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PIRMSSKOLA
BENS BERANTS, BUBUĻBAILES
Latvijas Mediji, 2021
Kas ir bailīgāk: ja kaut kas naktī nolaupa
bumbu vai ja tumsiņā jādodas to meklēt
mežā? Un ja nu satiec BUBULI? Vāverēns un
vārnēns apņemas atrast pazudušo bumbu,
pat ja nāksies uzveikt pašas lielākās –
BUBUĻBAILES.
LCB E-KATALOGĀ

ILO PIKOVS, TUK-TUK!
Zvaigzne ABC, 2020
Kādu dienu klusajā un mierīgajā mežā sāk
skanēt skaļa klaudzināšana. Visi putni un
zvēri ir šausmās: kas te notiek, kurš taisa
tādu jandāliņu un traucē ierasti rāmo dzīvi?
LCB E-KATALOGĀ

AGNESE VANAGA,

PAGALMA ENCIKLOPĒDIJA JEB KAS TAD TAS?

Zvaigzne ABC, 2020

Grāmatas galvenais varonis ir kaķis – cēls
šķirnes kaķis ar īpašu raksturu un augstu
pašapziņu. Tieši viņš ir tas, kurš lasītājam
izstāsta par pupuķi, zivju gārni, odzi,
sikspārni, skudrām, vāveri, ezi, kurmi, bebru
un citiem, jo viņam ir tas gods, prieks vai –
gluži otrādi – nepatīkams pārsteigums ar
šiem
dzīvniekiem
sastapties.
Autorei
izdevies interesantus, maz zināmus faktus
ietērpt dzirkstošos, asprātīgos dialogos un
vārdu spēlēs, kas pārsteigs ne tikai bērnus,
bet arī priekšā lasošos pieaugušos.
LCB E-KATALOGĀ
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PIRMSSKOLA
PETRI TAMMINENS,
KĀ SAGAIDĪT CITPLANĒTIETI
Latvijas Mediji, 2021
Kosmoss ir milzīgi plašs, un tajā noteikti
kaut kur dzīvo citplanētieši. Kādu dienu var
gadīties tā, ka citplanētieši ierodas uz
Zemes un, iespējams, tieši tavā pagalmā.
Tad būtu labi zināt, kā rīkoties.
LCB E-KATALOGĀ

LOTE VILMA VĪTIŅA,
DZEJNIEKS UN SMARŽA
Aminori, 2019
Kādā jaukā dienā mazā Dzejnieka degunā
ielien dzejolis! Nē, mākonis! Vai varbūt tas ir
lietus?
Jebkurā
gadījumā
tajā
brīdī
Dzejniekam
atklājas
bagātīgā
un
daudzveidīgā
smaržu
pasaule,
kura
iedvesmo viņu dzejot un dalīties savos
atklājumos arī ar citiem.
LCB E-KATALOGĀ

ĒRIKA BĒRZIŅA, MAMMAS DZEJOĻI
Liels un mazs, 2020
Krājums veidojies kā poētiski vērojumi par
attiecībām kuplā ģimenē, izmantojot gan
bērnu, gan vecāku skatapunktus, lai radītu
dzīvu ģimenes kopības izjūtu. Savā ziņā tā ir
ģimenes dienasgrāmata, bērni dzimst, aug,
veidojas
savstarpējās
attiecības,
tiek
piepildīta, atklāta un aizvien paplašināta
viņu pasaule.
LCB E-KATALOGĀ
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PIRMSSKOLA
MARJUS MARCINKEVIČS, SVIZIS
Jāņa Rozes apgāds, 2019
Vai mazs Sivēns var rakstīt dzejoļus, bet
govs – slidot? Kādi noslēpumi slēpjas ezera
melnajās dzīlēs, kur mājo briesmoņi ar
zobainām rīklēm? Kādas briesmas draud
Sivēnam un govij? Bet ko tad, ja briesmoņi
iekļuvuši nelaimē un viņiem vajag palīdzību?
Vai mūsu varoņi centīsies palīdzēt? Un kas
uzvarēs: drosme un draudzība vai bailes?
LCB E-KATALOGĀ

ROBS SKOTONS, RUNCIS PUNCIS
The White Book, 2013
Šī ir Runča Punča pirmā diena minču skolā.
Kā mazajam veiksies? Vai kaķītis iemantos
jaunus draugus? Ko jaunie skolasbiedri teiks
par Punča mīļdraugu peli Seimūru? Pirmā
skolas
diena
nesīs
ne
vienu
vien
pārsteigumu!
LCB E-KATALOGĀ

ANNA ĻENASA, KRĀSU MOŠĶIS
Latvijas Mediji, 2020
Šī grāmata palīdz bērniem iemācīties
atpazīt, nosaukt vārdā un saprast savas
emocijas viņiem saprotamā un pieņemamā
veidā. Līdz ar Krāsu mošķīti bērni aicināti
iepazītās emocijas saistīt ar krāsām,
vienlaikus atkārtojot arī krāsu nosaukumus.
Grāmata
noderēs
kā
vecākiem,
tā
pedagogiem. Ar grāmatas palīdzību apgūto
var izmantot, mācoties visdažādākās lietas –
valodas, mākslu, matemātiku. Grāmatas
autore un pedagogi ir izveidojuši veselu
virkni ar tēlu saistītu uzdevumu, kas noder
dažādu prasmju apguvei.
LCB E-KATALOGĀ
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PIRMSSKOLA
ALEKSANDRS ROZĒNS,
PĀRSTEIGUMA BALLĪTE HŪBERTAM
Zvaigzne ABC, 2012
Grāmata ir par zaķi Hūbertu un viņa
draugiem, kuri dzīvo Kumelīšu laukos. Viss
sākās
ar
zaķa
vēlmi
izrādīt
jauno
lietusmēteli ar spožajām pogām, bet draugi
to pat nepamana, jo tuvojas negaiss...
LCB E-KATALOGĀ

LINA ŽUTAUTE,
KIKA MIKA UN LIELĀ TUMSA
Zvaigzne ABC, 2016
Tumsa. Tā piezogas katru vakaru, baida
mazos, dažkārt arī lielos. Tumsa ir – un viss!
To nevar nekur nobāzt vai aizraidīt prom…
Bet Kikai Mikai šķiet citādi. Viņa nolemj
padzīt nejauko Tumsu no mājām – uz Piparu
zemi! Turklāt uz visiem laikiem! Patiešām –
tas, kurš rīkojas drosmīgi, veic neticami
brīnišķīgus atklājumus. Un biedējošās lietas
pārvēršas un kļūst skaistas un jaukas vai pat
smieklīgas. Ir vajadzīgs tikai mazumiņš
fantāzijas…
LCB E-KATALOGĀ

SERGEJS TIMOFEJEVS, PASAKA PAR
BRUŅINIEKU, KURAM SĀPĒJA ZOBI
Liels un mazs, 2018
Reiz dzīvoja bruņinieks, kuram ļoti garšoja
konfektes. No lielās konfekšu ēšanas
bruņinieks iedzīvojās zobu sāpēs un ar
zobenu devās cīņā pret saldumiem. Tomēr
cīņa nesniedza gaidīto atvieglojumu un
bruņiniekam nācās doties pie zobārsta, lai
sāpošos zobus salabotu.
LCB E-KATALOGĀ
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PIRMSSKOLA
АННИ АУЭРБАХ, КОТЁНОК ШМЯК.
ШКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Clever, 2021
Сегодня важный день – Шмяк и его
одноклассники
играют
в
спектакле
«Золушка». У Шмяка почетная роль коня,
Шип будет принцем, а принцессой –
конечно же, Китти. Но вот только бедняга
Шип так разволновался, что не смог
выйти на сцену. Этому спектаклю нужен
новый герой! Китти очень хочет, чтобы
Шмяк стал ее принцем. Но справится ли
он с этой ответственной ролью или этот
спектакль все заполнят надолго?
LCB E-KATALOGĀ

ЛИНА ЖУТАУТЕ, ТОСЯ-БОСЯ И
МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Clever, 2020
Еще одна добрая и веселая история о
забавной девочке Тосе-Босе и о том, как
она праздновала свой день Рождения.
Если вы думаете, что поздравить её
придут только ребята со двора и
мамипапины
приятели,
вы
глубоко
заблуждаетесь. Кто-то мечтает, чтобы к
нему на праздник прискакал принц на
белом коне, кто-то ждёт пиратскую
каравеллу… А кого пригласила в гости
Тося-Бося?
LCB E-KATALOGĀ

АСЯ ГЕРМАН,
ЗАЙЧИК СЕВА ПОТЕРЯЛСЯ!
Питер, 2020
Сегодня в лесу - ярмарка малины! Мама
попросила Севу подождать её у горки, но
Сева не услышал... А что случилось
дальше,
вы
узнаете
из
сказки,
поучительной и полезной...
LCB E-KATALOGĀ
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PIRMSSKOLA
ЕЛЕНА УЛЬЕВА,
ПОЧЕМУ Я ЗАВИДУЮ?
Клевер-Медиа-Групп, 2020
Книга «Почему я завидую?» — это две
маленькие
сказки,
которые
помогут
малышу справляться с эмоциями. Что
обычно говорят о зависти? «Завидовать
плохо» — вот, что мы слышим чаще
всего. Но каждая эмоция имеет право на
существование, главное — научиться
справляться с ее последствиями.
LCB E-KATALOGĀ

ЕЛЕНА УЛЬЕВА,
ПОЧЕМУ МНЕ СТРАШНО?
Клевер-Медиа-Групп, 2019
Книга с помощью двух увлекательных
сказок и очаровательных персонажей
поможет малышу разобраться, что такое
страхи и как с ними справляться. Для
родителей книга тоже будет полезна —
они научатся лучше понимать чувства
малыша и определять, что на самом деле
с ним происходит в той или иной
ситуации. Умение понимать и принимать
свои эмоции и эмоции окружающих —
основа для успешного будущего.
LCB E-KATALOGĀ

ХОЛЛИ ВЕББ, БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАЛЕНЬКОГО ЩЕНКА
Эксмо, 2020
Щенок Гарри впервые вышел на прогулку
и тут же… потерялся! Он побежал за
своим мячиком и вдруг оказался в
совершенно незнакомом месте! Бедный
Гарри не знает, как ему вернуться домой.
Но мир не без добрых… котов. Сможет ли
уличный кот помочь щенку, потерявшему
дом?

LCB E-KATALOGĀ
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PIRMSSKOLA
ЛИАНА ШНАЙДЕР,
КОННИ ИДЁТ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
Альпина дети, 2020
Маленькие дети часто не любят стричься:
какойт о чужой человек с ножницами что-
то будет делать с их волосами —
страшновато. Как же сделать так, чтобы
первая стрижка не превратилось в
кошмар и стресс для всех? Конни тоже не
хотела стричься, ведь даже просто
расчёсываться по утрам было больно...
LCB E-KATALOGĀ

ЕЛЕНА УЛЬЕВА, ОЙ, УШИБСЯ!
Клевер-Медиа-Групп, 2020
Маленький ребёнок не знает, что такое
опасность
и
где
она
может
его
подстерегать. Чтобы ваш малыш не
оказался в беде, необходимо обучить его
навыкам
безопасного
поведения
с
ранних лет. Правила безопасности в
сказках - яркие, добрые книги с милыми
героями, которые обеспечат прекрасное
настроение и на своём примере покажут
малышу, как нужно себя вести.
LCB E-KATALOGĀ

ОЛЕГ РОЙ,
СПОРТ-ЛУЧШИЙ ДРУГ БЕДОКУРА
Издательство Э, 2017
Все джинглики знают, что спорт полезен.
Но почему же т огда они им не
занимаются?
Эту
несправедливость- 
пытается и справить Бедокур, решивший,
что спорт нужен животинкам не меньше.
Во время пробежки Бедокур навещает
друзей. У него б лагая цель: рассказать
им, как прекрасен спорт. Но всё идёт не
по плану...
LCB E-KATALOGĀ
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SĀKUMSKOLA
SABĪNE KOŠEĻEVA,
GURĶIS ELMĀRS, KAS DIKTI KREŅĶĒJĀS
Pētergailis, 2019
Stāsta galvenais varonis gurķis Elmārs ir
izaudzis citādāks nekā citi gurķu dobes
iemītnieki, proti, mazs un līks, tāpēc jūtas
nelāgi un nemitīgi par to domā. Elmāra
neapmierinātību ar savu izskatu pastiprina
viņa
otrās
pakāpes
brālēna
Renāra
ņirgāšanās, tāpēc viņš noslēdzas un arvien
vairāk kreņķējas, kas draud ar kļūšanu
rūgtam...
LCB E-KATALOGĀ

JURIS ZVIRGZDIŅŠ, RASAS VASARA
Pētergailis, 2020
Līdzās Rasai, kas tūliņ dosies uz skolu,
Tobiasam, kurš sasniedzis rotaļu lāčiem
"piestāvošo
vecumu",
sunītim
Zorro,
Lauvam, lieliskajam kaimiņu zēnam Jēkabam
un vecmāmiņai, te darbojas arī Rasas
"stulbās un nejaukās" māsīcas. Viņas ir
vecākas par Rasu un netic, ka Rasai ir
draugs Leo - īsts lauva. Māsīcas grib, lai
Rasa parāda savu putnubiedēkli. Tobiasam
un Jēkabam ienāk prātā doma, kā pārmācīt
negantās māsīcas.
LCB E-KATALOGĀ

ULFS STARKS, ZVĒRI, KURUS
NEVIENS NAV REDZĒJIS TIKAI MĒS
Liels un mazs, 2019
Grāmata stāsta par 27 būtņu sugām, kuras,
izņemot tās autorus, neviens nav redzējis.
Šīs būtnes ir līdzīgas ne tikai dzīvniekiem un
augiem, bet arī mums – cilvēkiem. Tās mēdz
būt laimīgas, ziņkārīgas, apjukušas un
vientuļas, cenšoties saprast dzīvi un
dažādās jūtas un emocijas, ko cilvēki
piedzīvo
–
skumjas,
melanholiju,
pretrunīgas sajūtas par savu ķermeni un
vēlēšanos būt kādam citam.
LCB E-KATALOGĀ
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SĀKUMSKOLA
JURIS ZVIRGZDIŅŠ,
KAPTEIŅA ZIRDZIŅŠ
Liels un mazs, 2020
Kad zēns, kuram uzdāvināts koka zirdziņš, ir
jau izaudzis liels un devies mācīties par
jūrnieku, rotaļu zirdziņš mājās sāk justies
vientuļš. Arī viņš ilgojas pēc jūras un dodas
pārdrošā ceļojumā. Vai abi draugi vēl
kādreiz satiksies?

LCB E-KATALOGĀ

MIKA KERENENS, ARMANDO
Pētergailis, 2020
Armando ir pirmklasnieks, kurš vairāk par
visu pasaulē vēlas spēlēt futbolu. Zēna
izskats atšķiras no skolasbiedriem, tāpēc ar
viņu neviens negrib draudzēties. Stāsts
atklāj ar kādām grūtībām un izaicinājumiem
būs jāsastopas Armando, ceļā uz jauniem
draugiem un iedzīvošanos jaunajā skolā.
Armando futbola spēles talants ir iedzimts,
jo pat čiekura spārdīšana viņam padodas
ļoti prasmīgi un futboliski.
LCB E-KATALOGĀ

KAIRI LOOKA,
PIJA PRJAŅIKA UN BANDĪTI
Pētergailis, 2020
Stāsta par māju Papeļu alejā 5, kurā dzīvo
mazā Pija un viņas ģimene – mamma, tētis
Pauls Prjaņiks, brālīši trīnīši un kaķis Vīkšķis.
Pie viņiem bieži ciemojas vecmāmiņa un
vectētiņš, kurš domā, ka Lieldienas var
svinēt, kad tikai iegribas. Citā dzīvoklī
apmeties dīvains politiķis Sīms Susi ar savu
onkuli – kādreizējo cirka meistaru, kuram
klausa bars zaķu. Vēl citā – Mirjama ar
draugu Džeku no Kanādas, kurš prot
sarunāties ar lāčiem...

LCB E-KATALOGĀ
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SĀKUMSKOLA
PIRETA RAUDA,
KĀ IZGLĀBT MAZĪTIŅO MAMMU
Liels un mazs, 2020
Galvenais varonis ir Sanders, kāds parasts
zēns, kurš divatā ar mammu dzīvo netālu no
liela parka četrstāvu nama pirmajā stāvā. Kā
daudziem zēniem, arī Sanderam patīk
futbols
un
šokolādes
saldējums,
un
svētdienās ilgi gulēt. Arī Sandera mamma ir
pavisam parasta, taču tikai līdz dienai, kad
sarūk maziņa kā legovīriņš...
LCB E-KATALOGĀ

RŪSE LĀGERKRANCA,
MANA LAIMĪGĀ DZĪVE
Zvaigzne ABC, 2014
Grāmatas galvenā varone ir maza meitenīte
Dunne. Viņa sāk mācīties pirmajā klasē.
Skolā Dunne iepazīstas ar Ellu Frīdu, kas
kļūst par viņas labāko draudzeni. Bet, kā jau
tas palaikam mēdz būt, arī Dunnes laimīgo
dzīvi apēno dažas likstas. Vislielākā no tām
–
Ellas
Frīdas
ģimene
pārceļas
uz
Noršēpingu, un Ella turpina mācības citā
skolā. Taču Dunne spītīgi tic, ka labākā
draudzene reiz atkal sēdēs solā viņai līdzās.
LCB E-KATALOGĀ

ANETE LANGENA,
VĒSTULES NO FĒLIKSA
Zvaigzne ABC, 2003
Lielo vasaras brīvdienu beigās notiek kaut
kas
briesmīgs:
lidostā
pazūd
Sofijas
pūkainais zaķēns Fēlikss. Tas ir ļoti, ļoti
slikti, jo Sofija un Fēlikss ir nešķirami. Kad
pienāk rudens un sākas skola, Sofija no
Londonas pēkšņi saņem sūtījumu - vēstuli
no Fēliksa! Bet tā ir tikai pati pirmā vēstule,
kuru zaķēns, ceļodams pa pasauli, atsūta
Sofijai. Nākamās vēstules pienāk no Parīzes,
Romas, Kairas, no safari Kenijā un arī no
Ņujorkas.

LCB E-KATALOGĀ
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SĀKUMSKOLA
HALINA VDOVIČENKO, 36 UN 6 KAĶI
Latvijas Mediji, 2020
36 un 6 kaķi – tieši tik grāmatas astaino
varoņu, ne vairāk un ne mazāk, kādā
lietainā vakarā apmetās Krepa kundzes
dzīvoklī pret viņas gribu. Taču nepiekāpīgās
saimnieces sirdi pret bezmāju kaķiem
atmaidzināja sfinksu šķirnes kaķene vārdā
Baronese. Ne Krepa kundze, ne viņas
krustdēls Stass pat iedomāties nevarēja, par
ko izvērtīsies 36 lielu un 6 mazu kaķu
ielaušanās viņu mazajā dzīvoklī, un ka šī
satikšanās būs īsts veiksmes stāsts gan
kaķiem, gan cilvēkiem.
LCB E-KATALOGĀ

DEIVS PILKIJS,
DOGMENS BLUSU VALDNIEKS
Zvaigzne ABC, 2020
Iepazīsties ar Ruksi, Īgnuli un Dulli – slaveno
BLUSU trijotni! Izrādās, ka Pītijam ar šiem
puišiem ir veci rēķini. Ļaundari ir gatavi
atriebties.
Nepalaid
garām
varonīgo
robokauju! Šo grāmatu noteikti varēsi lasīt
priekšā savam kaķim vai kaimiņu kaķim, vai
kādam citam kaķim.
LCB E-KATALOGĀ

AGNESE VANAGA,
PLASTMASAS HULIGĀNI
Jāņa Rozes apgāds, 2019
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?

LCB E-KATALOGĀ

11

SĀKUMSKOLA
ГАРРИЕТ МАНКАСТЕР, ИЗАДОРА
МУН. СВАДЕБНАЯ МАГИЯ
Эксмо, 2020
Изадора Мун - очень необычная девочка!
Она обожает розовый и чёрный цвет,
умеет летать и пользоваться волшебной
палочкой. Её мама - фея, а папа - вампир!
Поэтому Изадора знает: быть не таким,
как все, не всегда просто, зато ужасно
интересно!
LCB E-KATALOGĀ

ДЭВ ПИЛКИ,
ДОГМЕН. ГЕРОЙ БЕЗ ПОВОДКА
АСТ, 2020
Догмен продолжает изучать навыки
своего ремесла. Кот Пити вылез из мешка
и теперь его преступное любопытство
берёт город штурмом. Всюду происходит
что-то
подозрительное!
Сможет
ли
Догмен
вовремя
натравить
справедливость на хулиганов испасти
город, или Пити сойдут с лап его
злонамуренные деяния?
LCB E-KATALOGĀ

МАГНУС МИСТ,
МАЛЕНЬКАЯ ЗЛАЯ КНИГА
Эксмо, 2020
У этой маленькой книги есть большая
мечта: она хочет стать самой злой на
свете!
Рассказывать
страшные
и
захватывающие истории, от которых
замирает сердце, - вот о чём грезит этот
небольшой томик. Но справиться самому
у него не получится, ему просто
необходим
смелый,
умный
и
суперклассный читатель - то есть ты!
LCB E-KATALOGĀ
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SĀKUMSKOLA
ДЖЕК ЧЕБЕРТ, ШКОЛА ЖУТКИНСА.
МОРОЗНЫЙ УЖАС!
АСТ, 2020
Наткнувшись
на
секретные
записи
Орсона Жуткинса, Сэм, Антонио и Люси
пытаются разгадать его коварные планы.
Что же было на уме у сумасшедшего
учёного, вселившегося в их школу? Ответ
оказывается гораздо ужаснее, чем думали
друзья. А хуже всего то, что сейчас
злобного гения отделяют от желанной
цели всего лишь… несколько градусов
мороза!

LCB E-KATALOGĀ

ДЕЙЗИ МЕДОУС, КОТЁНОК ДЖЕН,
ИЛИ ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ
Эксмо, 2020
В Лесу Дружбы завелся вредный дух
ветра. Он зло шутит, устраивает мелкие
пакости и, в общем, плохо себя ведёт. А в
завершение всего он украл и спрятал
карту Леса Дружбы. Лили и Джесс
попытались с ним договориться и
вернуть карту, но взамен дух ветра
потребовал… подарок. Он хочет самый
большой из подарков, которые котёнок
Джен получила на день рождения! Как же
поступить Джен?
LCB E-KATALOGĀ

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН,
СКАЗКИ
Азбука-Аттикус, 2020
В эту книгу вошли четыре сказки
великого сказочника Ханса Кристиана
Андерсена:
'Русалочка',
'Стойкий
оловянный солдатик', 'Гадкий утёнок' и
'Дикие лебеди' - с иллюстрациями Антона
Ломаева. Герои Андерсена добры и
отважны, их сердца полны надежды и
сострадания. И ещё - любви.
LCB E-KATALOGĀ
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SĀKUMSKOLA
КАТЯ МАТЮШКИНА,
ПРИВЕТ ОТ ПРИВИДЕНИЯ!
АСТ, 2020
У-у-у! Приготовьтесь. На страницах этой
книги будет много таинственного и
загадочного. Даже директор замка-музея
лось
Можжевельник
долго
не
мог
поверить своим глазам, потому что
случившееся
не
поддаётся
никаким
объяснениям. А сыщики Фу-Фу и Кис-Кис
никогда ещё не расследовали такое
странное преступление.
LCB E-KATALOGĀ

ГАВ ХВОСТ. ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ХВОСТЫ И ЛАПЫ"
Эксмо, 2020
Меня зовут Гав Хвост, и я работаю в
детективном агентстве "Хвосты и лапы".
Вы наверняка слышали о таком! Ведь я и
мои коллеги - лучшие сыщики на свете
(особенно я!). Я обожаю распутывать
преступления и ловить злодеев. Но не так
давно со мной приключилась беда: мне в
напарники досталась…
LCB E-KATALOGĀ

ОЛЕГ РОЙ, СПАСТИ ЧУДО
Эксмо, 2018
Вы верите в чудеса? Приехавшие в
Мышкин юные туристки уверены, что
никаких чудес не бывает. Они верят
только в Интернет и считают всех
волшебных существ аниматорами. Если
дети перестают верить в сказку, она
гибнет. Что же делать и можно ли спасти
волшебство? Можно-то можно, но для
этого потребуется самое настоящее чудо.
LCB E-KATALOGĀ
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5.-7. KLASES
IEVA MELGALVE,
EMĪ UN RŪ. ROBOTA SIRDS
Tuta Media, 2020
Emīlija un Rūdis iepazīstas pavisam jocīgi kādā dienā uz mājas bēniņiem viņus atvilina
robotiņš Palauzis, kas abus grib padarīt par
saviem palīgiem - slepenajiem aģentiem.
Grāmatas lasītājam būs iespēja sekot līdzi
aģentu gaitām, smieklīgiem un bailīgiem
notikumiem, ar ko nākas saskarties, risinot
uzdevumus un cīnoties ar sētnieci un citiem
pasaules nekārtību cēlājiem.
LCB E-KATALOGĀ

LŪKASS HARTMANIS,
TIK GARŠ DEGUNS
Jāņa Rozes apgāds, 2020
Bērni kaimiņlīcī uz mazas, vientuļas saliņas
nejauši sastop dīvainu večuku, kurš stādās
priekšā kā diženais burvis Burvans. Jau
gandrīz divsimt piecdesmit gadus viņš
slēpjas no pasaules sava milzīgā, neglītā
deguna dēļ un ir briesmīgi nelaimīgs.
Degunu viņam savulaik piebūris ļaunais
sāncensis Damasistrats. Pits un Lēna nolemj
nabadziņam palīdzēt un aizvest pie sava
tēvoča plastiskā ķirurga uz Berni, lai tas
degunu samazina.
LCB E-KATALOGĀ

DZINTARS TILAKS, ŠAUSMIŅA
Zvaigzne ABC, 2020
Šarlotei Ausmai ir divi vārdi un divas lielas
problēmas
–
mazais
augums
un
matemātika. Ja ar matemātiku vēl kaut kā
varētu "cīnīties", tad ar stiepšanos garumā
ir daudz sarežģītāk. Mūsu mazās nepilnība.
Tās dažkārt mūs padara ievainojamus un
neaizsargātus, jo par tām neviļus nākas
domāt
gandrīz
vienmēr.
Vai
vērts
uztraukties par to, ka esam atšķirīgi?
LCB E-KATALOGĀ
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5.-7. KLASES
SĀRA PENIPĀRKERE, PAKSS
Zvaigzne ABC, 2020
Pīters un Pakss ir bijuši nešķirami, kopš
zēns izglāba lapsēnu un pārnesa mājās.
Taču kādu dienu notiek neparedzamais:
Pītera tēvs dodas karā un liek palaist lapsu
savvaļā. Emocionāls vēstījums par ciešo
saikni starp zēnu un dzīvnieku un par
ļaunumu, kādu visam dzīvajam nodara karš,
– stāsts, kas rosinās pārdomas kā bērniem,
tā pieaugušajiem.

LCB E-KATALOGĀ

MĀRIS RUNGULIS, ASINS LIETUS
Liels un mazs, 2020
Triloģijas noslēdzošajā grāmatā “Asins
lietus” skolotāja iesaista bērnus skolas
žurnāla veidošanā. Sestklasnieki nolemj
žurnālā ievietot savas apkaimes nostāstus.
Izrādās, ka baisus notikumus ir piedzīvojusi
arī viņu klases audzinātāja, kuras mājās
notiek spoku stāstu vakars. Vai gliemeži
tiešām var apēst cilvēku? Kāpēc no ķīmijas
kabineta griestiem pil asins lietus, uz
kurieni katru nakti pa sliedēm traucas
spoku vilciens? Kāds spoks vēstulē viņiem
pats atklāj savu noslēpumu...
LCB E-KATALOGĀ

NĪLS GEIMENS, KORALĪNA
Zvaigzne ABC, 2009
Nākamajā dienā pēc ievākšanās šajā namā
Koralīna devās pētīt... Jaunajā dzīvoklī ir
divdesmit viens logs un četrpadsmit durvis.
Trīspadsmit durvis veras gan vaļā, gan ciet.
Bet četrpadsmitās ir aizslēgtas un aiz tām ir
tikai ķieģeļu siena. Taču, kad meitene
atslēdz šīs durvis, viņa atrod ieeju citā mājā
uz citu dzīvokli, kas ir ļoti līdzīgs viņas
mājoklim. Tomēr ir arī atšķirības...
LCB E-KATALOGĀ
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5.-7. KLASES
ŽAKLĪNA VILSONE,
MISKASTES BĒRNS
Zvaigzne ABC, 2003
Eiprilu saukā par Dušu, tāpēc ka viņa ļoti
daudz raud. Par Aprīļa Joku, tāpēc ka viņas
dzimšanas diena ir 1.aprīlī. Un par
Miskastes Bērnu, jo tieši tā Eiprila sāka savu
dzīvi - viņa tika bez ceremonijām izsviesta
atkritumtvertnē. Tagad viņai ir četrpadsmit
gadu. Eiprila ir nolēmusi izzināt patiesību
par savu pagātni...

LCB E-KATALOGĀ

KATRĪNA RANDELA,
ČELLS, SOFIJA UN PARĪZES JUMTI
Jāņa Rozes apgāds, 2020
Kuģim nogrimstot, Lamanša jūras šauruma
ūdeņos tiek atrasts čella futrālis un tajā –
maza
meitenīte.
Viņas
glābējs
ir
ekscentriskais zinātnieks, kas dod viņai
vārdu Sofija un ņem savā paspārnē. Meitene
izaug ar ciešu pārliecību, ka reiz atradīs
savu mammu, kas noteikti spēlē čellu un
dzīvo Parīzē. Un kādu dienu viņi abi ar
Čārlzu sēžas vilcienā un dodas uz Parīzi, bet
tur...
LCB E-KATALOGĀ

KRISTĪNA OLSONE,
ĒRGĻUKLINTS NOSLĒPUMS
Zvaigzne ABC, 2020
Bonija un Čārlzs ir aizbēguši no mājām un
paslēpušies Ēnulīcī. Drīz vien viņi saprot, ka
Ēnulīcis glabā tumšus noslēpumus. Ir
pazudis kāds zēns. Viss ciems sačukstas par
šausminošu leģendu – par bezgalvaino
Atriebēju, kurš spokojas, nespējot rast
mieru mirušo pasaulē. Un kādu nakti Bonija
redz, ka bāka, kura nav izmantota simt
gadus, mirkšķina ugunis. Bonija un Čārlzs
nolemj atrisināt bākas un pazudušā zēna
noslēpumu. Bet vai bērni tiks galā vieni
paši?

LCB E-KATALOGĀ
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5.-7. KLASES
JURGA VILE, SIBĪRIJAS HAIKU
Liels un mazs, 2020
1941. gada 14. jūnija deportācija, ko
piedzīvo lauku pagasta vecākā ģimene,
izstāstīta grafiskā stāstā. Komiksa valoda,
kurā vienlīdz aktīvi darbojas gan vārdi, gan
attēli, spilgti attēlo desmitgadīga zēna
pasauli un ļauj tajā ieiet ļoti dziļi un
personiski. Grafiskais stāsts „Sibīrijas haiku”
atklāj ne tikai Aļģa likteni: tādus sāpīgus
stāstus sirdī glabā daudzi lietuvieši un tieši
tāpat arī latvieši.

LCB E-KATALOGĀ

INGA ŽOLUDE,
PIRMO REIZI UZ ZEMES
Liels un mazs, 2020
Grāmatas galvenais varonis ir zēns, kas ārēji
līdzinās klasesbiedriem, taču tikai ārēji: gan
viņš, gan viņa vecāki uz Zemes atrodas
izpētes misijā. Par viņa galveno pētniecības
objektu kļūst draudzība ar diviem Zemes
bērniem, ar kuriem viņš nodibina aliansi un
atklāj
viņiem
zvaigžņu
pasauli.
Vai
citplanētietis var saprast, kas ir draudzība?
LCB E-KATALOGĀ

DŽEFS KINNIJS,
ĪSTA DRAUGA DIENASGRĀMATA
Zvaigzne ABC, 2020
Roulija labākais draugs Gregs Heflijs ir
dokumentējis savus pamatskolas gadus jau
daudzās dienasgrāmatās. "Īsta drauga
dienasgrāmatā"
Roulijs
raksta
par
piedzīvoto kopā ar Gregu un ir ar mieru
uzņemties
drauga
pastāvīgā
biogrāfa
pienākumus. (Galu galā, kādu dienu Gregs
kļūs bagāts un slavens un ikviens alks
uzzināt viņa dzīvesstāstu.) Tomēr šī loma
Roulijam nav gluži piemērota, viņa rakstītā
Grega "biogrāfija" ir īsts juceklis.
LCB E-KATALOGĀ
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5.-7. KLASES
ДЖЕФФ КИННИ, ДНЕВНИК СЛАБАКА.
КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА
АСТ, 2019
В старые добрые времена жизнь была
лучше… Или нет? Это вопрос, которым
Грег Хэффли задаётся теперь каждый
день.
Пока
его
город
устраивает
"выходные без гаджетов", а школа
отправляет
на
ферму
с
суровыми
условиями (там нет ни фастфуда, ни
видеоигр),
Грег
отчаянно
пытается
выжить...

LCB E-KATALOGĀ

РЕЙЧЕЛ РЕНЕ РАССЕЛ, ДНЕВНИК
НИККИ. ПРАНК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Эксмо, 2020
Как устроить потрясающую вечеринку на
восемь долларов и несколько центов? Вот
и Никки не знает. Поэтому свой день
рождения
она
собирается
не
праздновать. Но её лучшие подруги
уверены, что Никки достойна самой
потрясающей вечеринки тысячелетия, и
такая мелочь, как отсутствие денег, их не
остановит! Никки, берегись! Тебе грозит
праздник!
LCB E-KATALOGĀ

ЖАКЛИН УЭСТ,
ТАЙНА ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА
Эксмо, 2020
Вэн привык быть сам по себе. Он всегда
был самым маленьким в классе, и к тому
же плохо слышал. И вот однажды на
прогулке в парке Вэн заметил девочку,
которая воровала пенни из фонтана! Он
решил
последовать
за
странной
девочкой… С этого момента скучная
жизнь Вэна кардинально изменилась! Он
узнал,
что
существует
секретное
общество Коллекционеров желаний
LCB E-KATALOGĀ
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5.-7. KLASES
МИХАИЛ САМАРСКИЙ,
РАДУГА ДЛЯ ДРУГА
Эксмо, 2012
Повесть "Радуга для друга" написана
тринадцатилетним подростком. И это не
просто
повествование
о
дружбе
Лабрадора и слепого мальчика, это повесть о нас и о тех, кто в нашей
суетной жизни оказывается бок о бок с
нами и на кого мы так часто (увы!) просто
не обращаем внимания...

LCB E-KATALOGĀ

КАРЕН ИНГЛИС, ТАЙНОЕ ОЗЕРО
Эксмо, 2020
Том и Стелла переехали из шумного
солнечного
Гонконга
в
унылый
дождливый Лондон. Раньше у них было
множество друзей, а в новом доме они
никого не знают. От скуки Том решил
разгадать секрет соседского пса Гарри.
Тот регулярно исчезает на несколько
дней и частенько возвращается насквозь
промокший, будто купался в озере, хотя
вокруг нет ни одного водоема...
LCB E-KATALOGĀ

НИЛ ГЕЙМАН, КОРАЛИНА
Астрель, 2014
Книга
о
девочке,
которая
вдруг
обнаруживает за дверью другую квартиру
в другом доме, точно такую же, как ее
собственная.
Там
происходят
удивительные вещи - живут другая мама
и другой папа, которые хотят, чтобы
Коралина осталась с ними и стала их
маленькой дочкой, а еще там томятся в
плену другие дети. Коралине надо
проявить смелость и отвагу, чтобы
вернуться в свой настоящий дом и спасти
попавших в плен детей.
LCB E-KATALOGĀ

20

5.-7. KLASES
ДЖ. К.РОУЛИНГ, ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
Азбука-Аттикус, 2019
Книга,
покорившая
мир,
эталон
литературы
для
читателей
всех
возрастов,
синоним
успеха.
Книга,
сделавшая
Джоан
Роулинг
самым
читаемым
писателем
современности.
Книга, ставшая культовой уже для
нескольких поколений. «Гарри Поттер и
Философский
камень»
история
начинается.

LCB E-KATALOGĀ

МАРИЯ ПАРР, ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
Самокат, 2016
В год из жизни двух маленьких жителей
бухты Щепки-Матильды - девятилетнего
Трилле,
от
лица
которого
ведется
повествование,
и
его
соседки
и
одноклассницы
Лены
вмещается
немыслимо
много
событий
и
приключений - забавных, трогательных,
опасных ...
LCB E-KATALOGĀ

ДЖ. К. РОУЛИНГ, ИКАБОГ
Азбука-Аттикус, 2020
Когда-то королевство Корникопия было
самым богатым и счастливым в мире.
Король
славился
невообразимо
красивыми
усами.
Кондитеры,
колбасники,
сыровары
и
виноделы
изобретали такие вкусные лакомства и
напитки, что те, кому посчастливилось их
отведать, плакали от счастья...
LCB E-KATALOGĀ
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8.-12. KLASES
BARTS MŪJĀRTS, BRĀĻI
Pētergailis, 2020
Autora
bērnības
atmiņām
kā
daudzkrāsainam kaleidoskopam nemanāmi
izdodas lasītājus ievest arī pašu bērnības
atmiņu takās. Stāstos pastāvīga klātbūtne ir
mātes un tēva sacītajam - vai tā būtu lēnas
ēšanas apguve vai pārrunas par uzvedība
pie
galda.
Līdztekus
spilgatjiem
un
precīzajiem atmiņu stāstījumiem, autors
nemēģina
tos
izskaitināt
vai
sniegt
pedagoģiskus komentārus.

LCB E-KATALOGĀ

DŽENIJA HANA, VISIEM
KURUS ESMU MĪLĒJUSI
Zvaigzne ABC, 2020

ZĒNIEM,

Mīlestības vēstules Lāra glabā cepuru kārbā,
taču tās nav vēstules, ko viņai būtu rakstījis
kāds cits. Šīs ir uzrakstījusi viņa pati. Pa
vienai katram no pieciem zēniem, kurus
viņa kādreiz ir mīlējusi. Vēstulēs meitene
izliek visu savu sirdi un dvēseli un pasaka
daudz ko tādu, ko nekad neizpaustu reālajā
dzīvē, jo tās ir paredzētas tikai viņai pašai.
Taču kādu dienu kārba pazūd, slepenās
vēstules nezināmā veidā tiek nosūtītas
adresātiem...
LCB E-KATALOGĀ

LUISA LORIJA, DEVĒJS
Zvaigzne ABC, 2012
Divpadsmitgadīgais Jona dzīvo nevainojami
organizētā,
dzelžaini
disciplinētā
un
sakārtotā,
taču
patiesībā
baisā
un
bezjēdzīgā nākotnes pasaulē – Tāpatībā.
Citādības, savādības tur nav un nekad
nebūs. Un tomēr biklais, ietramdītais
puišelis, apstākļu spiests, uzņemas paveikt
neticamu, riskantu varoņdarbu, kāds pat
pieaugušajam nebūtu pa spēkam. Jo
pasaule taču balstās uz Jonu un viņam
līdzīgajiem.

LCB E-KATALOGĀ
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8.-12. KLASES
TOMASS FEIBELS,
ES PAR TEVI ZINU VISU
Latvijas Mediji, 2018
Pēc ballītes Nīna sāk saņemt simtiem īsziņu
un zvanu no nezināma numura, viņai uz
mājām piegādā lietas, ko meitene nav
pasūtījusi,
un
kāds
ielaužas
skolas
datorsistēmā, uzdodot sevi par Nīnu. Vai
stalkers ir meitenes bijušais puisis Līmo, kas
meklē atriebību? Policija nevar to pierādīt...
LCB E-KATALOGĀ

DŽEINA ŠTEINBERGA, LASĪTĀJA
Zvaigzne ABC, 2020
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...
LCB E-KATALOGĀ

MAIJA LAUKMANE,
SMAIDIŅU! IZLIDOS PUTNIŅŠ!
Jumava, 2011
Grāmata stāsta par jaunas meitenes Saivas
piedzīvojumiem, par viņas lielo aizraušanos
ar fotografēšanu, dzejoļu rakstīšanu, par
viņas piedzīvojumiem skolā, mājās, ar
draugiem. Stāsta lasītāji iepazīst Saivas dziļo
iekšējo pasauli, pārdomas par cilvēkiem sev
apkārt, viņas domas par skolu, draugiem,
sevi. Grāmata ir papildināta ar Saivas dzejas
tekstiem
un
piecām
melnbaltām
fotogrāfijām.

LCB E-KATALOGĀ
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8.-12. KLASES
OSVALDS ZEBRIS, MĀRA
Dienas Grāmata, 2019
Romāns par vidusskolēnu dzīvi un savas
patības atrašanu. Skolā satiekas jaunieši,
kuriem ir dažāda dzīves pieredze un
izpratne par savu vietu pasaulē. Rakstnieks
parāda, ka ikkatra paaudze, meklējot
atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk
jaunās skarbās situācijās un pārbaudījumos.
LCB E-KATALOGĀ

AGNESE ZARĀNE, SLĪDOŠĀS KĀPNES
Zvaigzne ABC, 2019
Vidusskolniece
Signe
no
mazpilsētas
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 un
jāiepazīstas ar pirmās mīlestības jūsmu un
trauslumu. Risinot šos uzdevumus, meitene
saskaras ar mulsinošu nepieciešamību
meklēt savu identitāti.
LCB E-KATALOGĀ

AIVARS KĻAVIS, MELNAIS AKMENS
Zvaigzne ABC, 2018
Rakstnieks A. Kļavis uzrakstījis romānu
pusaudžiem par pirmbaltiem un senvēsturi.
Par to, kā mūsu tālie senči nonāca līdz
Baltijas jūrai. Patiesībā tas bija viens no
lielākajiem, mīklainākajiem, noteikti arī
traģiskākajiem notikumiem cilvēces vēsturē.
Turklāt toreiz, kad cilvēku vidējais vecums
bija ap 30 gadu, milzu loma notiekošajā bija
gados jauniem un pat ļoti jauniem
cilvēkiem.

LCB E-KATALOGĀ
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8.-12. KLASES
ДЖОН ГРИН,
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КАТЕРИНЫ
РИПОЛ классик, 2015
Вундеркинд Колин только что окончил
школу и пребывает в депрессии. Вместе с
лучшим другом Хасаном он отправляется
в незабываемое путешествие, которое
навсегда изменит его жизнь. Друзьям
предстоит
пережить
удивительные
приключения...
LCB E-KATALOGĀ

РЕНСОМ РИГГЗ,
ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
Клуб Семейного Досуга, 2016
Шестнадцатилетний Джейкоб с детства
привык к рассказам своего деда о его
юности на далеком уэльском острове, в
приюте для странных детей: о чудовищах
с тройными языками, о невидимом
мальчике,
о
летающей
девочке...
Единственным побочным эффектом этих
выдумок
были
ночные
кошмары,
мучившие
подростка.
Но
однажды
кошмар ворвался в его жизнь, убив деда
наяву...
LCB E-KATALOGĀ

ДЭН ГЕМАЙНХАРТ, НЕВЕРОЯТНАЯ
ГОНКА НА ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ
Розовый жираф, 2020
Койот Санрайз двенадцать лет и семь
месяцев, ее дом — школьный автобус, и
ей необходимо сдержать свою клятву. А
для этого нужно срочно проехать три с
половиной тысячи миль. Вместе с
автобусом, котом и папой. Причем папа
не должен даже заподозрить, куда и
зачем они едут на самом деле. Возможно
ли за четыре дня полностью изменить
свою жизнь? Похоже, что да, если этого
захотеть очень-очень сильно.
LCB E-KATALOGĀ
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8.-12. KLASES
ЭЛИ ФРЕЙ, #МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ
АСТ, 2015
В детстве он дарил мне конфеты, рисунки
и улыбки. Он обожал свою маленькую
подружку, и никому не позволял обижать
меня. А потом я совершила один
непростительный поступок. Теперь того
милого и доброго мальчика, с которым
мы были так близки в детстве, больше
нет. На его месте - злобное чудовище, не
знающее ни любви, ни жалости. И теперь
он не успокоится, пока не отомстит и не
уничтожит меня.

LCB E-KATALOGĀ

САЛЛА СИМУККА, АЛЫЙ, КАК КРОВЬ
Эксмо, 2015
Она - особенная во всем. У нее редкое
имя - Лумикки, то есть Белоснежка. Она
талантлива и оригинальна, но одевается
и ведет себя незаметнее, чем все вокруг.
Она ни с кем не сходится близко. Ведь
жизнь
непредсказуема
и
опасна.
Белоснежка успела понять это лучше, чем
кто-либо другой. Но однажды все круто
изменилось, когда Белоснежка оказалась
замешанной в очень темную и опасную
историю...
LCB E-KATALOGĀ

ЛОРЕН ОЛИВЕР, ПАНИКА
Издательство Э, 2016
Маленький городок в американской
провинции. Единственное желание любого выпускника местной школы - уехать
отсюда. И, конечно, выиграть в "Панику".
Когда-то давно эту жестокую игру на
выживание придумали сами школьники:
опасные задания, таинственные судьи,
имена которых держались в секрете,
ведущий, участники только из выпускных
классов и денежный призовой фонд.
LCB E-KATALOGĀ
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8.-12. KLASES
ДЖЕЙМС ДЭШНЕР,
СМЕРТОНОСНАЯ ИГРА
АСТ, 2015
Майклу шестнадцать, и он – один из
самых успешных геймеров в виртнете –
совершенной игровой паутине с сотнями
тысяч локаций. Здесь возможно все:
поохотиться
на
драконов
в
средневековье, поучаствовать в войне за
независимость
США,
полетать
на
звездолетах, испытать самые невероятные ощущения...

LCB E-KATALOGĀ

АЛЕКСАНДР ПОЛЯРНЫЙ,
МЯТНАЯ СКАЗКА
АСТ, 2019
События книги разворачиваются вокруг
мальчика, которого отдали в приют. Он
быстро понимает, что справедливости в
мире нет. В этой сказке будет несколько
мятных капучино, много снега и пара
разбитых сердец.
LCB E-KATALOGĀ

МОРИН ДЖОНСОН,
ПУСТЬ ИДЁТ СНЕГ
РИПОЛ классик, 2015
Неожиданный снежный буран в канун
Рождества застает жителей Грейстауна
врасплох. И лишь храбрая девушка
выбирается из застрявшего в снегу
экспресса, чтобы посидеть в тишине
маленькой закусочной, где выпекают
вафли. Она и не догадывается, что ее
поступок стал первым звеном в цепи
событий,
которые
изменят
многие
жизни...

LCB E-KATALOGĀ
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LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
RĪGAS IELA 22A, DAUGAVPILS
@LCB.LV

INFO@LCB.LV

654 26065

ASV INFORMĀCIJAS CENTRS
RĪGAS IELA 22A, DAUGAVPILS
@INFOUSADAUGAVPILS

654 22483

BĒRNU BIBLIOTĒKA "ZĪLĪTE"
MIHOELSA IELA 58, DAUGAVPILS
@LCB.BERNU.BIBLIOTEKA

654 21750

CERIŅU BIBLIOTĒKA
LAUSKA IELA 16, DAUGAVPILS
@LCB.CERINU

654 30660

GAISMAS BIBLIOTĒKA
GAISMAS IELA 9, DAUGAVPILS
@LCB.GAISMA

654 55648

JAUNBŪVES BIBLIOTĒKA
18. NOVEMBRA IELA 161, DAUGAVPILS
@LCB.JAUNBUVE

654 38173

PĀRDAUGAVAS BIBLIOTĒKA
KOMUNĀLĀ IELA 2, DAUGAVPILS
@LCB.PARDAUGAVA

654 23339

PIEKRASTES BIBLIOTĒKA
AVEŅU IELA 40, DAUGAVPILS
@LCB.PIEKRASTE

654 30311

