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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 001052706
Biznesa augstskola Turība. Starptautiskā zinātniskā konference (22 : 2021 :
Rīga, Latvija). XXII Turiba University Conference „Artificial Intelligence and Green Thinking” : Riga, April 21-22, 2021 / [priekšvārds]: Jānis Pekša. — Riga : Biznesa augstskola Turība, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (179 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 2,62 MB. — (Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu
krājums, ISSN 1691-6069). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un
angļu valodā.
UDK
004.8(062)+658(062)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001053982
Mani pirmie 1000 vārdi / [ilustrācijas]: Jean Claude ; no angļu valodas tulkojusi
Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 39 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: My First 1000 Words. —
ISBN 978-9934-0-9207-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir izveidota ar izteiksmīgām fotogrāfijām un ilustrācijām, lai paplašinātu mazā lasītāja vārdu krājumu un veidotu bērna izpratni par pasauli. Mājas ikdiena, skola un
bērnudārzs, rotaļu laiks, dzīvnieki, krāsas, skaitļi, transportlīdzekļi un daudz citu tematu aptver
gan vārdus, ar kuriem bērns sastopas ikdienā, gan arī svešādus un bērnam nezināmus vārdus.

UDK
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
Kopkataloga Id: 001054031
Briede-Makoveja, Marija. Visums, kurā dzīvojam / Marija Briede-Makoveja,
Leons Briedis, Kornelius Briedis, Adrians Briedis ; literārais redaktors Aivars
Kļaviņš ; mākslinieks Aldis Aleks. — Rīga : Minerva, 2021.
Otrā grāmata. — 766 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 698.-712. lpp. —
ISBN 978-9984-637-50-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata vēsta par Visumu, tajā notiekošajiem enerģētiskajiem procesiem,
to, kā dabas, pasaules un Visuma enerģija mainījusi cilvēka domāšanu un dzīvi, priekšstatus par
sevi, pasauli un kosmosu.

UDK

115

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001053354
Fābere, Adele. Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni
runātu / Adele Fābere un Eleina Mazliša ; ilustrāciju autore Kimberlija Anna Ko ;
no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 350, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija:
[345.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 347.-[351.] lpp. — Oriģinālnosaukums: How
to Talk so Kids Will Listen & Listen so Kids Will Talk. — ISBN 978-9934-0-8961-9
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Autores dalās ar jaunākajām atziņām, kas balstās uz gadu gaitā gūto pieredzi.
Viņu ieteiktās komunikācijas metodes un paņēmieni piedāvā novatorisku pieeju dažādu attiecību
un uzvedības problēmu risināšanai. Grāmatā uzzināsiet, kā tikt galā ar bērna negatīvajām jūtām — vilšanos, sarūgtinājumu, dusmām, kā izrādīt dusmas, nenodarot pāri bērnam, kā veicināt
bērna vēlmi sadarboties, kā novilkt stingras robežas, saglabājot labvēlību, kā izmantot alternatīvas sodam un izteikt atzinību, kā veicināt bērna patstāvību.

UDK

159.9-055+159.922.7+316.362.1-055.52-055.62

Kopkataloga Id: 001054831
Megrē, Karolīna de. Vecāka, bet labāka… un tomēr vecāka / Karolīna de Megrē
un Sofija Masa ; sadarbībā ar Anni Berestu un Odriju Divānu ; no angļu valodas
tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. —
263 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Older, but Better,
but Older. — ISBN 978-9934-0-9360-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Agrāk vai vēlāk tas beidzot notiek — tev tuvojas 40. dzimšanas diena. Protams, kļūstot vecākas, mēs, sievietes, tāpat kā vīns, kļūstam tikai labākas. Un tomēr — arī vecākas… Grāmatas autores Karolīna de Megrē un Sofija Masa atklāj, ko francūzietes šajā vecumā jūt
un domā par dzīvi, mīlestību, krunciņām, stilu, bijušajiem mīļotajiem, pusmūža krīzi un daudz ko
citu. Īsās esejas par dzīves lielajiem un mazajiem mirkļiem liks piekrītoši māt ar galvu, apjaust
daudzās priekšrocības, ko sniedz dzīves pieredze, un smieties skaļā balsī.

UDK

159.922.1-055.2
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Kopkataloga Id: 001054190
Skorderuds, Finns. Nemiers : ceļojums mūsdienu patībā / Finns Skorderuds ;
no norvēģu valodas tulkoja Dace Deniņa ; tulkojuma recenzents Snorre Karkonens-Svensons ; terminoloģijas konsultante Anita Pīlēna ; literārā redaktore
Elīna Kokareviča ; pēcvārda autors Nils Sakss-Konstantinovs ; ilustrāciju autors
Ernests Kļaviņš ; dizainere Ilze Kalnbērziņa-Prā. — Rīga : Valodu māja, [2021]. —
488 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 467., 479. lpp., personu un darbu
rādītājs: 480.-485. lpp. — Oriģinālnosaukums: Uro — en reise i det moderne selvet. — ISBN 978-9934-8611-6-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Norvēģu psihiatra un rakstnieka Finna Skorderuda grāmata „Nemiers”
sniedz iespēju ieskatīties pasaulē, kurā ar nemieru varētu samierināties. Tās unikalitāti nosaka
autora pieeja un forma — tā ir kaut kas pa vidu starp augstvērtīgu daiļliteratūru un kvalitatīvu
zinātnisko literatūru. Autors, aplūkojot mūsu laikmeta radītās „smalkās kaites”, kādas tās parādās psihoterapeitiskajā dialogā, runā par kultūru un tās pretrunām, neuzbāzīgi rosinot lasītāju uz
individuālu refleksiju un tajā balstīta salīdzinoša pasaules uzskata attīstīšanu.

UDK

159.942.5+159.923.2
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001053566
Arramirs. Ilggadnieks : mūžīgās jaunības un pilnvērtības zināšanas / Arramirs ;
līdzautors Darislavs Starikovs ; ilustrācijas: Emīls Garančs. — [Jaunpiebalgas novads] : [Quin], [2021].
Pirmā grāmata, Pamati. 1. daļa. — 390, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [391.-392.] lpp. — Daļa teksta tulkota no krievu valodas. — Nosaukums krievu valodā: Долгожитель. — ISBN 978-99349040-2-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Ilggadnieks” stāsta par mūžīgu jaunību un neierobežotu cilvēka dzīves garumu, par veiksmīgu un laimīgu dzīvi, atklājot zināšanas pilnības sasniegšanai, lai Tu varētu rast
balansu visās dzīves jomās. Šī ir pirmā grāmata grāmatu ciklā par mūžīgo dzīvošanu fiziskajā
ķermenī.

UDK

2-187.3+129

Kopkataloga Id: 001053570
Arramirs. Ilggadnieks : mūžīgās jaunības un pilnvērtības zināšanas / Arramirs ;
līdzautors Darislavs Starikovs. — [Jaunpiebalgas novads] : [Quin], [2021].
Pirmā grāmata, Pamati. 2. daļa. — 179 lpp., 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. — Ziņas par autoru: [186.-199.] lpp. — Ietver bibliogrāfiju. — Daļa teksta tulkota no krievu valodas. — Nosaukums krievu valodā: Долгожитель. —
ISBN 978-9934-9040-3-5 (iesiets).
UDK
2-187.3+2-584
Kopkataloga Id: 001053892
Barovskis, Ingus. Mythopoeia : mūsdienu mītrade / Ingus Barovskis ; recenzenti: Dr.hum. Ernestas Vasiļauskas, Dr.phil. Velga Vēvere, Dr.philol. Ieva Garda-Rozenberga ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Janīna Kursīte ; literārā redaktore Gita
Kļaviņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2021. — 277, [2] lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 249.-269. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 275.-[278.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-678-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir aplūkot atsevišķus sabiedrībā aktuālus mītiskos priekšstatus un to, ko autors šajā kontekstā definē kā mūsdienu mitoloģiju, cenšoties atklāt mūsdienu
mītstāstu ģenēzi saistībā gan ar mūsdienu sabiedrības domāšanas procesiem, gan ar baltu senāko mītu slāni, kas joprojām ir aktuāls un veido mūsu identitāti un arī mītisko domāšanu.

UDK

2-264

Kopkataloga Id: 001054328
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ;
redaktori: Kaspars Kļaviņš, Jānis Priede ; literārā redaktore Andra Damberga ;
vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce,
Dr.phil. Igors Šuvajevs ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021.
XXX [30]. — 271 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 1407-1908”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās. —
Teksts angļu un korejiešu valodā.
A n o t ā c i j a : Rakstu krājums stāsta par korejiešu garīguma un izglītības aspektiem starpkultūru komunikācijas kontekstā, kas tika apspriesti Baltijas Korejas studiju asociācijas 2. tiešsaistes konferencē, kas notika Latvijas Universitātē 2020. gada 26. un 27. novembrī.

UDK

2(082)+14(082)+821.531-31.09
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Kopkataloga Id: 001053574
Аррамирс. Долгожитель : знание о вечной молодости и совершенстве / Аррамирс в соавторстве с Дариславом Стариковым. — [Jaunpiebalgas novads] :
[Quin], [2021].
Книга первая, Фундамент. Часть 2. — 165 lpp., 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas par autoru: [172.-179.] lpp. — Ietver bibliogrāfiju. —
Daļa teksta tulkota no latviešu valodas. — Nosaukums latviešu valodā: Ilggadnieks. — ISBN 978-9934-9040-1-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Ilggadnieks” stāsta par mūžīgu jaunību un neierobežotu cilvēka dzīves garumu, par veiksmīgu un laimīgu dzīvi, atklājot zināšanas pilnības sasniegšanai, lai ikviens varētu
rast balansu visās dzīves jomās. Šī ir pirmā grāmata grāmatu ciklā par mūžīgo dzīvošanu fiziskajā
ķermenī.

UDK

2-187.3+2-584

Kopkataloga Id: 001053573
Аррамирс. Долгожитель : знание о вечной молодости и совершенстве /
Аррамирс в соавторстве с Дариславом Стариковым ; иллюстрации: Эмилс
Гаранчс. — [Jaunpiebalgas novads] : [Quin], [2021].
Книга первая, Фундамент. Часть 1. — 400 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 399.-400. lpp. — Daļa teksta tulkota no latviešu
valodas. — Nosaukums latviešu valodā: Ilggadnieks. — ISBN 978-9934-90400-4 (iesiets).
UDK
2-187.3+129
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001054337
Romanovska, Gunita. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei : mācību grāmata /
Gunita Romanovska, Vilnis Purēns. — Rīga : RaKa, [2021]. — 115 lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
2021. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-434-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 5. klasē ietverti temati „Kā pētīt un saglabāt vēstures
liecības?”, „Kā izzināt sava novada un tuvākās apkārtnes vēsturi?”, „Kā novērst un risināt konfliktus vietējā kopienā?”, „Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem?”, „Kā darbojas pašpārvalde?”. Grāmatu
papildina metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību priekšmeta programmu 5. klasei.
Sekojot uz kompetences attīstību balstīto prasību izpildei, grāmatas saturs veidots tā, lai rosinātu
skolēnus veikt izziņas darbības savā apkārtnē un tā teorijā apgūto papildināt ar savu pieredzi.

UDK

3(075.2)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001053056
Kultūras krustpunkti (14 : 2020 : Rīga, Latvija). Konferenču sērija „Kultūras
krustpunkti” : 2.11.-6.11.2020. : programma / tēžu krājums / [ievadvārdi]: Anda
Laķe ; Latvijas Kultūras akadēmija = Conference series „Culture Crossroads XIV” :
2.11.-6.11.2020. : program / collection of abstracts / Latvian Academy of Culture. — [Rīga] : [Latvijas Kultūras akadēmija], [2020].
XIV [14]. — 111, 115 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — Teksts latviešu un angļu
valodā.
A n o t ā c i j a : Konferenču ciklu veido: tiešsaistes konference „Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi”, starptautisks forums „Modernisms kultūrā.
Globālās un lokālās pārmantošanas stratēģijas un pieejas” un Baltijas drāmas forums „Jaunākās
tehnoloģijas teātrī un atšķirīgās teātra skatīšanās prakses”.

UDK

316.74(062)+82.09(062)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001051249
Hermanis, Jānis. Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā : tiesiskais regulējums un labā prakse : ziņojums = Balance of work and private life in Latvia : legal
frameworks and good practices / autori: Jānis Hermanis, Pēteris Leiškalns, Inese
Stepiņa, Kristīna Veihmane ; zinātniskā redaktore Dr.sc.pol. Inese Stepiņa ; latviešu valodas redaktore Lāsma Rubene ; vāka dizains: Anete Vinovska ; Latvijas Darba devēju konfederācija. — Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (154 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ;
5,31 MB. — Ziņas par autoriem: 145. lp. — Bibliogrāfija: 139.-144. lp. un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija un kopsavilkums arī angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Izdevumā tiek pētīti darba un privātās dzīves līdzsvara dažādie aspekti un
analizēts tiesiskais regulējums un labā prakse Latvijā. Izdevuma mērķis ir palīdzēt noteikt labāko
pieeju, kas Latvijā var sniegt atbildi uz darbinieku faktiskajām vajadzībām un darba devēju iespējām nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

UDK

349.2(474.3)(047)+316.334.22(474.3)(047)

6

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 16, 16.–31. augusts

Kopkataloga Id: 001052177
Rīgas apgabaltiesa (Latvija). Rīgas apgabaltiesas gadagrāmata / tekstu rediģēja Anna Lange. — Rīga : Tiesu administrācija, 2021.
2020. — 1 tiešsaistes resurss (320 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 21,48 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Lai izvērtētu vienu no sarežģītākajiem gadiem tiesu darbības vēsturē un
apkopotu tajā paveikto, ir sagatavots šis izdevums. Rīgas apgabaltiesai tā ir pirmā šāda veida
grāmata. Grāmatā ietverts ne vien atskats uz aizvadīto gadu, bet arī vairāki Rīgas apgabaltiesas
veikti tiesu prakses pētījumi, kas izmantojami kā palīglīdzeklis tiesas spriešanā.

UDK

347.99(474.362.2)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums.
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
Kopkataloga Id: 001054046
Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā
redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe
Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. — Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021.
I [1.] sējums, Prakse teorijā. — 543 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. —
Autori: Marks Rodžerss, Ieva Ozola, Evija Apine, Ieva Antonsone. — Bibliogrāfija: 497.-520. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 521.-528. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 529.-539. lpp. — ISBN 978-9984-817-08-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijas 1. sējumu veido desmit nodaļas, kurās tiek secīgi atspoguļoti
sociālā darba ar gadījumu būtiskākie prakses aspekti. Šis sējums sociālajam darbiniekam kalpo
kā karte, kas palīdz ieraudzīt gan sociālā darba ar gadījumu lauku kopumā, gan tā struktūru un
galvenos atskaites punktus, tādēļ tajā ir iekļautas tādas tēmas kā sociālā darba ar gadījumu vēsturiskās attīstības konteksts Latvijā un pasaulē, sociālā darba ar gadījumu praksi ietekmējošo
faktoru un pamatmetožu apraksts, kā arī liela uzmanība veltīta vērtībām un ētikai sociālajā darbā
ar gadījumu, sociālā darbinieka kompetencei un, protams, ārkārtīgi nozīmīgajai saskarsmes un
attiecību veidošanas tēmai.

UDK

364-78(082)

Kopkataloga Id: 001053490
Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā
redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe
Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. — Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021.
1. sējums, Prakse teorijā. — 1 tiešsaistes resurss (546 lp., PDF) : ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 6,74 MB. — Autori: Marks Rodžerss, Ieva Ozola, Evija Apine,
Ieva Antonsone. — Bibliogrāfija: 498.-521. lp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 522.-529. lp., terminu un jēdzienu rādītājs: 530.-540. lp. — ISBN
978-9984-817-09-5 (PDF).
UDK
364-78(082)
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Kopkataloga Id: 001054068
Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā
redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe
Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. — Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021.
II [2.] sējums, Teorija praksē. — 534 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
25 cm. — Autori: Vita Roga-Vailza, Nensija Šērmena, Liesma Ose, Ieva Ozola,
Kārlis Viša, Elīna Ziediņa, Ilona Krone, Kristīne Ķiece, Inese Lapsiņa, Ieva Antonsone, Jūlija Blažuka, Aleksandra Pavlovska, Arsenijs Pavlovskis, Laima Kļaviņa, Jolanta Audere, Aiga Romāne-Meiere, Gvido Kubulnieks. — Bibliogrāfija:
484.-505. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 506.-515. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 516.-523. lpp. — ISBN 978-9984-817-10-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijas 2. sējumu veido trīspadsmit nodaļas, kurās aprakstītas un analizētas plašāk pazīstamās, atzītās un izmantotās teorijas sociālā darba praksē Latvijā, parādot
teorijas praktisko pielietojumu konkrēta gadījuma risināšanā.

UDK

364-78(082)

Kopkataloga Id: 001053492
Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā
redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe
Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. — Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021.
2. sējums, Teorija praksē. — 1 tiešsaistes resurss (538 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 6,66 MB. — Autori: Vita Roga-Vailza, Nensija Šērmena,
Liesma Ose, Ieva Ozola, Kārlis Viša, Elīna Ziediņa, Ilona Krone, Kristīne Ķiece,
Inese Lapsiņa, Ieva Antonsone, Jūlija Blažuka, Aleksandra Pavlovska, Arsenijs
Pavlovskis, Laima Kļaviņa, Jolanta Audere, Aiga Romāne-Meiere, Gvido Kubulnieks. — Bibliogrāfija: 485.-506. lp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs:
507.-516. lp., terminu un jēdzienu rādītājs: 517.-524. lp. — ISBN 978-9984-81711-8 (PDF).
UDK
364-78(082)

37

Izglītība

Kopkataloga Id: 001049710
Margeviča-Grinberga, Ieva. Mūsdienīga mācību vide skolēnu aktīvai iesaistīšanai mācību procesā / Ieva Margeviča-Grinberga, Ilze Šūmane ; recenzente
Dr.paed. Indra Odiņa ; teksta redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) :
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,10 MB. — (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-18-587-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas jaunākās atziņas par mūsdienīgu mācību vidi un tās veidošanas iespējām. Sniegts pārskats par zinātniskajā un metodiskajā literatūrā biežāk lietotajiem
jēdzieniem, piemēram, droša (fiziski un emocionāli) mācību vide, inovatīva mācību vide, stimulējoša mācību vide, koprades mācību vide, figitālā vide, virtuālā mācību vide. Tajā atspoguļoti pētījumi par mācību telpas dizaina ietekmi uz skolēnu iesaistīšanos mācību darbā un viņu mācību
sasniegumiem, kā arī apkopoti mācību telpas dizaina paraugi atbilstoši konkrētu mācību pieeju,
metožu un organizācijas formu izvēlei.

UDK

37.018(075.8)
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Kopkataloga Id: 001049746
Margeviča-Grinberga, Ieva. Skolotāja profesionālā darbība / Ieva Margeviča-Grinberga, Ilze Šūmane ; recenzente Dr.paed. Ilze Miķelsone ; teksta redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte.
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
689,96 KB. — (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-18-572-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatas satura apguve palīdzēs sekmēt topošo skolotāju izpratni par izglītības zinātņu būtību, aktuālo izglītības paradigmu, par skolotāja profesionālo darbību, mācību procesa būtību, skolēna mācīšanās vadību. Studenti iepazīsies ar kompetenču pieeju pedagoģiskajā
procesā un citiem profesionālās darbības aspektiem. Grāmatā iekļauti gan ierosinoši uzdevumi,
gan jautājumi diskusijai un norādīti avoti dziļākai tēmu izzināšanai.

UDK

37.01(075.8)+37.091.3(075.8)

Kopkataloga Id: 001049730
Miķelsone, Ilze. Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība /
Ilze Miķelsone, Indra Odiņa ; recenzente Dr.paed. Linda Daniela ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (151 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
1,76 MB. — (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). — Bibliogrāfija: 147.151. lp. — ISBN 978-9934-18-583-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata paredzēta studentiem, absolventiem, skolotājiem un tālākizglītotājiem. Tās saturs atklāj izglītības sistēmas elastību un atvērtību sabiedrībai un ir virzīts uz
skolotāju kompetenču, pedagoģiskās meistarības un profesionālās identitātes pilnveidi, karjeras
attīstību mainīgos apstākļos.

UDK

37.091.12(075.8)

Kopkataloga Id: 001049732
Svence, Guna. Psiholoģija jaunajam skolotājam / Guna Svence ; recenzente
Dr.psych. Baiba Martinsone ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (120 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 980,10 KB. — (Skolotāju izglītības
joma: izglītības psiholoģija). — Bibliogrāfija nodaļu beigās un 112.-119. lp. — ISBN
978-9934-18-580-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatas saturs tiek saistīts ar izglītības psiholoģiju kā vienu no psiholoģijas
apakšnozarēm, akcentējot mācīšanās psiholoģiju. Lasītājam būs iespēja ieskatīties tādos izglītības psiholoģijas tematos kā skolotāju iesaistīšanās darbā, pašefektivitāte, tās saistība ar dzīvesspēku, tāpat tiek aplūkoti temati saistībā ar „Skola 2030” aktualitātēm mūsdienu skolā. Temati
skatīti kontekstā ar skolēnu akadēmiskajiem sasniegumiem, pašvadīto mācīšanos, metakognīciju, skolotāja lomas maiņu, sociāli emocionālo mācīšanos un mācīšanās psiholoģijas teorijām.

UDK

37.015.3(075.8)
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373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001053548
Johansone, Vēsma. Tiekamies atmiņās : iespējams, ka 1. daļa : Jaunpiebalgas
vidusskolas 75 gadu jubilejai veltīts krājums ar skolotāju, skolas absolventu
un skolēnu atmiņām / sastādītāja Vēsma Johansone ; vāka noformējums: Juris
Pīčs, Egils Johansons. — [Jaunpiebalga] : Jaunpiebalgas novada dome, 2021. —
416 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti, tabula ; 22 cm. — ISBN 978-993423-394-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jaunpiebalgas vidusskolai ir tradīcija — ik pa pieciem gadiem aicināt kopā
savējos. Tos, kuri pirms gadu desmitiem te mācījušies un ar skolas dotajām zināšanām aizgājuši
pasaulē, tos, kuri te strādājuši, paaudzēm atklājot dzīves vērtības, ieinteresējot meklēt atbildes
krustcelēs. Nu jau 75 gadus skola ļoti cieši saistīta ar visu Jaunpiebalgas novadu, vēsturi un cilvēkiem. Skolas vēsture — tā ir arī Latvijas vēsture.

UDK

373.5(474.365)(091)

Kopkataloga Id: 001049698
Petere, Anita. Integrētās mācības sākumskolā / Anita Petere ; recenzente Dr.paed. Ineta Helmane ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte.
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (87 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 784,60 KB. —
(Skolotāju izglītības joma: mācību procesa plānošana, vadīšana). — Bibliogrāfija:
82.-84. lp. — ISBN 978-9934-18-589-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Šobrīd situāciju Latvijas izglītību var raksturot kā pārmaiņu laiku. Uzskatāmi
tas ir atklāts projektā „Skola 2030”. Ja pārmaiņu raksturu vajadzētu raksturot vienā teikumā, tad
varētu teikt, ka atbildība no skolotāja, kurš ir galvenais mācību procesa organizētājs un vadītājs,
tiek nodota skolēnam, skolotājam kļūstot par sadarbības partneri.

UDK

373.2(075.8)

Kopkataloga Id: 001054320
Vītola, Aīda. Vijciema skola 100 gados : 1921-2021 / materiālus apkopoja Aīda
Vītola ; vāka dizains: Mārtiņš Vītols. — [Valkas novads] : [izdevējs nav zināms],
[2021]. — 136 lpp. : faksimils, ilustrācijas ; 23 cm.

A n o t ā c i j a : Grāmata ir Vijciema skolas īss vēstures apraksts un absolventu apkopojums
no 1921. gada līdz 2021. gadam. Šajos gados Vijciema skolu beiguši 1373 absolventi un strādājis
141 skolotājs.

UDK

373.3(474.366)(091)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 001051167
Rozenfelde, Mārīte. Informācijas tehnoloģiju pielietojums fonemātiskās uztveres attīstīšanai logopēda darbā : metodiskais materiāls studentiem / Mārīte
Rozenfelde, Olga Čapkeviča, Irīna Arhipova ; redaktore Vita Ansone ; recenzentes: Regīna Ogriņa, Sandra Ziliņa-Keidāne. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (169 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
22,25 MB. — Bibliogrāfija: 167.-169. lp. — ISBN 978-9984-44-257-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Fonemātiskā dzirde ir pamats, lai izprastu teiktā jēgu. Ja runas skaņu atšķiršana nav attīstīta, bērns uztver nevis to, kas viņam tika pateikts, bet to, ko viņš ir dzirdējis — kaut
ko pareizi, kaut ko aptuveni. Logopēdu darbam autores piedāvā pakāpenisku runas fonemātiskās
uztveres veidošanas un attīstīšanas sistēmu pirmsskolas vecuma bērniem ar mazākumtautību
valodas apmācību, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.

UDK

376-056.264(072)
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39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.
Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 001054084
Jansone, Aija. Tautastērpa komplektēšanas pamati / Aija Jansone ; recenzentes:
Dr.sc.ing. Dagmāra Prīberga, Dr.art. Ieva Pīgozne ; dizains: Mārtiņš Plotka ; zīmējumi: Aija Jansone, Kristiāna Jansone, Vita Jurjāne, Pauls Rubens ; tulkojums angļu
valodā: Rita Kursīte. — Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2021]. — 135,
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 135. lpp. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-528-42-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums metodisks materiāls latviešu tautastērpa darinātājiem un valkātājiem. Grāmatā apkopoti etnogrāfes Dr.hist. Aijas Jansones pētījumi par tautas ģērbšanās kārtības
maiņu Latvijas teritorijā, sākot ar 19. gadsimta pirmo pusi līdz 19.-20. gadsimta mijai, sīkāk aplūkojot tērpu materiālus un izmantotos audumus, piegriezumu, rotājumus, komplektējumu un
nēsāšanas tradīcijas. Grāmatā izmantoti Latvijas muzeju krājumu materiāli, veiksmīgāko pēdējo
gadu tautastērpu rekonstrukciju, kā arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Tautastērpu skatē godalgoto tērpu fotoattēli.

UDK

391(474.3)+687.01(474.3)

398 Folklora
Kopkataloga Id: 001054819
Siliņš, Varis. Liepu Tēva teikas : pastāsti par Liepāju un liepājniekiem / Varis
Siliņš ; redaktore Linda Zulmane ; fotogrāfs Egons Zīverts. — [Liepāja] : [Varis Siliņš], 2021. — 101, [3] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-395‑1
(brošēts).
A n o t ā c i j a : „Liepu Tēva teikas” jeb „Pastāsti par Liepāju un liepājniekiem” ir literārs pseidovēsturisks projekts, ko radījis mākslinieks un literāts Varis Siliņš. Tas veltīts Vara Siliņa meitām, jo stāsti par Liepāju sacerēti pastaigās ar bērnu ratiņiem, un tā kā latviešu folklorā meitas
tiek dēvētas par liepām, tad likumsakarīgi radies arī nosaukums. Teikās aprakstīta ezerā mītošā
Jūras govs, Ezerkrasta karš ar Otaņķiem, Jaunliepājas karalis, bendes vārti un citas ticamas un
neticamas lietas. Mākslinieks uzskata, ka izdomājot stāstus par vietām, kuras ikdienā neliekas
nekas īpašs, tiek bagātināta Liepājas kultūrvide, vai vismaz dzīve darīta interesantāka.

UDK

398.22(474.321.2)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001049749
Logins, Jāzeps. Dabaszinātņu mācību metodika / Jāzeps Logins (atbildīgais redaktors), Rita Birziņa, Inese Dudareva, Gunta Kalvāne ; recenzente Dr.paed. Jeļena
Volkinšteine ; teksta redaktore Agita Kazakeviča ; vāku un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (172 lp.,
PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 6,22 MB. — (Skolotāju izglītības joma: dabaszinātnes). — ISBN 978-9934-18-571-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata paredzēta studentiem, topošajiem skolotājiem. Piedāvātais materiāls potenciāli būs noderīgs ikvienā metodikas kursā pamatizglītības skolotāju programmās, lai
mērķtiecīgi organizētu skolēnu radošuma un līdz ar to caurviju prasmju — jaunrades un uzņēmējspējas, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas, kā arī pašvadītas mācīšanās — attīstību dažādās izglītības jomās.

UDK

5:37.091.3(075.8)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001053366
Imafidona, Enna Marī. Jaunais matemātiķis / Enna Marī Imafidona ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; tulkojuma redaktore Dzintra Stelpa. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (A Dorling Kindersley
book). — Rādītājs: 140.-143. lpp. — Grāmatas beigās skaidrojošā vārdnīca. — Oriģinālnosaukums: How to be a Maths Whizz. — ISBN 978-9934-0-9447-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Atklāj spējas, kas palīdzēs kļūt par matemātikas meistaru! Matemātiķi ne
tikai raksta skaitļus kladēs un rēķina. Viņi ir radoši, labprāt eksperimentē un nebaidās riskēt.
Grāmatā „Jaunais matemātiķis” ir aprakstīti daudzi aizraujoši darbiņi un projekti, kas palīdzēs
tev saskatīt matemātikas nozīmi ikdienas dzīvē un sākt domāt kā īstam matemātiķim.

UDK

51(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001054116
Matemātika : ietver visas pamatprasmes mācību programmas apguvei / mācību
konsultante Kerija Levisa ; Ričarda Saika vāka dizains ; no angļu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2021]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Palīgs mājas darbos). — Oriģinālnosaukums:
Maths. — ISBN 978-9984-31-700-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata palīdzēs nostiprināt svarīgākās prasmes matemātikā. Ekspertu izvērtēti uzdevumi, kas veidoti pēc jaunākās pasaules mācību metodikas, bagātinās bērna zināšanas matemātikā. Grāmatas noformējums un aktivitātes mudinās papildināt skolā apgūto vielu.
Dažādi interesanti matemātikas uzdevumi un balva — uzlīme par pareizajām atbildēm — sniegs
bērnam gandarījumu, šādi veicinot interesi par matemātiku. Ietver visas pamatprasmes mācību
programmas apguvei.

UDK

51(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001049744
Mencis, Jānis (juniors). Īsi un vienkārši mācāmies pētīt un izprast matemātiku / Jānis Mencis ; recenzente Dr.math. Dace Kūma ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (106 lp., PDF) :
ilustrācijas ; 1,40 MB. — (Skolotāju izglītības joma: matemātika). — Bibliogrāfija:
92. lp. — ISBN 978-9934-18-573-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Resurss ieteicams jebkuras studiju programmas studentiem, it īpaši tiem,
kuri vēlas kļūt par mūsdienīgiem skolotājiem. Sākumskolā vairums bērnu nosauc matemātiku
par savu mīļāko mācību priekšmetu, bet kas notiek tālāk? Pozitīvas tendences izglītības nozarē
rosina ne tikai apgūt formālo matemātiku, bet arī veidot matemātisko izpratību.

UDK

51:37.091.3(075.8)
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Kopkataloga Id: 001054115
Skaitļi : pirmsskolas vecuma pamatprasmes vienā darba burtnīcā / Ketijas Abejas ilustrācijas ; Ričarda Saika vāks ; Krisa Stenleja dizains ; no angļu valodas
tulkojusi Dita Lamstera. — Rīga : Madris, [2021]. — 48 lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Palīgs mājas darbos). — Oriģinālnosaukums:
Numbers. — ISBN 978-9984-31-712-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dažādi interesanti matemātikas uzdevumi un balva — uzlīme par pareizajām
atbildēm — sniegs bērnam gandarījumu, šādi veicinot interesi par matemātiku.

UDK

511.1(076)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 001053908
Vilks, Ilgonis. Zvaigžņu aicinājums : Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920-1949) dzīvesstāsti / Ilgonis Vilks ; recenzents Dr.phys. Ilgmārs Eglītis ;
vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu
teksta redaktore Andra Damberga ; priekšvārds: Iveta Gudakovska. — Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2021. — 110 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. —
(Muzeja sērija ; [2]). — Bibliogrāfija: 90.-103. lpp. un personu rādītājs: 104.105. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-993418-671-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latvijas Universitātes Muzeja veidotajā „Muzeja sērijā” iznākusi otrā grāmata
„Zvaigžņu aicinājums” — Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920-1949) dzīvesstāsti,
kuras autora, LU Muzeja eksperta un astronoma Ilgoņa Vilka iedvesmas avots bija astronomijas
studentu darbi, kas glabājas LU Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijā. Rūpīgu
pētījumu rezultātā atklājās, ka šajā laika posmā astronomiju studējis vismaz 51 students. Viņu
dzīvesstāsti ir ļoti dažādi, taču tos vieno interese par astronomiju, poētiskāk sakot, „zvaigžņu
aicinājums”. Interese par astronomiju bija šo jauniešu motīvs uzsākt astronomijas studijas, un
bieži vien pavadīja viņus visu dzīvi.

UDK

52(474.3)”19”(092)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001051145
Knowledge for Use in Practice (2021 : Rīga, Latvija). RSU International Research Conference on Medical and Health Care Sciences „Knowledge for Use in
Practice” : 24-26 March, 2021 Riga, Latvia : abstracts. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (605 lp., PDF) ; 6,36 MB. — Personu rādītājs:
587.-604. lp. — ISBN 978-9934-563-80-5 (PDF).
UDK
61(062)
Kopkataloga Id: 001049684
Šelvaha, Lolita. Uzturs: veselība, kultūra, dizains / Lolita Šelvaha ; recenzente
Indra Odiņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,59 MB. — (Skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma). — Bibliogrāfija: 51.-52. lp. un nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-18-618-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis ir paredzēts studentiem uztura jautājumu un mācību metodikas apguvei studiju kursā „Uzturmācība: gatavošanas tehnoloģijas, kultūra un mācību metodika”. Tajā apskatīti dizaina procesa posmi pamatskolas izglītības pakāpē un risinājumi vidusskolā,
apgūstot tēmu „Pārtika”. Dizaina process ir cieši saistīts ar uzturu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, gan izvēloties pārtikas produktus un tos gatavojot, gan pasniedzot un baudot.

UDK

62

613.2(075)+641.561(075)

Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001052632
Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zinātniskā un tehniskā konference
(62 : 2021 : Rīga, Latvija). Ražošanas tehnoloģija. RTU 62. studentu zinātniski tehniskā konference / sekcijas vadītāja Dr.sc.ing. Irīna Boiko ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2021.
Sekcija „Ražošanas tehnoloģija” : tēžu krājums. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,21 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-649-6 (PDF).
UDK
62(062)+621.7/.9(062)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001049693
Šelvaha, Lolita. Materiālu apstrādes tehnoloģijas: šūšana un mācību metodika /
Lolita Šelvaha ; recenzente Indra Odiņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,85 MB. — (Skolotāju izglītības joma: dizains un tehnoloģijas). — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-18-593-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apskatīti dizaina procesa posmi pamatskolas izglītības pakāpē. Dizaina process ir cieši saistīts ar šūšanas tehnoloģiju, sākot no roku dūrieniem līdz apģērbam. Apskatīti arī dažādi iedvesmas avoti un problēmu risinājumi dizaina procesā, šujot dažādus tekstila
izstrādājumus: iepirkumu maisiņus, galda pārklājus, svārkus u.c. Dizaina produktos ir iestrādāti
arī paraugi jeb prototipi.

UDK

646.2:373.3.091.3(075.8)
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Kopkataloga Id: 001054362
Tamborētais mantojums / publicēts Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu
krājums ; Biedrība „9 Arodi”. — Limbaži : Biedrība „9 Arodi”, 2020. — 71 lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm.

A n o t ā c i j a : Grāmata ir biedrības „9 Arodi” izlolots projekts, kas aizsākās 2018. gadā, kad
„9 Arodu” rokdarbniece Baiba Muratova nodeva biedrības rīcībā savas tantes Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu paraudziņu kolekciju. Smalkie darinājumi tapuši pirms vairāk nekā
80 gadiem, turklāt tie apkopoti sējumā, kas veidots no kādreizējā Limbažu tipogrāfijā izdotiem
burtnīcu vāciņiem. Tālab unikālajam 52 lappušu sējumam ar gandrīz 350 paraudziņiem ir pat
dubulta vērtība.

UDK

646.27(474.363)

Kopkataloga Id: 001049734
Urdziņa-Deruma, Māra. Dizaina un tehnoloģiju mācību metodika / Māra Urdziņa-Deruma, Lolita Šelvaha, Mārīte Kokina-Lilo ; recenzente Evija Rozentāle ;
literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (116 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
15,67 MB. — (Skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma). — Bibliogrāfija nodaļu
beigās. — ISBN 978-9934-18-579-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : E-grāmata paredzēta kā mācību līdzeklis dizaina un tehnoloģiju skolotāja
apakšprogrammas studentiem, lai iegūtu izpratni par tehnoloģiju mācību jomu un dizaina un
tehnoloģiju mācību priekšmeta mācību metodiku.

UDK

64:37.091.3-027.22(075.8)

Kopkataloga Id: 001049737
Urdziņa-Deruma, Māra. Tekstilmateriāli un tekstiltehniku pamati / Māra Urdziņa-Deruma, Lolita Šelvaha ; recenzente Evija Rozentāle ; literārā redaktore Ruta
Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (107 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,33 MB. — (Skolotāju
izglītības joma: tehnoloģiju joma). — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 9789934-18-577-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis paredzēts dizaina un tehnoloģiju skolotāja apakšprogrammas studentiem tekstilmateriālu un tekstiltehniku — vilnas velšanas, tamborēšanas, tapošanas,
adīšanas, mezglošanas, izšūšanas un šūšanas pamatu mācību metodikas apguvei studiju kursā
„Tekstilmateriāli un tekstiltehniku pamati”.

UDK

646.21:37.091.3(075.8)+646.26/.27:37.091.3(075.8)+
+746.3/.4:37.091.3(075.8)

Kopkataloga Id: 001049720
Urdziņa-Deruma, Māra. Tradicionālo tekstiltehniku dizains un tā mācību metodika / Māra Urdziņa-Deruma, Lolita Šelvaha ; recenzente Evija Rozentāle ; vāka
dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (101 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 7,54 MB. — (Skolotāju izglītības joma:
tehnoloģiju joma). — Bibliogrāfija nodaļu beigās un 96.-97. lp. — ISBN 978-993418-585-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis paredzēts dizaina un tehnoloģiju skolotāja apakšprogrammas studentiem adīšanas, tamborēšanas un izšūšanas dizaina mācību metodikas apguvei. Īpaša
vērība pievērsta krāsai, tekstūrai, faktūrai un formai kā izteiksmes līdzekļiem, līdztekus aplūkojot līniju, joslu, laukumu, ornamenta izmantošanu adītu un tamborētu dizaina produktu radīšanā.
Apskatītas audumu virsmas pārveides iespējas, izmantojot klājdūrienu, krustdūrienu, ielocīto
rakstu un citus izšūšanas dūrienus un veidus.

UDK

646.21:37.091.3(075.8)+646.26/.27:37.091.3(075.8)
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656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 001052635
Rīgas Aeronavigācijas institūts. Zinātniskā konference (6 : 2021 : Rīga, Latvija). Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija — 2021 : VI [6.] starptautiskā zinātniski praktiskā konference : rakstu krājums = Transport. Education. Logistics
and Engineering — 2021 : the 6th International Scientific and Practical Conference : proceedings = Транспорт. Образование. Логистика и инженерия — 2021 :
VI международная научно-практическая конференция : сборник статей /
zinātnisko tekstu recenzenti: Dr.sc.ing. Dmitrijs Ulanovs, Dr.oec. Konstantīns Savenkovs, Dr.sc.com. Vladimirs Reiskarts ; Rīgas Aeronavigācijas institūts. — Rīga :
Rīgas Aeronavigācijas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (213 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,39 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8768-7-5 (PDF).
UDK
656.7(062)+656(062)+629.7(062)+338(062)+377.5:656.7(062)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība.
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.
Alkohola rūpniecība
Kopkataloga Id: 001053966
Nords, Aigars. Vīns un Nords / Aigars Nords ; literārā redaktore Lilita Vaingārdnere ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācija: Madara Krieviņa, Maija Kurševa. — Rīga : Nords Event Communications, 2021. — 303, [1] lpp. : faksimili,
ilustrācijas ; 25 cm + pielikums (brošūra, 38 lpp.). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-398-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas stāsti izvērsti no autora, zinātkāra baudītāja, subjektīva skatu punkta un personiskās pieredzes, kas atsvaidzina vīna nozarei raksturīgo enciklopēdiski sauso un
intelektuāli augstprātīgo skatījumu. Grāmata izceļas arī ar pielikumu, kurā apkopoti Aigara Norda vīnu ieteikumi, kas pielāgoti grāmatas nodaļām un ietver no sadarbības partneru, vadošo vīnu
importētāju, portfeļiem izraudzītus vīnus. No Bordo līdz Šampaņai, no Toskānas līdz Napai, no
Vecās līdz Jaunajai pasaulei, no bārbijām līdz intelektuālēm, no Rosé līdz stiprinātajiem vīniem.

UDK

663.2
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001053949
Lekuzis, Jūlijs. Mākslinieka mūžs / Jūlijs Lekuzis ; sastādīja Dace Solovjeva ; grafiskais noformējums: Inga Zvirgzdiņa. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. —
52 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-80-2 (iesiets).
UDK
75.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001053608
Tu glezno tikpat labi kā vīrietis! (2021 : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs : Rīga, Latvija). Tu glezno tikpat labi kā vīrietis! : Dainas Dagnijas māksla
feminisma kontekstā = You Paint Just Like a Man! : the art of Daina Dagnija in the
context of feminism : izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 2021 / izstādes kuratore, sastādītāja un teksta autore Elita Ansone ; tulks Valts Miķelsons ;
fotogrāfs Valdis Ošiņš ; kataloga dizains: Ieva Stūre. — Rīga : Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs, 2021. — 61, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — „Karmelīšu
mūķene, 1981. Audekls, eļļa, 244×153 cm, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija”—Uz vāka. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu
valodas. — ISBN 978-9934-538-37-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izstādē eksponēti Dainas Dagnijas Amerikas perioda darbi. Līdzās pacifisma
un ekoloģiskās kustības iedvesmotām kompozīcijām apmeklētāji ieraudzīs feminisma otrā viļņa
ideju manifestācijas — cilvēktiesību kustības, feminisma un ekofeminisma koncepciju inspirētas
gleznas. Tieši šo kontekstu Dainas Dagnijas izstādei izvēlēties rosina šobrīd Latvijā aktualizētais
dzimtes studiju un dažādu sabiedrības kopienu daudzveidības jautājums, kas visai pamanāmi
parādās mākslas izstādēs.

UDK

75.071.1(474.3)(083.824)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001053362
Mazvērsīte, Daiga. melnbaltās dziesmas / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; Eduarda Groševa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
2 : lielo orķestru ēru nomaina vokāli instrumentālie ansambļi. — 333, [3] lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-0-9371-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pētot latviešu populāro mūziku, D. Mazvērsīte nonākusi pie secinājuma, ka
spilgtāko talantu vidū ir maz tādu, kas piedzīvojuši harmonisku bērnību. Kad atrasti domubiedri,
atbalstītāji, mūzika ieskanas arvien skaļāk, uzstājīgāk, reizēm kļūstot ne vien par profesiju, bet
par atkarības veidu, kad nebiedē smags darbs, negulētas naktis, izjukusi ģimenes dzīve. Ielecot
koncertu karuselī, to aizstāj skaņu reibonis, darbaholisms, klausītāju sajūsmas pilnās acis un aplausi, neapturama vēlme izpausties un radīt. Visi šie īpašie, mums tik daudz skaistu mirkļu sniegušie ļaudis bijuši sapņotāji, cerību pilni meklētāji, izcili meistari savā profesijā, taču savu „laimes
putnu” atrast un noturēt izdevies tikai dažiem…

UDK

78.071(474.3)+78.011.26(474.3)(091)
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Kopkataloga Id: 001049735
Stramkale, Ligita. Mūzika sākumizglītībā / Ligita Stramkale ; recenzente Jeļena
Davidova ; teksta redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) : ilustrācijas,
notis, shēmas, tabulas ; 1,83 MB. — (Skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne
un pašizpausme mākslā). — Bibliogrāfija: 103.-112. lp. — ISBN 978-9934-18-578-6
(PDF).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā analizēts mūzikas izglītības mērķis, uzdevumi, saturs un mācību līdzekļu dažādība; apskatīti mūzikas mācīšanas un mācīšanās principi un modeļi. Metodiskais
līdzeklis būs saistošs studentiem, kuri apgūst mūziku izglītības programmā „Sākumizglītības
skolotājs”, gan jau praktizējošiem mūzikas skolotājiem.

UDK

78(072)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 001053039
Lejiņš, Armīns. Raksti un dzīve / Armīns Lejiņš ; sastādītājs un ievada autors Agris Redovičs ; foto: Gunārs Binde, Uldis Briedis, Aivars Čakste, Ivars Seleckis. —
[Rīga] : Sibīrijas bērni, 2021.
I [1.] sējums, Kā latvieši kino taisīja. — 536 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. —
Personu, filmu un izrāžu rādītājs: 523.-536. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8219-9-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Armīns Lejiņš (1938-2015) — scenārists, rakstnieks un spoža personība Latvijas kino vēsturē. Viņš darbojās laikā, kad uzplauka Rīgas dokumentālā kino Poētiskā skola, un
kopā ar Uldi Braunu, Hercu Franku un citiem klasiķiem tika radīti izcilākie kino šedevri. Šis sējums balstīts Lejiņa publikācijās, tajā apkopoti memuārtipa sacerējumi, intervijas, kinokritiskie
raksti un teorētiskās apceres, aforismi, humoreskas, dzeja.

UDK

791.632-051(474.3)

Kopkataloga Id: 001053040
Lejiņš, Armīns. Raksti un dzīve / Armīns Lejiņš ; sastādītājs un ievada autors Agris Redovičs ; foto: Gunārs Binde, Uldis Briedis, Aivars Čakste, Ivars Seleckis. —
[Rīga] : Sibīrijas bērni, 2021.
II [2.] sējums, Uzdanco, tev vēstulīte!. — 518, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
25 cm. — Personu, filmu un izrāžu rādītājs: 507.-[519.] lpp. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-9016-0-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Otrais sējums atklāj un iemūžina Armīna Lejiņa īpašo talantu un aizraušanos,
izkopjot dekoratīvi noformētu vēstuļu rakstīšanu kā īpašu žanru. Tāpēc ļoti daudzi glabājuši šīs
vēstules kā interesantas laika liecības, kur atraktīvā vizuālajā formā valoda un domas brīvi sprēgā un, kā rakstījis pats Lejiņš, „laba vēstule ir vērtība pati par sevi”. Sējumā publicētie sarakstes
fragmenti liecina, ka A. Lejiņa vēstuļdraugi bijuši daudzi Latvijas kultūrai nozīmīgi cilvēki —
Imants Ziedonis, Rolands Kalniņš, Mārtiņš Zīverts, Ivars Seleckis, Gunārs Binde, Ansis Epners,
Signe Baumane, Uldis Briedis un citi.

UDK
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001054848
Golubova, Vita. Latviešu valoda : 2. klase : mācību grāmata / Vita Golubova, Iveta
Ikale, Anita Lanka ; māksliniece Alise Landsberga ; redaktore Indra Putre ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
1. — 151, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm + pielikums (31, [1] lpp.). — (Raibu raibā
pasaule ; 2. klase). — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — Pielikumā tekstu grāmatiņa: Lasīsim,
1. — ISBN 978-9934-0-9398-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda” ir veidota, pārstrādājot iepriekš izdoto grāmatu no mācību izdevumu sērijas „Raibā pasaule”. Mācību grāmatā piedāvātais
saturs ir kompetenču pieejā balstīts un orientē skolotāju uz kompetenču pieejā balstīta mācību
procesa nodrošināšanu latviešu valodas stundās. Grāmatas saturs ir papildināts ar uzdevumiem,
kas veicina pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstību. Grāmatas beigās ir ievietotas
atgādnes un mācīšanās stratēģijas. Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir
apguvis.

UDK

811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001054846
Golubova, Vita. Latviešu valoda : 2. klase : mācību grāmata / Vita Golubova, Iveta Ikale, Anita Lanka ; māksliniece Alise Landsberga ; Edgara Švanka dizains ;
redaktore Indra Putre ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2021].
2. — 199, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm + pielikums (39, [1] lpp.). — (Raibu raibā
pasaule ; 2. klase). — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — Pielikumā tekstu grāmatiņa: Lasīsim,
2. — ISBN 978-9934-0-9400-2 (iesiets).
UDK
811.174(075.2)
Kopkataloga Id: 001054853
Golubova, Vita. Latviešu valodas burtnīca : 2. klase / Vita Golubova, Iveta Ikale,
Anita Lanka ; vāka noformējumam izmantoti Alises Landsbergas zīmējumi ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains ; burtnīcā izmantoti Jutas Tīronas zīmējumi ;
redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
1. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 2. klase). — ISBN
978-9934-0-9604-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Burtnīca ir paredzēta 2. klases 1. semestrim. Tajā ir piedāvāti uzdevumi valodas prasmju attīstībai. Lineatūrā ir doti burtu savienojumu un vārdu rakstības paraugi.

UDK

811.174(076)

Kopkataloga Id: 001054852
Golubova, Vita. Latviešu valodas burtnīca : 2. klase / Vita Golubova, Iveta Ikale,
Anita Lanka ; vāka noformējumam izmantoti Alises Landsbergas zīmējumi ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains ; burtnīcā izmantoti Jutas Tīronas zīmējumi ;
redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
2. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 2. klase). — ISBN
978-9934-0-9606-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Burtnīca ir paredzēta 2. klases 2. semestrim. Tajā ir piedāvāti uzdevumi valodas prasmju attīstībai. Lineatūrā ir doti burtu savienojumu un vārdu rakstības paraugi.

UDK

811.174(076)
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Kopkataloga Id: 001049740
Markus, Dace. Ievads runas un rakstu kultūrā / Dace Markus, Anna Vulāne ; recenzente Dr.paed. Elita Stikute ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : karte ; 1,21 MB. —
(Skolotāju izglītības joma: valoda). — Bibliogrāfija: 63.-64. lp. — ISBN 978-993418-575-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : E-grāmata ir veidota kā teorētiski praktisks mācību materiāls, kurā koncentrēti sniegta būtiskākā lingvistiskā informācija par dažādiem runas kultūras jautājumiem. Uzmanības centrā ir izrunas un pareizrakstības problēmas, jo mācību procesā ar tām nākas saskarties
visvairāk. Ieskicēti arī aktuāli vārddarināšanas, morfoloģijas, leksikoloģijas un interpunkcijas
jautājumi.

UDK

811.174(072)

Kopkataloga Id: 001054858
Mickeviča, Silvija. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 1. klase : darba burtnīca / Silvija Mickeviča, Marina Fekļistova, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene
Valdmane, Vineta Vaivade ; māksliniece Anita Ozoliņa ; redaktore Skaidrīte Ivanišaka. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2021.
I [1.] daļa. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9984-829-82-1 (brošēts).
UDK
811.174’243(076)
Kopkataloga Id: 001054857
Mickeviča, Silvija. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 1. klase : mācību grāmata / Silvija Mickeviča, Marina Fekļistova, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene
Valdmane, Vineta Vaivade ; māksliniece Anita Ozoliņa ; redaktore Skaidrīte Ivanišaka. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2021.
I [1.] daļa. — 103, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Mācību līdzekļu komplektu „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase” veido mācību grāmata,
darba burtnīca, skolotāja grāmata un elektroniskie mācību materiāli. — ISBN
978-9984-829-81-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mācību līdzekļu komplekts nodrošina latviešu valodas pamatprasmju, kā arī
caurviju prasmju apguvi, sniedz iespēju strādāt ar bērniem individualizēti, piemeklējot dažādus
tekstus un piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus. Izvēlētie temati ir saistīti gan ar dabaszinībām,
sociālajām zinībām, gan matemātiku, datoriku un vizuālo mākslu.

UDK

811.174’243(075.2)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001054081
Harana, Maeva. Īstas franču kāzas : romāns / Maeva Harana ; no angļu valodas
tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. —
477 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: A Very French
Wedding. — ISBN 978-9934-25-025-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Stefānija, Džoena un Meredita ir draudzenes kopš skolas gadiem, bet laika
gaitā ir pašķīrušās. Meredita pieņem lēmumu nopirkt romantisku pili idilliskā vietā un secina,
ka viena ar to galā netiks. Un kurš gan cits viņai palīdzēs, ja ne divas senas draudzenes? Viņas
sanāk kopā un cer iedvest pilī dzīvību un piedāvāt to kāzu rīkošanai. Izrādās, šī pasakainā vieta
piedāvā ne tikai sauli, vīnu un izcilus franču ēdienus. Te var sastapt arī pievilcīgu šefpavāru, viņa
tikpat pievilcīgo dēlu, vīnogu audzētāju no Jaunzēlandes, tāpat britu imigrantu pulciņu un buldogu meiteni Nelliju…

UDK

821.111-31
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Kopkataloga Id: 001053975
Makesijs, Čārlijs. Puika, kurmis, lapsa un zirgs / Čārlijs Makesijs ; no angļu valodas tulkojusi, rediģējusi Silvija Brice. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 1 sējums
(aptuveni 124 lpp.) : ilustrācijas, notis ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Boy,
the Mole, the Fox and the Horse. — ISBN 978-9934-0-9385-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kādreiz spēks jaunai dienai uzrodas no negaidītas puses. Viens no šādiem
spēka avotiem ir grāmata „Puika, kurmis, lapsa un zirgs”. Tā ir rakstīta universālajā mīlestības,
draudzības un laipnības valodā. Ieejiet Čārlija četru maz ticamu draugu pasaulē, atklājiet viņu
stāstu un vissvarīgākās dzīves mācības.

UDK

821.111-93-32+821.111-342

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001054102
Lindgrēne, Astrida. Ronja — laupītāja meita / Astrida Lindgrēne ; māksliniece
Ilona Vīklande ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Antra
Vagnere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 222, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. —
(Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģinālnosaukums: Ronja rövardotter. — ISBN
978-9934-0-2850-2 (brošēts) (2020).
A n o t ā c i j a : Grāmata par to, kā raupjajā laupītāju vidē bērni ir tie, kas ar savu rīcību mudina pieaugušos saprast, ka īsta draudzība, mīlestība un savstarpējā izpalīdzība ir lielāks spēks
nekā naids un savstarpējā konkurence.

UDK

821.113.6-93-32

Kopkataloga Id: 001053980
Olsone, Kristīna. Tukšās pils noslēpums : stāsts / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Juhana
Adrēasona ilustrācijas ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. —
218, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Mysteriet på Ödeborgen. — ISBN 978-9934-0-9278-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Elliju un Valteru nosūta uz Vētru salu. Tur viņiem būs jādzīvo, līdz mājās
atgriezīsies vecāki. Viņu jaunās mājas ir liela, veca akmens pils, kurā drīz tiks atvērta viesnīca.
Salinieki viņus uzreiz brīdina: „Turieties pa gabalu no Tukšās pils!” Drīz Ellija un Valters saprot,
ka pilī ir noticis kaut kas briesmīgs. Naktīs kāds rausta viņu guļamistabas durvju rokturus. Citā
telpā gleznas karājas, pagrieztas pret sienu. Tajās ir attēloti četri bērni, kas reiz dzīvoja pilī, bet
vēlāk pazuda. Kas īsti notika ar bērniem? Un kāpēc Elliju vajā melns putns? Kādēļ tas neliek viņus
mierā?

UDK

821.113.6-93-32

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001054762
Apanā, Nataša. Pār jumtu debess vien : romāns / Nataša Apanā ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece ; māksliniece Baiba Baiba. — Rīga : Omnia
mea, [2021]. — 102, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Le ciel par-dessus le
toit. — ISBN 978-9934-8856-3-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Gluži kā Pola Verlēna dzejolī, no kura aizgūts grāmatas nosaukums, šajā
stāstā par ģimeni, ko veido Fēniksa un viņas bērni — Vilks un Paloma, ir daudz melnu lappušu,
bet Natašas Apanā rakstības stils vērš visu uz gaismu, kas plūst no zilām un mierīgām debesīm
uz maigumu, kas galu galā spēj vienot šo ģimeni.

UDK

821.133.1-31
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001054833
Mariņina, Aleksandra. Cita patiesība : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi
Dace Kārkliņa. — Rīga : NT Klasika, [2021].
2. sējums. — 287, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Другая правда.
Том 2. — ISBN 978-9934-8908-5-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pirms divdesmit gadiem Maskavas komunālā dzīvoklī tikusi izdarīta trīskāršā nežēlīga slepkavība, nogalināti abi vecāki un bērns. Aizdomās turamais pats ieradies atzīties.
Viņš aizturēts, notikusi izmeklēšana un tiesa. Senā notikuma krimināllieta nonākusi leģendārās
operatīvās darbinieces, šobrīd atvaļinātās Anastasijas Kamenskas un jaunā žurnālista Pjora Kravčenko rokās. Puisis uzskata, ka notiesāts nav bijis īstais vainīgais, viņu „iegāzuši” un tiecas atmaskot izmeklētājus. Tad arī noskaidrojas, ka ikvienu šajā notikumā virzījusi sava patiesība, kas
savukārt radījusi tūkstošiem melu veidu.

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 001054147
Бирюк, Дарья. Живая книга / стихи: Дарья Бирюк ; фото: Ольга Рабецкая. — Рига : Sava grāmata, 2021. — 67 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ;
22 cm. — ISBN 978-9934-604-27-0 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001053399
Гаспарян, Анжела. Закрою глаза и вижу : отрывки из ненаписанной книги,
рассказ / Анжела Гаспарян ; дизайн: Екатерина Овечкина ; редактор Л.А.
Ершова. — Рига : Союз русских писателей Латвии, 2021. — 63 lpp. ; 15 cm. —
(Серия „Книга-визитка”). — ISBN 978-9934-8504-8-6 (brošēts).
UDK
821.161.1-34(474.3)
Kopkataloga Id: 001053517
Денис-Лиепниеце, Солвита. Зубами „щёлк” или Волк манипулятор /
Солвита Денис-Лиепниеце ; иллюстрации Марины Хенини ; редактор Наталья Леу ; научный консультант Клинта Лочмеле ; консультант Ольга
Проскурова. — Валмиера : Vidzemes Augstskola, 2021. — 26 lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — Nosaukums latviešu valodā: Caps — un ciet jeb Vilks manipulators. —
ISBN 978-9984-633-57-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā lieli un mazi lasītāji atradīs medijpratības pasaku, kas uzskatāmā
veidā palīdzēs labāk izprast informācijas manipulācijas procesus un tehnikas. Grāmata veidota
kā izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, kā
veidojas informatīvā vide, un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp, internetā
atrastos apgalvojumus tādās lapās, kas nav uzticami mediji, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā
tas izskatās.

UDK

821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 001053869
Ли, Артур. Высшая мера / Артур Ли ; художница Ульяна Константинова ;
разработка обложки Даце Соловьева. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. —
323 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-59-8 (iesiets).
UDK
821.161.1-3
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Kopkataloga Id: 001054370
Пилипенко, Елена. Параллели : рассказы / Елена Пилипенко ; редактор
М.В. Орлова ; дизайн: Екатерина Овечкина. — Рига : Союз русских писателей Латвии, 2021. — 43 lpp. ; 15 cm. — (Серия „Книга-визитка”). — ISBN 9789934-613-04-3 (brošēts).
UDK
821.161.1-34(474.3)
Kopkataloga Id: 001054369
Попова, Татьяна. Жизнь прекрасна / Татьяна Попова. — [Jūrmala] : [Татьяна Попова], [2020]. — 103 lpp. : ilustrācija ; 18 cm. — ISBN 978-9934-8938-0-3
(iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001053397
Теряев, Игорь. Лебединое озеро под взлётным курсом : рассказы / Игорь
Теряев ; дизайн: Екатерина Овечкина ; редактор А.В. Гаспарян. — Рига :
Союз русских писателей Латвии, 2021. — 43 lpp. ; 15 cm. — (Серия „Книга-визитка”). — ISBN 978-9934-613-08-1 (brošēts).
UDK
821.161.1-34(474.3)

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 001053984
Žutaute, Lina. Kika Mika un milzu netaisnība / Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 34 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un milzu netaisnība. Vārds „Kornēlija” pārsvītrots un labots uz
Kika Mika. — Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir baisi netaisybė. — ISBN 9789934-0-9327-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kāda netaisnība, ka Teda laiviņa nekad negāžas un negrimst! Kika Mika mazliet apskauž zēnu arī par saldo ievārījuma maizi, žiglo skrejriteni un allaž jautro vectētiņu. Un kā
gan lai neizjūt skaudību, ja tavam draugam ir pasaulē brīnišķīgākā rotaļlieta? Taču Kikas Mikas
vecmāmiņa labi zina, ka skaudība var radīt arī lielu kaunu un tad visa jautrība ir vējā…

UDK

821.172-93-32

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001053342
Aizsila, Ilze. Dzīvot naktij : romāns / Ilze Aizsila, Indra Ēķe-Začeste ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore
Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 239, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara
romāns ; 2021/8 (266)). — ISBN 978-9934-15-925-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bērni paaugušies, tādēļ Magdalēna nolemj atsākt darba gaitas un pieņem
piedāvāto vietu vīratēva uzņēmumā. Mainoties dzīves ritmam un arvien vairāk aizraujoties gan
ar darba izaicinājumiem, gan kolēģa Hugo noslēpumaino valdzinājumu, Magdalēna pamazām
arvien skaidrāk sajūt tukšumu attiecībās ar vīru. Naktīs viņa redz zīmīgus sapņus. Vai izvēlēties
pazīstamo un drošo, vai krasi mainīt dzīvi?

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001053554
Ar sirdi Anneniekos : almanahs / redaktore Solveiga Puķīte ; māksliniece Aija
Prince ; Ērika Meijera vāka dizains ; [ievads]: Inta Balčūna. — Annenieki : Annenieku attīstības biedrība, 2021. — 213 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Autori:
Inta Balčūna, Anita Biseniece, Vilnis Ezers (V. Emsiņš), Vija Ivanova, Rūta Jākobsone, Žanis Ķīpa, Biruta Laijere, Aina Liepa, Aija Prince, Solveiga Puķīte, Ilga Valtere, Daina Voitehoviča, Ināra Voļaņuka, Dace Ūdre. — ISBN 978-9934-23-388-3
(iesiets).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 001053777
Ābeltiņa, Dace. Lakstīgalu krāsas rīts : dzeja / Dace Ābeltiņa. — [Daugmale] :
Domu Pērles, [2021]. — 193, [7] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-59388-8 (iesiets) ; ISBN 9789934593710 (kļūda).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001053921
Dvēseles stīgas : dzeja / Indra Ludbārža, Vēsma Mateviča, Līva Rubeze. — Daugmale : Domu Pērles, [2021]. — 83 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-70-3 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001053768
Eglīte, Maija. Saules staru un dzīves vēju skartie : dzeja / Maija Eglīte ; sastādītāja Ina Anševica ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — [Daugmale] : Domu Pērles,
[2021]. — 161, [6] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 19 cm. — ISBN 978-9934-59389-5 (iesiets).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001053919
Grosmanis, Valters. Mani sajūtu pieraksti dzejā / Valters Grosmanis. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 87 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-82-6 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001054826
Indriksone, Ramona. Es biju cita : romāns / Ramona Indriksone ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. —
255, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8745-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir pazudusi meitene, vārdā Beta. Ir puisis, kurš viņu izmisīgi meklē. Ir vairākas grūti izskaidrojamu pagātnes notikumu līnijas, kuras raisa daudz jautājumu. Lai rastu atbildes, ir soli pēc soļa jāiet atpakaļ Betas un pārējo romāna tēlu aizgājušajā laikā, un viņu pasaules,
kas atgādina svešas galaktikas planētas un šķietami brīvi peld izplatījumā, sastāsies apbrīnojami
precīzā sistēmā…

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001053841
Kale, Anvī. Durvis starp murgiem : romāns / Anvī Kale. — Daugmale : Domu
Pērles, [2021]. — 257 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-84-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai zini to sajūtu, kad sapņo un pēkšņi krīti? Tās sajūtas, kad krīti; kad liekas,
ka tūlīt sasniegsi zemi, bet pēdējā mirklī tomēr pamosties. Grāmatā tā nenotiek, kritiens turpinās
un varone nonāk pasaulē, no kuras nav izejas… Kas ir īstenība, un kas ir tikai sapnis?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001053909
Klusums / Ina Anševica, Agita Freiberga, Vineta Ivanovska, Dzintars Janstovičs, Ziedīte Kalna, Anita Krūmiņa, Laila Mūrniece, Valda Ozoliņa, Inga Stromane,
Anna Kerija Studente ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — Daugmale : Domu Pērles,
2021. — 177, [8] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 9789934-593-93-2 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 001053954
Kuzmins, Svens. Dizažio : romāns / Svens Kuzmins, teksts, grafikas un dizains ;
redaktore Gundega Blumberga. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 278, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-595-40-0 (iesiets) ; ISBN 9789934546400
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Romāns „Dizažio” ir veltīts mākslas cilvēkiem, to iekšējām pasaulēm un ikdienas dzīvēm. Darbība risinās Hohmā — fiktīvā Latvijas kūrortpilsētā. Tas ir personisks stāsts
par vietas vēsturi, mītiem, idejām un tradīcijām, kā arī par vidi, kurā, ja pacenšas, var atrast jebko,
izņemot garlaicīgu biogrāfiju.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001053942
Mihailovs, Arkādijs. Oktobrēna piedzīvojumi raganu mežā : pasaka / Arkādijs
Mihailovs ; vāka izstrāde: Dace Solovjeva ; Ingas Zvirgzdiņas ilustrācijas. —
[Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 9789934-593-87-1 (brošēts).
UDK
821.174-343
Kopkataloga Id: 001053872
Mīlestībai : dzeja / Agita Freiberga, Elvijs Kalniņš, Mora Saule, Zita Zača ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — Daugmale : Domu Pērles, [2021]. — 111 lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — ISBN 978-9934-593-86-4 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 001053977
Ozoliņa, Daina. Pandēmijas detektīvi / Daina Ozoliņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 126, [1] lpp. ;
21 cm. — „Vāka noformējumā izmantots Toma Kalniņa zīmējums”—Titullapas
otrā pusē. — ISBN 978-9934-0-9379-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata asprātīgā valodā stāsta par neparastiem notikumiem un aizraujošiem piedzīvojumiem. Kad pandēmijas dēļ Austris un viņa māsīca Odrija ir spiesti kopā ar mammām pavadīt vasaru dvīņumājā Jūrmalā, abi ir pārliecināti, ka viņus gaida šausmīga garlaicība.
Tomēr viss izvēršas pavisam citādi. Mistiski notikumi mājās, aizdomīgas videokameras pie pensionāru īpašumiem, motorolleristu zagļu banda, pat cilvēka nolaupīšana… Austris un Odrija nolemj slepus kļūt par detektīviem, lai atklātu šos dīvainos noziegumus.

UDK

821.174-93-312.4

Kopkataloga Id: 001053895
Pamodini manī pavasari : dzeja / Mārtiņš Balodis, Una Imula, Dzintars Janstovičs, Valda Ostrovska, Ilze Ručevska ; vāka salikums: Dace Solovjeva ; pēcvārds:
Laimdota Vištarte. — Daugmale : Domu Pērles, 2021. — 145, [2] lpp. ; 18 cm. —
Grāmatā arī Laimdotas Vištartes dzejolis „Nemodini manus tauriņus” [5.] lpp. —
ISBN 978-9934-593-91-8 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 001053904
Pavasara akordi : dzeja / Agita Freiberga, Ints Kalns, Valda Ozoliņa, Iveta Priede,
Ērika Strole ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — Daugmale : Domu Pērles, [2021]. —
155 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-85-7 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001053393
Plūdons, Vilis. Zaķīšu pirtiņa / Vilis Plūdons ; māksliniece Agija Staka ; Ingunas Kļavas Švankas grāmatas dizains un vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27×27 cm. —
ISBN 978-9934-0-7804-0 (iesiets) (2021).
A n o t ā c i j a : Ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki un vecvecāki ir iemīļojuši dzejoli „Zaķīšu
pirtiņa”, ko uzrakstījis latviešu klasiķis dzejnieks Vilis Plūdons. Dzejoļa jauno izdevumu ilustrējusi māksliniece Agija Staka ar brīnišķīgiem un mīļiem zīmējumiem. Lasot grāmatu, bērns nokļūs
draudzīgās zaķu ģimenes pirts rituālā, kur valda sirsnība un labestība. Ja vien pa pļaviņu neskraidītu strupausītis sunītis…

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001053924
Pretī jaunai dienai / Christiana Evika, Zita Zača, Jānis Zviedris ; ilustrācijas: Inga
Zvirgzdiņa. — Daugmale : Domu Pērles, 2021. — 81 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-593-92-5 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 001053336
Pundure, Anna. Es ziedēšu atmiņās / Anna Pundure ; Valentīnas Kašas sakārtojumā ; redaktore Valentīna Unda ; dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales
Kultūras centra izdevniecība, 2021. — 147, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. —
Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-344-8 (iesiets).
UDK
821.174-1+821.174’282-1
Kopkataloga Id: 001054196
Semeiko, Rita. Sekvences II / Rita Semeiko ; vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare ; zīmējumi: Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2021]. — 104, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-596-09-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sekvence mūzikā ir motīva atkārtošanās no dažādām pakāpēm lejupejošā
vai augšupejošā virzienā. Vārdos sekvences ir kā lūgšanu krelles, kas seko viena otrai sarunā ar
sevi un Dievu.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001053931
Sirdspuksti : dzeja / Ina Anševica, Karīna Helfrehte, Maira Indriksone, Dzintars Janstovičs, Laila Kulberga Grantiņa, Anta Liepiņa ex. Eglīte, Daiga Medne,
Anna Kerija Studente ; Agritas Ozoliņas ilustrācijas. — Daugmale : Domu Pērles,
[2021]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-77-2 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 001053934
Stromane, Inga. Dvēseles stari : dzeja / Inga Stromane. — Daugmale : Domu
Pērles, [2021]. — 103, [6] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-593-81-9 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001054095
Tenča-Goldmane, Veronika. Sirmā stundā : dzejoļi / Veronika Tenča-Goldmane ; Māras Kancānes vāka zīmējums ; ievads, fotoattēli: Pēteris Korsaks. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. — 61, [2] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ;
23 cm. — Teksts latviešu valodā, viens dzejolis latgaliešu rakstu valodā.

A n o t ā c i j a : Veronika Tenča-Goldmane savu dzeju un četrrindes veltījusi savai ģimenei,
draugiem, dabai un dvēseles noskaņām. Četrrindes viņa parakstījusi kā Veronika Straujā (pirmā
vīra uzvārds bija Straujais), bet dzeju kā Veronika Tenča-Goldmane (Tenča — Veronikas dzimtais
uzvārds, Goldmane — otrā vīra uzvārds). Dzeju sākusi rakstīt 2006. gadā Kuldīgā. Pantus pierakstījusi kladītē un devusi nosaukumu „Sirmā stundā”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001053716
Ziediņa, Līga Samanta. Kliedzienā : dzeja / Līga Samanta Ziediņa ; vāka dizains:
Dace Solovjeva. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 305, [1] lpp. ; 19 cm. —
ISBN 978-9934-593-95-6 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001053352
Zīle, Baiba. Dzīves simulācija : romāns / Baiba Zīle ; Natālijas Kugajevskas vāka
dizains ; redaktore Aija Lāce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 270, [1] lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9590-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāns ir ar lielisku humora izjūtu uzrakstīts sazvērestību trilleris, kurā autores trāpīgā ironija un šķelmīgais skats uz sabiedrību un cilvēku vājībām balansē uz komiskā
un traģikomiskā robežas. Īpaši bīstamo un slepeno noziegumu biroja darbinieces Esmeraldas
priekšnieks tiek nogalināts mīklainos apstākļos. Bezbailīgā dzīves baudītāja Simona kļūst par liecinieci slepkavībai pasaules čempionātā sēņošanā. Romantiskā šķirtene Laura iesaistās dīvainā
vientuļu sieviešu ordenī. Vai trīs draudzenes spēs atrisināt neparasto noziegumu rēbusu?

UDK

821.174-312.4
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001053871
Jaunmokas. Stāsti / rakstu autores: Gunta Laursone, Daiga Šmitenberga, Ingrīda Vistopola ; redaktore Liene Akmens. — [Tukuma novads] : [Jaunmoku pils],
2021. — 103 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 16×22 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-392-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata tapusi par godu Jaunmoku pils 120. jubilejai, iepazīstina ar jaunākajiem pētnieciskā darba apkopojumiem par notikumiem Jaunmokās pirms Otrā pasaules kara,
par Rīgas pašvaldības slimo kases bērnu kolonijas „Cīrulīši” darbību, par Agrārās reformas laiku
un Jaunmoku muižas īpašnieci Adu Freimani, par notikumu hronoloģiju un citām Jaunmoku pils
vēsturei nozīmīgām tēmām.

UDK

908(474.332)

Kopkataloga Id: 001053545
Lūžkilā / Vairas Strautnieces fotogrāfijas ; Māras Zirnītes teksts ; māksliniece
Katrīna Vasiļevska ; redaktore Gundega Blumberga ; ventiņu izloksnes redaktors
Uldis Krasts ; [tulkotāja] Amanda Zaeska. — [Rīga] : Latvijas mutvārdu vēstures
pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”, [2021]. — 185, [4] lpp. : fotogrāfijas, portreti ;
27 cm. — Grāmatā arī Ulda Krasta dzejolis „Sindi kilā”, 155. lpp. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8666-3-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Albumā skatāms materiāls par lībiešu krasta Lūžņām no 1984. gada līdz 1990.
gadam, starp precīziem un poētiskiem portretējumiem ieskanas valoda un atmiņas, bet fotoalbumu noslēdz Ernesta Mūrnieka (1903-1989) pieraksti par Lūžciema mājām, ko viņš vēl atcerējās
no bērnības pirms Pirmā pasaules kara.

UDK

908(474.323)(093.3)

Kopkataloga Id: 001054134
Ozolzīles zīmē / sastādītāji: Sandra Ūdre, Edgars Blinovs ; redaktore Skaidrīte
Svikša ; grāmatas dizains: Māris Justs. — [Rēzeknes novads] : Ozolaines pagasta
pārvalde, 2021. — 351 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-329-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata iepazīstina ar Ozolaines pagasta identitātes zīmēm, tradīcijām, sasniegumiem, ar ciematiem un to vēsturisko attīstību, dabas bagātībām, ar ozolainiešu dzīvesstāstiem.

UDK

908(474.384.2)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001054365
Ceļojums pa Apes novadu / [priekšvārds]: Apes novada dome. — [Apes novads] :
[Apes novada dome], [2021]. — 30 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
A n o t ā c i j a : Atverot šo grāmatiņu, mazais lasītājs kopā ar saviem vecākiem, mammu, tēti
vai vecmāmiņu, vectētiņu, varbūt ar lielo brāli vai māsu, tiek aicināti iepazīt Apes novadu. Brošūrā iekļautas Apes novadā raksturīgās un paliekošās vērtības uz kurām jāmeklē atbildes caur
dažādiem āķīgiem uzdevumiem un jautājumiem. Uzzināsiet, kur Latvijā ir pati garākā lapegļu
gatve un kas ir zirgu pasta stacija, kur novadā ir senās kulta vietas, Raganu klintis, kad un kā
radies dolomīts, kur sastapt mūsu Dižābeli un daudz ko citu.

UDK

913(474.367)(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 001053866
Krēsliņš, Žigimants. Žiga ceļojumi / teksts, fotogrāfijas: Žigimants Krēsliņš ;
vāka salikums: Dace Solovjeva ; ģeogrāfisko karšu izstrāde: Andris Sitko. —
[Daugmale] : Domu Pērles, [2021].
Ekvadora un Kolumbija pāris mēnešos. — 271 lpp. : ilustrācijas, kartes ;
25 cm. — ISBN 978-9934-593-83-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Žiga ceļojumi turpinās, šoreiz aizvedot uz Ekvadoru un Kolumbiju. „Jūsu
priekšā mana ceturtā grāmata. Ar tās palīdzību mēs atgriezīsimies kontinentā, kur tas viss sākās — Dienvidamerikā. Ja manā pirmajā grāmatā varēja gūt virspusēju ieskatu vairākās valstīs,
tad šajā jau konkrētāk varēsim paciemoties divās no man mīļākajām valstīm — Ekvadorā un
Kolumbijā. Grāmatas stils nemainīgs, budžeta klases brauciens, bez liekām ērtībām, bez dārgiem
starpniekiem, bez glamūra. Palikšana lētos hosteļos, vietējā transporta izmantošana un šaubīgu
vietu apmeklēšana. Jā, tas ir tas, kas man patīk, un kas dod ne tikai adrenalīnu, bet arī fantastiskas atmiņas, ko nu esmu iepakojis grāmatā. Un esmu sapratis, ka šo stilu nemainītu, pat ja man
piederētu tūkstoši.”

UDK

913(866)+913(862)

Kopkataloga Id: 001054073
Ušča, Anete. Baltic Stories : a visual guide to spaces of culture and the people
behind them / authors & editors: Anete Ušča, Liāna Ivete Beņķe ; photography:
Romanas Naryškin, Monika Jagusinskytė, Andrejs Strokins, Kristīne Madjare,
Patrik Tamm, Kiur Kaasik ; contributors: Siarhei Liubimau, Dovilė Gaižauskienė,
Maria Derlõš, Polina Ljaševa ; design: Alexey Murashko. — Riga : Urban Institute :
Culture Crab, [2021]. — 239 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 25 cm. — ISBN 9789934-23-378-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vizuālajā ceļvedī „Baltic Stories” apkopoti iedvesmojoši stāsti par trīsdesmit
kultūrvietām un notikumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Vedot lasītāju izzinošā ceļojumā caur
Baltijas valstu galvaspilsētām un vēl neiepazītām vietām, grāmatā iekļautie stāsti piedāvā ieskatu
daudzveidīgās un neierastās kultūras iniciatīvās. To vidū ir ielu mākslas festivāls Tartu, teātra
festivāls Rīgā un draugu aizsākta radio stacija Viļņā, kā arī zaļi pilsētas sakņu dārzi, inovatīvi
muzeji, neparastas laikmetīgās mākslas telpas un pagrimstošs, bet joprojām aktuāls padomju
arhitektūras mantojums. Grāmata tapusi sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas pilsētplānošanas,
kopienu attīstības un mākslas ekspertiem. Grāmatā iekļautos stāstus papildina atzītu Baltijas
valstu fotogrāfu oriģināldarbi.

UDK

913(474)(036)
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