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ROBLOX labākās cīņu spēles : vairāk nekā 40 lielisku spēļu / teksts:
Alex Wiltshire ; redaktors Craig Jelley ; mākslinieciskais
noformējums: John Stuckey, Ian Pollard ; ilustrācijas: Matt Burgess,
John Stuckey, Ryan Marsh ; redaktore Antra Jansone ; tulkojusi Diāna
Alksne. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. - ES. , ©2019. - 96 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - (Spēļu ceļvedis / Roblox ; 3). - Šī grāmata sniegs
noderīgus ieteikumus veiksmīgam skrējienam pa gigantiskām šķēršļu
joslām un futūristiskam karagājienam, bēguļošanai no bīstamām
bumbām, cīņai ar zombiju armiju un vēl daudz kam citam. Ceļvedī ir
iekļauti vērtīgi padomi un intervijas ar spēļu veidotājiem, tāpēc tas būs
neaizstājams ierocis ikviena robloksieša arsenālā! Pretinieki pat
nenojautīs, kas viņus gaida!. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Roblox:
Top Battle Games. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas,
saturs un spēļu nosaukumi angļu valodā. - "Spēļu ceļvedis 3. Trešais
izdevums" -- uz pirmā grāmatas vāka.
Vertē, Valentīns. Vai tiešām? / Valentīns Vertē ; redaktors Guntis
Kalns. ; no franču valodas tulkojusiDace Markota. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - 108, [4] lpp. + ilustrācijas. - (Kāpēcīša enciklopēdija).
(Kāpēcītis mācās). - Šajā grāmatā apkopotas atbildes uz vairāk nekā
200 jautājumiem, kas sniedz pārsteidzošu informāciju par mūsu
ikdienu un pasauli ap to. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
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Knopkena, Santa. Zvaigznītes stāsts / Santa Knopkena ; autores
ilustrācijas. - [Saldus novads] : [Autorizdevums], 2019. , ©2019. - 25
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - Blakus lielai, skaistai
zvaigznei, kas jau tūkstošiem gadu bija spīdējusi pie debesīm un
daudz savā dzīvē redzējusi, iemirdzējās maza, spoža zvaigznīte.
Abas zvaigzītes sarunājas, un Lielā Zvaigzne pastāsta Mazajai
Zvaigznītei par kādu sena pravietojuma piepildījumu... - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
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Makleins, Džeimss. Ko darīt, kad nav ko darīt? : grāmata pret
garlaicību / Džeimss Makleins, Sāra Halla un Lēra Braiena ;
ilustrējuši: Džeikobs Souva, Elija O'Šē, Kails Rīds un Braionija Meja
Smita ; Stīvena Monkrifa, Keitijas Vebas, Melisas Gandi un Sāras
Vinses dizains ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktores:
Indra Putre un Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. , ©2019.
- 128 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Kāpēc viedierīces jaunatnei šķiet tik
pievilcīgas? Ikviens pateiks – tās aizdzen garlaicību! Kā "atlīmēt"
bērnu no televizora un pusaudzi no viedtālruņa? Tikai piedāvājot vietā
kaut ko gana aizraujošu, kas spēs aizdzīt garlaicību. Grāmatas autori
ziņo, ka beidzot ir izgudrotas zāles pret garlaicību. Vai tā būtu lietaina
pēcpusdiena vai gara vasaras diena, vai esot vienatnē vai kopā ar
draugiem, tev nekad nebūs garlaicīgi, ja ielūkosies šajā garlaicības
aizdzīšanas grāmatā. Pat pieaugušais atradīs sev veidus, kā izvēdināt
galvu pēc garas darbdienas vai izklaidēt draugus viesībās. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: Never Get Bored Book.
Bērziņš, Spodris, 1969-. Krisburgas puorsakas / sastādīja Spodris
Bērziņš ; ilustrēja Tatjana Tkačova ; priekšvārda autors Juris Urtāns. [Krustpils novads] : [Spodris Bērziņš], 2019. , 2019. - 228 lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - Grāmatā apkopotas Latviešu folkloras krātuvē
un periodikā pieejamās, Krustpils novadā laika gaitā ievāktās pasakas,
teikas, spoku stāsti un nostāsti. Veicot ievākto materiālu apstrādi,
iespēju robežās saglabāta teicēja valoda. Tekstu Atašienes latgaļu un
Krustpils sēļu izloksnēm pielāgoja Latvijas folkloras krātuves pētniece
Beatrise Reidzāne, pārējo materiālu rediģēja Brāļu Skrindu Atašienes
vidusskolas skolotāja Ināra Mihailoviča. - Teksts latviešu un latgaliešu
rakstu
valodā,
kā
arī
sēļu
izloksnē.
Saturā: PASAKAS. Dzīvnieku pasakas ; Brīnumu pasakas ; Joku
pasakas. TEIKAS. Izcelšanās teikas ; Vēsturiskās teikas. SPOKU
STĀSTI ; NOSTĀSTI.
Spoku un garu atlants / teksts: Petra Bartikova, Štepanka Sekaninova,
Katarina Belejova ; ilustrācijas: Patrik Antczak ; literārā redaktore
Inga Karlsberga ; tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2019. , 2019. - 87 lpp. - Spoki un dažādi gari ir bijuši un būs vienmēr,
par to varam būt droši. Vai gribi uzzināt, kādi īsti viņi ir Eiropā, Āzijā
un pārējos kontinentos? Tad izlasi "Spoku un garu atlantu"! Šīs
grāmatas septiņās lielformāta kartēs ir norādīts, kuras no šīm būtnēm
ir bīstamas un kuras – maigas kā jēriņi. Uzzināsi arī, ko no tām var
sagaidīt un kā aizstāvēties, ja gadās ar kādu no tām saskrieties uz
šauras takas. Iepazīsti visu kontinentu spokus, lai no tiem vairs nav
jābaidās!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
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Ādamsone, Dzintra. Dziedam, smejam, dejojam [notis] : dziesmas un
rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Dzintra
Ādamsone ; vāka dizains Jānis Liepiņš. - Rīga : RaKa, 2019. - Rīga :
Izdevniecība RaKa, SIA. , 2019. - 92 lpp. - Krājumā apkopotas autores
radītās dziesmas, vingrinājumi, rotaļas un dejas, kas piemērotas
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Dziesmas iepazīstina
bērnus ar apkārtējo pasauli, rosina vērot to, pārdomāt savu rīcību. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Tās var sakārtot arī bērniem
interesantā muzikālā uzvedumā, izmantot svētkos, kā apsveikumu
tuvākajiem. Melodijas nav grūtas, tāpēc dziedātājiem ar labi attīstītu
dzirdi var pievienoties bērni, kuriem dziedāšana prasa lielāku piepūli.
Krājums noderēs ikvienam pedagogam, kas vēlas bagātināt mūzikas
stundas. Krājumā var atrast arī dziesmas ģimenes svētkiem un mājas
muzicēšanai.
Saturā: DZIEMSAS: Vai redzi? ; Veru vārtus ; Ja es būtu ; Manu
mīļo māmulīt ; Dziesmiņa māmiņai ; Mana māmiņa ; Paldies
vecmāmiņai ; Mīļā vecmāmiņa ; Aiju dziesmiņa ; Smaids ; Saules
zaķēns ; Saulītes meklējumos ; Saulītes modināšana ; Pumpuriņš ; Nāc
nākdama, Liela diena ; Putniņš ; Skudriņa ; Blusa ; Kukaini, ragaini ;
Gliemezis ; Kurmis ; Darbīgais ezis ; Zvēriņi sēž rindiņā ; Dzeltenā,
zaļā, sarkanā ; Putriņa ; Uguntiņas ; Uzvaras dziesma ; Sportistu
draudzības dziesma ; Vasara, kur steidz? ; Sveicam jūs ; Pirmais
septembris ; Brālis, māsa iet uz skolu ; Lietus prieki ; Manas debesis ;
Vai tu zini? ; Dzimšanas diena Latvijai ; Rudenī, Latvijā ; Ogas ;
Sveikas rudenim ; Mežā zaķi draiskojas ; Zaķītis pirti kurināja ; Zaķu
mazgāšanās dziesma ; Kamēr eži migās migs ; Ezis ; Lāča sapnis ;
Lācis, ezis, zaķis ziemā ; Mežs, sniega piesnidzis ; Korālis ; Tu gadu
no gada ; Sveces liesmiņa ; Piparkūciņas ; Konfektes ; Padanco, tu
kaķīt ; Ziemassvētku rūķītis ; Brīnumsvecītes ; Ceļā uz
Ziemassvētkiem ; Ticība ; Ziemas pasaka ; Sniega virpulī ; Kad baltā
ziema projām bēg ; Dvēseļu lidojums ; Gadalaiku dziesmiņa ; Neguli,
mušiņa ; Vīgrieze. VINGRINĀJUMI UN ROTAĻAS: Varam sākt! ;
Labu rītu! ; Tuk, tuk, tuk! ; Kanons ; Reps ; Darbiņi ; Zaķi cilpo ;
Kumeliņi ; Ruk, ruk, cūciņ ; Vitamīnu dziesma ; Muzikants ; Kas tas
ir? ; Veiklības rotaļa ar bumbu ; Rotaļa ar bumbu ; Ripo saulīte ; Ejam
staigāt ; Ko es tagad daru?. DEJAS: Kartupeļu dancis ; Jautrā deja ;
Ai, saulīte, mēnestiņš ; Saistītā vija ; Vējš un lietus ; Vāveru deja ;
Lapsu deja ; Sniegpārsliņu deja ; Garā deja.
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Danowski, Sonja. Teātris kaimiņos : [stāsts] / Sonja Danowski, teksts
uu ilustrācijas ; rediģējusi un no vācu valodas tulkojusi Elīna Purlāce. Rīga : PICK-A-BOOK, 2019. , 2019. - 49 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.
- Pia un Pablo katru dienu aizrautīgi rotaļājas ar savu Leļļu teātri. Taču,
kopš dienas, kad uz dzīvi kaimiņu mājā pārceļas Rikijs, par Pablo rotaļu
biedru kļūst tikai un vienīgi jaunais zēns. Nu Pia bieži ir viena pati, līdz
kādu dienu Rikijs saslimst un teātris ņem visu savās rokās... - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Das Theater Von Nebenan.
Dzīvnieki : es mācos! : atloku grāmatiņa / ilustrācijas: Martina Hogan. Rīga : Egmont Publishing, 2019. , 2019. - 12 nenumurētas lpp. - (Es
mācos!). - Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas atlokus, mudiniet izteikt
iekrāsotos vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas grāmatiņas
izklaidē ar pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj
pilnveidot valodas prasmi, attīsta roku un acu saskaņotu darbību. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
Lenda, Norberts. Ziemassvētku pelēna noslēpums / Norberta Lendas
teksts ; Anabelas Spenslijas ilustrācijas ; tulkojis Edvīns Raups ;
redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. - Ķīna. ,
©2019. - 35 lpp. : ilustrācijas ; 24 x 26 cm. - Sirsnīgs stāsts par
dāvināšanas prieku lielām un mazām pelēm!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: The Christmas Mouse's Secret.
Nārganga, Frauke. Bērnudārzā : mani pirmie vienu minūti lasāmie
stāstiņi / Fraukes Nārgangas stāstiņi ; Andreas Hebrokas zīmējumi ; no
vācu valodas tulkojusi Anna Kuzina. - Rīga : Madris, 2019. , 2019. - 24
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Vienu minūti priekšā lasāmi īsi
stāstiņi bērniem, kuros uzzināsim, kāda ir bērnu pirmā pieredze
bērnudārzā. Kā klājas Miai pirmoreiz bērnudārzā? Ko darīt, ja Ainis
negrib gulēt, kad citi bērni guļ? Vai pirkstiņu spēle Pelīšu grupā ir jautra?
Kā Emma svin savu dzimšanas dienu? Un kā klājas Emīlam meža
bērnudārzā?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Meine allerersten Minutengeschichten. Im Kindergarten.
Neimane, Kristīne. Mušiņa, kurai sasāpējās vēders / Kristīne Neimane
; māksliniece Ieva Maurīte ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 26
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Lietainā vasarā bitēm grūti
savākt tik daudz medus, lai pietiktu visai ziemai. Trīs mušiņu meitenes Zī, Zū un Šū - nolēma bitēm palīdzēt. Tomēr tik viegli negāja, kā
sirsnīgajai trijotnei sākumā likās. Ko nu? Rīts gudrāks par vakaru!. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Pirmie vārdi : es mācos! : atloku grāmatiņa / ilustrācijas: Martina Hogan.
- Rīga : Egmont Publishing, 2019. , 2019. - 12 nenumurētas lpp. - (Es
mācos!). - Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas atlokus, mudiniet izteikt
iekrāsotos vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas grāmatiņas
izklaidē ar pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj
pilnveidot valodas prasmi, attīsta roku un acu saskaņotu darbību. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
Rozentāle, Līga. Žū-žū. Miega pelēns / Līga Rozentāle ; ilustrāciju un
vāka zīmējumu autore Agija Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas
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Kļavas Švankas grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 25 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. - Peļu ģimenē piedzima seši mazuļi. Pelēni kā jau
pelēni – sīciņi, rozīgi, aizlipušām actiņām. Tikai viens bija pavisam
citāds – kā pūkains kamoliņš, melns kā oglīte, mīkstām, zefīrbaltām
ķepiņām bez nadziņiem un zelta pušķīti astes galā. Grāmatiņa atklāj,
kādam ļoti vajadzīgam darbam mazais Žū-žū ir kā radīts. Mīļuma pilnā
pasaka ar sirsnīgajiem zīmējumiem dāvās ģimenes vakaram mieru un
atsūtīs mazulim saldu, saldu miedziņu. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Rozentāle, Līga. Dāvana Latvijai : lasāmgrāmata ģimenei / Līga
Rozentāle ; māksliniece Agnese Aizpuriete ; redaktore Gunta Apse. Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , 2019. - 22,
[2] lpp. : ilustrācijas. - Bērziņu ģimene gatavojas Latvijai nozīmīgu
svētku svinēšanai − Lāčplēša dienai 11. novembrī un Latvijas
Neatkarības proklamēšanas dienai 18. novembrī. Lai bērniem svētki
kļūtu saprotamāki, vecāki izstāsta teiku par Lāčplēsi, sasaistot to ar
reālajiem vēstures notikumiem. Tiek paskaidrota Brīvības pieminekļa
simboliskā nozīme, kā arī karavīru loma valsts aizsardzībā. Uz Latvijas
dzimšanas dienu, gaidot ierodamies vecvecākus, ģimeniskā juceklī
norisinās mājas kārtošana un svētku maltītes gatavošana. Savukārt
brālītis un māsiņa domā par dāvanu, ko uzdāvināt valstij svētkos.
Vecvecāki izskaidro valsts "dzimšanu" pirms simt gadiem, nosaucot
elementus, kas veido valsti un kopīgi atgādina par Latvijas dabas un
kultūras bagātībām, nonākot pie secinājuma, kas viss apkārtesošais un
cilvēki veido valsti. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Starks, Ulfs. Zvēri, kurus neviens nav redzējis tikai mēs / Ulfs Starks ;
[ilustrācijas]: Linda Bundestama ; zviedriski redzējis un latviski
atdzejojis Juris Kronbergs ; redaktores: Inese Zandere, Ieva Lešinska. Rīga : liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. 51 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - Ilustrētā dzejas grāmata
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem "Zvēri, kurus neviens
nav redzējis, tikai mēs" jau nodēvēta par mūsdienu klasiku. Grāmata
stāsta par 27 būtņu sugām, kuras, izņemot tās autorus, neviens nav
redzējis. Šīs būtnes ir līdzīgas ne tikai dzīvniekiem un augiem, bet arī
mums – cilvēkiem. Tās mēdz būt laimīgas, ziņkārīgas, apjukušas un
vientuļas, cenšoties saprast dzīvi un dažādās jūtas un emocijas, ko cilvēki
piedzīvo – skumjas, melanholiju, pretrunīgas sajūtas par savu ķermeni un
vēlēšanos būt kādam citam. Autors šīs sajūtas iztēlojies un aprakstījis ar
sirsnīgu humoru un asprātīgām vārdu spēlēm, savukārt māksliniece
košajās ilustrācijās radījusi katram tēlam neatkārtojamu un spilgtu
personību. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Djur
som ingen sett utom vi.
Svaža, Ruta. Sajauktās pasakas / Ruta Svaža ; mākslinieks Gusts
Linkevičs ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 19 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 35 cm. - Ko darīt lietainā, garlaicīgā dienā? Daudzi zinās
sacīt, ka lasīšana šādā laikā ir vispiemērotākā nodarbe. Arī mazai Baibai
tā šķiet, taču reiz gadījās pavisam citādi: viņas iemīļotajās pasakās, tāpat
kā grāmatplauktā, bija notikušas lielas savādības. Bailīgais zaķis, kurš šī
jucekļa dēļ bija kļuvis par meža valdnieku, lūdza Baibai padomu, kā
pasaku pasaulē atjaunot kārtību. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Vīslandere, Juja. Mūmammas un Vārnas Ziemassvētki / Juja
Vīslandere, Svens Nūrdkvists ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte
Treimane ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. –
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Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. – 25 nenumurētas lpp. – Ir ziema,
tuvojas Ziemassvētki, taču Vārnai nav īstā svētku noskaņojuma. Ligzdā
ir tumšs un auksts, un Vārnai nav nekādu cerību saņemt dāvanas, ja vien
viņa tās nesagatavos pati sev. Šādos brīžos ir labi, ja ir tāda draudzene kā
Mūmamma… – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģinālnosaukums:
Mamma mu och krakans jul.
Kinnijs, Džefs. Grega Dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 217, [1] lpp.
: ilustrācijas ; 21 cm. – Grega ģimene negaidīti saņem mantojumu un
nolemj to ieguldīt mājas pārbūvē. Taču pavisam drīz Hefliji apjauš, ka tā
nemaz nav tik lieliska ideja, kā viņiem bija šķitis. Uzsākot piebūves
celtniecību, atklājas arvien jaunas problēmas: sapuvusi koka siena,
toksisks pelējums, nevēlami grauzēji un pat kaut kas vēl briesmīgāks…
Gregam un viņa ģimenei rodas šaubas, vai mājas renovācija ir piedzīvoto
neērtību vērta. Vai, celtniecības putekļiem nosēžoties, Hefliji varēs tur
palikt, vai arī viņiem nāksies meklēt citu dzīvesvietu?. – 4.-6.kl.
14. Demontāža.
Patersons, Džeimss. Dārgumu mednieki / Džeimss Patersons un Kriss
Grābensteins ; Džuliānas Noifeldes ilustrācijas ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne
ABC, 2019. – Rīga : Poligrāfists. , ©2019. – 463, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. – Kidu ģimenes dvīņi Biks un Bekija ir uzauguši, ceļojot pa
pasauli un nirstot jūras dzīlēs, lai palīdzētu tētim izcelt dārgumus no
nogrimušu kuģu vrakiem. Un arī pēc noslēpumainās vecāku pazušanas
Biks un Bekija kopā ar vecāko brāli un māsu dodas dārgumu medībās.
Savā otrajā kopīgajā piedzīvojumā Kidi meklē leģendārās ķēniņa
Zālamana raktuves. No eksotiskās Kairas līdz bīstamajiem džungļiem –
visur viņiem jāliek lietā savas izdzīvošanas prasmes. Piramīdu ēnā
briesmas kļūst patiesi mežonīgas. Un, kas zina, varbūt Kidu bērniem pat
izdosies atrast savus vecākus?. – 4.-6.kl. – Oriģinālnosaukums: Treasure
Hunters. Danger Down the Nile. – Ziņas par autoriem: 463.-[464.] lpp.
2. grāmata. Briesmas Nīlas krastos.
Flečers, Toms. Ziemsvētkuzaurs : [stāsti] / Toms Flečers ; ilustrējis
Šeins Devrīss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina
Grūbe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu
adaptējusi Sanita Romančuka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 372, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22
cm. – Pie jaunajiem lasītājiem dodas aizraujošā, asprātīgā, tomēr sirsnīgā
Toma Flečera grāmata ar Šeina Dervīsa jaukajām ilustrācijām
“Ziemsvētkuzaurs”! Aizmirsti visu, ko zini par Ziemeļpolu, ieliec tosterī
apaļmaizīti un sagatavojies iepazīties ar īpašu zēnu, vārdā Viljams
Tuntulis, viņa tēti Bobu Tuntuļa kungu, Ziemassvētku vecīti (jā, īsto!),
astoņiem elfiem, Brendu Garmēli, visnejaukāko meiteni skolā (un droši
vien visā pasaulē), lielu nekrietneli, vārdā Mednieks, un ļoti neparastu
dinozauru… Viņi dziedāja, dejoja un svinēja kopā ar savu jauno draugu
dinozauru… Šos Ziemassvētkus neviens no viņiem nekad neaizmirsīs. –
4.-6.kl.
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Filozofu akmens / Dž.K. Roulinga ;
no angļu valodas tulkojis Ingus Josts ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga
: Zvaigzne ABC, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 365,
[2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. – HARIJS POTERS neko nebija
dzirdējis par Cūkkārpu… bet tad Dzīvžogu ielas ceturtā nama pastkastītē
sāka birt VĒSTULES. Rakstītas uz dzeltenīga pergamenta ar ZAĻU
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TINTI un rotātas ar PURPURKRĀSAS ZĪMOGU. Harija nejaukā tante
un tēvocis žigli vien šīs vēstules PIEVĀC. Taču Harija vienpadsmitajā
dzimšanas dienā ierodas MILZIS, vārdā RUBEUSS HAGRIDS, un
pavēsta NETICAMU vēsti: Harijs Poters patiesībā ir burvis, un viņam
jādodas mācīties uz CŪKKĀRPAS RAGANĪBAS UN BURVESTĪBU
ARODSKOLU. Un tas ir tikai neparasto piedzīvojumu sākums… – 7.9.kl. – Oriģinālnosaukums: Harry Potter and the Philosopher’s Stone.
Mūjārts, Barts. Tagad visus sauc Sorry : romāns / Barts Mūjārts ; no
nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; redaktore Gundega
Blumberga ; māksliniece Elīna Brasliņa. – Rīga : Pētergailis, 2019. ,
©2019. – 127 lpp. ; 21 cm. – Barta Mūjārta jaunākās grāmatas galvenā
varone ir divpadsmitgadīgā Bjanka. Rakstnieks pievērš uzmanību tam,
cik grūti ģimenē izvēlēties pareizos vārdus, lai bērns neaizvērtos kā
grāmata, lai viņš drīkstētu teikt, ko grib teikt, un darīt to, ko grib darīt.
Grāmatā zīmēts spraigs pusaudzes portrets. Galvenā varone, nokļuvusi
situācijā, kad tēvs ir pametis ģimeni, un mātes mīļums bez atlikuma tiek
atdots smagi slimajam jaunākajam brālim, viņa mācās izkļūt no
klusēšanas zonas un runāt skaidru valodu. – 7.-9.kl. –
Oriģinālnosaukums: Tengenwoordig heet iedereen Sorry.
Magnasons, Andre Snaijs. Zilās planētas stāsts / Andre Snaijs
Magnasons ; redaktore Inese Zandere ; ilustrējusi Kristīne Martinova ; no
islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; dizains: Ivs Zenne. – Rīga :
Liels un mazs, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 153,
[6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – Islandē “Zilās planētas stāsts” ir kļuvis
par mūsdienu literatūras klasiku, pateicoties autora spējai par vides
aizsardzības tēmu rakstīt nedidaktiskā un poētiskā veidā. Grāmata stāsta
par bērniem, kas dzīvo uz Zilās planētas un kas daudzējādā ziņā ir līdzīga
Zemei, tomēr tā ir aizraujošāka – uz tās dzīvojošie bērni nekad nenoveco
un uz tās nav neviena pieaugušā, tādēļ bērni pavada laiku, darot ko vien
vēlās un spēlējoties dabā. Kādu dienu uz planētas nolaižas kosmosa kuģis
un no tā izkāpj pieaugušais, kurš piedāvā bērniem iemācīt lidot, apsola
izkliedēt mākoņus uz visiem laikiem un pienaglot sauli pie horizonta, lai
tā nekad nenorietētu un bērni varētu spēlēties visu laiku. Un viss, ko viņš
vēlas saņemt pretī, ir mazliet bērnības. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
– Oriģinālnosaukums: Sagan af bláa hnettinum.
Auseklis, Uldis. Burtiņš lēkā burkānos : skaitāmdzejoļi / Uldis Auseklis
; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; māksliniece Signe Ērmane. –
[Rīga] : Annele, 2019. – [Lietuva] : Balto print. , ©2019. – 48 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. – Pazīstamā bērnu dzejnieka skanīgāko
skaitāmdzejoļu izlase, kuru asprātīgi ilustrējusi māksliniece Signe
Ērmane. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Braķe-Klaverī, Lelde. Grafiti noslēpums / Lelde Braķe-Klaverī un Nils
Klaverī, teksts un ilustrācijas. – [Rīga] : Sapņu spalva, 2019. – [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 60, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. –
(Tīģerēnu-detektīvu piedzīvojumi). – Katru nakti uz pilsētas namu
sienām parādās aizvien vairāk jaunu uzrakstu, ķeburu un zīmējumu.
Turklāt ielās ir parādījušies jocīgi, krāsaini radījumi, kas dara visādus
nedarbus. Tiģerēni-detektīvi Jāgo un Rikss ķeras klāt nopietnai
izmeklēšanai. Viņi sastop grafiti tēlus, kuri, kā izrādās, naktī
atdzīvojas… Šī ir mākslinieces L. Braķes-Klaverī un viņas dēla Nila
Klaverī (12 gadi) otrā kopīgi sarakstītā un ilustrētā grāmatiņa sērijā
“Tīģerēnu-detektīvu piedzīvojumi”. Grāmatiņas ilustrācijas tapušas,
iedvesmojoties no Rīgas grafiti un ielu mākslinieku darbiem. – Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
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Samauska, Ieva. Septiņas spārnotas atziņas mazā somiņā / Ieva
Samauska ; māksliniece Gundega Muzikante ; redaktors Aldis Vēvers. –
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.
– 44, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. – I. Samauskas jaunā literārā pasaka
“Septiņas spārnotas atziņas mazā somiņā” vēstī par putnu – somzīlīšu
pāri un viņu mazuļiem, šādi atainojot vecāku un bērnu attiecības mīlošā
ģimenē. Autore apzināti akcentē pasakas mērķi – iepazīstināt jauno
lasītāju ar dzīvē pārbaudītām patiesībām, kuras ikreiz no jauna
apgūstamas katram pašam, un vislabāk, ja šī dzīves skola tiek izieta
bērnībā – ar vecāku atbalstu un viņu uzraudzībā. Otrs akcents pasakā ir
citādība un tas, kā pret to izturēties. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Tumanjans, Hovanness. Pasakas / Hovanness Tumanjans ; no armēņu
valodas tulkojusi Valda Salmiņa ; māksliniece Naira Muradjana. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 124,
[4] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Hovanness Tumanjans (1869-1923)
armēņu tautai ir apmēram tas pats, kas latviešiem – Pēteris Šmits, zīmīgi,
ka abiem šogad atzīmējama 150.dzimšanas gadskārta. Tumanjans bijis
dzejnieks, izcils sabiedriskais darbinieks, taču armēņu kultūras vēsturē
galvenokārt zināms kā pasaku un leģendu apkopotājs un pārstāstītājs.
Kŗājumā apokoptās pasakas – skaitā 21 – izvēlējusies un tulkojusi
armēņu kultūras pazinēja Valda Salmiņa. Savukārt ilustrācijas latviešu
izdevumam īpaši pēc Jāņa Rozes apgāda pasūtījuma veidojusi
ievērojama armēņu māksliniece, animatore, bērnu grāmatu ilustratore
Naira Muradjana. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Hek'iat'ner.
Lāksonena, Heli. Soul. Burkans. Undens : dzeja / Heli Lāksonena ;
atdzejojis un pēcvārda autors Gundars Godiņš ; literārā un valodas
redaktore Sandra Godiņa ; mākslinieciskais noformējums: Vivianna
Maria Stanislavska. - Rīga : Pētergailis, 2019. , 2019. - 84, [4] lpp. :
ilustrācijas. - Oriģinālnosaukums: Aurinko. Porkkana.Vesi. Atdzejojums tapis ar Somijas Literatūras informācijas centra FILI
atbalstu.
Krājumā iekļauti dzejoļi no grāmatām: Pulu uis (Sammakko, 2000),
Maapuupӓiv (Sammakko, 2000), Raparperisyrӓn (Sammakko, 2002),
Sulavoi (Otava, 2006), Peippo vei (Otava, 2011), Aurinko. Porkkana.
Vesi. (WSOY, 2019).
Looka, Kairi. Lidostas blaktis nepadodas / Kairi Looka ; no igauņu
valodas tulkojis Guntars Godiņš ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ;
redaktore Sandra Godiņa ; mākslinieciskais noformējums: Kaspars
Jancis. – Rīga : Pētergailis, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2019. – 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. – Vai mammas, tēti,
vecvecāki vēl atceras savulaik tik populāro amerikāņu rakstnieka Artura
Heilija romānu “Lidosta”? Autors lasītāju ieveda starptautiskās lidostas
spraigajā atmosfēra. Uz šī fona risinājās vairāku cilvēku dzīves drāma,
izšķīrās likteņi. Igauņu rakstnieces Kairi Lookas (Kairi Look) grāmatā
bērniem (bet ne tikai bērniem) “Lidostas blaktis nepadodas” spriedzes un
dramatisku notikumu nav mazāk. Bieži vien jāpārdzīvo nāves bailes,
jāizplāno dažādas operācijas, pirms vakarpusē var doties gulēt – parasti
kādā no lielajiem printeriem. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Parvela, Timo. Ella un Efs Pirmais / Timo Parvela ; no somu valodas
tulkojusi Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore
Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. ,
©2019. - 197, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Mani sauc Ella. Es aizvien
vēl mācos 2. klasē. Mums ir jauka klase un jauks skolotājs. Pareizāk

sakot, bija, pirms mēs pārcēlāmies uz jauno milzumlielo skolu ar
tūkstošiem skolēnu. Tur mēs satikām Annu, kura jau trīs mēnešus
maldījās pa skolu, bet aizvien nebija atradusi savu klasi. Mājturības
zāģskaidu mākoņos daži skolēni bija pavadījuši jau vairākus gadus.
Lidostas lieluma sporta zālē simtiem skolēnu gaidīja rindā uz galda tenisa
spēli. Ēdnīcā tika pasniegts kaut kāds aizdomīgi dvakojošs, mistiska
paskata sautējums, no kura Anna pēdējā brīdī mūs paglāba. Un vēl tur
bija tas pirmais, no kura visiem bija jāpiesargās. Bez Marta mēs būtu
lielās briesmās. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

