latvijai, tās dabai, pilsētiņām un ciematiņiem. Dzejas krājumā
ienākuši daudzi jauni tēli. Krājums būs noderīgs palīgs literatūras
skolotājiem, jo dzejnieks eksperimentē ar dažādām dzejas formām –
trioletām, sonetiem, septimām un citām. Rotaļu elementi, fonētiski
sabalsojumi, asprātības, mīļums un mūsdienīgums raksturīgs arī
šajā dzejnieka krājumā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturā: 1. Kaķēns šupo margrietiņas šūpo žagatiņai ziņas. 2.
Pats tu āpsis pats tu lapsa. 3. Bet mans labrīt dzīvo visskaistāk
latviešu valodā. 4. Stūru stūriem tēvu zeme un stūru stūriem
dzejolīši.
Cielēna, Māra, 1954-. Kļūdu Rūdis : dzejoļi un luga bērniem /
Māra Cielēna ; māksliniece Anda Strautniece ; Raula Liepiņa
dizains. - Rīga : Lietusdārzs, [2016]. - 45, [4] lpp. : ilustrācijas. Māras Cielēnas jaunākajā grāmatā “Kļūdu Rūdis” iekļauti dzejoļi,
kā arī ludziņa bērniem. Visa centrā ir zēns Rūdis, kurš ir izdomas
bagāts un darbīgs. Viņš vienmēr kaut ko izgudro, mēģina to īstenot,
kļūdās, nonāk savādās situācijās un cenšas tikt ar tām galā. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturā: Kļūdu būda. Rudens un Rūdis krāso. Nav laika. Palīgs.
Rūdis rok. Kaimiņbērnu dziesma. Ordenis. Varbūt putnubiedēklis?
Dažādas nesanākšanas. Muzejs. Projekts. Kļūdu labotāja. Tētis.
Stāsts. Kļūdu Rūdis Dusmijā: luga divos cēlienos.
Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija vidusskolēniem / sakārtojusi
redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 176 lpp. ; 21 cm. - Krājums
piedāvā skolēniem, arī studentiem un citiem dzejas interesentiem
iepazīt mūsdienu latviešu dzeju un meklēt savu dzejas balsi. Tajā
ievietoti 28 mūsdienu latviešu dzejnieku darbi. - Par autoriem: 159.168. lpp.
Autori: Eduards Aivars, Amanda Aizpuriete, Andris
Akmentiņš, Anna Auziņa, Ingmāra Balode, Uldis Bērziņš, Leons
Briedis, Ronalds Briedis, Pēteris Draguns, Gaiķu Māris, Inga Gaile,
Inguna Jansone, Liāna Langa, Andra Manfelde, Andris Ogriņš,
Artis Ostups, Marts Pujāts, Anna Rancāne, Edvīns Raups, Katrīna
Rudzīte, Ieva Rupenheite, Māris Salējs, Daina Sirmā, Ruta
Štelmahere, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Inese Zandere, Alise
Zariņa.
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902. Lāčplēsis : eposs / Andrejs
Pumpurs ; mākslinieks Agris Liepiņš ; atbildīgā redaktore Renāte
Neimane ; vizuālie mākslas darbi: Eduards Brencēns, Emīls
Melderis, Ģirts Vilks, Zigurds Zuze, Aleksandrs Krūka, Gunārs
Krollis, Voldemārs Valdmanis, Dainis Rožkalns, Laimons Eglītis,
Aleksandrs Stankēvičs ; izmantotas Beatas Kempeles, Aivara
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Troskas fotogrāfijas. – Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). – 165, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. –
Bibliogrāfija: 163.-[166.] lpp. – A. Pumpura (1841-1902) eposu
ilustrējis mākslinieks Agris Liepiņš. Grāmatas nobeigumā iekļauti
redzamākie latviešu mākslinieki, kuri veidojuši “Lāčplēša”
ilustrācijas līdz 2015. gadam. Kāda mākslinieka veikumā Lāčplēsis
ir romantiski latvisks, cits savukārt veidojis šo tēlu pēc padomju
ideoloģijas mērauklas – pseidonacionālu pēc formas un
internacionālu pēc satura. Katram laikam savs varoņa
interpretējums.
Seleckis, Vilis, 1950-. Meitenes ar eņģeļa tetovējumu : [romāns] /
Vilis Seleckis ; redaktors Guntis Feldmanis. - [Rīga] : SIA Klio
ABC, [2016]. - 336 lpp. - Džeina ir skaista, gudra, vēl pavisam
jauna meitene. Pusaudze. Viņa dzīvo kopā ar mammu un vecomāti,
viņas ģimenei pieder lepns nams Rīgas centrā. Taču tad Džeina
paliek viena, nonāk patēva Skudras varā, tiek izvarota, pārvērsta par
narkomāni, mīlas eņģeli... Skudra, prominentu politiķu, uzņēmēju
balstīts, turpina iesākto - bradā kājām likumu, pelna naudu, iesaistot
nepilngadīgas meitenes prostitūcijā. Vai ļaunums paliks nesodīts?. Aizraujošs stāsts - trilleris - par to, kā vajātie un pazemotie aizstāv
savu godu un tiesības dzīvot.

