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Liukasa, Linda. Sveika, Rūbij! : Robots iet skolā / teksts un
ilustrācijas: Linda Liukasa ; literārā redaktore Oļesja Burkevica ;
redaktori: Linda Vītuma, Ance Kancere; tulkojums no angļu valodas:
Aija Biezaite. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un Koši ;
Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - “Sveika,
Rūbij! Robots iet skolā” ir ceturtā pasaulē plaši pazīstamās somu
programmētājas un stāstnieces L. Liukasas grāmata bērniem un ir
turpinājums aizraujošam stāstam par to, kas ir programmēšana, kā
darbojas tehnoloģijas, datori un internets un kas ir droša interneta
lietošana. Šajā izdevumā autore runā par izaicinājumiem, kas saistīti
ar mākslīgo intelektu, un piedāvā izzināt vienu no mākslīgā intelekta
jomām – mašīnmācīšanos. “Mākslīgais intelekts attīstās strauji! Vai
pēc dažiem gadiem tas līdzināsies sunim, spokam, draugam,
uzticamam palīgam, nenogurstošam darbarūķim vai kam citam? Es
nezinu. Taču mans padoms mazajām balerīnām, topošajiem biologiem
un citiem nākotnes veidotājiem ir droši un optimistiski raudzīties
rītdienas mākslīgā intelekta pasaulē. Lai jūsu sabiedrotie ir zinātkāre,
praktiskums un drosme!” novēl autore L. Liukasa. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Par autori: [96.] lpp. . - "Kas ir mākslīgais
intelekts4"--Uz vāka.
Aladžidi, Virdžīnija. Mana pirmā vizuālā enciklopēdija / Virdžīnija
Aladžidi, Karolīne Pelisjē, Olivjē Latiks ; no franču valodas tulkojusi
Kristīne Skrīvele ; redaktors Gints Tanenbergs. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2019. - 91 lpp. : ilustrācijas. - Alfabētiskais rādītājs: 86.-91. lpp.
- Vairāk nekā 1000 vārdu un visa pasaule attēlos! Izglītojoša
enciklopēdija ļaus mazajiem gudriniekiem uzzināt par ķermeni,
emocijām, sportu, transportlīdzekļiem, mūziku, dzīvniekiem, Zemi,
Visumu,
augiem,
laikapstākļiem.
Saturs: Cilvēki ; Nodarbošanās ; Dzīvnieki ; Pasaule ; Augi,
sēnes u.c. ; Ceļā!.
Fakti un rekordi / redaktori: Guntis Kalns, Gints Tenbergs ; no angļu
valodas tulkojuši Guntis Kalns, Elga Rusmane, Gunta Šustere un
Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 192 lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Fantastiski fakti,
respektabli rekordi un interesanta informācija - šajā grāmatā viss ir
rekorda cienīgs! Kurš ir visilgāk valdošais karaļnams? Kurš bija
pirmais lidotājs, kas pārvarēja skaņas barjeru? Kur joprojām notiek
visilgākais vulkāna izvirdums? Kurš ir garākais limuzīns? Atbildes uz
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daudziem jautājumiem atradīsi grāmatā. - 4.-6.kl. - Rādītājs: 188.-191.
lpp.
Māstersa, Matilda. 321 supergudrs fakts kas jāzina, pirms paliek 13
/ Matilda Māstersa ; ilustrācijas: Luīze Perdjūsa ; no holandiešu
valodas tulkojis Mārtiņš Erminass ; redaktore Vita Aišpure. - [Rīga] :
Madris, [2019]. - 287 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Vai zināji, ka žirafe
spēj izlaizīt savas ausis, ka zobus mēs tīrām jau tūkstošiem gadu, ka
dažkārt bambuss dienas laikā izaug par vairāk nekā vienu metru?
Lieliskā faktu enciklopēdija piedāvā 321 pārsteidzošu faktu par
dzīvniekiem, zinātni, vēsturi, ģeogrāfiju un vēl daudz ko citu!. - 4.6.kl.
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Likona, Tomass. Kā izaudzināt laipnus bērnus : un pretī iemantot
cieņu, pateicību un laimīgāku ģimeni / Tomass Likona ; no angļu
valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; mākslinieks Uldis Baltutis ;
redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2019. , 2019. - 452 lpp. :
tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [429.]-452. lpp. Jaunākajā darbā, Ņujorkas Universitātes izglītības profesors
Kortlendā, Rakstura izglītības centra vadītājs, balstoties uz savu
pieredzi bērnu un mazbērnu audzināšanā, vēlas mainīt bērnu dzīvi,
palīdzot izveidot labu raksturu, iemācīt cienīt citus cilvēkus, just
cieņu pret indivīdu tiesībām, pakļauties likumiem, rūpēties par
kopējo labumu. Grāmata ieteicama vecākiem un bērniem, sākot no
tvīņu un tīņu vecuma. - A Pielikums: Citāti par 10 būtiskiem
tikumiem, 403.- 416 lpp. ; B Pielikums: Grāmatas, kas māca
laipnību un citus tikumus,417. - 422.lpp. ; C Pielikums: Ģimenes
projekti, kas palīdz audzināt labestību un mērķtiecību, 417. - 421.
lpp.
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Saldā ballīte / [sastādītāja un redaktore Pauline fon Gehlen ; no vācu
valodas tulkojusi Anita Poļakovska ; redaktore Margita Krasnā]. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2014. - 63 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Hello Kitty).
- Jaukā kaķenīte Kitija uzaicina visas savas mazās un lielās draudzenes
izbaudīt cepšanas prieku. Vairāk nekā 25 ļoti vieglas receptes,
vienkāršas sastāvdaļas, ātra pagatavošana. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Ķirbis : mazā pavārgrāmata / no vācu valodas tulkojusi Aija Ozoliņa
; redaktore Agnese Biteniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 46, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 19 x 22 cm. - Ķirbji virtuvē iegūst arvien vairāk

draugu. Šo kulta dārzeni, kurā ir daudz vitamīnu, bet maz kaloriju, var
izmantot ļoti dažādi. Šajā oriģināli veidotajā grāmatā apkopotas
lieliskākās ķirbju ēdienu receptes.
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Bergstrema, Gunilla. Arlabunakti, Alfon Oberg! / Gunillas
Bergstremas teksts un ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica ; no zviedru
valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; autores foto: Jörn H Moen. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. - [32] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Mazais Alfons
- pašiem mazākajiem). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: God
natt, Alfons Åberg.
Lielā stāstu grāmata : stāsti / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda
Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. - EU. - 86 lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. - Steidz palīgā kopā ar Ķepu patruļu! Šajā stāstu krājumā tu varēsi
lasīt par zoslēna glābšanu, cīņu meistariem kucēniem, apmaldījušos
citplanētieti, drosmīgiem bruņiniekiem un Aleksa supertrīsriteni. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. 5Minute Stories Collection. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu
valodas.
Saturā: Maršals trauc palīgā ; Ķepu spēks ; Kosmiskā ķibele ;
Karalis uz vienu dienu ; Ķepu patruļas pitstops.
Piecu minūšu pasaciņas miedziņam / māksliniece Agija Staka ; redaktors
Aldis Vēvers ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 62, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25
cm. - Grāmata tevi aizvedīs brīnumu pasaulē, kur sastapsi lielībnieci
mušu, tēva trešo dēlu muļķīti ar viņa balto zirgu, arī zalkti un viņa līgavu.
Pirmsskolas
vecuma
bērniem.
Saturs: Varde par palīgu ; Vecīša cimdiņš ; Lielā muša ; Zalkša
līgava ; Zemnieks un zvēri.
Piecu minūšu vakara pasaciņas / mākslinieks Didzis Puriņš ; redaktors
Aldis Vēvers ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 62, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25
cm. - Šajā grāmatā tu vari satikties gan ar latviešu tautas pasaku varoņiem
zaķi, vilku un aunu, gan ar brāļu Grimmu radītajiem trīs sivēntiņiem un
arī ar Šarla Pero Runci zābakos. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturs: Traucējums ; Vilks un auns ; Zaķīšu pirtiņa ; Runcis zābakos
; Trīs sivēntiņi.
Vaukundze un Klaidulis / [tekstu adaptējis] Teddy Slater ; [ilustrācijas]:
Bill Langley, Ron Dias ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ;
Walt Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 27, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 26 cm. - (Walt Disney klasika). - Vaukundzes un Klaiduļa
piedzīvojumi ir visu laiku iecienītākais mīlestības stāsts, kas radīts 1955.
gadā. Šī jaukā grāmata ar oriģinālajām ilustrācijām ļaus jums atkal
iejusties brīnumainajā suņu pasaulē. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Tulkots no angļu valodas.
Makmanusa, Kārena M. Kāds no mums melo : romāns / Kārena M.
Makmanusa ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina
Grūbe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 396, [2] lpp. - Pieci
skolēni dodas uz pēcstundām. Tikai četri iziet no klases dzīvi. Jeila
Universitātes kandidāte Bronvina nekad nav publiski pārkāpusi nevienu
noteikumu. Sporta zvaigzne Kūpers ir pārliecināts par sevi tikai beisbola
laukumā. Sliktais zēns Neits pēc nākamā kļūmīgā soļa kļūs par
noziedznieku. Skaistumkaraliene Adija cenšas saglābt savu "ideālo"
dzīvi. Un atstumtais Saimons Beivjū vidusskolā ir izveidojis bēdīgi
slavenu tenku blogu. Saimons iet bojā 24 stundas pirms četrotnes
vistumšāko noslēpumu publicēšanas internetā. Aizdomās tiek turēti visi
četri skolēni, ar kuriem viņš atradās vienā telpā. Savi noslēpumi ir katram
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no viņiem, bet cik tālu katrs ir gatavs iet, lai tos nosargātu?. Oriģinālnosaukums: One of us Is Lying.
Pīrss, Linkolns. Lielais Neits / Linkolns Pīrss ; no angļu valodas
tulkojusi Marika Taube ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 216, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
- Kad skolas direktors lūdz Neitam uzņemties šefību par jauno
klasesbiedru Brekenridžu Pafingtonu III, zēns ir lepns un apņēmības
pilns... līdz patiešām SASTOP jauniņo. Vai Neitam nāksies vadīt laiku
kopā ar kaitinošu nūģi? Vai varbūt viņa jaunais draugs būs īsta
sabiedrības dvēsele un sagādās visiem kādu pārsteigumu?. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums:
Big
Nate
lives
it
up.
7. Līksmo no sirds.
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un radioaktīvo robobokseršortu barbariskā atriebība : Deiva Pilkija desmitais episkais
romāns / Deivs Pilkijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ;
redaktore Diāna Romanoviča ; mākslinieciskā redaktore Gunta Plotka ;
vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 216, [5] lpp. - (Kapteinis Apakšbiksis ;
10). - Kad mēs pēdējoreiz tikāmies ar Džordžu un Heroldu, viņi bija
pārvērsti par ļauniem zombijnūģiem, kam visu mūžu lemts klejot pa
izpostītu pēcapokaliptisku planētu. Tu varbūt jautāsi, kāpēc visvarenais
Kapteinis Apakšbiksis neizglāba zēnus no šī šausmīgā likteņa? Redzi,
Tipsis Zvaniņbiksis, ieradies no nākotnes, pieļāva liktenīgu kļūdu, kuras
dēļ Džordžs un Herolds vairs nevarēja radīt Kapteini Apakšbiksi! Tagad
uz visiem laikiem ir sagrozīta cilvēces vēstures gaita, tāpēc varoņiem
jāatrod veids, kā to MAINĪT ATPAKAĻ!. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Captain Underpants and the Revolting
revenge of the radioactive Robo-Boxers.
Peivere, Mišela. Dievi un karotāji / Mišela Peivere ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Neviens neatceras tik bargu ziemu –
bet pavasaris nenāk un nenāk. Briesmīgais Talakrejas izvirdums ir ietinis
debesis pelnos un apdzēsis Sauli. Likteņa vēji aizved Hīlasu uz Keftiu
salu. Zēns izmisīgi vēlas atrast savas draudzenes: virspriesterienes meitu
Pirru un mazo lauvu Postažu. Taču Keftiu dievu dusmas ir piemeklējušas
īpaši smagi, un reiz pārtikušo salu plosa aukstums, bads un mēris. Hīlass
viens pats dodas ceļā, mocīdamies bailēs, ka Pirra un Postaža varbūt nav
pārdzīvojušas ziemu... “Piekūna acs” ir pasaulslavenās bestselleru
autores Mišelas Peiveres romānu cikla “Dievi un karotāji” trešā grāmata
par Hīlasa un Pirras piedzīvojumiem, cenšoties iznīcināt Koronosa dunci,
lai bīstamais ierocis atkal nenonāktu viņu nāvīgāko ienaidnieku – Vārnu
karotāju – rokās. - 4.-6.kl. - "Starptautiska bestsellera "Gods and
Warriors"
trešā
grāmata"--Uz
vāka.
3. Piekūna acs.
Pračets, Terijs. Tifānijas Smelgas piedzīvojumi : romāns / Terijs
Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Bārbala
Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - 350, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - (Diska pasaule / Terijs Pračets ; [32]). - Tifānija
Smelga ir gatava sākt apgūt raganu mākslu. Taču viņa no apmācībām
sagaida maģiju un buramvārdus - nevis mājas darbiņu veikšanu un
negantu kazu slaukšanu! Vai tad būt par raganu nenozīmē kaut ko vairāk?
Taču Tifānija nezina, ka viņu izseko bīstams, bezmiesisks radījums. Un
šoreiz meiteni nespēs pasargāt ne pasaulē izcilākā ragana Vējkaliene, ne
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mazā, brīvā zilādaino vīriņu cilts. Beigu beigās Tifānijai būs jāpieliek visi
spēki, lai glābtos no baisa likteņa... ja vien tas vispār ir iespējams. - 4.6.kl. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - Otrā grāmata
romānu
sērijā
par
Tifānijas
Smelgas
piedzīvojumiem.
2. Pilna cepure debesu.
Ridels, Kriss. Ada un simfoniskais sprādziens / Kriss Ridels ; no angļu
valodas tulkojusi Lauma Terēze Lapa ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.
- 222, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Lords Gots Drūmšīrā rīko Gotstokas
mūzikas festivālu, kurā piedalīsies valsts ievērojamākie mūziķi. Ada ir
sajūsmā... tomēr dzīve nav diez ko viegla, ja tava vecmāmiņa nemitīgi
mēģina atrast tavam tēvam jaunu, modīgu sievu, drēbju skapī iemitinājies
fauns un Maltraverss perina jaunas viltības. Ada grib būt droša, ka viss
notiek pēc plāna - un, par laimi, viņai talkā nāk kāds interesants viesis,
pareizāk sakot, viešņa... - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Goth Girl and the
Sinister Symphony.
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs / Henriks Tamms [teksts un
ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore
Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 165, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - "Kas patiesībā
ir mana mamma?" - tas ir jautājums, par kuru kaķu puika Timijs prāto
vairāk nekā par kaut ko citu. Mammu meklējot, Timijs un viņa nindzju
draudzenes Floresa un Mollija savā gaisakuģī dodas uz ledaino Baltzemi.
Taču, ieradušies tur, ceļotāji saprot, ka nekas nav tā, kā viņi bija
iztēlojušies: ūdens ir saindēts, gaiss pilns dūmu, ledus kūst. Nu viņu
uzdevums vairs nav tikai atrast Timija mammu - draugiem ir arī jāmēģina
glābt visu Baltzemi!. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Ninja Timmy och
staden
av
is.
5.grāmata. Nindzja Timijs un ledus pilsēta.
Vīdmarks, Martins. Slimnīcas noslēpums : [stāsts] / Martins Vīdmarks
[teksts], Helēna Villisa [ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Daina
Grūbe ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2019. - 89, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Lases un Majas
detektīvaģentūra). - Jau piektā piņķerīgā Lases un Majas
detektīvaģentūras lieta latviešu valodā! Sāra Bērnarda slidojot salauž
kāju, un tā tiek ieģipsēta. Kāja sāp, tāpēc jaunā sieviete saņem pretsāpju
tableti un aizmieg. Kad Sāra pamostas, viņas zelta auskari ir pazuduši.
Policijas priekšnieks izstāsta detektīviem, ka slimnīcā ir apzagti vairāki
pacienti, bet, tā kā nozagtās lietas nav atrastas, nevienu nevar apcietināt...
Par laimi, Lasem un Majai kā allaž ir padomā smalks plāns... - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Joničenoka, Irina. Vasara uz plaukta / Irina Joničenoka, teksts un
ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi Maruta Štāle ; Gunāra Vīķeļa
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga :
Jumava, 2019. - 127, [1] lpp. - Grāmata “Vasara uz plaukta” stāsta par
meiteni Aigu, kurai pavisam nesen palikuši septiņi gadi. Aiga rudenī sāks
iet 1. klasē. Lai vasaras brīvlaikā īsinātu meitenes ikdienu, Aigas mamma
uzdāvina viņai alfabēta klucīšus, un sākas aizraujoša burtu spēle! Spēles
noteikumi paredz, ka katru dienu viens no burtiem kļūst galvenais. Aigai
šis burts jāmeklē vārdos, kuri sastopami apkārtējā vidē. Mammas
izdomātie spēles noteikumi padara spēli ne tikai interesantu, bet arī
pamācošu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
De Mari, Silvana. Hanija / Silvana De Mari ; no itāļu valodas tulkojusi
Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga
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: Poligrāfists. , © 2019. - 300, [1] lpp. ; 21 cm. - Hanija, tumsas radīta
būtne, ir dzimusi ar uzdevumu kaitēt pasaulei. Kopš paša pirmā dzīves
mirkļa viņa pilnībā apzinājās realitāti, taču nepazina mīlestību,
draudzību, prieku. Mātes līdzcietība nosargāja viņas dzīvību, bet stāsti
par Gaismas Bruņinieku baroja viņas garu. Hanija, skarba, dzēlīga,
sarkastiska un vientuļa, pamazām pieredz, kā viņā dzimst mīlestība,
draudzība un līdzcietība. Reizē ar šīm jūtām dzimst arī brīvā griba. Hanija
ir izdarījusi izvēli. Tagad pēdējā sadursmē ar Tumšo Kungu viņai
vajadzēs cīnīties, liekot lietā tikai cilvēciskus ieročus: drosmi, gudrību un
mīlestību. - 7.-9.kl. - "Es esmu Hanija" ir trešā grāmata Silvanas De Mari
triloģijā, lasītājiem jau pazīstamas grāmatas "Pēdējais elfs" un "Pēdējais
orks".
3. grāmata. Es esmu Hanija.
Mornštainova, Alena. Hana : romāns / Alena Mornštainova ; no čehu
valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktors Sigita Kušnere. - Rīga :
Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. - 331, [4]
lpp. : portrets ; 22 cm. - Ir 1954. gada ziema, un deviņgadīgā Mira, par
spīti vecāku aizliegumam, dodas uz upi vizināties uz ledus gabaliem.
Viņa iekrīt ūdenī, tāpēc nepaklausība nāk gaismā un par to viņu soda,
ģimenes svinībās neiedodot kēksiņu. Bērnības nerātnība Miras dzīvē
kļūst par būtisku pavērsiena punktu. Seko traģēdija, kas viņu uz ilgiem
gadiem piesaista nerunīgajai un depresijas māktajai tantei Hanai.
Pamazām atklājas Miras ģimenes likteņi – vēsture, kas viņas dzīves
straumē turpmāk peld gluži kā ledus gabals. Neatbildēts paliek vien
jautājums, vai likteņa ledus gabals tomēr reiz izkusīs... - Ziņas par autori:
[335.] lpp.
Auza, Māra. Māras pasakas / Māra Auza, teksts un ilustrācijas. [Latvija] : Izdevniecība "Otis", 2019. , ©2019. - 53 lpp. : ilustrācijas ; 25
cm. - Jaunajā pasaku grāmatā jūs uzzināsiet, kas ir Putnu māte, kur dzīvo
Vēja māte, kādus darbus dara Uguns māte, kā izskatās Miglas māte un
vēl daudz, daudz citu interesantu lietu par latviešu Dabas mātēm.
Grāmata ir bagātīgi ilustrēta un piemērota lasīšanai gan lieliem, gan
maziem! Autores vārdiem runājot: "Kad būsi izlasījis Māras pasakas, Tu
labāk ieraudzīsi, cik skaists ir putnu balsīm pieskandinātais zaļais mežs,
un Tu arī ieklausīsies sīkās upītes burbuļošanā un zināsi, ka upīte steidzas
uz jūru, kur to sagaida Jūras māte. Kad Tu redzēsi uzarta lauka silto
pavasara zemi, Tu zināsi, ka par to rūpējas Zemes māte, lai vasarā tur
viļņotu zeltains rudzu lauks. Un, kad Tu būsi izvēlējies dzīvē iet pa to
labo ceļu, tad zini, ka arī Laimes māte Tev bijusi blakus". Grāmata ir labs
ceļvedis bērniem latviešu folkloras pasaulē un palīdz iepazīt latviešu
mitoloģijas daudzveidību un krāšņumu!. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Saturā: Zemes māte ; Uguns māte ; Ūdens māte ; Meža māte ; Putnu
māte ; Krūmu māte ; Vēja māte ; Bangu māte ; Jūras māte ; Upes māte ;
Miglas māte ; Krēslas māte ; Pļavas māte ; Ceļa māte ; Lauka māte ; Veļu
māte ; Mēra māte ; Gausas māte, Sāta māte ; Laimes māte.
Ezera, Līga. Nakts sarkanā : triloģija / Līga Ezera. - Rīga : Sava
grāmata, 2019. - 429 lpp. - Šis ir otrais romāns “Nakts sarkanajā”
triloģijā. Jau iepriekš sastaptie tēli turpinās iepazīties ar Mājvietu Latvijas vampīru galveno mītni. Viņiem pievienosies jauni tēli, ar kuriem
kopā stāties pretim gan jau pazīstamiem, gan jauniem izaicinājumiem un
pārbaudīt, cik ciešas ir viņu jaunizveidotās saites. Tiks pieņemti gan
drosmīgi, gan pārsteidzīgi lēmumi, un nāksies atzīt, ka mūžvecā patiesība
- nenovērtēsi, kamēr nezaudēsi! - ir sāpīgi patiesa kā dzīvo, tā mirušo
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vidū.
"Triloģijas
otrā
grāmata"
-titullapā.
2. grāmata. Nakts sarkanā garša.
Laukmane, Maija. Saturies, Sibilla! : stāsts / Maija Laukmane ;
ilustrāciju autore Dārta Stafecka ; Vitas Lēnertes vāka un maketa dizains
; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , Jelgavas
tipogrāfija. - 110, [2] lpp. - Grāmatas lappusēs tev pretim nākšu es, Marta
Mazure, meitene no 9.b klases. Nepārtraukti mēģinu daudz ko izprast un
neapmulst nezināmā priekšā. Par Sibillu un Nadīnu neteikšu ne vārda, jo
tas, ko par abām domāju, ir pārāk grūti vārdos formulējams. Nadīna ir
Sibillas ēna, bet Sibilla… Ja es prastu savas domas par Sibillu pasacīt
vienā teikumā, tad nebūtu šī stāsta. - 7.-9.kl.
Nemiera, Linda. Kaķis otrpus ceļam : romāns / Linda Nemiera ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285, [1] lpp. ;
21 cm. - Leonīdu Fēliksu gaida karsta vasara. Viņa vislabprātāk to
pavadītu jūras krastā, tomēr darbi negaida. Leo priekšniece, ragana
Viktorija dodas atvaļinājumā un uztic Leonīdai vadīt reklāmas aģentūru.
Tikmēr Tukuma pusē risinās baisi notikumi - ezera krastā pazuduši trīs
jaunieši. Aizdomās par noziegumu tiek turēts vilkaču bars, un barvedis
Rego lūdz Leonīdas palīdzību. Leo nāksies noskaidrot - ko tad īsti spēj
paveikt sieviete-kaķis ar deviņām dzīvībām?. - Romānā turpinās
grāmatās "Kaķa lāsts", "Kaķis maisā" un "Kaķa koncerts" aizsāktie
Leonīdas Fēliksas dēkainie piedzīvojumi.
Runājošie suņi : pēc Edmunda Jansona animācijas filmas "Jēkabs,
Mimmi un runājošie suņi" motīviem / māksliniece Elīna Brasliņa ;
redaktore Inese Zandere ; dizains Elīna Brasliņa, Artis Briedis. - Rīga :
Liels un mazs, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 64
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Runājošie suņi dzīvo neparastā
Rīgas nostūrī, ko mēdz dēvēt par Maskačku. Viņi ir tās sargi, kam
nepaslīd garām arī Jēkaba Putna, Rīgas centra zēna, ierašanās. Jēkabam
jāpavada nedēļa pie radiem Maskačkā, bet viņa pašpārliecinātā māsīca
Mimmi par to nemaz nav sajūsmā. Jēkabs grib būt arhitekts tāpat kā tētis,
zīmē savas sapņu pilsētas un tic, ka sapņi piepildās. Suņi sāk novērot
Jēkabu, taču atklājas citi satraucoši jaunumi: pazudusi runājošo suņu
vadoņa Bosa māsa Sniedze. Turklāt Maskačkā gaidāmas lielas
pārmaiņas: uzņēmējs Rausis plāno romantisko priekšpilsētu pārvērst
bezpersoniskā debesskrāpju rajonā. Suņi un bērni draudzīgā komandē
mēģina stāties ceļā Rauša plāniem un atrast Sniedzi. Vai izdosies?. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Filma un komikss veidoti pēc Luīzes
Pastores grāmatas "Maskačkas stāsti" motīviem.
Zvirgzdiņš, Juris. Lāču republika : stāsts / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrējusi
Līva Ozola ; redaktors Jānis Kalve. - Rīga : Pētergailis, 2019. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. - 2019. - 71 lpp. : ilustrācijas. - Jura Zvirgzdiņa
jaunākās bērnu grāmatas stāsts sākas brīdī, kad stratēģiskās plānošanas
ministrs no rīta, izkāpjot no gultas ar kreiso kāju nokavē Ministru
kabineta sēdi. Viņš vaino mazu lācēnu, kas lēnām kopā ar večuku
šķērsoja ielu, aizkavējis ministra auto. Sēdē finanšu ministrs žonglē ar
skaitļiem, premjers liek izteikties ministram – kavētājam, un viņš pēkšņi
atceras: Lācis! Lūk, īstais temats! Ministrs nodārdina:”Godājamie
kolēģi!... Mūsu galvaspilsēta ir briesmās!Pa ielām staigā lāči!” Iekšlietu
ministrs to īsti nesaprot, bet tad piedāvā izsūtīt lāčus no valsts, savukārt
ārlietu ministrs baidās no diplomātiskiem sarežģījumiem. Citi ministri
satraucas par privātīpašuma neaizskaramību un piedāvā lāčus nopirkt.
Ministru kabinets vienojas pieprasīt lāču pārvietošanai Eiropas
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līdzfinansējumu un izveidot darba grupu. Kā viss beidzas? Tas lasāms
grāmatā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Valters, Edgars. Poķu grāmata / Edgars Valters [teksts, ilustrācijas] ;
no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. - Rīga
: Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 143
lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Mākslinieks un rakstnieks Edgars Valters ir
viens no atzītākajiem Igaunijas grāmatu ilustratoriem. Pirmā un
slavenākā no grāmatām, kam Edgars Valters ir gan ilustrāciju, gan teksta
autors, ir "Poķu grāmata". Tā ir pasaka par neparasto poķu tautu, kuras
prototipi ir gan Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grīšļu ciņi. Grāmatā
atklājas autora mīlestība pret dabu un pārliecība, ka cilvēkam jādzīvo
saskaņā ar to. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

