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JANVĀRĪ
Grāmatas pirmsskolas
vecuma bērniem
Vita Dūra - Klieče
JOHO UN ELFU MEŽA
GLĀBŠANAS MISIJA
Varbūt Tu esi tas, kurš dodas uz mežu
pastaigās, un esi pamanījis, ka nereti kāds
ir atstājis tur savus atkritumus, un par to
Tev sāp sirsniņa? Kāda ir Tava rīcība? Ja Tu
vēlies būt Elfu meža karalienes lielais
palīgs, tad caur šo stāstu esi kopā ar
visiem meža iemītniekiem viņu Meža
glābšanas misijas piedzīvojumā!

Pšemislavs Vehterovičs
BŪT KĀ TĪĢERIM
Bagātīgi ilustrētā lielformāta grāmata
“Būt kā tīģerim” ļaus iejusties Tīģera ādā
ne tikai Tīģera gadā. Arī visos pārējos.
Rrrrrr!

ENKANTO
"Enkanto" ir stāsts par neparasto
Madrigalu ģimeni, kas dzīvo noslēgti
Kolumbijas kalnos - maģiskā mājā, rosīgā
ciematā, burvīgā vietā, ko dēvē par
Enkanto. Enkanto maģija katram ģimenes
bērnam ir dāvājusi īpašas spējas,
pārcilvēcīgu spēku vai dotības sadziedēt.
Tikai Mirabella ir palikusi bez spējām. Kad
meitene uzzina, ka Enkanto maģija ir
briesmās, viņa saprot, ka ir šīs neparastās
ģimenes pēdējā cerība.

Grāmatas jaunāko
klašu skolēniem
Marija Parra
GLIMMERDĀLES TONJE
Grāmatas galvenā varone ir Tonje,
zemnieku saimniecības iemītniece, kas
draugos ar aitām, kazām un pieradinātu
kaiju, vienīgais bērns nomaļajā, skaistajā
Glimmerdāles ielejā. . Viņa ik dienu tiekas
ar Gunvalu, kuram ir 74 gadi un kurš ir
viņas kaimiņš, krusttēvs un labākais
draugs, spēlē vijoli un ir lielisks pavārs.
Viņam ir arī galdnieka darbnīca, kurā viņi
meistaro kopā ar Tonji. Tomēr meitenei
ļoti pietrūkst citu bērnu draudzības.

Ilze Skrastiņa
LIELISKĀ DZĪVE BEZ ZOOM
Kad skola ir tiešsaistē, tev ir podziņa, ar
kuru vari izslēgt sevi no stundas, sarunas,
strīdiem un citām situācijām, kurās
negribi piedalīties. Tu vari izlikties, ka
dators salūza, internets neiet, skaņa
pazuda vai kamera nestrādā. Īstajā skolā
podziņas nav! Tāpat kā dzīvē. Jāmācās
pašam izkļūt no nepatikšanām.

Anna Starobiņeca
MANGO DIEVI
Tālajā Skrajmežā valdīja un valda baiga
zvērība, mežonība, karš un anarhija.
Karali tur viņa paša pavalstnieki nokož,
kolīdz ierauga pirmās pazīmes, ka tuvojas
vecums... Tālais Skrajmežs ir tāda vieta,
kur tev var pārkost rīkli par to vien, ka esi
pacēlis zemē nokritušu sulīgu augli, kuru
tīkojis prāvāks zvērs. Tā ir vieta, kur nes
asiņainus zvēru upurus dieviem, lai tie
sūtītu lietu. Tā ir mežonīga vieta!”

Ingo Zīgners
MAZAIS PŪĶIS KOKOSRIEKSTS.
ZIEMASSVĒTKI PŪĶA ALĀ

Tuvojas ilgi gaidītais Ziemassvētku vakars,
taču laika prognozes nav sevišķi
iepriecinošas: tiek solīts lietus un negaiss.
Lielākā daļa Pūķu salas iemītnieku ir
aizlidojuši brīvdienās uz siltajiem
dienvidiem. Par laimi, Kokosriekstam nav
iemesla skumt: viņa draugi ir palikuši
mājās. Kopā būs līksmāk!

Clive Gifford
PIRMĀ KOSMOSA GRĀMATA
Uzzini, kas ir kosmoss, un sāc šo
aizraujošo piedzīvojumu, dodoties
ceļojumā pa Saules sistēmu un tad tālāk Visumā! Katrā lappusē ir daudz
interesantas informācijas, bet
krāsainais plakāts sniedz priekšstatu
par planētām.

Grāmatas vidējo
klašu skolēniem
Dzintars Tilaks
M+A
Marts Meniņš mācās 6.klasē, bet tas
nenozīmē, ka viņš nevar rīkoties kā
pieaudzis. Iespējams, ka īsti bruņinieki,
džentlmeņi vai godavīri savos zēnu
gados ir bijuši mazliet neprātīgi, gatavi
īstenot vistrakākās idejas.
Un ir arī viņa – kāda svešiniece, kurai ir
jāpalīdz un, kura kļūst par savējo Marta
nelielajā komandā...

Džefs Kinnijs
GREGA DIENASGRĀMATA
(16.GRĀMATA)
TRĀPĪTS
Gregs Heflijs un sports nekādi nesader
kopā. Gluži negaidīti Gregs iegūst vietu
vienā no pilsētas komandām un kopā ar
jaunajiem biedriem sāk sezonu. Šķiet,
viņiem ir visai vājas izredzes uzvarēt kaut
vienā spēlē, taču sportā var notikt jebkas.

Grāmatas pusaudžiem
un pieaugušajiem
Vinko Mēderndorfers
SIRDS PLAUKSTĀ
“Sirds plaukstā” ir stāsts par pusaugu
meiteni un viņas neparasti parasto
ģimeni. Viņa mācās spāņu valodu un
paukošanu, spēlē klavieres, skolā
organizē dzīvnieku aizsardzības dienu
un ir mazliet iemīlējusies. Vinko
Mēderndorferam izdevies atrast veidu,
kā runāt ar lasītāju par smagu tematu –
īpašajiem bērniem –, priekšplānā tomēr
izvirzot jauniešiem aktuālas tēmas:
skolas un ģimenes dzīvi, draudzību,
emocionālo pasauli un vēlmi būt
pieņemtam.

Sandra Švarca
SUŅU MAMMA
Šajā grāmatā lasītājs varēs atrast gan
smieklīgus, gan ne tik jautrus
mazstāstiņus par suņiem (un ne tikai),
kuri tā vai citādi ir piedalījušies manā
dzīvē, būdami gan ģimenes locekļi, gan
vienkārši zināmi vai pazīstami dzīvnieki.
Es stāstīšu par viņiem, mēģinot jums
atklāt jaunu, bagātīgu pasauli, ja vēl
neesat to iepazinuši.”

Sigri Agnāte Hansena
TU REDZĒJI?
Piecpadsmitgadīgo Annu sastopam brīdī,
kad viņa kopā ar ģimeni pārceļas no
Norvēģijas pilsētas Trumses uz mazāku
pilsētiņu. Tur viņiem būs jaunas mājas,
jauns darbs vecākiem un jauna skola
Annai. Pamazām atklājas, ka pārcelšanās
ir notikusi Annas dēļ. Kaut kas atgadījies
viņas iepriekšējā skolā, un ģimene
pārceļas, lai pasargātu Annu no notikušā
sekām – bet kauns un vainas sajūta
joprojām ir Annā pašā. Ir tik viegli paklupt
un sastrādāt grūti labojamas lietas, it
sevišķi, ja tev ir 15 gadi, tevī plosās
hormoni un tu esi iemīlējies.
Ar apkārtējo atbalstu Annai tomēr
izdodas atbrīvoties, pārstāt ienīst sevi un
atstāt notikušo pagātnē. Autore
vairākkārt uzsver, ka šādos gadījumos
nav pieļaujama upura vainošana, taču
parāda, ka arī pāridarītājs ne vienmēr
spēj izsvērt, kādas būs viņa rīcības sekas.

Nozaru literatūra
Aija Lazdiņa
DARBIŅI VISAM GADAM
Grāmata “Darbiņi visam gadam”
noderēs bērniem vai visām ģimenēm
par ideju krātuvi radošiem, oriģināliem
darbiem, kas pieskaņoti gan dabas
norisēm, gan dažādiem svētkiem visa
gada garumā. Te varēs gūt iedvesmu
ātri paveicamiem darbiņiem un
nopietniem rokdarbu projektiem.

Vincent Villeminot
KĀPĒC?
Pārāk svarīgi jautājumi, lai tos atstātu
bez atbildes:
*Vai pieaugot mēs paliekam tie paši?
*Kāpēc gribam izcelties?
*Kāpēc jāklausa vecāki?
*Vai nosūdzēt ir slikti?
*Kāpēc mēs nevaram nopirkt visu, ko
vēlamies?

100 BRĪNUMAINU DZĪVNIEKU
Neparastā dzīvnieku pasaule vienmēr ir
aizrāvusi un ieinteresējusi daudzus no
mums. Šajā grāmatā apkopots ļoti daudz
informācijas par dažādām dzīvajām
radībām, kas sastopamas gan uz
sauszemes, gan gaisā un ūdenī. Lai
patīkams, pārsteigumiem un atklāsmēm
bagāts ceļojums brīnumainajā dzīvnieku
pasaulē

Tīgana Vaita
OCEANARIUM
Šis muzejs ir atvērts visu diennakti un var
lepoties ar izcilāko jūras iemītnieku
kolekciju pasaulē, sākot no
mikroskopiskām planktona sīkbūtnēm
līdz lielākajam dzīvniekam, kāds jebkad
dzīvojis uz mūsu planētas.

Ilze Meistere
MAMMŪ-Ū, GRIBU SUNĪTI
Gandrīz katrā ģimenē ir atskanējis
klasiskais: “Lūdzu, lūdzu, mammīt
(tēti), es gribu sunīti (kaķīti, zivtiņu…)!”
Kad bērna lūgums atkārtojas
neskaitāmas reizes, lielākā daļa no
mums pagurst, bērnam skaidrojot un
jautājot: vai zini, ka mīļdzīvnieks nav
mantiņa un par to ik dienas būs
jārūpējas? Ka dzīve ar sunīti būs ne
tikai prieks, mīļums un rotaļas, bet arī
atbildība un nemitīga mācīšanās? Vai
tu vēlēsies to uzņemties? Vai spēsi?

Kriss Maknabs
IZDZĪVOŠANAS SKOLA DABĀ
Vai Tev patīk savu brīvo laiku pavadīt,
ejot pārgājienos un nakšņojot dabā?
Vēlies kļūt par izdzīvošanas ekspertu?
Tad šī grāmata ir domāta Tev!

Inta Kalniņa
MAZĀS SAIMNIECĪTES PIRMĀ
PAVĀRGRĀMATA
Meitenēm augot ir daudz jāmācās par
etiķeti, lai būtu pieklājīga dāma,
jāmācās ēst gatavot, lai būtu lieliska
saimniece, jāmācās uzņemt viesus un
daudz citas lietas. Četrpadsmit gadus
vecā Kaija māca un stāsta dažādas
viltībiņas, ko ir iemācījusies no
vecmāmiņas gan par ēst gatavošanu
gan par etiķeti un saimniekošanu
kopumā

