Valmieras bibliotēkas

Bērnu apkalpošanas nodaļas
"Zvirbulēns"
JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2018.gada jūnijā
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004

Klieders, Jānis. Datorzinības : mācību līdzeklis / Jānis Klieders ; literārā
redaktore, vāka dizains: Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2018. ,
2018. - 295 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 294.-295.
lpp. - Mācību līdzeklis veidots kā metodiskais materiāls koledžu un
augstskolu
studentiem
studiju
kursu
"Datorzinības"
un
"Lietojumprogrammatūra" apgūšanai. To var lietot arī vidējo, vidējo
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī kvalifikācijas kursu
klausītāji. Mācību līdzekli droši var izmantot arī iesācēji, jo te ir
patstāvīgi izpildāmi vingrinājumi ar skaidrojumiem. Arī lietpratēji tajā
atradīs
daudz
noderīga.
. Microsoft Office 2013/2016.
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Lejiņa, Guna. Pirmie soļi veidošanā / Guna Lejiņa ; fotogrāfijas,
dizains: Rudīte Kravale. - Rīga : RaKa, 2018. - Rīga : SIA
"Izdevniecība RaKa" tipogrāfija. , ©2018. - 110 lpp. : ilustrācijas ; 28
cm. - Bibliogrāfija: 110. lpp. - Autore piedāvā metodiskos materiālus
darbam ar 1,5 - 3 gadus veciem bērniem. Darbības mērķis ir mudināt
bērnu radoši veidot dažādu priekšmetus no viņam piemērotiem
plastiskiem materiāliem. Kā rosinājumu darbam autore izmanto gan
dzejoļus, gan pasakas, gan kustību rotaļas un novērojumus dabā. Līdz
ar to darba tapšana rosina bērnu vispusīgi attīstīt sevi. Autore piedāvā
nodarbības visa gada garumā no septembra līdz augustam. Tās
saplānotas pa nedēļām. Grāmata ievadā autore sniedz arī teorētisku
ieskatu savās metodēs. Grāmata ir ļoti vērtīgs padomdevējs pirmsskolas
skolotājiem un vecākiem, kam ir šī vecuma bērni. Veidošana palīdz arī
vecākiem bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības un garīgās attīstības
traucējumi. Visi uzdevumi ir pārbaudīti praksē. Autore pievērsusi arī
īpašu uzmanību bērnu drošībai.
Андрианов, М.А. Философия для детей : в сказках и рассказах :
пособие по воспитанию детей в семье и школе / М.А. Андрианов. Минск : Литера Гранд ; Книжный Дом, 2016. - 288 с. - Эта книга
впервые за четырнадцать лет ее многочисленных переизданий
выходит в переработанном и существенно дополненном виде. Она

предоставляет родителям и педагогам уникальную возможность
открыть для юных читателей основы науки о человечности;
системно и поэтапно знакомит с общечеловеческими ценностями,
с главными положениями в области этики и эстетики, формирует
духовную основу для мудрого и высоконравственного поведения в
будущем. Книга не только поможет научить ребенка размышлять
о разных сторонах жизни и свойствах человеческого характера, но
и сформирует его восприятие и оценку всего окружающего. Она
будет способствовать глубокому осмыслению себя и сложного
мира межчеловеческих отношений. В последнее десятилетие эта
книга по праву стала одним из направлений так называемой
гуманной педагогики, цель которой - комплексное воспитание
гармоничного и культурного человека, человека с красивой
душой.
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Rudovics, Andris. Latvija : mazā ģeogrāfijas enciklopēdija / Andris
913(474.3)

Rudovics, Gints Tenbergs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Gunta
Šustere ; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins ; kartogrāfe Rita
Saurova ; grafiskie zīmējumi Iveta Kļaviņa ; attēlu apstrāde Jānis
Strazdiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 76 lpp. - Interesanti fakti,
skaisti attēli, kartes. Kādi ir Latvijas nacionālie simboli; Kura ir lielākā un
kura - jaunākā sala Latvijā; Kad notikusi postošākā vētra un kad bijusi
visaugstākā gaisa temperatūra; Kuras ir ievērojamākās klintis, alas, avoti
un ūdenskritumi; Kur aug grīņa sārtene, ezerrieksts, rasene un Latvijā
resnākais kadiķis; Cik grauzēju un sikspārņu sugu sastopams Latvijā; Kur
atrodas Zilie kalni, klāni un randu pļavas; Kura ir Latvijas vecākā pilsēta
un kuru uzskata par Sēlijas galvaspilsētu; Kura pilsēta ir bijusi Raiņa un
Aspazijas iedvesmas pilsēta. To un daudzus citus interesantus faktus
uzzināsiet šajā attēliem bagātajā izdevumā. - 4.-6. klase. - Latvijai 100-uz
grāmatas vāka.
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Dibika, Marianna. Pastnieks Pele / Marianna Dibika, [teksts un
ilustrācijas] ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2017. - [25] lpp. - Piegādājot sūtījumus, Pele satiek Lāča kungu,
Zaķu ģimeni, Vāveres kundzi, Kurmja kundzi, jaunkundzes Skudriņas,
Rupuča kundzi un daudzus citus zvērus, arī Krokodilus un Mušas kundzi.
Daudzveidību un toleranci pret dažādām dzīvības un sadzīves formām šai
grāmatiņā var mācīties, raugoties, kā Pele mierīgi pabrauc garām Čūskas
kundzei (pastnieks gan nopriecājas, ka šoreiz viņai sūtījumu nav) un
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ciemojas pie Jetija un sava drauga Pūķa, kura liesmās uzcep pusdienu
desiņas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: La tournee de facteur
souris.
Kalninskis, Toms. Zaķa Garauša laimes zeme : [stāsts] / teksts un
ilustrācijas: Toms Kalninskis ; dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore
Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - [23]
lpp. : ilustrācijas ; 25 x 31 cm. - Mākslinieki T. Kalninskis un N.
Kugajevska sarakstījuši asprātīgu stāstiņu pirmsskolas vecuma bērniem
par neparastiem notikumiem mežā, kas mainīja tā iedzīvotāju dzīvi. Tas
papildināts ar interesantiem zīmējumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Kaplāna, Veronika. Kā vilku piemin, tā vilks klāt : [stāsts] / [teksts]:
Veronika Kaplāna ; [ilustrācijas]: Greguārs Mabīrs ; tulkojusi Laura
Romanovska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze
Brēmere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Jelgava : SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - [25] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Šodien āžu papus lasa
saviem bērniem grāmatu. Tā ir baisa pasaka par vilku, un papum nemitīgi
nākas bērniem atgādināt: - Mūsu mežā vilka nav. Bet vai tiešām?. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Quand on parle du
loup.
Kestere, Ulrika. Nelūgtie ciemiņi / Ulrika Kestere ; no zviedru valodas
tulkojis Uldis Ķesteris ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; [autores
ilustrācijas]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 27 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. - Kad Trusītis par trim burkāniem nopērk vasarnīcu,
viņš pat nenojauš, ka ticis arī pie mežonīgiem, nelūgtiem viesiem: dārzā
mājo Tīģeris, Lauva, Gepards un Pantera. Zvēri plosās pa dārzu, rauj
puķes un plēš no kokiem mizu. Ko iesāks Trusītis?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Vilda Grannar. - Ulrika Kestere (1988) ir
dzimusi Latvijā, Liepājā. Četru gadu vecumā kopā ar ģimeni viņa pārcēlās
uz dzīvi Zviedrijā.
Korena, Majda. Uzvāri man pasaciņu! / Majda Korena ; ilustrējusi
Agata Dudeka ; no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena ; redaktore
Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Rīga] : liels un mazs,
[2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 29, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - (Mūsu mazā bibliotēka). (Mūsu mazā bibliotēka:
satiksim bērnu grāmatu autorus un ilustratorus). - Grāmata vēsta par
gražīgu bērnu, kuram neviens ēdiens nav pa prātam, un mammu, kas
mielo viņu ar pasaciņām. Šķīvī parādās te pūķis, te nagains briesmonītis...
Kura recepte būs īstā?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Ziņas par autori
un sērija uzrādīta uz grāmatas pēdējā vāka.
Kukare-Aldersone, Linda. Traktoriņš Brum-brumā / Linda KukareAldersone, teksts un ilustrācijas, Gustavs Aldersons, ilustrācijas ;
redaktore Guna Pitkevica ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 26 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 21 x 22 cm. - Zemkopja lielākais palīgs un draugs ir
vecais, sarkanais traktoriņš Bum-brumā. Abi čakli strādā roku rokā, riepu
riepā visu cauru gadu. Taču viss mainās, kad Zemkopis nolemj
saimniecību paplašināt un darba kļūst daudz vairāk. Košā, draiskā un
sirsnīgā grāmata stāsta par to, ka ikvienam no mums šajā pasaulē ir sava
vieta, laiks un uzdevums - pat mazam, nolietotam traktoriņam. Un pat
vismazākajam no mums var būt liela un silta sirds. Krāsainās grāmatiņas
autorei Lindai ilustrācijas zīmēt palīdzējis dēliņš Gustavs - viņa roku
darbs ir viss, kas ripo un rūc. - Pirmsskolas vecuma bērniem. "Lasāmgrāmata, 6-8 gadi"--Uz vāka.
Laukos. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Heatherton Victoria, Australia :
Hinkler Books. , ©2018. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. (Lodziņu grāmata). - Pētot attēlus un atverot lodziņus grāmatas lapās,
mazulis iepazīs lauku sētas iemītniekus, lauksaimniecības produktus,
tehniku un darbarīkus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: A Lift-a-Flap Book: On the Farm. - Teksts latviešu
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valodā, tulkots no angļu valodas. - Bilžu grāmata veidota, lai bērnam
agrīnā vecumā radītu interesi par apkārtējo pasauli.
Mana pasaule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Heatherton Victoria,
Australia : Hinkler Books. , ©2018. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. - (Lodziņu grāmata). - Pētot attēlus un atverot lodziņus grāmatas
lapās, mazulis iepazīs tik dažādo un brīnumaino pasauli. Bērns varēs
izpētīt māju, izstaigāt dārzu, jūras krastā būvēt smilšu pili, sastapt dažādus
dzīvniekus un pat iemācīties skaitļus no 1 līdz 10. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģimālnosaukums: A Lift-a-Flap Book: First Words. - Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - Bilžu grāmata veidota, lai
bērnam agrīnā vecumā radītu interesi par apkārtējo pasauli.
Randa, Hilli. Sniegbaltais un ogļmelnais : stāsts / Hilli Randa ;
māksliniece Katerīne Zaripa ; no igauņu valodas tulkojusi Maima
Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2018. , 2018.
- [Rīga] : liels un mazs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.
- 25, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 x 22 cm. - (Mūsu mazā bibliotēka). (Mūsu
mazā bibliotēka: satiksim bērnu grāmatu autorus un ilustratorus). Sniegbaltais un ogļmelnais ir divi kaķi – Amadejs un Ludvigs. Kad viņu
saimnieki mūziķi uz gadu dodas muzicēt un dzīvot ārzemēs, abi kaķi
apņēmīgi izlemj palikt un pieskatīt māju. Grāmatā atrodamas ne tikai
atsauces uz slavenajiem komponistiem Mocartu un Bēthovenu, bet arī
laiku – katrā atvērumā māksliniece Katerīne Zaripa ieslēpusi pa pulksteņa
ciparnīcai, kas ik reizi rāda citu stundu. Šādā veidā bērni var izsekot līdzi
kaķu gaitām dienas garumā un vienlaikus ar lasītprasmi apgūt arī māku
nolasīt pareizu laiku. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Lumivalge ja süsimust. - Ziņas par autori un sērija
uzrādīta uz grāmatas pēdējā vāka.
Rībela, Dorisa. Kas tā par krāsu? : izzinoša grāmata bērniem no 2-4
gadiem / Dorisas Rībelas ilustrācijas un teksts ; no vācu valodas tulkojusi
Skana Neimane. - Rīga : Madris, [2018]. - 16 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Welche Farbe ist das?.
Samule, Elīna. Mārlija sapņu ceļojums : Mārlijs astronauts / Elīna
Samule ; māksliniece Māra Dzelstiņa ; galvenā redaktore Kristīne
Dzelstiņa ; redaktore Linda Tunte. - Rīga : Izdevniecība iŽurnāli, 2018. ,
©2018. - 34 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Grāmata ir paredzēta
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Stāsts un uzdevumi ir
rūpīgi pārdomāti, lai bērnos radītu aizrautību un vēlmi darboties.
Grāmatiņa ļaus bērniem iejusties piedzīvojumiem bagātā stāstā par
kosmosu. Tās laikā bērni nostiprinās matemātikas un sociālās zināšanas,
bet grāmatā iestrādātā atgriezeniskā saite trenēs bērna atmiņu un mudinās
vēlreiz atkārtot apgūto. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Ziņas par autori:
uz 4. vāka.
Selli, Tīa. Mia ir priecīga : [stāsti] / Tīa Selli ; māksliniece Katrina Ērliha
; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2017. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2017. - 34, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Mia ir maza,
ņipra un priecīga meitenīte, kurai ļoti gribas darboties. Mia pati ģērbjas,
mazgā veļu, iet uz veikalu, uzkopj savu istabu un reizēm arī mazliet
niķojas. Ja Miu pārņem skumjas, viņa uzzīmē savādu radījumu. Tas ir
skumju mošķis, kas grib doties uz mošķu zemi. Mia un mamma ieliek
skumju mošķi aploksnē un aiznes uz pastu. Tagad skumju mošķis ir
devies savās gaitās, un Mia atkal ir priecīga. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Rōōmus Miia.
Svetina, Peters. Brīnumu gredzens : stāsts bērniem / Peters Svetina,
Damjans Stepančičs ; no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena ;
redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - [Rīga] : liels un mazs, [2018]. , ©2018. - 37
lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - (Mūsu mazā bibliotēka). (Mūsu mazā
bibliotēka: satiksim bērnu grāmatu autorus un ilustratorus). - “Brīnumu
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gredzens” ir stāsts par slavenas operdziedātājas vientulību, ko viņa mēģina
lauzt, tirgus laukumā nopērkot burvju gredzenu. Tas izkrīt no
operdziedātājas rokām un aizripo, taču vesels pulks garāmgājēju iesaistās
gredzena ķeršanā, neatstājot slaveno mākslinieci nelaimē vienu. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Čudežni Prstan. - Par
autoru un sērija uzrādīta uz grāmatas pēdējā vāka.
Vainovska, Gundega O. Lācītis Rūdis dodas uz Vecrīgu : Rūdis stāsta
leģendas / Gundega O. Vainovska, ideja, teksts un foto. - [Rīga] :
Autorizdevums, [2018]. - [Rīga] : tipogrāfija "Dardedze Hologrāfija". ,
[2018]. - 52 lpp. : ilustrācijas. - lācītis Rūdis aicina līdzi aizraujošā
ceļojumā pa Vecrīgu. Rūdis lasītājus iepazīstina ar savu dzimto pilsētu.
Kopā ar lāču meiteni Esmeraldu viņš izstaigā Vecpilsētu krustu šķērsu.
Rūdis izrāda pilsētas ievērojamākās vietas, stāstījumā iekļaujot arī
leģendas. Lācītis atklāj, kāpēc nekad nedrīkst teikt, ka Rīga ir gatava,
iepazīstina ar nostāstiem par Doma baznīcas gaili, kā arī izstāsta, ka
Ziemassvētku eglītes rotāšanas tradīcija aizsākusies tieši Rīgā. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmatiņā iekļauta zīmēta karte, lai arī
mazie lasītāji ar savām ģimenēm varētu izstaigāt lācīšu ceļu!.
Vāģi. Sacīkšu stāsti / tulkojuši Edvīns Raups un Valērijs Černejs ; Disney,
Pixar. - Rīga : Egmont Publishing, [2018]. - Rīga : Egmont Latvija. - ES. 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Vāģi). - Dodies trasē kopā ar Zibeni
Makvīnu un viņa lieliskajiem draugiem! Šajā grānmatā ietverti divpadsmit
stāsti, kas mazos lasītājus aizvedīs aizraujošā piedzīvojumā pa
Radiatormiestu un visu spasauli! Tu uzzināsi par Zibens gaitām dzudzu
gadu garumā līdz par mirklim, kad brašais vāģis nodod sacīkšu stafeti
Krusai Ramiresai. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Cars. 5 Minute Stories.
Vāģi 3 / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar.
- Rīga : Egmont Publishing, 2018. - Rīga : Egmont Latvija. - ES. , 2018. 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Dodies pretī piedzīvojumiem
kopā ar Zibeni Makvīnu, Krusu, Salliju un Metriņu. Uzliec drošības jostas
un sagatavojies jautrībai! Tevi gaida izbrauciens pa skaisto Karburatorijas
apgabalu un leģendārā Horneta Sacīkšu muzeja apmeklējums. Izjūti
sacensību prieku un sportiskās sadarbības spēku!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Cars 3. For the Love of Racing.
Sacensību prieks.
Vehterovičs, Pšemislavs. Vista vai ola? : stāsti bērniem / Pšemislavs
Vehterovičs ; ilustrējusi Marta Ludviševska ; no poļu valodas tulkojusi
Ingmāra Balode ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : liels un mazs, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 29, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25
cm. - (Mūsu mazā bibliotēka: satiksim bērnu grāmatu autorus un
ilustratorus). - Grāmatā ''Vista vai ola?'' cālēns mēģina tikt skaidrībā par
mūžveco joku - kas bija pirmais, vista vai ola? Uzdodot šo jautājumu, viņš
apciemo daudzus lauku sētas iemītniekus. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
- Oriģinālnosaukums: Jajko Czy kura?. - Par autoru un sērija uzrādīta uz
grāmatas pēdējā vāka.
Vehterovičs, Pšemislavs. Lūdzu, apskauj mani : [stāsti bērniem] /
Pšemislavs Vehterovičs ; ilustrējusi Emilija Džubaka ; no poļu valodas
tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un
mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 32 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Mūsu mazā bibliotēka: satiksim bērnu
grāmatu autorus un ilustratorus). - Šajā grāmatā Lāču Tētis un viņa dēlēns
sadomā samīļot katru meža iemītnieku - tā, kā apskaut spēj tikai lāči. Lai
visiem būtu priecīgāks prāts! ''Labi. Apskaujiet arī. Tikai ne pārāk mīlīgi!''
- piekrīt Vilks. Bet ko teiks mednieks?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Prosze mnie przytulic. - Par autoru un sērijas ziņas uz
grāmatas pēdējā vāka.
Vinogradova, Laura. Snīpulītis no Snīpuļciema : pasaka / Laura
Vinogradova ; māksliniece Una Leitāne ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 46, [1]
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lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - (Palasi man grāmatiņu!). - Šī grāmata paņems
tevi klēpī, mazulīt, kad tu uzmanīgi ieklausīsies tās stāstījumā. Grāmata
paauklēs un apmīļos arī tevi, pieaugušais lasītāj, un aizvedīs atkal uz
bērnības zemi tavā paša sirdī. Pasaka palīdzēs iemigt katram mazam
cilvēciņam tikpat saldi kā Snīpulītim un mudinās gaidīt nākamo vakaru –
lai klausītos turpinājumu par Snīpulīša pirmo gadu šajā skaistajā pasaulē. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Zandere, Inese. Zirgā : pasaka / Inese Zandere ; māksliniece Anna
Vaivare ; dizains: Artis Briedis. - [Rīga] : liels un mazs, [2017]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 31 nenumurēta lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. - Stāsts par nevaldāmo fantāzijas skrējienu, ko bērnā
izraisa klavieres, melnbaltie taustiņi un iespēja radīt skaņas. Pirms sākt
spēlēt klavieres, bērni spēlējas ar klavierēm: te rūc lācis, tur čivina
putniņš... Bet šajās klavierēs dzīvo trakulīgs un veikls zirgs. Tas nekas, ja
zēna rotaļas ar zirgu no malas kādam šķiet haotiska trokšņošana, kad
vajadzētu prātīgi spēlēt gammas un skolotājas uzdotos skaņdarbus. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Zommers, Juvals. Lielā ūdeņu grāmata / teksta un ilustrāciju autors
Juvals Zommers ; ūdeņu eksperte Barbara Teilore ; tulkojums latviešu
valodā: Laura Romanovska ; redaktors Kristaps Ozoliņš. - Rīga :
Mansards, 2018. , ©2018. - 61, [2] lpp. : ilustrācijas ; 35 cm. - Rādītājs:
[62.-63.] lpp. - Līdzās faktiem, kas jāzina jaunajam pētniekam, Juvala
Zommera ilustrācijas atdzīvina dzīles ar slīdīgiem, spīdīgiem, spēcīgiem
un pārsteidzošiem ūdeņu iemītniekiem no visas plašās pasaules. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: The Big Book of the
Blue.
Žutaute, Lina. Kika Mika un sapņu dzimšanas diena / Lina Žutaute ; no
lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. 34 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Šī sirsnīgā bilžu grāmatiņa
palīdzēs vecākiem noticēt bērnu sapņiem, un bērniem – iedrošināt vecākus
ticēt savējiem. Un arī sapņus piepildīt – visiem kopā. Katrā grāmatas
lappusē gaida kāds pārsteigums, un ik attēls pauž mīlestību. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir svajonių
gimtadienis. - Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un sapņu dzimšanas
diena. Vārds "Kornēlija" pārsvītrots un labots uz Kika Mika.
Дале, Штефани. Земляничная фея. В Стране чудес / перевод с
немецкого Т.Зборовской. - Москва : АСТ, 2018. - [32] с. : ил. (Земляничная фея). - Для дошкольного возраста.
Мои первые сказки / перевод с английского В.Сызрановой. - Москва
: РОСМЭН, 2017. - 125, [3] с. : ил. - (Все лучшие сказки). - Для детей
дошкольного возраста.
Первые русские сказки / худож. Дмитрий Лемко ; в обраб. О. И.
Капицы, А. Н. Толстого и др. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 141, [2] с. :
ил. - (Все лучшие сказки). - Для детей дошкольного возраста.
Bičuka, Mairita. Saules stara peldvieta [notis] : dziesmas pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem / Mairita Bičuka ; galvenais redaktors
Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2018. - Rīga : SIA "Izdevniecība RaKa"
tipogrāfija. , 2018. - 88 lpp. ; 30 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Dziesmas ar klavieru pavadījumu, vokālie ansambļi, solistam ar kori,
melodijas ar akordu simboliem un tekstu.
Brūveris, Pēteris. Brūveri brūvē : dzeja / Pēters Brūveris, Indra Brūvere,
Zane Brūvere ; māksliniece Gita Treice ; sastādītāji: Indra Brūvere, Zane
Brūvere, Māris Salējs ; dzejas redaktors, [ievada autors] Māris Salējs. Rīga : Pētergailis, [2018]. - (Jelgava) : SIA "Jelgavas tipogrāfija". ,
[2018]. - 107, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Lielo cilvēku un bērnu
dzejnieks Pēters Brūveris prata radīt pasauli, rotaļājoties – no vārdiem,
burtiem un skaņām. To prot arī viņa meitas – Indra Brūvere-Daruliene un
Zane Brūvere-Kvēpa. Beidzot tēva un abu meitu bērniem rakstītie dzejoļi
nolēma satikties vienā grāmatā “Brūveri brūvē”. Pēters jau septīto gadu ir
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aizsaulē,taču daudzus savus pēdējo dzīves gadu dzejoļus ir veltījis saviem
mazbērniem. Te Pēters ielicis savu māku uzburt, proti, uzbrūvēt
dzīvu,skanīgu, neparastu pasauli bērniem, kurā pati valoda prot bez
pamācīšanas mācīt – rotaļājoties, izšķiļot no burtiem būtnes un notikumus,
par kuriem pieaugušie, savu lielo un nopietno dzīvi dzīvojot, nevar ne
iedomāties. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Dāls, Roalds. Raganas / Roalds Dāls ; ilustrējis Kventins Bleiks ; no
angļu valodas tulkojusi Karīna Gretere ; redaktore Marika Taube. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 206, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - Īstas raganas ģērbjas
ikdienišķās drēbēs un izskatās kā parastas sievietes, taču tādas nepavisam
nav. Viņas ir viltīgas un asinskāras un vairāk par visu uz pasaules necieš
bērnus. Galvenā ragana plāno iznīdēt ikvienu no tiem. Kāds zēns un viņa
vecmāmiņa ir apņēmības pilni izjaukt raganu ļaunos nodomus, bet tas ir
ļoti bīstami... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
The Witches. - Ziņas par autoru un ilustratoru: [6.] lpp.
Enciklopēdija bērniem / no angļu valodas tulkojusi Dace Markota ;
redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 320 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 29
cm. - Rādītāji: 310.-317. lpp. - Enciklopēdijā iekļauti zinātnes
pamatjēdzieni, ir saistoši apraksti, aizraujoši un noderīgi fakti par Zemi,
tās daudzveidīgo dabu, pasaules iedzīvotājiem un vēsturi, kosmosa
noslēpumiem. Jaunais lasītājs uzzinās, no kā sastāv Zeme, kā rodas ēnas
vai varavīksne, kādi augi un dzīvnieki sastopami tuksnesī vai džungļos,
kas viņa organismā notiek ar ēdienu un kā nasaslimt, kas ir māksla, kā
rodas mūzikas skaņas, izlasīs par dinozauru pasauli un dzīvi viduslaiku
cietoksnī, kāpēc kuģi negrimst, izlasīs par to, kā darbojas mikroviļņu
krāsns un ūdens krāns, par kosmosa stacijām un lidojumiem kosmosā. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Children's
Encyclopedia. - "Vairāk nekā 150 QR kodu, vairāk nekā 650 interneta
saišu"--Uz vāka.
Ēvreoss, Hokons. Brūne : [stāsts] / Hokons Ēvreoss ; Eivinna Tūrsētera
ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore
Daina Vilemsone. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , [2018]. - 130, [5] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Grāmata stāsta
par zēnu Rūni, kas kopā ar draugu Elni ir uzcēlis mājiņu, bet kādu dienu
trīs zēni to nojauc, un jau nākamajā naktī Rūne top par Brūni… Nu viņš
pa dienu ir Rūne, bet naktī – Brūne – supervaronis, kam ne no kā nav bail.
Un vai tad Rūne vainīgs, ka, būdams superavaronis, Brūne ir nokrāsojis
lielāko zēnu velosipēdus?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Brune. - Ziemeļvalstu Padomes bērnu un jauniešu
literatūras balva, 2014.
Ferēkena, Katlēna. Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs : stāsts
bērniem / Katlēna Ferēkena, Eva Mutona ; dizains: Lēna Depotera ;
tulkotājs: Mārtiņš Erminass. - Rīga : Madris, 2018. , ©2018. - 126, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - "Man ir deviņi gadi, un es neesmu nekas īpašs.
Jau mans vārds vien. Mani sauc Jans. Tāpat kā manu tēti. Un manu
vectēvu, un viņa tēti. Es neesmu mazs un arī liels ne. Neesmu ne resns, ne
tievs. Mani mati nav ne blondi, ne brūni. Es esmu parasts. Tik parasts, ka
pat ne noticēt. Tik parasts, ka man gribas par to skaļi kliegt! Nu reiz
pietiek. Man tas viss ir apriebies. Sākot ar rītdienu, viss mainīsies. Es
kļūšu īpašs. Tikai nedaudz pacietības!". - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Oriģinālnosaukums: Ik heet Jan en ik ben niets bijzonders. - Tulkots no
nīderlandiešu valodas.
Kārlsone, Ellena. Aukliņa, putns un es : stāsts / Ellena Kārlsone, Ēva
Lindstrema ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore
Gundega Blumberga. - Rīga : Pēteregailis, [201-]. - Rīga : Pētergailis,
[201-]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 117, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Beidzot Selma vada vasaru laukos kopā ar vecomāti un
vecotēvu.Tur nav lielas nozīmes tam, ka viņai nav nevienas labākās
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draudzenes, taču Selmā mīt putns, kas knābā, atgādinot meitenei par visu,
ko viņa neprot.Viss mainās, kad parādās Aukliņa. Viņa mazlietiņ dzīvo tā,
kā pati vēlas, un arī ne vienmēr tā, kā pieņemts. Šī vasara Selmai izvēršas
citāda nekā parasti, un putns piepeši tik stipri neknābā. Par šo stāstu
grāmatas autore un mākslinece 2013.gadā ir saņēmušas prestižo Augusta
balvu par labāko bērnu grāmatu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Snöret, fågeln och jag.
De Koks, Mihaels. Kā vecmamma vislaik samazinājās / Mihaels de
Koks, teksts, Kristīne Ārtsena, ilustrācijas ; no nēderlandiešu valodas
tulkojusi Inese Paklone ; redaktore Dina Jansone. - Rīga : Pētergailis,
2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 41 lpp. : ilustrācijas ; 24
cm. - Katrā ģimenē pienāk brīdis, kad kopīgi krustojas vairāku paaudžu
dzīvesceļi – jaunākās, vidējās un vecākās, diemžēl, pēc kāda laika vecākā
paaudze aiziet mūžībā,turpinot mūžīgo pasaules dzīvības ciklu. Bieži tieši
vecvecāku nāve bērnam ir pirmā pieredze kāda tuvinieka zaudēšanā,
skumjās un līdzjušanā.Cilvēks pasaulē ierodas maziņš un neaizsargāts,
skatot pasauli ar zīdaiņa acīm,taču turpmāk mazulis tikai augs, un kļūs
lielāks,līdz kļūs pieaudzis. Cilvēkam sasniedzot zināmu bioloģisko
vecumu, sākas neatgriezenisks, dabisks novecošanas process, kurā cilvēka
ķermenis kļūst mazāks un nosacīti uzsāk atgriešanos savā pirmatnējā
stāvoklī. Grāmatā “Kā vecmamma vislaik samazinājās” mazmeitiņa
izstāsta savas vecmammas Rozes dzīvesstāstu, kurā atklāj gan viņas
laimīgākos, gan sāpīgākos brīžus. Stāstā atklājas arī daudzas sāpīgas un
skumjas lietas, kuras saistītas ar cilvēka novecošanu, taču autora izvēlētā
vēstījuma forma to pasniedz ar bērna pasaules redzējumu, piešķirot
stāstam īpašu sirsnību un bērnišķīgu vieglumu. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Hoe oma almaar kleiner werd.
Paklone, Inese. Okeāns un tuksnesis : un kā mazā lama Atakama un
pingvīnēns Humbolts Humbolts tos neapmainīja vietām / Inese Paklone ;
redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Alise Mediņa ; dizains: Kima
Abramova. - Rīga : Pētergailis, 2018. - Rīga : Pētergailis, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 85 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - I. Paklones grāmata lasītājus aizvedīs uz Čīli, ar
kuras neparasto dabu un ģeogrāfiju iepazīstinās stāsta galvenie varoņi –
smaidīgā lama Atakama un pingvīnēns Humbolts Humbolts. Ideja par
grāmatu autorei radās pēc diviem ilgākiem ceļojumiem uz Čīli – tālo,
turpat 4000 kilometrus garo valsti, kurā sastopamas gandrīz visas
iespējamās ģeogrāfiskās zonas – augsti kalni, dažnedažādi ūdeņi, sniegi
un ledi, meži un tuksneši, zemes un cilvēku radītas bagātības. Fantāzijas
stāstā netrūkst, tomēr tur ir arī daudz dzīvē noskatītā, tur ir īsts tuksnesis
un īsts okeāns ar īstiem to iemītniekiem. Grāmatā sastopami ne vien abi
sapņotāji - mazā lama un pingvīnēns, bet arī tuksneša observatorijas,
lapsis Zorro, brāļi ķirzaki, puķu blakts, kura gaida reti atnākošo tuksneša
pavasari, inteliģentās kalmāres Skilla un Haribda un daudzi citi. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un purpursārtās
biotualetovillas ļaužu ačgārnā dzīve : Deiva Pilkija astotais episkais
romāns / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna
Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018.
- 172, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Džordžs un Herolds nespēj noticēt
savām acīm! Laika mašīna - Purpursārtā biotualetes kabīne - ir aizvedusi
viņus uz dīvainu vietu, kur skolotāji vienmēr izturas laipni, kafetērijā
pasniedz gardus ēdienus un skolas direktors Krapa kungs uzskata, ka abi
zēni ir jauki. Kaut kas nav kārtībā! Un kļūst vēl sliktāk, kad Džordža un
Herolda ļaunie dubultnieki cenšas nolaupīt zēnu mīļdzīvnieciņus pterodaktilu Krekeru un bionisko kāmi Sūlū. Džordžam un Heroldam
nākas stāties pretī saviem visgudrākajiem ienaidniekiem: VIŅIEM
PAŠIEM! Vai te varētu būt darbiņš varonīgajam Kapteinims
Apakšbiksim. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty
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Sēja, Gundega. Mana un tava Latvija / Gundega Sēja ; redaktore Marika
Taube ; Guntas Plotkas dizains ; Alises Landsbergas zīmējumi ;
fotogrāfiju autori: Māra Alševska, Ilona Ancāne, Māris Balcers [un vēl 24
fotogrāfiju autori]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 x 25 cm. - Ko tu zini
par Latviju? Tu noteikti kopā ar ģimeni atzīmē Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienu, bet varbūt nezini, kā Latvija atkal tapa
brīva. Droši vien esi dzirdējis, kuru koku dēvējam par Latvijas nacionālo
koku, bet nezini, kā radies tā vārds. Ļoti iespējams, esi peldējies jūrā, bet
brīnies, kāpēc Baltijas jūru mēdz dēvēt par Dzintarjūru. Varbūt esi
ciemojies Cēsīs, bet pat nenojaut, ka alās to apkaimē dzīvo ļoti daudz
sikspārņu. Un vai vari iedomāties, ko dara ķiploku krupis, kad tam draud
briesmas? Pasaule ir brīnumu pilna, un Latvija arī. Šodien tu esi mazais
Latvijas pilsonis, bet pavisam drīz kļūsi par mūsu valsts saimnieku.
Varbūt būsi sportists, kuģa kapteinis vai īsts gudrinieks datorlietās. Varbūt
tev piederēs liels ābeļdārzs un tu radīsi aizvien labākas ābeļu šķirnes. Kas
zina, varbūt pat tiksi ievēlēts par Latvijas prezidentu. Nekas nav
neiespējams! Lai kas tu būsi nākotnē, atceries: tavas saknes ir šeit,
brīnumu pilnajā Latvijā!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Fotogrāfiju
autori arī: Uldis Briedis, Mārtiņš Briģis, Didzis Grodzs, Eduards Groševs,
Iveta Ikale, Ilze Isaka, Dainis Jansons, Guntis Kalns, Vija Kilbloka,
Inguna Kļava-Švanka, Maruta Kusiņa, Ojārs Liedeskalniņš, Māris
Lielkalns, Dace Markota, Uldis Māters, Normunds Pitkevics, Mārtiņš
Plotka, Mārtiņš Plūme, Normunds Smaļinskis, Gunta Šustere, Marika
Taube, Aigars Truhins, Igors Vārpa, Velga Vītola. . - Izdevumā
izmantotas fotogrāfijas no Apgāda Zvaigzne ABC un Nacionālo bruņoto
spēku arhīva, latviešu strēlnieku virsnieka Rūdolfa Klinsona fotoalbuma,
Latvijas Kara muzeja un Turaidas muzejrezervāta krājuma.
Tuma, Tomas. Pasaules atlants : izpētīsim pasauli septiņās atlokāmās
kartēs / text and illustrations Tomáš Tůma ; tulkojusi Evita Kāle ;
redaktore Iveta Štauere. - Rīga : Pētergailis, [2018]. , [2018]. - 1 atlants
([6] atlokāmas dubultlp.) : krāsainas ilustrācijas, krāsainas kartes ; 27 cm.
- Ļoti krāšņs pasaules atlants ar septiņām atlokāmām kartēm, kuras
iepazīstina ar katra kontinenta raksturīgākajām iezīmēm. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: World Atlas. - Tulkojums no
angļu valodas.
Tuma, Tomas. Dzīvnieku atlants : krāsainā dzīvnieku pasaule septiņās
atlokāmās kartēs / text and illustrations Tomáš Tůma ; tulkojusi Evita
Kāle ; redaktore Iveta Štauere. - Rīga : Pētergailis, [2018]. , [2018]. - 1
atlants ([6] atlokāmas dubultlp.) : krāsainas ilustrācijas, krāsainas kartes ;
27 cm. - Dzīvnieku atlants iepazīstina ar interesantākajiem dzīvniekiem no
visiem septiņiem kontinentiem. Septiņas atlokāmas kartes, kas attēlo
atsevišķus kontinentus un kas papildinātas ar trīspadsmit bukletiem,
iepazīstina ar apmēram 200 interesantākajiem dzīvniekiem no visas
pasaules. Atlantam izvēlēti katra kontinenta tipiskākie pārstāvji. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Animal Atlas.
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un negaisa ragana : stāsts /
Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā
konsultante Ildze Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 66, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Laidies
jaunos piedzīvojumos kopā ar mazo pūķi Kokosriekstu! Pūķu salā
sākusies ilgi gaidītā vasara, spīd saulīte, un Kokosrieksts ar draugiem
vaļojas pludmalē. Taču viņu prieki nav ilgi, jo atlido negaisa ragana Gula,
nesdama līdzi lietu, krusu un viesuļus. Neviens neuzdrošinās stāties viņai
pretī - izņemot Kokosriekstu. Viņš taču neļaus vecajai raganai sagandēt
vasaru!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Der
kleine
drache
kokosnuss
und
die
Wetterhexe.
[7.] grāmata.
Андерсен, Х.-К. Лучшие сказки / перевод с датского А.Ганзен. -
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Москва : РОСМЭН, 2017. - 125, [3] с. : ил. - (Все лучшие сказки). Для младшего школьного возраста.
Успенский, Э. Дядя Фёдор, пёс и кот и другие истории о
Простоквашино : рассказы / Эдуард Успенский. - Москва : АСТ,
2018. - 317, [3] с. : ил. - (Дошкольное чтение). (Малыш). - Для
младшего школьного возраста.
Drūrija, Kerija. Septītā kamera / Kerija Drūrija ; no angļu valodas
tulkojis Allens Pempers ; literārā konsultante Ilze Jansone ; mākslinieks
Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 365, [2] lpp. - Jaunās
britu rakstnieces Kerijas Drūrijas romāns aizved mūs visnotaļ netālā
nākotnē – pasaulē, kurā slepkavībā apsūdzēto likteņus izlemj nevis tiesa,
bet publika. Atšķirībā no senās Romas, kur gladiatoru cīņu skatītāji
balsoja, paceļot vai nolaižot īkšķus, televīzijas visvarenības laikmetā
iznākumu nosaka telefonbalsojums. Ja skatītāji lemj, ka apsūdzētais ir
nevainīgs, viņu atbrīvo, ja ne – viņu gaida elektriskais krēsls. Spriedumu
gaidot, septiņās dienās apsūdzētie pārceļas no kameras uz kameru, tās
kļūst arvien mazākas, līdz septītajā dienā septītajā kamerā skan liktenīgais
spriedums. Sešpadsmitgadīgā Marta atzinusies slavena cilvēka slepkavībā.
Bet vai tiešām nogalināja viņa? Un ja nu meitene tikai uzņemas cita
vainu? Varbūt viņa vēlas upurēties, lai parādītu, cik netaisna un brutāla ir
šāda “tiesu” sistēma? Bet varbūt viņa cenšas kādu paglābt… “Septītā
kamera” ir aizkustinošs, pārdomas izraisošs stāsts par liktenīgu mīlestību,
atbildību, draudzību un ticību labā uzvarai. - Oriģ. nos.: Cell 7.
Leonarda, M. G. Vaboļpuika : [detektīvstāsts] : triloģijas 1.grāmata /
M.G. Leonarda ; no angļu valodas tulkojušas: Dr.phil. Ieva Kolmane,
Dr.philol. Renāte Kārkliņa ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore
Māra Kalve ; [ilustrācijas]: Júlia Sardà. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - Rīga
: Pētergailis, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 335 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Entomologa vārdnīca: 323.-329. lpp. . - Ziņas par
autori: 333.-335. lpp. - “Vaboļpuikas” stāsts sākas ar to, ka no Londonas
Dabas vēstures muzeja vaboļu krātuves telpas noslēpumaini pazudis
muzeja zinātnes nodaļas vadītājs Bartolomejs Ketls, Dārka tēvs. Izgaisis
no aizslēgtas telpas! Dārks ir spiests pārcelties pie ekscentriskā tēvoča –
arheologa Makša, un atklāj, ka blakus dzīvoklī mitinās divi kašķīgi vīreļi
un milzīgs daudzums vaboļu. Drīz atklājas, ka vaboles ir pavisam
neparastas. Tās ir neticami saprātīgas retu sugu vaboles un viena no tām
kļūst par Dārka draugu. Bet kāds sakars vabolēm ar tēva nozušanu un
nežēlīgo Lukrēciju Kateri, kura modes aksesuāru izgatavošanā izmanto
cietspārņus? Tas atklāsies, ja Dārks un viņa draugi būs pietiekami
drosmīgi, lai turpinātu meklēšanu!. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Beetle
Boy. - Lielbritānijas literatūras balvas, tostarp CILIP Carnegie medaļa un
UKLA balva, kā arī prestižā "Branford Boase Award 2017" balva, kas ik
gadu tiek piešķirta izcilam jaunajam autoram par daudzsološāko bērnu
grāmatu. - Triloģijas 1.grāmata - "Vaboļpuika", 2.grāmata - "Vaboļu
karaliene", 3.grāmata - "Vaboļu kauja". . - Lasītāju ērtībām grāmatas
beigās ir īsa entomologa vārdnīca, kas palīdzēs orientēties vaboļu un
kukaiņu nosaukumos.
Valjamss, Deivids. Pasaulē briesmīgākie bērni : desmit satriecoši
nejaucību stāsti / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu
valodas tulkojusi Antra Muižniece-Stakāne ; redaktore Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. 259, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Vai esat gatavi iepazīt pasaules
briesmīgākos bērnus? Sanāciet, sanāciet! Te būs pieci pretīgākie puikas un
pieci šaušalīgākie skuķi! Dīvāna Diāna – teļļuka superfane, kas tik ļoti
pielipusi dīvānam, ka tie abi pamazām kļūst par vienu veselu! Vai Siekalu
Silvis – puika, kurš savu siekalu dēļ iedzīvojās pamatīgā ķezā skolas
ekskursijas laikā. Un neaizmirsīsim arī Pinkšķi Paulīni – bļaustīgu lielo
māsu ar nejauku ieradumu mānīties vienā laidā!. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: The World's Worst Children.
Čainani, Somans. Labā un Ļaunā skola : fantāzijas romāns jauniešiem /
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Somans Čainani ; Jakopo Bruno ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 544 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Sofija un Agata ir labākās draudzenes, vismaz tā var uzskatīt, kaut gan –
citu draudzeņu jau viņām nemaz nav. Gavaldonas ciemata skaistākā
meitene Sofija vienmēr ir sapņojusi, ka noteikti nonāks burvju un pasaku
pasaulē. Viņa ar savām sārtajām kleitām, kristāla kurpītēm un uzcītību
labajos darbos ir pārliecināta, ka Labā skolā saņems tikai teicamas atzīmes
un pabeigs to kā pasakgrāmatu princese. Turpretī Agata ar viņas neglīto
izskatu un neslēpto nepatiku pret pasakām ar laimīgām beigām šķiet
vispiemērotākā kandidāte Ļaunā skolai. Jo šī noslēpumainā Labā un
Ļaunā skola ir mācību iestāde, kurā pusaudži apgūst prasmi kļūt vai nu
par pasaku varoņiem un princesēm, vai arī par briesmoņiem un
ļaundariem. Kad nenotveramais Skolas Direktors, kuram pretī stājas teju
visi ciemata iedzīvotāji, meitenes ierauj Bezgalīgajos Mežos, viņas
atgūstas katra savā Skolā. Taču abu likteņi izrādās samainīti, bet
draudzenes drīz vien ir spiestas saprast, ka vienīgais veids, kā tikt prom no
pasakas, ir... to izdzīvot. Tikai – Sofija un Agatai nekad īsti neizdodas
vienoties, tāpēc viņu attiecības sāk dramatiski mainīties. - 4.-6. klase. Oriģinālnosaukums:
The
School
for
Good
and
Evil.
1. Labā un Ļaunā skola.
Meijere, Merisa. Mēness hronikas : romāns / Merisa Meijere ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 461, [1]
lpp. ; 21 cm. - Zemi no jauna ir pāršalkuši draudi no Mēness karalistes.
Sindera, kura pēc balles prinča Kaja pilī ir nonākusi cietumā, cenšas
izlauzties brīvībā. Pat ja tas izdosies, viņa kļūs par meklētāko bēgli
Sadraudzībā... Otrā pasaules malā ir pazudusi Skārletas Benuā
vecmāmiņa. Skārleta, dodoties viņu meklēt, sastop noslēpumainu ielu
cīkstoni Vilku, kurš, iespējams, varētu viņai palīdzēt. Meitene negrib
uzticēties svešiniekam, tomēr Skārletu kaut kas piesaista jauneklī...
Atšķetinājuši vienu noslēpumu, Skārleta un Vilks saskaras ar nākamo
mirklī, kad sastop Sinderu. Kopā viņiem ir jāapsteidz nežēlīgā Mēness
karaliene Levana, kura darīs visu, lai pievilcīgais princis Kajs kļūtu par
viņas vīru, karali un... gūstekni. - Oriģinālnosaukums: The Lunar
Chronicles.
Scarlet.
2. grāmata. Skārleta.
Nivena, Dženifera. Mūsu spožās dienas : romāns / Dženifera Nivena ; no
angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Gunta Šustere ;
vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga :
A/s "Poligrāfists". , 2018. - 398, [1] lpp. - Grāmata "Mūsu spožās dienas"
ir aizkustinošs mīlas stāsts par puisi, vārdā Finčs, un meiteni, vārdā
Violeta. Teodoru Finču fascinē nāve. Katru dienu viņš prāto, kā varētu
nomirt, tomēr katru dienu viņš arī meklē – un viņam izdodas atrast – kaut
ko, kas turētu viņu šeit, pie dzīvības un nomodā. Violeta Mārkija dzīvo
nākotnei, skaitīdama dienas līdz izlaidumam, kad varēs aizbēgt no mazās
Indiānas pilsēteles un smeldzošajām skumjām par māsas nāvi... Oriģinālnosaukums: All the Bright Places.
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ;
sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 292 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 4.-6. klase. Oriģinālnosaukums: Dork Diaries. Tales from a Not-So-Perfect Pet Sitter.
10. Ne pārāk perfektas suņu aukles stāsti.
Vesta, Keisija. P.S. Tu man patīc : romāns / Keisija Vesta ; no angļu
valodas tulkojusi Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. Rīga : BaibaBooks, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : BaibaBooks,
2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 245, [2] lpp. ; 21 cm. Lilija ir nelabojama sapņotāja, un viņai līdz ģībonim riebjas ķīmija…
Viņa ir nedaudz kautrīga un apveltīta radošiem talantiem. Prot šūt un sacer
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dziesmas. Un vēl viņai ir neparasta gaume un, viņasprāt, visšausmīgākie
mati uz pasaules. Jā, un pilnīgi traka ģimene! Lilijas sapņotājas gars
garlaicīgās ķīmijas stundas padara divtik neinteresantas. Taču tad notiek
brīnums – sākums tam ir ar zīmuli uz sola ķīmijas kabinetā uzrakstīta
Lilijas mīļākās dziesmas rinda. Šo dziesmu zina tikai nedaudzi, jo tā nav
populāra. Nākamajā dienā kāds ir uzrakstījis nākamo dziesmas rindiņu un
ziņu viņai! Drīz vien Lilija ar anonīmo domubiedru sāk apmainīties
vēstulēm – viņi dalās noslēpumos, iesaka viens otram grupas un sāk
uzticēties. Lilija jūt, ka viņas sirds jau pieder nezināmajam rakstītājam, lai
gan prāts vēl pretojas… Kas viņš ir? Lilija cenšas atklāt noslēpumu un
atklāj, ka sirdslietas ne vienmēr ir saprotamas…. - Oriģinālnosaukums:
P.S. I Like You.
Кинни, Джефф. Дневник слабака : [роман с карикатурами] / Джефф
Кинни ; пер. с англ. Ю. Карпухиной. - Москва : АСТ, 2017. - 223, [1]
с. : ил. - 4.-6.kl. . - 12+. - Ориг. назв.: Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy
Kid.
Dog
Days.
4. Собачья жизнь.
Макманус, Карен М. Один из нас лжет : роман / Карен М.
Макманус ; пер. с англ. М.Б.Левина. - Москва : АСТ, 2018. - 320 с. (MustRead - Прочесть всем!). - Строгий учитель в наказание оставил
пятерых старшеклассников в классе после уроков, но только четверо
вышли оттуда живыми. Пятый, Саймон, – школьный изгой, жестоко
мстивший своим обидчикам в Интернете, раскрывая их самые
неприглядные секреты, – был найден мертвым. Полиция не
сомневается в том, что это убийство. Под подозрение попадают все,
ведь у каждого есть что скрывать.Но кто из четверых юношей и
девушек – убийца?Бронвин – круглая отличница, поступающая в
Лигу плюща?Эдди – первая красавица школы, блондинка из рекламы
шампуня?Нейт – юный преступник, находящийся на испытательном
сроке?Купер – восходящая звезда бейсбола с лицом и фигурой
Капитана Америки, кумир девушек?У каждого из них были свои
причины избавиться от Саймона. Но кто же пошел на преступление?.
- 16+. - Oriģ. nos.: One of Us is Lying.
Rihtere, Juta. Tur aiz stacijas ir jūra : [stāsts] / Juta Rihtere ; no vācu
valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Raita Saleniece ;
mākslinieks Mārtiņš Zutis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 75, [4] lpp. ; 21 cm. - Devītniekam ir
sapnis: viņš vēlas uz jūru, kur ir silts un kur aug citroni. Bez naudas tālu
nevar tikt, viņam paskaidro klaidonis Kosmoss, ar kuru mazais zēns ir
sadraudzējies. Viņi kopā mēģina sagādāt naudu ceļojumam. Taču
vienīgais, ko Devītnieks varētu pārdot, ir viņa sargeņģelis. Bet tos taču
neatdod citiem, vai ne?. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Hinter dem
Bahnhof liegt das Meer.
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs : Dannai / Henriks Tamms ; no zviedru
valodas tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Daina Grūbe ; mākslinieciskā
redaktore Gunta Plotka ; vāka dizainu adaptējusi Sanita Romančuka. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 155, [4] lpp. - Ar nepacietību gaidītā
ceturtā grāmata par drošsirdīgo kaķi Timiju un viņa draugiem beidzot ir
klāt! Nindzja Timijs un Floresa pie pamestās koncertzāles pamana zagli
un cenšas to aizturēt, taču miglā viņu priekšās pēkšņi parādās kāda
noslēpumaina sieviete. Kā izrādās, tā ir bīstamā Raksina – visvarens
mūzikas gars. Bet kāpēc viņa ieradusies un ko vēlas no Timija?. - 4.-6.kl. Oriģ. nos.: Ninja Timmy och de forlorade sangernas kammare.
4.grāmata. Nindzja Timijs un zudušo dziesmu kambaris.
Naneti, Andžela. Mans vectēvs bija ķiršu koks / Andžela Naneti ; no
itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Krišs Salmanis ; literārā
konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 126, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Pilsētas zēnam Tonīno ir četri vecvecāki - vieni dzīvo kaimiņos, un tiem
vairāk rūp suns, nevis mazdēls, savukārt mammas vecāki dzīvo laukos.
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Vectētiņš Otaviāno un vecāmamma Teodolinda ir sirsnīgi ļaudis, viņu
māja un dārzs ir Tonīno laimes zeme, tur var kāpt lielajā ķirsī, jāt uz zoss
un brokastīs dabūt gogelmogeli. Kad pilsētas priekšnieki grib dārzu
atņemt un ķirsi nozāģēt, lai būvētu jaunu ceļu, zēns apņemas to nepieļaut.
- 4.-6.klase. - Oriģinālnosaukums: Mio nonno era un ciliegio.
Penaks, Daniels. Feja ar karabīni : romāns / Daniels Penaks ; no franču
valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; mākslinieks Gatis Šļūka ; vāka
noformētājs Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2017. , 2017. - 292, [1]
lpp. - Tā darbība norisinās Parīzē, reālā kvartālā - Belvilā. Detektīvromānā
attēlota izmeklēšana, kas noved pie visnotaļ negaidīta risinājuma.
Grēkāzis, Benžamēns Malosēns, kuram maksā par to, ka viņš uzņemas
citu kļūdas, šoreiz strādā izdevniecībā. Viņš ir kolosāls grēkāzis, kuram
piemīt brīnišķīgs talants atrasties neīstajā vietā un neīstajā laikā... Oriģinālnosaukums: La fée carabine. - Otrais romāns ciklā par Malosēnu
ģimeni.
Hamilla, Kristīne. Vislabākās zāles : romāns / Kristīne Hamilla ; no
angļu valodas tulkojusi Māra Cielēna ; Raula Liepiņa mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. , ©2018. - 147, [5] lpp. ; 22 cm.
- Filipam Raitam ir divpadsmit gadi, komiķa talants un... daudz dzīves
grūtību. Skolā viņam pāri dara Jetijs, liels, stiprs un nekaunīgs puisis.
Gaišmatainā Dieviete Lūsija, kurā Filips ir iemīlējies, tikai smejas par
viņu. Turklāt ar zēna māti, kura viena audzina dēlu, notiek kaut kas pilnīgi
nesaprotams. Paiet krietns laiks, līdz mamma saņemas un Filipam izstāsta
patiesību: viņai ir vēzis. Krūts vēzis. Krūts!!! vēzis. Kā lai Filips tiek ar
visu galā?. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Best Medicine.
Hegartijs, Šeins. Tumšmute / Šeins Hegartijs ; no angļu valodas
tulkojusi Evita Bekmane ; redaktore Anete Caune ; mākslinieks James de
la Rue. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. 358, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - VIŅI TUVOJAS Leģendas (kuras
pelnīti dēvē arī par šausminošiem briesmoņiem) plāno iebrukt Tumšmutes
ciemā un vēlāk iekarot visu pasauli. Bet panikai nav iemesla! Pēdējais
leģendu mednieks, vārdā Fins, jau dodas glābšanas misijā. Finam ir
divpadsmit gadu, viņš mīl dzīvniekus un diez ko labi nepārvalda cīņas
mākslas (kaut gan ļoti cenšas), bet labi nodomi taču varētu palīdzēt
uzvarēt mīnotauru, vai ne? Hmm. Varbūt tomēr panikai IR iemesls. - 4.6.kl.
Oriģinālnosaukums:
Darkmouth.
1.
Parvela, Timo. Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis
Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore
Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 112 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Zemeslode ir
pārapdzīvota, un dabas resursi izsīkst. Trīspadsmit gadus vecais Ari
rūpējas par jaunāko brāli Joni, kas saslimis ar kādu retu slimību. Zēni
kopā spēlē jauno, sarežģīto datorspēli Kepler62, kuru tikai retajam
izdodas pabeigt. Neviens nezina, kas gaida tos, kuri tiks galā arī ar pēdējo
līmeni. Vai Kepler62 ir tikai spēle? Lai to uzzinātu, jāmetas pārgalvīgā
piedzīvojumā...
4.-6.kl.
Oriģinālnosaukums:
Kepler62.
Pirmā grāmata. Ielūgums.
Simuka, Salla. Sirdsmāsas : Piedzīvojums citā pasaulē / Salla Simuka ;
Saku Heinenena ilustrācijas ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ;
redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s Poligrāfists). Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 175, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Sniegs turpina snigt. Spelgonis pieņemas spēkā, un
pasaule draud noslīkt kupenās. Vienpadsmitgadīgā Alīsa izkrīt cauri
sniegam un nokļūst citā zemē - Māsienā. Šajā zemē atrodas brīnumains
dārzs, kurā dzīvo vējlaumiņas, vaicātājpuķes, sapņaudēji. Un kādā kokā
šūpojas meitene Meri. Alīsa visu mūžu ilgojusies pēc labākās draudzenes,
un beidzot viņas sapnis piepildās. Alīsai un Meri jāizbeidz mūžīgā ziema
savā pasaulē. Taču Alīsa nokļūst vēl grūtāka uzdevuma priekšā, kad, Meri
viņu draudzību ir aizmirsusi... - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Sisarla.
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Āreleida, Kai. Pilsētu dedzināšana : romāns / Kai Āreleida ; no igauņu
valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Induļa Matisona vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā
redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - Rīga : Lauku Avīze,
[2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 333, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - XX gadsimta 50. un 60. gadu Tartu. Nodegusi
pilsēta, sadegušas dzīves. Maza meitene, kas skatās pa atslēgas
caurumiem. Vēlu rudenī ierodoties vasarnīcā, Tīna atklāj, ka viņas
prombūtnes laikā māja ir apzagta un līdz ar aiznestajām lietām nozudis arī
tēva portrets. Tukšā vieta pie sienas atsauc atmiņā bērnību un pēckara
gadu Tartu, kur starp krāsmatām par zudušajiem neatkarības gadiem
atgādināja studentu korporācijas lepnā ēka, bet ar komunālā dzīvokļa
ikdienu konstatēja Vunderliha kundzes brīnumainie stāsti. Pieaugušo
attiecības un lēmumi meitenes dzīvē ievieš pārmaiņas, kas atstāj pēdas
visā viņas turpmākajā dzīvē. Tikai pieaugusi Tīna saprot, ka no atmiņām
nav iespējams aizbēgt. Katram noslēpumam vismaz reizi vajadzīgs kāds,
kas to uzklausa. - Oriģinālnosaukums: Linnade põletamine.
Tungala, Lēlo. Biedrs bērns : triloģija : biogrāfisks romāns : vēl viens
stāsts par laimīgu bērnību / Lēlo Tungala ; no igauņu valodas tulkojis
Guntars Godiņš ; redaktore Inese Zandere ; vāka ilustrācija: Reinis
Pētersons ; dizains: Ivs Zenne. - [Rīga] : liels un mazs, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 231, [1] lpp. : portreti ; 22 cm. - Romāns,
kuras darbība notiek pēckara gados padomju Igaunijā, uzrakstīta no mazas
meitenes skatapunkta un atklāj sarežģītās izjūtas un ikdienu, kad varas
iestādes apcietina un aizved viņas māti. Mazā Lēlo cenšas būt labs bērns,
jo tic, ka tad mamma pie viņas atgriezīsies. - Oriģinālnosaukums:
Seltsimees laps. - “Biedrs bērns un lielie cilvēki” ir pirmā no Lēlo
Tungalas triloģijas “Biedrs bērns” grāmatām. 2018. gadā pēc triloģijas
motīviem uzņemta režisores Monikas Sīmetsas (Moonika Siimets)
spēlfilma, kas iekļauta Igaunijas simtgades filmu programmā.
[1]. grāmata. Biedrs bērns un lielie cilvēki.
Потоцкая, Марина. Лимонадная корова и другие истории :
рассказы / Марина Потоцкая. - Москва : АСТ, 2018. - 285, [3] с. : ил. (Весёлые истории). (Малыш). - 4. - 6. klase.
Bankovskis, Pauls. Kur pazuda saimnieks? : stāsti par mūsu vēsturi /
Pauls Bankovskis ; autora ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere ; dizains:
Ūna Laukmane. - Rīga : Liels un mazs, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). [Rīga] : liels un mazs, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Rakstniekam Paulam Bankovskim
ienāca prātā uzdot jautājumu "Kur pazuda saimnieks", un tapa trīspadsmit
krājumā apkopotie stāsti, kuros 20. gadsimta dramatiskie Latvijas vēstures
notikumi un mūsdienu pasaules izaicinājumi skatīti dzīvnieku acīm. Tieši
zvēru, putnu un kukaiņu vērojošais un dažkārt nesaprašanas pilnais
skatiens cilvēka traģisko likteni ļauj ieraudzīt īpaši spilgtā gaismā.
Krājumā iekļautais stāsts "Pērlīte" 2014. gadā tika apbalvots ar Prozas
lasījumu galveno balvu. - 4.-6.kl. - Friča Bārdas dzejolis "Maza cilvēka
vakara
lūgšana"-[7.]
lpp.
Saturs: Mū, mū, Mūsa ; Resnais ; Suņi, ne radi ; Bonzas ; Maestro ;
Jaunie cilvēki ; Pērlīte ; Trīs vēlēšanās ; Melnais Ansis ; Cūka tāda ; Vēža
zvaigznājs ; Kosmoss ; Savā vaļā. Suņa dzīve.
Dimsone, Maritana. Rozā kvarca brālība : romāns / Maritana Dimsone ;
redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2018. , ©2018. - 293, [1] lpp. ; 22 cm. - Šis ir jau trešais romāns
bērniem un jauniešiem par gudriem, aizrautīgiem un, protams,
pārgalvīgiem un traku ideju spārnotiem draugiem Jāni, Izabellu un
Robertu, kuriem ir iespēja pētīt ne tikai mūsu, Virszemes, pasauli, bet arī
citas - kur nokļūt ļauj dvīņu Izas un Roberta neparastā ģimene, kura kopj
un sargā tautas senās zintis. Jānis, Izabella un Roberts vasaras brīvlaiku
nolemj pavadīt, uzsākot mācības Augsto zinšu skolā, taču Zemzemē un
Virszemē tikām sācies paliels tracis - visi burvji, raganas un pat parasti
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ziņkāroti ļautiņi alkatīgi dzen pēdas nozagtajām melno zinšu grāmatām.
Trim draugiem ir nojausma, kur tās patiesībā meklējamas, un viņi
apņēmīgi dodas bīstamā pārgājienā. Tomēr atrast ļaunās grāmatas ir tikai
puse bēdas - tās arī jāspēj nosargāt un nogādāt Viedo padomei, un tas
nebūt nav viegli paveicams uzdevums, jo kāds svešinieks melnā apmetnī
ar miroņgalvu uz muguras visu laiku izrādās viņiem soli priekšā... - 7.9.kl.
3. grāmata. Miroņgalvas noslēpums.
Dreiže, Laura. Tā runāja Zosu māte : romāns / Laura Dreiže ; Artūra
Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 589, [1] lpp. ;
21 cm. - Bibliogrāfija: 588.-[590.] lpp. - Lauras Dreižes jaunākā romāna
lappusēs sastopas mūsdienu pasaule un senu ķeltu leģendu atbalsis –
mītiskas būtnes, dievi un raganas, durvju rokturis, kurš citē Šekspīru, un
mazliet sociopātiska enciklopēdija. Kendijas un Korbina ceļi krustojas
mazpilsētas kafejnīcā, aizsākot neizskaidrojamu notikumu virkni. Ārēji
necilā mazpilsētā saplūst dažādu realitāšu robežas, kur savstarpējos
rēķinus kārto dievi, burvji, raganas un citas mītiskas būtnes. Kendijai un
Korbinam ir jāsaprot, kā vērst notikušo par labu, pirms ar pasauli noticis
kas neatgriezenisks...
Kļavis, Aivars. Ceļš uz nezināmo zemi : triloģija : romāns pusaudžiem /
Aivars Kļavis ; Emīla Mozgas ilustrācijas ; vāka mākslinieks Toms Lūsis ;
redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskā redaktore Māra Alševska. - Rīga
: Zvaigzne ABC, [2018]. - 287 lpp. : ilustrācijas. - Iecerētā triloģija stāsta
par pašu senāko mūsu zemes vēsturi laikposmā pirms vairākiem
tūkstošiem gadu, kad vēl tikai veidojās mūsdienu civilizācijas un kultūras
– proti, laiku, no kura nav saglabājušās nekādas rakstiskas liecības un
vienīgās zināmās norādes dod arheoloģiskie atradumi un zinātnieku
atklājumi. Triloģiju rakstnieks paredzējis jauniešiem, tāpēc par šo vēstures
miglā tīto periodu raksta viegli uztveramā stilā, kas bagāts dažādām
intriģējošām detaļām. “Melnā akmens” tekstā paralēli vijas pat ne viens,
bet veseli divi elpu aizraujošs piedzīvojumu sižeta pavedieni; viens no
tiem risinās senajā pagātnē, otrs – mūsdienās. - 7.-9. klase.
1. grāmata. Melnais akmens.
Manfelde, Andra. Kurš no mums lidos? : [stāsts] / Andra Manfelde,
teksts un ilustrācijas ; literārā redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks
Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. , ©2017. - 158, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Karostas nomalē pie jūras dzīvo trīs bērni - Fēliksa,
Dodō un Ķī. Kādā pavasara rītā uzrodas tik bieza migla, ka pat pirkstu
gali nav ieraugāmi. Kad biezā dūmaka izklīst, viņu skaistākās ēkas —
Katedrāles — vairs nav. Bērni dodas to meklēt un atrod trīs
brīnumstikliņus. Caur tiem var redzēt ļoti dīvainas lietas. Ceļā viņiem
jāsastop gan Skumju Princese, gan Dusmu Dāma, jābrīnās par
Tukšrosības Kundzīti un jābēg no Spēļu Spokiem. Tilta Putns viņus
izglābj, tomēr, lai uzzinātu, kurš no mums lidos, jālasa viss stāsts!. - 4.-6.
klase.

