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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS.

Uz e-katalogu
Runājošā pildspalva. Rīga : Liels un mazs, 202X. 1 gab.
Anotācija: Pildspalva lietojama kopā ar grāmatu sēriju "Kā lupatiņi mācījās", lietošanas
instrukcija anotācijā. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Runājošā pildspalva, ievietojot tajā pareizos skaņas failus, der visām sērijas "Kā Lupatiņi
mācījās" grāmatām. Šobrīd ir pieejamas grāmatas "Lupatiņi pie galda", "Lupatiņu
pilsēta".
Ar vienu runājošo pildspalvu var darboties visās sērijas grāmatās, ja tajā ir ievietoti
atbilstošie skaņas faili.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA. AUDZINĀŠANA. BRĪVAIS LAIKS

Uz e-katalogu
Montgomerija, Hedviga. Bērnudārza laiks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 231, [1] lpp.
ISBN 9789934092626
Anotācija: Grāmatu novērtēs vecāki, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Šis
ir brīnumains laiks, kad fantāzija piedzīvo savu augstāko lidojumu. Viss ir
iespējams, iztēlei nav robežu. Psiholoģe un ģimenes terapeite Hedviga
Montgomerija, draudzīgi un sirsnīgi uzrunājot lasītājus, atbild uz vissvarīgākajiem
vecāku jautājumiem. Ko nozīmē labi audzināt bērnu? Vai bērnudārzā ir svarīgi
atrast draugus? Vai brāļu un māsu ķīviņi patiešām ir tik nevēlami? Kā lai tiek galā
ar "divgadnieka krīzi" un spēcīgajām emocijām, kas pārņem mazo cilvēku savā
varā? Bērnam ir ļoti svarīgi būt kopā ar vecākiem, kuri saprot jaunās pārmaiņas
un prot mierināt.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
BIOLOĢIJAS ZINĀTNES

Uz e-katalogu
Sīmanis, Raimonds. Pasaule mikrobu acīm. Rīga : Mansards, 2021. 233, [1] lpp.
ISBN 9789934122491
Anotācija: Autors piedāvā aizraujošu stāstu par arhejiem, baktērijām, vīrusiem un
citām būtnēm, ar kurām mēs, cilvēki, dalām vienu dzīves telpu. Ko mikrobs
pastāstītu cilvēkam, ja spētu runāt? Arhejs AMi un baktērija BaMi sarunājas ar
cilvēku Robertu. Ne tikai sarunājas, bet arī palīdz viņam pārdzīvot koronavīrusa
un veselu trīs baktēriju ierosinātās infekcijas slimības. Tās ir tik smagas, ka Roberts
gandrīz nomirst. Tomēr viņam ir lemts izdzīvot, pateicoties ārstu zināšanām un
pieredzei, kā arī sievas Annas mikrobiomam. Izlasot šo stāstu, jums būs iespēja
redzēt cilvēku pasauli no mikrobu skatpunkta, kā arī iejusties COVID-19 slimnieka
ādā, neriskējot ar savu veselību un dzīvību.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
SARĪKOJUMI. DEJAS. ROTAĻAS

Uz e-katalogu
Slavenākie burvju triki un ilūzijas. Rīga : Egmont Publishing, [2017]. 48 lpp.
ISBN 9789934164026
Anotācija: Šī viegli saprotamā grāmata ļaus apgūt visdažādākos trikus un ilūzijas gan ar kārtīm, gan monētām, gan auklām un daudz ko citu. Atliek vienīgi trenēt
roku veiklību!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Ultimate Magic
Tricks and Illusions.
Saturs: Kāršu triki ; Auklu triki ; Triki un ilūzijas ; Buršanās triki.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ĢEOGRĀFIJA

Uz e-katalogu
Stīls, Filips. Pirmais atlants. Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 48 lpp.
ISBN 9789934167089
Anotācija: Vairāk nekā 20 krāsainu karšu, ko pētīt, un plakāts ar pasaules karti tas viss ļaus uzzināt daudz aizraujoša par mūsu brīnišķīgo planētu. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - "Ar plakātu - pasaules karti" -- uz grāmatas vāka.
Saturā: Karšu veidošana ; Kā lietot grāmatu ; Zeme un jūra ; Pasaules valstis ;
Kanāda, Aļaska un Grenlande ; Amerikas Savienotās Valstis ; Ziemeļamerikas
dienvidi ; Dienvidamerika ; Ziemeļāfrika ; Rietumāfrika un Centrālāfrika ;
Austrumāfrika ; Dienvidāfrika ; Ziemeļeiropa ; Rietumeiropa ; Viduseiropa un
Austrumeiropa ; Krievija un tās kaimiņi ; Dienvidrietumu Āzija ; Dienvidāzija ;
Austrumāzija ; Dienvidaustrumu Āzija ; Austrālija un Papua-Jaungvineja ;
Jaunzēlande un Klusā okeāna salas ; Arktika ; Antarktīda.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Čerkovskis, Rihards. Čerkovska Pasakas. II Iedvesmas stāsti bērniem. [Rīga] : [Riharda
Čerkovska aģentūra], [2021]. 137, [4] lpp.
ISBN 9789934897214
Anotācija: Viss ir iespējams. Ko sēsi, to pļausi. Vibrāciju likums. Visam ir savs laiks. Cēloņu
un seku likums. Ļaujieties piedzīvojumiem. Šie ir seši universāli Visuma likumi, kas figurē
katra cilvēka dzīvē. Ja mēs bērniem jau no bērnības mācīsim šos likumus, palīdzēsim
izprast un pielietot savās dzīvēs, viņi sapratīs pašu svarīgāko - katrs cilvēks rada savu
realitāti ar domām, vārdiem un darbiem. - 4.-6.kl.
II. Iedvesmas stāsti bērniem.

Uz e-katalogu
Polis-Polītis, Uldis. Mākonīša māja. Rīga : Jumava, 2021. 85, [3] lpp.
ISBN 9789934204814
Anotācija: Bērnu dzeja, latviešu. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Teksts ar drukātajiem
burtiem.

Uz e-katalogu
Samauska, Ieva. Gulošais policists un sapnis. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 68, [3] lpp.
ISBN 9789934158988
Anotācija: Ššš – gulošais policists sapņo! Paskaties apkārt: Tavā pagalmā dzīvo lauva
Muris, dziesmas ieķeras kokos un mākoņi rāda kino... IEVAS SAMAUSKAS dzejoļi ir kā
krāsaini ziepju burbuļi vai sapņi, kuros parastais satiek neparasto, ļaujot mazajam
lasītājam doties īstā iztēles un valodas rotaļu piedzīvojumā. Rotaļīgi poētisko dzejoļu
pasauli krāsās ietērpj EVIJAS TIMMAS-NOVIKAS ilustrācijas, radot grāmatu, kur gan
dzīvnieciņi, gan pasaku tēli un pat ikdienas sīkumi iegūst saulainu, asprātīgu un maigu
noskaņu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Ulberga, Kristīne. Kaizivs, kurš neēda cilvēkus. Rīga : Dienas Grāmata, 2021. 67, [5] lpp.
ISBN 9789934595301
Anotācija: Šī Kristīnes Ulbergas pasaku grāmata ir viņas pirmais darbs bērniem. Septiņas
pasakas stāsta par labsirdīgo Kaizivi, kas, atšķirībā no brāļiem un māsām, atteicās
paklausīt mammai un uzbrukt cilvēkiem, lai tos apēstu. Grāmata ieved pasaulē, kurā ir
vieta tādiem jēdzieniem kā pateicība un līdzjūtība, spējai saskatīt skaistumu un pārvarēt
bailes, un kurā vienmēr ir vieta labiem darbiem, jo "gan Kaizivs, gan cilvēks var viegli
aizmigt pēc tam, kad paveikts labs darbs". Rakstniece ļauj sajust, ka ir svarīgi ne tikai būt
mīlētam, bet arī pašam mīlēt kā savus tuviniekus, tā visus, kas mīt šajā pasaulē. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Zandere, Inese. Kaķis uz klavierēm. Rīga : Liels un mazs, 2021. 46, [2] lpp.
ISBN 9789934574597
Anotācija: Grāmatā apkopoti 23 dzejoļi – no jautra skaitāmpanta līdz liriskai balādei,
tādēļ tā būs saistoša visai ģimenei, gan pašiem mazākajiem bilžu grāmatu lasītājiem, gan
arī pieaugušajiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Princeses. Aizraujoši piedzīvojumi. Rīga : Egmont Publishing, [2018]. 127, [1] lpp.
ISBN 9789934165375
Anotācija: Aizraujošie piedzīvojumi. Bērnu stāsti.
Saturā: Spokainās gaismiņas; Laba princese; Meridas izaicinājums; Dāvana tētim;
Roze steidz palīgā.

Uz e-katalogu
Jauki stāsti saldam miedziņam. Rīga : Egmont, [2021]. 208 lpp.
ISBN 9789934169564
Anotācija: Saldus sapnīšus! Tuvojas vakars, un ir tik jauki posties gulētiešanai
kopā ar iemīļotajiem animācijas filmu varoņiem! Piedalies Elzas un Annas spēļu
vakarā, kopā ar kucēnu Kniķi atklāj dinozaura kaula zādzību, traucies pretī
miedziņam Zibens Makvīna pavadībā, pārnakšņo pie Šarlotes un Tiānas... Lai tevi
iepriecina šie un vēl citi sirsnīgi stāsti!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots
no angļu valodas.
Saturā: Rotaļlietu stāsts 4: Pīlēna un Trusīša lielais plāns ; Džungļu grāmata:
Prāts un spēks ; Ledus sirds 2: Ģimenes spēļu vakars ; Mikijs un draugi: Mikijs
pieskata kaķēnu ; Vaukundze un Klaidulis: Varonis Kniķis ; Princese un varde:
Naksņošana pie labākās draudzenes ; Ralfs Postītājs: Nav elektrības! ; Vinnijs Rūks:
Kam tas rūp? Pūkām rūp! ; Mulono: Ēnu teātris ; Vāģi 2: Melnā meža rallijs ;
Aristokaķi: Dzimšanas dienas vēlēšanās ; Zobens akmenī: Pidžamu ballīte.
Uz e-katalogu
Trīs kaķēni. Dārgumu medības. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 24 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934169540
Anotācija: Trim draudzīgajiem kaķēniem katra diena ir piedzīvojums! Nokāpt
pagrabā, iet uz veikalu vai apmeklēt fotostudiju - ik nodarbe var sagādāt daudz
jautru brīžu. Vērīgi aplūko attēlus un palīdzi kaķēniem atrast norādītās būtnes un
priekšmetus. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
My Little Pony. Dārgumu medības. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 24
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934169557
Anotācija: Sirsnīgajām ponijmeitenēm katra diena ir piedzīvojums, un garlaicīgi
nav ne mirkli. Prieku sagādā gan pelde ezerā, gan gatavošanās ābolu ballei!
Aplūko attēlus un palīdzi ponijiem atrast norādītās būtnes un priekšmetus. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
Uz e-katalogu
Kofs, Indreks. Uz mājām. Rīga : Pētergailis, 2021. 46 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984335322
Anotācija: Rakstnieks Indreks Kofs un māksliniece Marja Līsa Platsa parāda, kāds būtu
piecgadīga zēna ceļš no bērnudārza uz mājām, ja viņš drīkstētu iet viens. Grāmatā
asprātīgi un saistoši atainota katra bērna kvēlākā vēlēšanās – ātrāk izaugt lielam. Madis
gan sevi jau uzskata par lielu puiku, jo prot sakārtot savas rotaļlietas, braukt ar divriteni,
tīrīt zobus, aizpogāties, zina dažus burtus un mamma viņam ir mācījusi, kā uzvesties uz
ielas. Kādu dienu, kad Madim neviens nevar atnākt pakaļ uz bērnudārzu, viņš uz mājām
iet viens. Šis pasākums izvēršas par piedzīvojumiem pilnu ceļojumu, kurš beidzas vēlu
vakarā ar satraukto, taču bezgala laimīgo vecāku satikšanu. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

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

