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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS.

Uz e-katalogu
Petmens, Kevins. "Among Us" spēles ceļvedis. Rīga : Story House Egmont, 2021. 80 lpp.
ISBN 9789934169502
Anotācija: Vai tu gribi iznīcināt apkalpi vai izsprukt cauri sveikā? Šajā neoficiālajā ceļvedī
ir viss, kas jāzina, lai būtu visizcilākais viltvārdis! Daudz noderīgu padomu apkalpes
locekļiem par izdzīvošanu un viltvāržu atmaskošanu. Grāmata palīdzēs ikvienam
spēlētājam!. - 4.-6.kl. - Tulkots no angļu valodas.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
MĀCĪBU UN ATJAUTĪBAS ROTAĻAS

Uz e-katalogu
Prāta mīklas un uzdevumi bērniem. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 93, [8] lpp.
ISBN 9789934091940
Anotācija: Izpildot vienkāršos vārdu, skaitļu un bilžu uzdevumus, bērns gūs prieku
un attīstīs dzīvē tik ļoti nepieciešamās prasmes lasīt, rakstīt, skaitīt un novērot. Pirmsskolas vecuma bērniem. - "50 izplēšamas lapas"--Uz vāka.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bērziņa, Ingrīda. Kas guļ ziemas miegu? [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2021. 101,
[1] lpp.
ISBN 9789934600364
Anotācija: Aizraujoši īsstāsti bērniem par zvēriem un putniņiem ziemā. Grāmata
papildināta ar krāsainām fotogrāfijām, kas ļauj arī iepazīt stāstu varoņus. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Bērziņa, Liene. Ķiverēns. Rīga : Be the Bear, 2020. 40 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934232497
Anotācija: Šis ir stāsts par Ķiverēnu. Vai par Lapsēnu. Vai zināt, kur viņš dzīvo? Mēs arī
ne, jo viņš vienmēr ir ceļā. Ceļā uz kaut ko un uz kādu. Uz galveno un jauno. Tomēr, esot
ceļā, galva ļoti labi vēdinās, un cilvēku lielākā problēma ir tā, ka visi tie brīnumi,
dauzonīgums un vienreizīgums, kas viņos ir bērnībā, dzīves ceļā pamazām izvējo. Tāpēc
Lapsēnam ir ķivere - lieta, kas pasargā visu neparasto un savējo, bet ārējo un pārējo
izšķīdina gaisā. Tā rūpējas par to, lai viss, kas viņā lapsīgs, neapsīkst un pēkšņi netop
atšķaidīts. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Berzinska, Lilija. Lidojošo cūku nams. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 51, [4] lpp
ISBN 9789934157011
Anotācija: "Lidojošo cūku nams" ir pavisam neparasts cirks - akrobāti, žonglieri un pārējie
mākslinieki ir rukši! Runā, ka kādreiz viņi tiešām pratuši lidot, bet nu priekšnesumi kļuvuši
ierastāki – līdz kādas izrādes laikā no Mēness nokrīt negaidīts ciemiņš. Lai palīdzētu viņam
atgriezties mājās, rukšiem nāksies likt malā visas sīkās nesaskaņas un, kas zina, no jauna
atklāt draudzību un cirka burvību. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Buču pods. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 79, [1] lpp.
ISBN 9789934086960
Anotācija: "Buču pods" ir pavasarīgi saulaina dzejoļu izlase bērniem, kas veltīta visām
māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām un pārējām mīļajām būtnēm, kuras līdzinās
mammām. Tajā apkopoti dažādi dzejoļi: gan latviešu literatūras klasiķu vārsmas, gan
mūsdienu autoru dzejoļi, tostarp arī īpaši šim krājumam sacerēti dzejoļi. Arī dzejas
noskaņu gamma ir ļoti bagātīga. Grāmatā sastapsim sirsnīgus veltījumus, mīlestības
pilnus pateicības vārdus un dedzīgus solījumus, dzirkstošu draiskošanos, pārsteidzošus
jociņus, bet arī gaismas caurstrāvotas skumjas un tālu atmiņu pieskārienus. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Autori: Leontīne Apšeniece, Zane Brūvere-Kvēpa, Māra Cielēna,
Anda Dēliņa, Jānis Grots, Gita Groza, Evija Gulbe, Anita Karlisone, Monta Kroma, Maija
Laukmane, Vitauts Ļūdēns, Ingrīda Markusa, Jāzeps Osmanis, Leons Paegle, Guna

Pitkevica, Anna Rancāne, Dzidra Rinkule-Zemzare, Ieva Samauska, Bruno Saulītis, Ivars
Vācers, Laimonis Vāczemnieks, Kristaps Vecgrāvis, Kārlis Vērdiņš, Laura Vinogradova.

Uz e-katalogu
Lerhis-Puškaitis, Anss. pasakas par putniem. Rīga : Tukuma muzejs, 2020. 279 lpp.
ISBN 9789934846397
Anotācija: Kaut arī grāmatas nosaukumā ir norādīts, ka pasakas ir par putniem, tomēr
galvenie varoņi ir cilvēki. Puškaitis labi pazinis ne tikai cilvēkus, bet arī dabas vidi un
sarakstījis daudz līdzību putnu un cilvēku uzvedībā. Kaut arī kopš pasaku sacerēšanas laika
radikāli mainījusies daba un kultūrvide, tomēr tās joprojām ir aktuālas. Tām ir gan
kultūrvēsturiska, gan arī izglītojošā nozīme. - Ziņas par autoriem: 275.-279. lpp. . - Teksta
autori: Guntis Pakalns, Dmitrijs Boiko, Aija Baladiņa, Mairita Neilande, Agrita Ozola, Dita
Silava, Austra Ziļicka. . - Izdevumā iekļautas Ansa Lerha-Puskaiša pasaku pirmizdevumu
faksimilu reprodukcijas vecajā ortogrāfijā (ar fraktūras burtiem) un pārlikums mūsdienu
ortogrāfijā.
Saturā: Svētelis un vanags ; Dzeguze un lakstīgala ; Strazds ; Dzeguze ; Lapsa kūmiņš un
vanags ; Žagata un sunis ; Zvirbulis / Anss Lerhis-Puškaitis. Kā dzīvoja cilvēki laikā, kad
tapa pasakas par putniem / Austra Ziļicka. Par putniem Puškaiša pierakstītajās tautas
pasakās / Guntis Pakalns. Par Ansu Lerhi-Puškaiti / Agrita Ozola.

Uz e-katalogu
Šteinberga, Džeina. Lasītāja. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 207, [1] lpp.
ISBN 9789934091018
Anotācija: Pastiprinot cilvēka smadzeņu darbības kapacitāti ar kvantu skaitļošanu, ir
radīta jauna profesija - lasītājas, kuru apstrādātā informācija tiek izmantota ekonomisku
un politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr prestiža darbavieta, neierobežotas iespējas un
augsts statuss sabiedrībā nespēj kompensēt neizskaidrojamo tukšumu, ko Anna jūt. Pēc
nelielas tehniskas kļūmes viņa tiek izslēgta no lielās spēles un ir spiesta no jauna
palūkoties uz sevi un savu dzīvi. Mulsinoši atklājumi par uzņēmumu, kas viņu noalgojis,
ved Annu arvien tuvāk patiesībai un liek uzdot jautājumu: kas ir lielāks apdraudējums
cilvēcei – mākslīgais intelekts vai tomēr mēs paši?.

Uz e-katalogu
Štelmahere, Vita. Pupuķa Ukša dziesmu svētki. Rīga : Jumava, [2017]. 39, [1] lpp.
ISBN 9789934201189
Anotācija: Pupuķis Uksis ir bēdīgs. Lai draugu iepriecinātu, Eiropas ūpis Bubo izdomā
varenu plānu — sarīkot Mežaparkā dziesmu svētkus. Tā kā abiem trūkst pieredzes tik lielu
svētku organizēšanā, tiek nolemts sākt ar mazumiņu — vienu dziesmu, kuru svētku
dalībnieki iemācītos gan izdziedāt, gan izdejot. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zandere, Inese. Puika ar suni. Otrā burtnīca Bunkurs. [Rīga] : Liels un mazs, [2021]. 109,
[2] lpp.
ISBN 9789934574030
Anotācija: Leģendārā ēbreju glābēja Žaņa Lipkes dēlam Zigfrīdam bija tikai 8 gadi, kad
sākās Otrais pasaules karš un Latviju okupēja nacistiskās Vācijas armija, padzenot
padomju armiju, kas bija sagrābusi mūsu valsti gadu iepriekš. Gan kara laika bīstamie
notikumi, kas skāra visus Latvijas iedzīvotājus, gan Ziga tēvam Žaņa un mātes Johannas
neticamā drosme, glābjot no nāves cilvēkus, ko nacisti bija nolēmuši iznīcināt, zēnam bija
smags pārdzīvojums. Zigim nākas domāt par nesaprotamajām lietām, ko dara pieaugušie,
saprast un palīdzēt, pārvarot bailes . Viņa ģimeni no malas vēro kaimiņu meitene Silvija.
Grāmatas 2. burtnīca, kuras notikumi risinās 1942. gadā, stāsts par bunkuru zem šķūnīša,
cilvēkiem, kas tajā slēpās, un noslēpumiem, kas Zigim jāglabā. - 4.-6.kl.
Otrā burtnīca. Bunkurs.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Ahava, Selja. Lietas, kas krīt no debesīm. Rīga : Latvijas Mediji, 2020. 253, [2] lpp.
ISBN 9789934157912
Anotācija: Romāna četros vēstījumos dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra stāsta par
negaidītiem un pārsteidzošiem notikumiem un to, kā tie mainījuši iesaistītos un apkārtējo
vidi. Caur grāmatas varoņiem autore iedziļinās notikumu negaidītajā un
neizskaidrojamajā būtībā, radot romānu, kurā ikdienišķais savijas ar absurdo, skaistais ar
nežēlīgo un pilnīgi neiespējamas pasakas ar patiesām, taču absolūti neizprotamām lietās,
kas notiek tikpat negaidīti kā lietus no skaidrām debesīm. Cauri visam Ahava it kā brīnās
par to, cik pacietīga un izturīga var būt mīlestība, cik skaudras ir zaudējuma sāpes un vai
laiks tiešām dziedina. Grāmata, kas liek domāt, just līdzi, pasvītrot un izrakstīt izlasīto un
pēc laika ņemt vēlreiz rokā, lai pārlasītu. - Teksts latviešu valodā, tulkots no somu valodas.
- Eiropas Savienības Literatūras balva, 2016.

Uz e-katalogu
Carfati, Einata. Varēja būt trakāk. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 39 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984238579
Anotācija: Diviem jūrniekiem palaimējas izglābties pēc kuģa avārijas. Albertīni ir pilnīgi
satriekts: aumaļām gāž lietus, pēc tam virs galvas parādās caurejas mocīts lidojošu zivju
bars, pie apvāršņa – spoku kuģis ar pirātiem, un tad vēl valis, kura elpa neganti smird pēc
tunča sviestmaizēm… Taču Džordžs līksmi spēlē mutes ermoņikas un ikreiz mierina
draugu, ka varēja būt trakāk. Talantīgās Izraēlas mākslinieces Einatas Carfati
māksliniecisko rokrakstu latviešu lasītāji iepazina grāmatā “Kaimiņi”, kas ieguva
pārliecinošu 1. vietu lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija 2019” grupā 5+.
Arī šajā viņas grāmatā rotaļīgās, līdz sīkākajai detaļai izzīmētās ilustrācijas vizuāli lieliski
papildina pārdomas par grūtiem laikiem, kas apliecina – pat vistrakākajā situācijā var
gadīties negaidīti pavērsieni, un ir daudz vieglāk, ja līdzās ir draugi. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Raja un pēdējais pūķis. Rīga : Egmont, [2021]. 61, [3] lpp.
ISBN 9789934169250
Anotācija: Sensenos laikos pasaku pasaulē cilvēki un pūķi dzīvoja mierā un
saskaņā. Kad zemi apdraudēja ļauni briesmoņi, pūķi upurēja sevi, lai glābtu cilvēci.
Piecsimt gadus vēlāk briesmoņi ir atgriezušies, un vientuļajai cīnītājai Rajai jāatrod
pēdējais pūķis, lai tos apturētu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Sediva, Tereza. Kurmis melni baltā alā. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 29 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789984237893
Anotācija: Kurmis dzīvo pazemē, melni baltā alā. Viņš ir nolēmis savu mājokli padarīt
priecīgāku. Un tad izrādās, ka viņam virs galvas atrodas koša un krāsām pārpilna
pasaule... - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Spiri, Johanna. Heidija. 1. Meitene no Alpu kalniem. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 206, [2]
lpp.
ISBN 9789934091605
Anotācija: Lai gan mazo Heidiju dzīve nav lutinājusi, viņai piemīt dzīvesprieks un īpašas
spējas padarīt dienu gaišāku ikkatram, kuru sastop. Meitene pārceļas pie vectēva, kurš
dzīvo mazā namiņā Alpu kalnos un kopj savas kaziņas Gulbīti un Lācīti. Heidija ir sajūsmā
par krāšņo Alpu dabu un vienkāršo ikdienas ritumu un pat nenojauš, ka viņu gaida
pavisam cita dzīve krāšņā pilsētas namā. Vai Heidija spēs kļūt par pilsētnieci?. - 4.-6.kl.
1. Meitene no Alpu kalniem.

Uz e-katalogu
Spiri, Johanna. Heidija. 2. Atkal mājās. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 155, [5] lpp.
ISBN 9789934091629
Anotācija: Heidija atkal atgriezusies pie vectēva Alpu kalnos, tomēr Frankfurtē
viņa ir ieguvusi brīnišķīgus draugus. Meitene ar nepacietību gaida, kad draudzene
Klāra un viņas ģimene atbrauks ciemos. Ganuzēns Pēteris, kurš arī ir ļoti pieķēries
Heidijai, nepavisam nav sajūsmā par šo apciemojumu. Viņa dusmas aug augumā,
jo zēns saskata Klārā savu niknāko ienaidnieci, taču reizēm ļauni domāta atriebība
noved pie vislabākā iznākuma…. - 4.-6.kl.
2. Atkal mājās.

Uz e-katalogu
Vigāna, Delfīne de. No un es. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 206, [2] lpp.
ISBN 9789984238531
Anotācija: Romāns “No un es” ir kompakts, spoži uzrakstīts vēstījums par to, ko patiesībā
nozīmē mājas un ko – būt bez pajumtes. Grāmatas galvenā varone ir trīspadsmitgadīgā
Lū Bertiņaka, kuras intelekta koeficients ir tik augsts, ka viņa mācās kopā ar divus gadus
vecākiem jauniešiem. Savukārt viņas labākajam draugam un klasesbiedram Lūkasam jau
ir 17 un patiesībā būtu jāmācās vēl divas klases augstāk. Brīvajā laikā meitene veic
dažādus zinātniskus eksperimentus, prāto par to, kā iekārtota pasaule un cenšas
nedomāt par skumjām, kas viņas ārēji ļoti jaukajā un mīlošajā ģimenē apmetušās uz
pastāvīgu dzīvi. Kad Lū, kurai ļoti nepatīk publiski uzstāties, ir spiesta gatavot prezentāciju
sabiedrības mācībā, viņa izvēlas to veidot par jaunu bezpajumtnieci No, ar kuru nejauši
iepazinusies kādā Parīzes dzelzceļa stacijā. Abas pamazām iedraudzējas, un Lū pierunā
vecākus uz laiku ņemt astoņpadsmitgadīgo No savā paspārnē. Lū par pārsteigumu, uz
viņas un vecāku dzīvi šis lēmums atstāj daudz lielāku iespaidu nekā uz mājas jauno
iemītnieci. - Oriģinālnosaukums: No Et Moi.

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju latviešu un angļu valodā!
Skatīt šeit: http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/e-gramatas

