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Doda, Emīlija. Jautājumi un atbildes tavam IQ / Emīlija Doda ; no
angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; tulkojuma redaktors Guntis
Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. , ©2019. - 143, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Rādītājs: 140.143. lpp. - Grāmata "Jautājumi un atbildes tavam IQ" palīdz bērniem
izzināt dažādus faktus, kas ir saistīti ar zinātni. Tajā rodamas
pārsteidzošas atbildes uz vairāk nekā 200 lieliskiem jautājumiem,
piemēram, kā ieslēdzas gaisma, kas dzen uz priekšu automobili, kāpēc
lidmašīna turas gaisā, kāpēc baltajiem lāčiem nesalst, kā kustas
cilvēks, kā var izmērīt vēju. Šī aizraujošā grāmata ir pilna ar
brīnišķīgiem krāsainiem attēliem un interesantiem faktiem par
magnētiem, fosilijām, cilvēka ķermeni un daudz ko citu!. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Do You Know About
Science?.
Saturā: Dzīvā pasaule ; Cilvēka ķermenis ; Materiālā pasaule ;
Enerģija ; Spēki un kustība ; Mūsu planēta.
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Grīnvuda, Elinora. Visas manas emocijas : iemācies mīlēt savas
izjūtas / Elinora Grīnvuda ; redaktore Inese Auziņa ; tulkojums: Ilze
Veinberga ; konsultants Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.
, ©2019. - 80 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book).
- Terminu rādītājs: 80. lpp. - Grāmata aicina pedagogus un vecākus
kopā ar bērniem runāt par emocijām. Par tām runāt nekad nav par agru.
Mūsu bērnu sapņi, cerības, prieks, bailes un citas izjūtas ietekmē viņu
izturēšanos dažādās situācijās. Ir svarīgi saskatīt, kad bērniem ir
nepieciešama palīdzība un atbalsts. Šī grāmata palīdzēs saprast, cik
svarīgi ir atpazīt savas emocijas, un izpētīt, kā un kāpēc tās rodas. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: My Mixed
Emotions.
Saturā: Laime ; Dusmas ; Bailes ; Skumjas ; TU esi brīnums!.
Gūtmane, Maira. Pamodināt sevī radītāju / Maira Gūtmane ;
māksliniece Ilze Egle. - [Rīga] : LIETUSDĀRZS, [2018]. , ©2018. 165, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Izzini, uzzini, apzini). Bibliogrāfija: 123. lpp. - "Es esmu parasts cilvēks – tāds pats kā tu.
Sevi meklējot, esmu veikusi garu ceļu, kurā bijuši dažādi posmi.
Gājums, kas sākās manas dzīves krīzes vissmagākajā brīdī, pamazām

deva zināšanas, atbildes uz jautājumiem, atklāsmes un pilnīgi jaunu
pieredzi par to, kā saskaņā ar manu personību mainās ārējā pasaule, ja
es mainu savu iekšējo pasauli". Šos vārdus saka Maira Gūtmane, un
viņa ir tas cilvēks, kurš savu pieredzi – gan rūgto, gan aizraujošo – nu
piedāvā līdzcilvēkiem apgāda "Lietusdārzs" izdotajā grāmatā
"Pamodināt
sevī
radītāju".
Pirmā grāmata. Ģēniju sarunas.
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Šmits, P. Latviešu mitoloģija / P. Šmits. - 2019. gadā atkārtoti izdots
1926. gada papildinātais izdevums. - [Code, Bauskas novads] :
[Aleksandrs Aleksandrovs], [2019]. , ©2019. - 173, [2] lpp. ; 21 cm.
- P. Šmits (1869-1938) - valodnieks, etnogrāfs, folklorists. Pasaulē
zināms kā jaunas krievu sinoloģijas skolas izveidotājs. Latvijā vairāk
pazīstams ar saviem darbiem par latviešu folkloru un etnogrāfiju.
Ieskatu mitoloģijā sniedz tautasdziesmas, hronikas un citas senas
rakstiskas liecības par senlatviešu ticējumiem un rituāliem, kas
saglabāti no 12., 13. gadsimta. Senči dzīvoja saskaņā ar Dabas
(Dieva) likumiem. Viņi zināja, ka dabā eksistē ne tikai acīm
redzamais un rokām taustāmais, bet pastāv augstāki spēki. No visām
dievībām visaugstākā ir Dievs.
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Kraģis, Indars. Radošums un kritiskā domāšana / Indars Kraģis ;
redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa vāks un makets. - Rīga : SIA
"Mansards", 2019. - Rīga : Mansards, [2019]. - 107, [1] lpp. (Mansards izglītībai). - Izmantotā literatūra: 79.-87.lpp.
Saturs: Radošums mākslinieciskajā izglītībā ; Radošums un tā
izvērtēšana ; Radošais līderis - inovāciju vadības epicentrs ; Radošā un
kritiskā domāšana ; Radošuma veicināšana ; Teatrālā lomu spēle radošuma veicināšanas metode. Pielikumi: 1. Fiziskās mācību vides
apstākļu ietekme uz radošumu ; 2. Psiholoģiskās mācību vides
apstākļu ietekme uz radošumu ; 3. Radošumu veicinošas mācību vides
kontroljautājumi ; 4. Vingrinājumu piemēri.
Višķere, Zane. Mazais pētnieks : Montesori pedagoģijas iedvesmotas
attīstošās rotaļas bērniem 2-5 gadu vecumā / Zane Višķere ; atbildīgā
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga :
Jumava, 2019. , 2019. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Montesori
pedagoģiskajā pieejā balstītām aktivitātēm nav robežu, un šī grāmata
ir lielisks apliecinājums tam. Šeit atrodamas gan idejas, kas tiešā veidā
aizgūtas no Marijas Montesori izstrādātajiem didaktiskajiem
materiāliem, gan tādas, kas veidotas radoši pieejot ikdienišķiem
priekšmetiem un ņemot vērā bērnu intereses un attīstības uzdevumus
atbilstošajā vecumposmā. - Šis izdevums ir kā ideju krātuvītes
turpinājums — nu jau papildināts ar jauniem, sarežģītākiem
darbiņiem.
Saturā: Vingrinājumi praktiskās dzīves iemaņu pilnveidošanai ;
Vingrinājumi sajūtu un sensoro spēju attīstīšanai ; Valodas attīstīšanas
vingrinājumi ; Matemātisko un loģisko spēju attīstīšana ; Dabas un
visuma izpēte.
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Pauli, Gunters. Zebras gaisa kondicionētājs / Gunters Pauli ;
māksliniece Katerina Baha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija
Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 39 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Gunter's
fables). - Starptautiski ietekmīga inovatora un uzņēmēja Guntera Pauli,
dēvēta arī par ilgtspējības Stīvu Džobsu, bilingvāla zinātniskā pasaka
angļu un latviešu valodā 5–8 gadus veciem bērniem un vecākiem.
Bērni uzzinās: kā termīti karstajā Āfrikā atvēsina savas mītnes; kāpēc
zebras nepārkarst saulē; kā daba ir veiksmīgi atrisinājusi grūtības, ar
kurām netiek galā cilvēki; kā varam izrādīt izpratni un cieņu pret citu
atšķirībām, un iemācīsies runāt par emocijām un dabu. Grāmatas saturs
atbilst kompetenču pieejai izglītībā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Oriģinālnosaukums: The Zebra Aircon. - Teksts paralēli angļu un
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - "To never stop dreaming =
Nekad nebeidz sapņot!"--Virstitulā.
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Kindzule, Alise. Ar uzturu uz tu : uztura psiholoģija un apzināta ēšana
/ Alise Kindzule ; vāka grafiskais noformējums: Aija Andžāne ;
ilustrācijas: Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ;
literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārds: Zane Eniņa. - Rīga :
Latvijas Mediji, [2019]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 191
lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 173.-181.
lpp. un tēmu rādītājs: 182.-190. lpp. - Grāmatā atradīsiet jaunākajos
pētījumos balstītas atziņas par to, kas veido uzturu: kā gudri kombinēt
produktus, kas ietekmē ēšanas paradumus un uztura izvēles, kā domas
ietekmē uzvedību, kas bērnam būs garšīgi un veselīgi, kuri ēdieni
mazina stresu un ārstē, kā nepārēsties svētkos, kādā šķīvī pasniegt
ēdienu ir veselīgi?.
Jaunais inženieris / konsultante Kerola Vordermena ; no angļu valodas
tulkojis Guntis Kalns ; tulkojuma redaktore Gunta Šustere ;
ilustrācijas: Katie Knutton. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. , ©2019. 144 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - (A Dorling Kindersley book). Rādītājs: [140.]-143. lpp. - Inženieri vēro pasauli un cenšas izzināt, kā
viss darbojas. Jaunais inženieris palīdzēs tev izprast dažādas
tehnoloģiskas konstrukcijas, piemēram, reaktīvos dzinējus, tuneļus un
debesskrāpjus. Grāmatā ir daudz interesantu eksperimentu un projektu,
kas palīdzēs atrast atbildes uz dažādiem āķīgiem jautājumiem un
saprast mums apkārt notiekošo. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums:
How
to
be
an
Engineer.
Saturā: Brīnumainie materiāli ; Izturīgās konstrukcijas ; Varenās
mašīnas ; Pārvietošanās ; Neparastā enerģija.
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Dmučovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte / Rasa Dmučovskiene ;
ilustrāciju autors Ģintara Jocjus ; [no lietuviešu valodas] tulkojusi Dace
Andžāne ; atdzejojusi Jana Egle ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga
: Latvijas Mediji, 2019 (Rīga : Dardedze hologrāfija). - 48 lpp. :
ilustrācijas. - Kas vasaras naktī aiz loga čīgā? Ko ēd skudras? Kāpēc
ķirzakām tik gara aste un kur zirnekļi ņem pavedienus tīkliem? Skudriņai
Kāpēcītei ir tik daudz jautājumu, un uz tiem visiem jāatrod atbildes,
tāpēc, priecīgi dungodama, viņa dodas mežā, kur gaida piedzīvojumi un
jaunas zināšanas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Skruzdeliukas nežiniukas.
Džordža pirmā diena bērnudārzā / tulkojusi Linda Kalna. - Rīga :
Egmont Publishing, 2019. - Rīga : Adverts. - 24 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 21 x 21 cm. - Pepa un Džordžs dodas uz bērnudārzu.
Džordžs to dara pirmo reizi, un Pepa nav pārliecināta, vai vēlas viņu savā
grupiņā. Bet vai cūciņa pārdomās, redzot, kā draugi priecājas par tikšanos
ar viņas mazo brālīti?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. George's First Day at Playgroup. Grāmata veidota pēc animācijas filmas "Peppa Pig" (Cūciņa Pepa)
motīviem.
Mana mamma / tulkojusi Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing,
2019. - Ķīna. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Šī grāmatiņa
stāsta par cūciņas Pepas mammu. Viņas mamma ir ļoti gudra, viņa prot
daudz ko darīt! Piemēram, lēkāt pa peļķēm kopā ar Pepu un viņas mazo
brāli Džordžu! Izlasi šo lielisko grāmatu un uzzini visu to, par ko mēs
mīlam savu mammu. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Peppa Pig.My Mummy. - Tulkots no angļu valodas.
- "Based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley
and Mark Baker"--Iespiedziņās. . - Grāmata veidota pēc animācijas
filmas "Peppa Pig" (Cūciņa Pepa) motīviem.
Mans tētis / tulkojusi Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. Ķīna. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Šī grāmatiņa stāsta
par cūciņas Pepas tēti. Viņš ir ļoti jautrs, viņš smejas daudz un dikti! It
īpaši, kad viņš spēlējas ar Pepu un viņas mazo brālīti Džordžu. Izlasi šo
aizraujošo grāmatu un uzzini visu to, par ko mēs mīlam savu tēti. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. My
Daddy. - Tulkots no angļu valodas. - "Based on the TV series Peppa Pig.
Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker"--Iespiedziņās. . Grāmata veidota pēc animācijas filmas "Peppa Pig" (Cūciņa Pepa)
motīviem.
Melece, Anete. Kiosks / Anete Melece ; redaktore Inese Zandere. - Rīga
: liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 33
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Stāstu par kāda Rīgas kioska
pārdevēju Olgu, kas ir tik resna, ka iesprūdusi kioskā un netiek no tā ārā,
Anete Melece vispirms īstenoja, 2013. gadā izveidojot animācijas
īsfilmu, kas ieguva starptautisku atzinību dažādos festivālos. Olga dienas
vada, apkalpojot un uzklausot pircējus, šķirstot žurnālus un ilgojoties
ceļot. Viņas sapnis ir nonākt siltajās zemēs un pie jūras baudīt skatu ar
saulrietu. Kādu dienu nejaušu notikumu ķēde izvēršas tā, ka Olga ar visu
kiosku iekrīt pilsētas kanālā, kas viņu aizpeldina tālu pasaulē — līdz pat
kārotajai pludmalei ar palmām un sauli. Sižets mudina domāt par cilvēka
"iesprūšanu" savā dzīvē un nespēju īstenot sapņus. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
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Nonna, Fabiola. Pavisam jauns stāsts par Mopsi Karlu, kas piepeši tika
pie ģimenes / teksts Fabiola Nonna, Lūkass Veidenbahs ; ilustrācijas
Joelle Tourloniasa ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2019 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - [26]
nenumurētas lpp. : ilustrācijas. - Mopšu piedzīvojumi turpinās! Karsti
mīļotā draudzene Koko pārceļas dzīvot pie Karla, kurš vai kūst no laimes.
Bet kāpēc Koko uzvedas tik savādi, kāpēc ir tik īgna un noslēpumaina?
Izrādās, viņiem drīz gaidāmi bērniņi!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Die ganz neue Geschichte von Carl Mops, der auf
einmal eine Familie hatte.
Ozola, Līva. Eju meklēt! / Līvas Ozolas stāsts un ilustrācijas ; Ineses
Zanderes skaitāmpanti ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Normunds
Ozols, Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 x 26 cm. "Eju meklēt!" ir ilustrēts stāsts par bērna iztēles pasauli, spēlējot paslēpes
– vienu no bērnu iemīļotākajām spēlēm visā pasaulē. Mazā meitenīte
Vilma vakarā pirms gulētiešanas pierunā tēti vēl uzspēlēt paslēpes.
Lasītājs katrā grāmatas atvērumā var pavērt dažādas durvis un kopā ar
Vilmu ielūkoties, kas aiz tām slēpjas. Grāmatā izmantots papīra atloku
princips - paņēmiens rosina iztēli, ļaujot fantazēt, kas atklāsies, kad atloks
tiks atvērts, un pārsteigt brīdī, kad tas atveras. Stāstu papildina arī īsi
skaitāmpanti, kas noder, uzsākot spēlēt paslēpes. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Pepas smilšu rotaļas / tulkojusi Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing,
2019. - Rīga : Adverts. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 x 21 cm.
- Pepa kopā ar draugiem smilšu kastē būvē nomaļu alu. Šī rotaļa izvēršas
patiesi aizraujoša!. - Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. - Grāmata veidota
pēc animācijas filmas "Peppa Pig" (Cūciņa Pepa) motīviem.
Piecu minūšu pasakas meitenēm / no angļu valodas tulkojusi Ina
Strautniece ; tulkojuma redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. , ©2019. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Piecu minūšu pasakas
meitenēm aizved bērnu aizraujošā un brīnumainā pasaulē – gan
Salātlapiņas tornī diža meža vidū, gan Īkstītes miniatūrajā pasaulītē, gan
Rudās vistiņas lauku sētā. Grāmatā iekļautas deviņas krāšņi ilustrētas
pasakas, atklājot mūžam nenovecojošo klasiku, kas jau paaudzēm
priecējusi mazos lasītājus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Five-Minute Stories for Girls. - Uz vāka: 9
aizraujošas
pasakas.
Saturā: Zeltmatīte un trīs lāči ; Princese uz zirņa ; Sarkangalvīte ;
Īkstīte ; Rudā vistiņa ; Salātlapiņa ; Gane un skursteņslauķis ; Meža gulbji
; Mazā sērkociņu pārdevēja.
Piecu minūšu pasakas puikām / no angļu valodas tulkojusi Ina
Strautniece ; tulkojuma redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. , ©2019. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Atverot grāmatu "Piecu
minūšu pasakas puikām", bērns nokļūs gan uz trīs āzīšu – trīs Brašuļu
tiltiņa, gan ceptuvē, no kuras aizbēdzis Piparkūku Cilvēciņš, gan trīs
sivēntiņu mājiņās, gan nabaga kurpnieka darbnīcā. Grāmatā iekļautas
deviņas krāšņi ilustrētas pasakas, arī Hansa Kristiana Andersena un brāļu
Grimmu pasakas, atklājot mūžam nenovecojošo klasiku, kas jau
paaudzēm priecējusi mazos lasītājus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Five-Minute Stories for Boys. - Uz vāka: 9
aizraujošas
pasakas.
Saturā: Trīs āzīši - trīs Brašuļi ; Piparkūku Cilvēciņš ; Kurpnieks un
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rūķīši ; Trīs siventiņi ; Zelta vērpēja ; Trīs vēlēšanās ; Vilks un septiņi
kazlēni ; Diks Vitingtons ; Nelokāmais alvas zaldātiņš.
Plūdons, Vilis. Eža kažociņš / Vilis Plūdons ; māksliniece Marina
Heniņa ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji,
[2019]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 41 nenumurēta lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm. - (Skaistākās pasakas). - Ar Viļa Plūdona pasaku
"Eža kažociņš" aizsākas grāmatu sērija "Skaistākās pasakas". Pasakas
pirmizdevums bija 1921. gadā, un tā stāsta par drosmīgo un atjautīgo
ezīti, kurš dabūja princesi par sievu un pārvērtās par staltu ķēniņa dēlu. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
100 pirmie vārdi / Disney. – Rīga : Egmont Publishing, [2019]. –
Kopenhāgena : Egmont Printing Service. – 20 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 18 x 18 cm. – (Disney Vinnijs Pūks). – Laiks spēlēties un
mācīties! Jaukā, krāsainā grāmata par Vinniju Pūku un viņa draugiem
palīdzēs bērniem iemācīties 100 vārdus, kuros nosauktas lietas un
radības, kas sastopamas simtjūdžu mežā. – Pirmsskolas vecuma bērniem.
– Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. – “Based on the “Winnie the
Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard”–Iespiedziņās.
Vinogradova, Laura. Mežpasakas : par Meža Susuri, skudrām, Vilceni
un Pūces bērnu / Laura Vinogradova ; māksliniece Ieva Ozola ; redaktore
Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 43, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 x 27 cm. – Autorei
izdevies ieburt grāmatā pavisam īstu, dzīvu, svaigu un zaļu mežu. Tajā
dzīvo visvisādas radības, sākot ar sīkajām un čaklajām skudrām un
beidzot ar lielajiem zālēdājiem un plēsējiem. “Mežpasakas” ir vēstījums
par neparastiem atgadījumiem un atšķirīgo. Mežā, tāpat kā cilvēku
pasaulē, ir būtiski gan atrast savu ceļu, gan būt pieņemtam, un dzīvnieciņi
var palīdzēt sameklēt un noturēties uz šī ceļa arī cilvēkbērnam.
Drosmīgais Meža Susurs grāmatā atklāj lielu patiesību par NĒ sacīšanu.
Rosīgā skudru saime parāda, kā atklātība dara brīvu. Mazā Vilcene un
ziņkārais Pūces Bērns pastāsta, kā savienot nesavienojamo, kā ticēt un
panākt neiespējamo. – Pirmsskolas vecuma bērniem.
Grīns, Džons. Bruņurupuči bez gala : romāns / Džons Grīns ; no angļu
valodas tulkojis Ingus Macats ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore
Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – Rīga : Poligrāfists. ,
©2019. – 256 lpp. ; 21 cm. – Tas ir spīdošs stāsts, kurš ar satriecošu un
nesatricināmu skaidrību vēsta par mīlestību un neatlaidību, un spēku, ko
sniedz draudzība mūža garumā. Sešpadsmitgadīgā Aza nemaz nevēlas
meklēt bēguļojošo miljardieri Raselu Piketu, taču par viņa atrašanu
izsludināta liela atlīdzība, un Azas labākā draudzene Deizija ir noskaņota
lietu izmeklēt. Aza cenšas. Viņa cenšas būt laba meita, laba draudzene,
laba skolniece un varbūt pat laba izmeklētāja, tomēr nespēj pārvarēt pati
savas uzmācīgās domas, kas griežas arvien straujākos virpuļos… – 7.9.kl.
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un ļaundara Tipša
Zvaniņbikša atgriešanās : Deiva Pilkija devītais episkais romāns / no
angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.
- 294, [7] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Kapteinis Apakšbiksis / Deivs
Pilkijs ; 9). - Kad mēs pēdējo reizi redzējām Džordžu un Heroldu, viņus
veda uz cietumu. Tomēr tagad zēniem draud vēl lielākas briesmas, jo
ļaundaris Tipsis Zvaniņbiksis grib viņus atbrīvot. Ceļojums laikā mūs
aizved uz bērnudārznieku dzīves dienām, kad vislielākās briesmas
Džordžam un Heroldam nebija satapšanās ar traku zinātnieku vai
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citplanētiešiem, bet gan ar sestās klases kausli, skolas direktora brāļadēlu
Kiperu Krapu. Kā mēs labi zinām, līdz ceturtajai klasei Džordžs un
Herolds vēl nebija uzzīmējuši komiksu par Kapteini Apakšbiksi, tāpēc
mazajiem gudriniekiem nāksies pašiem tikt ar visu galā. Vai Džordžs un
Herolds ir tik attapīgi, lai spētu uzvarēt Kiperu un viņa drauģeļus?. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Kaur, Rupi. milk and honey : [dzeja] / Rupi Kaur. - Kansas City :
Andrews McMeel Publishing, [2016]. - 204, [4] lpp. : illustrations. - (#1
New York Times Bestseller). - The book is divided into four chapters,
and each chapter serves a different purpose; deals with a different pain;
heals a different heartache. milk and honey takes readers through a
journey of the most bitter moments in life and finds sweetness in them
because there is sweetness everywhere ifyou are just willing to look. 18+. - Darba nosaukums ar maziem burtiem - uz apvāka un titullapā.
Каур, Рупи. milk and honey : белые стихи, покорившие мир :
[bilingvāla dzeja] / Рупи Каур ; перевод с англйского А.В.
Мартыновой, В. Лунина. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. - 397, [3]
с. : иллюстрации. - (Белая лирика. Стихи, покорившие мир). Лирический сборник Рупи Каур "Молоко и мед" - это откровенная,
смелая и чувственная поэзия, которая захватывает с первых строк.
Каждый может найти в этих коротких, эмоционально
сконцентрированных и проницательных историях что-то из
собственной жизни. Рассказывая о трагедии детства, несчастной
любви и боли своих потерь, Рупи Каур погружает читателя в
противоречивое чувство прекрасной грусти, подтверждая
заявленное: "Пройти сквозь самые горькие моменты жизни, чтобы
обнаружить в них сладость, ведь она есть во всем". - 18+. Oriģinālnosaukums: milk and honey. - Darba nosaukums ar maziem
burtiem - uz apvāka un titullapā.
Birks, Jans. Sāra un Sprogainis : Ponijs uz četrām ķepām / Jans Birks ;
no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze
Jurisone ; datorgrafiskais noformējums: Tomass Folks. – Rīga : SIA
“Jāņa Rozes apgāds”, 2019 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). – 64 lpp. : il.
– Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Šteinhēfels, Andreass. Riko, Oskars un pieci glābšanas plāni :
[detektīvs bērniem] / Andreass Šteinhēfels ; no vācu valodas tulkojusi
Ligita Sproģe ; Pētera Šesova ilustrācijas. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019.
– 256 lpp. – Tas ir jautrs un aizraujošs detektīvs, turklāt Vācijas Jaunatnes
literatūras balvas laureāts! Kad atklājas, ka Riko mamma pasākusi
krāpties Bingo spēlēs un pārdot zagtas somiņas, Riko un viņa labākais
draugs Oskars metas mistēriju izmeklēt. Kā gan varēja gadīties, ka Tanja
no tikpat kā īstas dāmas kļuvusi par noziedznieci? Zēnu rūpīgi izstrādātie
izmeklēšanas plāni ne vienmēr izdodas, kā iecerēti, tomēr jaunie
detektīvi beigās atklāj patiesību un izceļ gaismā vēl lielāku – vislielāko –
noslēpumu… – 4.-6.kl.
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un mežonīgie pirāti / Ingo
Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. – Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2019. – 69, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – Mazais pūķis
Kokosrieksts un viņa draudzene dzeloņcūka Matilde brīvdienās nolemj
peldēt ar plostu uz Rupučsalu, bet – kas to būtu gaidījis! – viņus ceļā
pārsteidz pirāti. Ļaunais pirātu kapteinis Džims iesloga abus draugus uz
sava kuģa “Draiskā Berta”. Taču drīz vien uz kuģa izceļas dumpis, un
visi trīs tiek izsēdināti uz 8ientuļas salas. – Jaunākā skolas vecuma
bērniem. – Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokossnuss und die
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Wilden
Piraten.
. [9.] grāmata.
Petešena, Sīri. Burbulis / Sīri Petešena ; no norvēģu valodas tulkojusi
Māra Valpētere ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2019. - 294 lpp. - 4.-6.kl.
Vīslandere, Juja. Mūmamma svin Vārnas dzimšanas dienu / Juja
Vīslandere, Svens Nūrdkvists ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa
; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Vai
zināt, kā Mūmamma iepazinās ar Vārnu? Nē? Tad izlasiet Jujas
Vīslanderes komiksu grāmatu ar krāšņām, asprātīgām Svena Nūrdkvista
ilustrācijām. Grāmatā iekļauti vēl trīs citi stāsti par neparasto govs un
vārnas draudzību: "Govju zoo", "Atkritumu mašīna" un "Saulriets". – Vai
tad tev nebūs dzimšanas dienas ballītes, Vārna? – Protams, man būs
dzimšanas dienas ballīte! Īsta vārnu ballīte! Atlidos visas vārnas un arī
dažas žagatas. Tortes, dāvanas, baloni! Un mūzika! Jā!. - Jaunākā skolas
vecuma
bērniem.
Kad Mūmamma satika Vārnu ; Govju zoo ; Atkritumu mašīna ;
Saulriets.
Vīslandere, Juja. Mūmamma kāpj kokā / Juja Vīslandere, Svens
Nūrdkvists ; pēc Jujas un Tūmasa Vīslanderu idejas ; no zviedru valodas
tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 101, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Bērnu tik ļoti iemīļotā Mūmamma ir atgriezusies
jaunā grāmatā ar desmit aizraujošiem stāstiem! Ko interesantu šoreiz
dara Mūmamma un viņas draudzene Vārna? Mūmamma nolemj
iemācīties kāpt kokā, un Vārnai neatliek nekas cits kā viņu atbalstīt. Taču
tas nav tik vienkārši, kā no malas izskatās... - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Auseklis, Uldis. Un tu esi brīvs : dzejoļi un skaitāmpanti / Uldis
Auseklis ; māksliniece Signe Ērmane. - Rīga : AS "Latvijas Mediji",
2019 (Rīga : SIA "Dardedze hologrāfija"). - 50, [1] lpp. : il. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Akuraters, Jānis. Kalpa zēna vasara ; Degoša sala / Jānis Akuraters ;
atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums:
Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 174, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - Stāstu ''Kalpa zēna vasara'' Jānis Akuraters uzraksta
Norvēģijā 1908. gadā, kad tur uzturas kā emigrants pēc 1905. gada
revolūcijas. Pēc atgriešanās Latvijā tēva mājās Dignājas pagasta
''Beitānos'' un sievas Marijas Annas mājās Seces pagasta ''Birzniekos''
Jānis Akuraters uzraksta stāstu ''Degoša sala''. Pirmpublicējums - 1912.
gadā. - Latvijai 100- titullapā.
Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni / Agnese Vanaga ; māksliniece
Līva Ozola ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2019. - 94, [3] lpp. : il. - Čiekurkalna puikas Klāvs un Intars
nejauši sastop plastmasas maisiņu Dusmukuli, kurš izrādās ne tikai dzīvs
un runīgs, bet arī pikts - viņš ir izsviests mēslainē un nu, tāpat kā
neskaitāmi citi maisiņi, bezdarbībā klimst pa ielām, pinas koku zaros un
plunčājas peļķēs. Kā izglābt pasauli no šiem plastmasas huligāniem?. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Zarāne, Agnese. Slīdošās kāpnes : stāsts jauniešiem / Agnese Zarāne ;
redaktore Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2019. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 21
cm. - Vidusskolniece Signe no Latvijas austrumu pierobežas mazpilsētas
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pārceļas uz Rīgu. Iesākot skolas gaitas jaunā klasē, paralēli mācībām
meitenei ir jāatrisina vairāki "cietie rieksti" personiskajā dzīvē:
jāatšķetina vecāku gadiem samezglojušās un neskaidrās attiecības,
jāmeklē sava vieta mācību iestādē, kurā skolēni tiek dalīti stilīgajos un
nestilīgajos, un jāiepazīstas ar pirmās mīlestības jūsmu un trauslumu.
Risinot šos uzdevumus, meitene saskaras ar mulsinošu nepieciešamību
meklēt savu identitāti.
Niemi, Jūli. Tu neiesi viens : romāns / Jūli Niemi ; no somu valodas
tulkojusi Anete Kona ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2018].
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 351 lpp. ; 22 cm. - Galvenie stāsta
varoņi ir vidusskolēni: Ada un Egzons, kuru mīlas stāsts ļauj ieskatīties
divās atšķirīgās kultūras pasaulēs, tradīcijās un mentalitātēs. - Finlandiapalkinto, 2016. - Ziņas par autori: uz 1. vāka atloka.

