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087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001066794
Dinozauri un citi : krāsojamā grāmata ar vairāk nekā 50 uzlīmēm / vāka ilustrācijas: Melanie Mitchell ; dizains: Jason Shortland. — Rīga : Egmont Latvija,
[2021]. — 40 nenumurētas lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ;
21×30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Dinosaurs and More
Colouring Sticker Book. — ISBN 978-9934-16-984-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gatavojies brašam piedzīvojumam ar dinozauriem! Sameklē savus iecienītos
krāsošanas piederumus un steidz izkrāsot ainas ar dinozauriem un dažādiem mazliet baisiem un
smieklīgiem radījumiem… Rotā lappuses ar košām uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065834
Dodies ceļā! : uzlīmju grāmata ar vairāk nekā 100 līmbildēm / tulkojusi Agnese
Strazdiņa. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 31 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Go on the Road!. — ISBN 978-9934-27-029-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šajā aizraujošajā uzlīmju grāmatā uzzini, cik dažādas iespējas ir doties
ceļā — gan pa sauszemi un ūdeni, gan arī pa gaisu! Steidz izmantot uzlīmes, lai papildinātu katru
ainu uz izveidotu savu stāstu!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065842
Dzīvnieki lauku sētā : interesanti fakti, jautājumi un uzdevumi par dzīvniekiem /
tulkojis Māris Lielkalns ; redaktore Elīna Kārkluvalka. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
30 cm. — (Vēro un mācies!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Animals at the Farm. — ISBN 978-9934-27-020-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā košajā uzlīmju grāmatā zinātkārie lasītāji atradīs daudz neparastu faktu
par dzīvajām radībām, kas mājo lauku sētā un varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot aizraujošus uzdevumus.

UDK

087.5+636(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 001065783
Dzīvnieki : mana pirmā atloku vārdnīca / Martinas Badštūberes ilustrācijas ;
no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2021]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: Mein Erstes Klappen-Wörterbuch: Tiere. — ISBN 978-9984-31-808-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Zaķis, pūce, krokodils… Jautra vārdnīca ar daudziem spēļu atlokiem, lai veicinātu valodas attīstību.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065844
Dzīvnieki savvaļā : interesanti fakti, jautājumi un uzdevumi par dzīvniekiem /
tulkojis Māris Lielkalns ; redaktore Līga Grīnfelde. — Rīga : Story House Egmont,
[2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. —
(Vēro un mācies!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Animals
in the Wild. — ISBN 978-9934-27-021-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šajā košajā uzlīmju grāmatā zinātkārie lasītāji atradīs daudz neparastu faktu
par dzīvajām radībām, kas mājo savvaļā, un varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot aizraujošus
uzdevumus.

UDK

087.5+5(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001065827
Dzīvnieku mazuļi : jautri uzdevumi un darbiņi no kartona / [ilustrēja] Veronique
Petit ; tulkojusi Agnese Strazdiņa. — Rīga : Egmont, [2021]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Lielas uzlīmes mazām rociņām). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Baby Animals. — ISBN 978-993416-976-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsties ar jaukajiem dzīvnieku mazuļiem! Ievieto katrā lappusē atbilstošās uzlīmes, tad sameklē krāsošanas piederumus un steidz pildīt uzdevumus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065847
Enkanto : krāsojamā grāmata / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Encanto Colouring Book. — ISBN 978-9934-27-046-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsti maģisko Madrigalu ģimeni šajā aizraujošajā krāsojamajā grāmatā,
kas papildināta ar uzlīmēm. Sameklē zīmuļus vai flomāsterus un ķeries pie darba!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065792
Gernhoizere, Suzane. Meklē lietas! : mūsu mežā / Suzanes Gernhoizeres teksts ;
Annes Ebertas ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. —
Rīga : Madris, [2021]. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Mein grosses Sachen suchen: Bei uns im Wald. — ISBN 978-9984-31832-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai tu jau esi redzējis mazus un lielus dzīvniekus, kas dzīvo mežā? Vai tu
pazīsti ari dzīvnieku mazuļus? Un vai pamanīji, ka nerātnā vāvere ceļo no grāmatas lappuses uz
lappusi? Skaista bilžu grāmata, kas parāda, kā mežs mainās dažādos gadalaikos.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001066796
Gey, Eva Maria. Vienradži un citi : krāsojamā grāmata ar vairāk nekā 50 uzlīmēm / ilustrācijas: Eva Maria Gey. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 40 nenumurētas lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 21×30 cm. — Bez
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Unicorns and More Colouring Sticker
Book. — ISBN 978-9934-16-983-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsti burvju radību noslēpumaino pasauli! Sameklē savus iecienītos krāsošanas piederumus un steidz izkrāsot ainas ar dažādām brīnumainām būtnēm — vienradžiem
un laumiņām, narvaļiem un princesēm, nārradzēm un flamingiem… Rotā lappuses ar burvīgām
uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065845
Hot Wheels : krāsošanas piedzīvojums. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. —
24 lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. — ISBN 978-9934-27-049-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gāzi grīdā, braucēj, un lai sākas šis neaizmirstamais krāsošanas piedzīvojums! Sameklē savus zīmuļus vai flomāsterus un piešķir ik lappusei pārliecinošas krāsas!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065837
Jūras dzelmē : uzlīmju grāmata ar vairāk nekā 100 līmbildēm / tulkojusi Agnese
Strazdiņa. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 31 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Under the Sea. — ISBN 978-9934-27-032-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā aizraujošajā uzlīmju grāmatā priecājies par skaistajām zemūdens ainām,
satiec delfīnus, jūraszirdziņus, medūzas un citas jūras radības. Steidz izmantot uzlīmes, lai izpildītu uzdevumus un papildinātu katru ainu!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065833
Lauku sētā : uzlīmju grāmata ar vairāk nekā 100 līmbildēm / tulkojusi Agnese
Strazdiņa. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 31 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: On the Farm. — ISBN 978-9934-27-031-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šajā aizraujošajā uzlīmju grāmatā uzzini daudz interesanta par dzīvi lauku
sētā! Satiec gotiņas, cūkas, kazas, vistas, pīles un vēl citas dzīvas radības. Steidz izmantot uzlīmes,
lai izpildītu uzdevumus un papildinātu katru ainu!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065826
Meža iemītnieki : jautri uzdevumi un darbiņi no kartona / [ilustrēja] Veronique
Petit ; tulkojusi Agnese Strazdiņa. — Rīga : Egmont, [2021]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Lielas uzlīmes mazām rociņām). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Woodland Friends. — ISBN 9789934-16-975-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsties ar jaukajiem meža iemītniekiem! Ievieto katrā lappusē atbilstošās
uzlīmes, tad sameklē krāsošanas piederumus un steidz pildīt uzdevumus.

UDK
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Kopkataloga Id: 001066538
Piette, Nadine. Dzīvnieku mazuļi : krāsu darbi mazākajiem / [ilustrācijas]: Nadine Piette. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 nenumurētas lp. : pārsvarā
ilustrācijas ; 20 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Je colorie
sans déborder. Bébés animaux. — ISBN 978-9934-16-996-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē savus zīmuļus vai flomāsterus un ķeries pie krāsošanas! Ilustrācijas
un līniju biezums ir piemērots uz vāka norādītajam vecumam — bērniem no 2 gadu vecuma.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001066539
Piette, Nadine. Pastaiga pa mežu : krāsu darbi mazākajiem / [ilustrācijas]: Nadine Piette. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 nenumurētas lp. : pārsvarā
ilustrācijas ; 20 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Je colorie
sans déborder. Balade en forêt. — ISBN 978-9934-16-995-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē savus zīmuļus vai flomāsterus un ķeries pie krāsošanas! Ilustrācijas
un līniju biezums ir piemērots uz vāka norādītajam vecumam — bērniem no 2 gadu vecuma.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065779
Transportlīdzekļi : mana pirmā atloku vārdnīca / Martinas Badštūberes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2021]. — 24
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: Mein Erstes Klappen-Wörterbuch: Fahrzeuge. — ISBN 978-9984-31-820-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ekskavators, lidmašīna, buru laiva… Jautra vārdnīca ar daudziem spēļu atlokiem, lai veicinātu valodas attīstību.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001065839
Ziemas brīnumzeme : uzlīmju grāmata ar vairāk nekā 100 līmbildēm / tulkojusi
Agnese Strazdiņa. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 nenumurētas lpp.,
4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Winter Wonderland Sticker Book. — ISBN 978-9934-27030-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā aizraujošajā uzlīmju grāmatā priecājies par ziemu un gatavojies gada
skaistākajiem svētkiem — Ziemassvētkiem! Steidz izmantot uzlīmes, lai izpildītu uzdevumus un
papildinātu katru ainu.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
122/129 Speciālā metafizika
Kopkataloga Id: 001066649
Bārkere, Elza. Tiesneša vēstules ar pēcvārdu un Pitagora dzīvesstāsts / Elza
Bārkere ; sastādītājs un tulkotājs no angļu valodas V. Vītums. — Rīga : Literārā
brālība, [2021]. — 403 lpp. : faksimili ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 333.-336. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Letters from a Living Dead Man. —
ISBN 978-9984-880-42-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas teksti ir jauns pienesums tam izziņu un pārdomas mudinošo izdevumu klāstam, no kura ieinteresēts lasītājs var gūt vērtīgas atziņas par cilvēka dzīves uzdevumu
un tā īstenošanu. Jambliha uzrakstītā Pitagora dzīves apraksta tulkojums veido izdevuma pēdējo
daļu, stāstot par Eiropas civilizācijas jaunību.

UDK

128+14+51

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 001066453
Ekure, Velga. Cilvēka vārds un numeroloģija : kā vārds ietekmē likteni / Velga
Ekure ; Vitas Lēnertes grāmatas un vāka dizains ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 268, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-9443-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autore ir centusies atklāt, kā vārds var palīdzēt cilvēkam realizēt viņa dzīves
uzdevumus, noskaidrot viņa spējas, talantus un dotības; kā vārdu kopā ar pārējiem dzimšanas
datiem var izmantot, lai izvēlētos piemērotāko profesiju vai nodarbošanos. Cilvēka vārda izstarotās vibrācijas raisa emocijas. Savukārt emocijas rada izjūtas, kas mudina rīkoties, piepildīt vēlmes un sapņus. Vārds kļūst par cilvēka likteņa lēmēju un ceļa zvaigzni.

UDK

133.5:51

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001066212
Kovejs, Stīvens R. Efektīvu cilvēku 7 paradumi / Stīvens R. Kovejs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; papildinātā izdevuma jaunās nodaļas tulkojusi Lilija
Berzinska ; Aigara Truhina dizains ; redaktore Ilze Vācere. — Pārstrādāts un papildināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 448 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 23 cm. — Rādītājs: 431.-441. lpp. — Ziņas par autoru: 443. lpp. —
Grāmata latviešu valodā iepriekš izdota ar nosaukumu „Ļoti veiksmīgu cilvēku
7 paradumi”. — Oriģinālnosaukums: The 7 Habits of Highly Effective People. —
ISBN 978-9934-0-9414-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata tika atzīta par 20. gadsimta ietekmīgāko grāmatu vadībzinībās un
vienu no desmit ietekmīgākajām šīs jomas grāmatām, kādas tikušas sarakstītas. Tā iedvesmo
politiķus, uzņēmējus, visdažādāko profesiju pārstāvjus, pasniedzējus, studentus, pedagogus un
vecākus.

UDK

159.923.2

Kopkataloga Id: 001067067
Vardecka, Berbela. Sievišķais narcisms : alkas pēc atzinības / Berbela Vardecka ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Kuduliņa ; vāka noformējums: Anna Krilova. —
[Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2021]. — 269 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 260.-265. lpp. un atsaucēs: 268.-269. lpp. — Oriģinālnosaukums: Weiblicher
Narzissmus: der Hunger nach Anerkennung. — ISBN 978-9934-8873-6-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Daudzas sievietes cieš no tā, ka viņām trūkst stabila pašvērtējuma. Viņu paš
uztvere ir svārstīga, un viņas bieži vien īsti nezina, kas viņas ir. Savas šaubas un nedrošību viņas
slēpj aiz pašpārliecinātas fasādes. Autore parāda, ka sievišķais narcisms nav tikai egocentriska
koncentrēšanās pašai uz sevi, bet, galvenokārt, izmisīgi sevis meklējumi.

UDK

159.923-055.2
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Kopkataloga Id: 001066562
Zuarguss. 11 likumi: kā atrast savu aizraušanos / Zuarguss ; grafikas dizains: Marita Stelpa. — Rīga : 11 humans, [2021]. — 236 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN
978-9934-9038-0-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Autors grāmatā aprakstījis gan praktiskas metodes, kas palīdzēs patstāvīgi
„uztaustīt” savu īsto darbu, gan arī dalījies ar dzīves stāstiem par meklējumiem un atradumiem
darba jomā. Autoram ir visai raibs dzīves gājums — no slavenības un mediju meistara līdz dīvainim, kurš nomainījis vārdu, profesiju un sācis jaunu dzīves posmu. Grāmatā nebūs par Zuargusa
Āzijas ceļojumiem vai jogas praksēm dziļi Himalajos, bet gan par to, kas viņam pašam un viņa
kursu apmeklētājiem ir palīdzējis saprast dzīves aicinājumu un patieso aizraušanos. Grāmata būs
noderīga ikvienam, kurš stāv darba maiņas, jauna darba vai profesijas izvēles krustcelēs.

UDK

159.923.2

6
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001065543
Daņilova, Arnita. Zina tikai tava sirds / Arnita Daņilova ; iekārtojums: Aleksandrs
Aleksandrovs. — [Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2021]. — 193,
[5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8765-3-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā pastāstīts kāds posms šambungu, Laura un Arnitas dzīvē.
Posms, kurā tika izsapņota un realizēta ideja par dzīvi nedaudz ārpus vairumam ierastā. Dzīvi
pļavā, pašu rokām celtā māja, kurā nav elektrības, uz kuru neved ceļš, kurā nonāk tikai tie cilvēki,
notikumi un ziņas, kuriem jānonāk.

UDK

2-382+392(474.38)

Kopkataloga Id: 001066305
Ерсикскому Евангелию — 750 (2020 : Daugavpils, Latvija). Материалы
научной конференции „Ерсикскому Евангелию — 750” : (30 октября 2020
года, Даугавпилс, Латвия) / редактор Галина Иванова ; дизайн обложки:
Алена Кондратович ; [предисловие]: Юрий Ермаков ; Daugavpils Krievu kultūras centrs. — Даугавпилс : Daugavpils Krievu kultūras centrs, 2021. — 87 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 20 cm. — Bibliogrāfija viena raksta beigās
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8886-2-5 (brošēts).
UDK
27-252.2-277(062)+091:27=161.1(474.3)(062)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001066818
Abuseridze, Giga. Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) loma starptautiskās tirdzniecības attīstībā: starptautiskās tirdzniecības tiesību vēsture, problēmas un perspektīvas : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda
„zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — tiesību zinātne, apakšnozare —
starptautiskās tiesības / Giga Abuseridze ; darba vadītājs Dr.iur. Jānis Grasis ;
oficiālie recenzenti: Ph.D. Karina Palkova, Dr.iur. Vlads Tumalavičus, Dr.iur. Natālija Gutorova ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte,
2021. — 65 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 62.-64. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
347.7(043)+341.241.8(043)
Kopkataloga Id: 001066242
Abuseridze, Giga. The Role of the WTO in the Development of International
Trade: History, Problems and Perspectives of International Trade Law : doctoral
thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — legal science, sub-sector — international law / Giga Abuseridze ; supervisor of the doctoral thesis
Dr.iur. Jānis Grasis ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : [Rīga Stradiņš University],
2021. — 196 lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 181.-190. lp. un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
347.7(043)+341.241.8(043)
Kopkataloga Id: 001066816
Abuseridze, Giga. The Role of the WTO in the Development of International
Trade: History, Problems and Perspectives of International Trade Law : summary
of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — legal science, sub-sector — international law / Giga Abuseridze ; supervisor Dr.iur. Jānis
Grasis ; official reviewers: Ph.D. Karina Palkova, Dr.iur. Vlads Tumalavičius, Dr.iur.
Natalya Gutorova ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University,
2021. — 68 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 65.-67. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
347.7(043)+341.241.8(043)
Kopkataloga Id: 001066825
Šilinskė, Neringa. Privacy Protection in National Legislation Related to the Use
of Visual Information Recording Devices : doctoral thesis, study programme: civil
law / Neringa Šilinskė ; advisor Dr.iur. Aurelija Pūraitė ; Turiba University. — Riga :
[izgatavotājs nav zināms], 2021. — 190 lpp. : shēmas, tabula ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 162.-188. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums
arī latviešu valodā.
UDK
342.738(043)
Kopkataloga Id: 001066810
Šilinskė, Neringa. Privacy Protection in National Legislation Related to the Use
of Visual Information Recording Devices : synopsys of the doctoral thesis elaborated for an award of doctoral degree in law science, sub-branch: civil law / Neringa Šilinskė ; advisor Dr.iur. Aurelija Pūraitė ; doctoral consultant Dr.iur. Ingrīda Veikša ; official reviewers: Dr.iur. Janis Grasis, Dr.iur. Alvydas Šakočius, Dr.iur.
Violeta Vasiliauskienė ; Turiba University. — Riga : Turiba University, 2021. — 31,
[1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-[32.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
342.738(043)
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Kopkataloga Id: 001066807
Šilinskė, Neringa. Privātuma aizsardzība nacionālajos tiesību aktos saistībā ar
videoieraksta ierīču lietošanu : promocijas darba kopsavilkums izstrādāts zinātniskā doktora grāda piešķiršanai tiesību zinātnē, apakšnozare: civiltiesības /
Neringa Šilinskė ; vadītāja Dr.iur. Aurēlija Pūraitė ; zinātniskā konsultante Dr.iur.
Ingrīda Veikša ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Jānis Grasis, Dr.iur. Alvydas Šakočius, Dr.iur. Violeta Vasiliauskienė ; Biznesa augstskola „Turība”. — Rīga : Biznesa
augstskola Turība, 2021. — 31, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-[32.] lpp. un
zemsvītras piezīmēs.
UDK
342.738(043)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001066808
Šilovs, Sergejs. Silmalas skolas stāsts / Sergejs Šilovs = Рассказ Силмалской
школы / Сергей Шилов. — Rēzekne : [Sergejs Šilovs], 2020. — 128 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Par autoru: 63. un 128. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
krievu valodā.
A n o t ā c i j a : Grāmata ved atmiņu ceļos cauri 102 skolas pastāvēšanas gadiem. Skolas
stāsts Silmalā iesākas 1907. gadā, kad Čulku ciemā atver trīsgadīgo tautskolu kāda vecticībnieka
Iona Fedkina mājās. Kad skoloties gribētāju pulks aug un vecajā ēkā kļūst par šauru, 1918. gadā
skolu pārceļ uz Maltas ciemu (tagadējais nosaukums — Silmala). Tā kā ēka vienmēr krāsota zaļā
krāsā, tā iegūst „Zaļās skolas” nosaukumu. Šo un vēl daudzu citu vēstures faktu un leģendu izklāstu jūs atradīsiet grāmatas lappusēs.

UDK

373.3(474.384)(091)

Kopkataloga Id: 001066804
Veitnere, Sarmīte. Skani, skani, patskanīti / Sarmīte Veitnere ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2021]. — 36 lpp., 11 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — ISBN 978-9984-46-437-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izdevums ir logopēdisko materiālu krājums, kas palīdz bērniem apgūt pareizu patskaņu izrunu vārdā. Autore piedāvā uzdevumus, kuros, izmantojot taktēšanas paņēmienu, bērni var identificēt vārdā īso vai garo patskani un vingrināt tam atbilstīgu izrunu. Pielikumā
dotas spēles, kas nostiprina patskaņu identificēšanas prasmi, to izrunu, pilnveido izpratni par
zilbi un sasaista to ar patskaņu izrunu, vingrina redzi un dzirdi, attīsta uzmanību, uztveri un
palīdz apgūt prievārdu lietošanu.

UDK

373.2(072)+376-056.264(072)+811.174’352(072)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001065709
Irbe, Iveta. Dabaszinības 1.-3. klasei : mācību līdzeklis / Iveta Irbe, Anda Kuzma,
Daila Zēberga ; recenzenti: Anda Deksne un Jāzeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(125 datņu komplekts, PDF, DOCX) : ilustrācijas, tabulas. — Mācību līdzeklis ir
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-540-54-7 (PDF).
UDK
5(075.2)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001066495
Krastiņa, Elfrīda. Matemātika : 2. klase : mācību grāmata / Elfrīda Krastiņa, Elita
Volāne, Elga Dreilinga ; māksliniece Juta Tīrona ; redaktore Indra Putre ; Ingunas
Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
1. [daļa]. — 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 2. klase). — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
2021. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9934-0-9546-7 (iesiets).
UDK
51(075.2)
Kopkataloga Id: 001066497
Krastiņa, Elfrīda. Matemātika : 2. klase : mācību grāmata / Elfrīda Krastiņa, Elga
Dreilinga, Elita Volāne ; māksliniece Juta Tīrona ; redaktore Indra Putre ; Ingunas
Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
2. [daļa]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 2. klase). —
„Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021.
gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9934-0-9548-1 (iesiets).
UDK
51(075.2)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 001066788
Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing (7 : 2021 :
Ventspils, Latvija). Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing : 7th International scientific conference, 23-24 September, 2021 / Ventspils
Augstskola. Engineering research institute, Ventspils International Radio Astronomy Centre (ERI VIRAC) of Ventspils University of Applied Sciences (VUAS). —
Ventspils : Ventspils University of Applied Sciences, 2021. — 70 lpp. ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-607-01-1 (spirāliesējums).
UDK
52-13:004(062)+52-17(062)
Kopkataloga Id: 001065820
Gifford, Clive. Pirmā kosmosa grāmata / Clive Gifford ; [ilustrācijas]: Tony Neal
and Genie Espinosa ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktors Krišjānis Lauksargs. —
Rīga : Egmont, [2021]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm + pielikums (1 salocīta lp.). —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: First Space Book. — ISBN 9789934-27-008-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Uzzini, kas ir kosmoss, un sāc šo aizraujošo piedzīvojumu, dodoties ceļojumā
pa Saules sistēmu un tad — tālāk Visumā! Katrā lappusē ir daudz interesantas informācijas, bet
krāsainais plakāts sniedz priekšstatu par planētām.

UDK

52(02.053.2)+087.5
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59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 001065813
100 brīnumainu dzīvnieku / tulkojis Māris Lielkalns ; redaktore Linda Kalna. —
Rīga : Egmont, [2021]. — 208 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Rādītājs: 208. lpp. —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 100 Amazing Animals. — ISBN
978-9934-16-959-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Neparastā dzīvnieku pasaule vienmēr ir aizrāvusi un ieinteresējusi daudzus
no mums. Šajā grāmatā apkopots ļoti daudz informācijas par dažādām dzīvajām radībām, kas
sastopamas gan uz sauszemes, gan gaisā un ūdenī. Lai patīkams, pārsteigumiem un atklāsmēm
bagāts ceļojums brīnumainajā dzīvnieku pasaulē!

UDK

59(02.053.2)+087.5
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001066822
Auziņa, Daiga. Analysis of Prognostic Significance of Biochemical Markers and
Morphological Parameters in the Development of Bone Disease in Myeloma Patients : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.),
sector — clinical medicine, sub-sector — oncology and hematology / Daiga Auziņa ; supervisor Dr.med. Sandra Lejniece ; official reviewers: Dr.med. Iveta Kudaba, Dr.med. Sergejs Isajevs, Ph.D. Rolandas Gerbutavičius ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2021. — 107 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 83.-107. lpp.
UDK
616.71-006(043)
Kopkataloga Id: 001066821
Auziņa, Daiga. Mielomas pacientu bioķīmisko marķieru un morfoloģisko rādītāju prognostiskās nozīmes analīze kaulu slimības attīstībā : promocijas darba
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors” (Ph.D.) iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — onkoloģija un hematoloģija / Daiga
Auziņa ; darba vadītāja Dr.med. Sandra Lejniece ; oficiālie recenzenti: Dr.med.
Iveta Kudaba, Dr.med. Sergejs Isajevs, Ph.D. Rolandas Gerbutavičius ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 111 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 84.-108. lpp.
UDK
616.71-006(043)
Kopkataloga Id: 001066245
Auziņa, Daiga. Mielomas pacientu bioķīmisko marķieru un morfoloģisko rādītāju prognostiskās nozīmes analīze kaulu slimības attīstībā : promocijas darbs
zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā
medicīna, apakšnozare — onkoloģija un hematoloģija / Daiga Auziņa ; promocijas darba vadītāja Dr.med. Sandra Lejniece ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2021. — 108 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 86.-103. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā.
UDK
616.71-006(043)
Kopkataloga Id: 001066771
Elksnis, Ēriks. Acs asaru plēvītes osmolaritāte pēc kataraktas operācijas : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)”
iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — oftalmoloģija / Ēriks
Elksnis ; darba vadītāja Dr.med. Guna Laganovska ; oficiālie recenzenti: Dr.med.
Jānis Gardovskis, Dr.med. Rimvydas Stanislovas Ašoklis, Dr.med. Kuldars Kaljurands ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. —
63 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-62. lpp.
UDK
617.7-089(043)
Kopkataloga Id: 001066236
Elksnis, Ēriks. Acs asaru plēvītes osmolaritāte pēc kataraktas operācijas : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai,
nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — oftalmoloģija / Ēriks Elksnis ; promocijas darba vadītāja Dr.med. Guna Laganovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2021. — 86 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 70.-80. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā.
UDK
617.7-089(043)
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Kopkataloga Id: 001066812
Elksnis, Ēriks. Tear Film Osmolarity of the Eye after Cataract Surgery : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector- clinical medicine, sub-sector — ophthalmology / Ēriks Elksnis ; supervisor Dr.med.
Guna Laganovska ; official reviewers: Dr.med. Jānis Gardovskis, Dr.med. Rimvydas Ašoklis, Dr.med. Kuldar Kaljurand ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga
Stradiņš University, 2021. — 67 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 59.-66. lpp.
UDK
617.7-089(043)
Kopkataloga Id: 001065466
Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras 25 gadi un klīnikas 10 gadi : (1996-2021) : jubilejas izdevums / sastādītāja
un pēcvārda autore Gunta Ancāne ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; redaktores:
Inga Lievīte, Indra Orleja, Ināra Mikažāne ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 175 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Autori: Gunta Ancāne, Artūrs Ancāns, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Roberts Berezins, Romāns Beskrovnijs, Laura Bubko, Katrīna Fjeldsteda, Rutgers Jans van der
Gāgs, Dace Krūmiņa, Lelde Logina, Aivars Lejnieks, Olga Ļevašina, Bernhards Palmovskis, Māra Pilmane, Oļegs Plesunovs, Gļebs Troščenko, Artūrs Utināns, Laura
Valaine. — ISBN 978-9934-563-96-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā 25 gadu griezumā apskatīta Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras un klīnikas vēsture. Svētku izdevums tapis neticami ātrā tempā un lieliskā, radošā gaisotnē, pateicoties daudzu brīnišķīgu cilvēku labestībai un atsaucībai. Grāmatā aplūkotas
tādas tēmas kā psihiskā veselība un tās nozīme cilvēka dzīvē, emociju nozīme sociologa skatījumā, neirozinātnes pienesums psihoterapeita darbā, psihosomatika un medicīnas māksla un citas.

UDK

615.851(474.3)+378.4(474.3)

Kopkataloga Id: 001066248
Voložonoka, Ludmila. Causes and Genomic Approaches to Female Reproductive
Failure : doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — the basic sciences of medicine, including pharmacy, sub-sector — medicine genetics /
Ludmila Voložonoka ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.med. Anna Miskova,
Dr.med. Inga Kempa ; research advisor Dr.med. Linda Gailīte ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2021. — 186 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 130.-159. lp. — Teksts angļu valodā,
anotācija arī latviešu valodā.
UDK
618.177(043)
Kopkataloga Id: 001066309
Voložonoka, Ludmila. Causes and Genomic Approaches to Female Reproductive
Failure : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.),
sector — the basic sciences of medicine, including pharmacy, sub-sector — medical genetics / Ludmila Voložonoka ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.med.
Anna Miskova, Dr.med. Inga Kempa ; scientific advisor Dr.med. Linda Gailīte ; official reviewers: Dr.biol. Edvīns Miklaševičs, Ph.D. Kristiina Rull, Dr.biol. Andres
Salumets ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2021. —
109 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 68.-81. lpp.
UDK
618.177(043)
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Kopkataloga Id: 001066307
Voložonoka, Ludmila. Sievietes reproduktīvās mazspējas iemesli un genomiskās pieejas to risināšanai : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora
grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīnas bāzes zinātne,
tai skaitā farmācija, apakšnozare — medicīniskā ģenētika / Ludmila Voložonoka ; promocijas darba vadītājas: Dr.med. Anna Miskova, Dr.med. Inga Kempa ; zinātniskā konsultante Dr.med. Linda Gailīte ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. Edvīns
Miklaševičs, Ph.D. Kristina Rull, Andres Saluments ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 102 lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Resursā kļūdaini uzrādīts recenzents: Andres Saluments, pareizi jābūt
Andres Salumets. — Bibliogrāfija: 62.-75. lpp.
UDK
618.177(043)
Kopkataloga Id: 001066232
Zaķe, Tatjana. Thyroid Autoimmunity: Exploring the Role of Th 17-associated
Cytokines and Pathomorphological Mechanisms Involved in the Pathogenesis
of Hashimoto’s Thyroiditis and Graves’ Disease : doctoral thesis for obtaining a
doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector — internal medicine / Tatjana Zaķe ; supervisors: Dr.habil. Valērija Groma, Dr.med. Ilze Konrāde ;
Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2021. — 134 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 86.-94. lp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
616.44(043)
Kopkataloga Id: 001066824
Zaķe, Tatjana. Thyroid Autoimmunity: Exploring the Role of Th 17-associated
Cytokines and Pathomorphological Mechanisms Involved in the Pathogenesis
of Hashimoto’s Thyroiditis and Graves’ Disease : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree „Doctor of science (Ph.D.)”, sector — clinical
medicine, sub-sector — internal medicine / Tatjana Zaķe ; supervisors: Dr.habil. Valērija Groma, Dr.med. Ilze Konrāde ; official reviewers: Dr.med. Vitolds
Mackēvičs, Dr.med. Valdis Pīrāgs, Dr.med. Andres Arend ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2021. — 74 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 69.-73. lpp.
UDK
616.44(043)
Kopkataloga Id: 001066823
Zaķe, Tatjana. Vairogdziedzera autoimunitāte: ar Th 17-asociēto citokīnu un patomorfoloģisko mehānismu izpēte Hašimoto tireoidīta un Greivsa slimības patoģenēzē : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes
doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — internā
medicīna / Tatjana Zaķe ; darba vadītāji: Dr.habil. Valērija Groma, Dr.med. Ilze
Konrāde ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Vitolds Mackēvičs, Dr.med. Valdis Pīrāgs,
Dr.med. Andres Arend ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 75 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-74. lpp.
UDK
616.44(043)
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64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001066456
Abu Meri, Linda. Gatavo Linda un Hosams Abu Meri : 101 libāniešu ēdiens / Linda Abu Meri, Hosams Abu Meri ; vāka un grāmatas dizaina autore Inguna Kļava
Švanka ; redaktore Kristīne Kupce ; foto: Jānis Deinats. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 255, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Teksts latviešu valodā,
recepšu nosaukumi arī arābu valodā. — ISBN 978-9934-0-9713-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Linda un Hosams Abu Meri ir ģimene, kas ar prieku svin dzīvi un ciemiņus
pacienā ar libāniešu virtuves gardumiem. Redzot, cik ļoti tos izbauda draugi, abiem radās ideja:
kā būtu, ja izstāstītu, kā no latviešu veikalā nopērkamiem produktiem pagatavot neparastus libāniešu ēdienus? Turklāt ar Austrumu pieskārienu vien Lindai un Hosamam nepietika! Būdams
ārsts, Hosams ir pārliecināts, ka ēdiens ietekmē labsajūtu, tāpēc katra recepte ir papildināta ar
„Ārsta padomu” par saudzīgu attieksmi pret gremošanas sistēmu. Grāmatu vēl „garšīgāku” padara iespēja redzēt, kā izskatās uzrakstīts un kā skan izlasīts katra ēdiena nosaukums arābu valodā.

UDK

641.568(569.3)(083.12)

Kopkataloga Id: 001066499
Avota, Ārija. Mana mīļākā pavārgrāmata / Ārija Avota ; fotogrāfe Ieva Andersone ; māksliniece Beāte Paegle ; ilustratore Līga Kitchen. — [Jelgavas novads] :
Family feast, [2021]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — ISBN 9789934-23-418-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Aizraujoša pavārgrāmata tieši bērniem ar vairāk kā 30 bērnu iecienītām un
populārām receptēm, kas papildinātas ar procesa fotogrāfijām un video, ko noskenē ar QR kodu.
Receptes vienmēr izdosies, un tās ir paredzētas dažādām dzīves situācijām — sākot ar pusdienām un uzkodām pēc skolas, beidzot ar svētku torti un kokteiļiem.

UDK

641.55-053.5(083.12)

657 Grāmatvedība
Kopkataloga Id: 001066791
Бояренко, Юлия. Финансовая бухгалтерия в проводках : пособие для
практикующих бухгалтеров / Юлия Бояренко. — Rīga : Baltikons-Centrs,
2021. — 150 lpp. : tabulas ; 29 cm. — Teksts krievu un latviešu valodā. — ISBN
978-9934-23-479-8 (brošēts).
UDK
657.15(035)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001043267
Silakaktiņš, Gatis. Pirkt, vai nepirkt — tāds ir jautājums : pārdošanas padomu
grāmata / Gatis Silakaktiņš. — [Rīga] : [Gatis Silakaktiņš], 2020. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-284-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata sniedz vienkāršus padomus par to, kā atlasīt sev vēlamos klientus
un saprast klienta cilvēciskās pamatvērtības uzticēšanās pamatu radīšanai. Grāmatā skaidrots,
kā norunāt tikšanos ar biznesa lēmumu noteicējiem, kā uzvesties pirmā un pārējo kontaktu laikā,
kā vadīt sarunu, kā atklāt klienta vajadzības, prezentēt, lietot ķermeņa valodu, atspēkot iebildumus, slēgt darījumus un saprast cilvēku jebkurā saskarsmes situācijā.

UDK

658.85+005.57+339.1

15

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 23, 1.–15. decembris

Kopkataloga Id: 001064684
Ščeulovs, Deniss. Atspēriena punkts veiksmīgai uzņēmējdarbībai : mācību līdzeklis (uzņēmēja rokasgrāmata) / Deniss Ščeulovs, Nīks Plēgmans ; zinātniskā
redaktore Elīna Gaile-Sarkane ; redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 115 lpp., 13 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
21×30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934226717. —
Teksts latviešu valodā, termini un jēdzieni arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-22670-0 (iesiets).
UDK
658(075)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 001066835
Gada labākā būve Latvijā : gadagrāmata / redaktore Antra Ērgle ; materiālus sagatavoja: Baiba Mierkalne, Antra Veļķere, Vineta Šilberga, Inese Aiztrauta ; literārā redaktore Ieva Mašale ; mākslinieks Jānis Kulmanis. — Rīga : Latvijas Būvnieku asociācija, 2021.
2020. — 208 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8929-1-2
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Skates „Gada labākā būve Latvijā” mērķis ir veicināt būvniecības procesa
kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs, sekmēt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību
un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa
gala rezultātu — būvi.

UDK

69(474.3)(058)+624/625(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 001066833
Gada labākā būve Latvijā : gadagrāmata / redaktore Antra Ērgle ; tekstus sagatavojuši: Baiba Mierkalne, Antra Veļķere, Vineta Šilberga, Andris Pētersons ;
literārā redaktore Ieva Mašale ; mākslinieks Jānis Kulmanis. — Rīga : Latvijas
Būvnieku asociācija, 2020.
2019. — 168 lpp. : diagramma, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31 cm. — ISBN
978-9934-8929-0-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Skates „Gada labākā būve Latvijā” mērķis ir veicināt būvniecības procesa
kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs, sekmēt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību
un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa
gala rezultātu — būvi.

UDK

69(474.3)(058)+624/625(474.3)(058)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 001066431
Itkin, Michail. Judaica: Sacred Beauty. Old Jewish Silver : from private collections : catalogue / Michail Itkin ; preface: Vaira Vīķe-Freiberga ; photos: Mark Litvyakov, Valdis Lavrivovich, Irita Krastynya-Elnikova ; English translation: Valerija
Dzene ; editor Amanda Zaeska ; design: Irena Ansava ; Latvijas Ebreju draudžu
un kopienu padome. — Rīga : Salana Art, [2021]. — 453, [1] lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — Bibliogrāfija: 453.-[454.] lpp. — ISBN 978-9934-589-09-6 (iesiets).
UDK
739.1(=411.16)(4-11)(083.82)+739.1(=411.16)(470+571)(083.82)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001061068
Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā
(2 : 2020 : Jelgava, Latvija). Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā : II [2.] izstāde, 2020 / [priekšvārda autori]: Andris
Rāviņš, Marija Kaupere, Māris Brancis ; atbildīgā par izdevumu Marija Kaupere ; sastādītājs Māris Brancis ; dizains: Daiga Brinkmane foto: Māris Brancis,
Uldis Zuters. — [Jelgava] : Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs,
2020. — 94, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21×22 cm. — Izdevumā sniegtas īsas
biogrāfiskas ziņas par māksliniekiem. — ISBN 978-9934-8731-6-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Svinot Jelgavas 755. jubileju un izcilā latviešu gleznotāja un pedagoga, lauka žanra veidotāja latviešu glezniecībā Ģederta Eliasa 133. dzimšanas dienu, pilsētas pašvaldība
kopā ar Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju rīko jau otro Ģerderta Eliasa balvas
konkursu un izstādi.

UDK

75.092(474.3)(083.824)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001066660
Bendorfs, Vilis. Es nedevu nevienam savu dziesmu sarežģīt : pētnieciski raksti / Vilis Bendorfs ; zinātniskā redaktore Ilze Cepurniece ; mākslinieks un vāka
dizaina autors Aldis Aleks ; priekšvārda autori: Arnolds Klotiņš, Valdis Muktupāvels. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 270, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ;
22 cm. — V. Bendorfa publikāciju saraksts: 267.-[271.] lpp. un personu rādītājs:
262.-266. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-599-23-1
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Muzikologs, folklorists un komponists V. Bendorfs šogad svinēja 80 gadu jubileju. V. Bendorfa pētnieciskā darba mantojums līdz šim bijis pieejams tikai periodikā un turpinājumizdevumos. Grāmata ir viņa zinātnisko rakstu apkopojums, kas pirmo reizi vienuviet ļauj
iepazīt viņa darbību mūzikas folkloras pētniecībā un etnomuzikoloģijā, un sniedz pārskatu par
V. Bendorfa pētījumu virzieniem, kas mūsdienu lasītāju auditorijai var būt maz zināmi. Rakstu
krājums ietver 37 publikācijas, kuras tapušas laika posmā no 1970. līdz 2016. gadam.

UDK

78.031.4(474.3)(081)
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Kopkataloga Id: 001066167
Priedītis, Atis. Gan jau rīts mūs atradīs / Atis Priedītis. — 2. izdevums. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2021. — 183 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-600-60-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Okpuācijas laikā aizliegtā un vajātā komponista un dzejnieka Ata Priedīša
grāmatā publicētas atmiņas, pārdomas un dzejoļi. Tas ir mēģinājums sāpīgus notikumus pasniegt
ar humoru. Ceļš no lauku zēna, kuram mūzika bērnībā šķita nevajadzīga un uzspiesta nodarbošanās, līdz cilvēkam, kurš 20 gadu vecumā apzināti sāk rakstīt dziesmas un dzejoļus. Autoru
raksturo nepakļaušanās nelietīgumam un dumpīgums, par kuru samaksāta dārga cena, bet kurš
ļāva palikt tādam, kāds esi.

UDK

78.071.1(474.3)+821.174-94+821.174-1

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 001065313
Hronika: Saldus novada kino foto vēsture / [ievads]: G. Zakevics ; Saldus novada
kino-foto vēstures biedrība. — [Saldus novads] : Saldus novada kino-foto vēstures biedrība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (99 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 49,66 MB.

A n o t ā c i j a : Saldus novada kino-foto vēstures biedrība savākusi vienuviet un dokumentējusi novada kinoamatieru darbības vēsturi. Grāmata ir ieguldījums novadpētniecisku foto un
kino materiālu apkopošanā, tematiskā sistematizēšanā un saglabāšanā.

UDK

791.077(474.327)(091)+77-027.562(474.327)(091)

18

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 23, 1.–15. decembris

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001067685
Pātaga, Daiga. Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā vidusskolai /
Daiga Pātaga, Agnese Puķe, Anita Vanaga ; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 95 lpp. : tabulas ; 29 cm. —
ISBN 978-9934-0-9697-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Āgenskalna ģimnāzijas skolotājas ir radījušas laboratorijas darbus literatūrā un latviešu valodā, lai motivētu skolēnus apgūt šos priekšmetus. Šie darbi veido izpratni
par līdzīgo un atšķirīgo laboratorijas darbu izstrādē dabaszinātņu un humanitārajā jomā, attīsta prasmi izmantot mācību informāciju un resursus temata izpratnei un pilnveido prasmi veikt
pašvērtējumu un diskutēt par to. Darbi piedāvā veidot kopsavilkumu iegūtajām prasmēm, izprast
jaunās valodas vai kultūras parādības, sasaistīt tās ar mūsdienu norisēm.

UDK

82(076.5)+811.174(076.5)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001067122
Brasnujeva, S. Просто по-русски : krievu valoda : darba burtnīca 5. klasei, A1.1 /
S. Brasnujeva, S. Lāce. — Rīga : Retorika A, 2021. — 112 lpp., 2 nenumurētas lp. :
ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — „Mācību līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu Просто по-русски : krievu valoda 5. klasei / E. Arhangeļska (ISBN
9978-9934-568-53-4). Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrija 2021. gadā”—Titullapas otrā pusē. — Mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, CD, grāmata skolotājam un pārbaudes darbi. — ISBN
978-9934-568-54-1 (brošēts).
UDK
811.161.1’243(076)
Kopkataloga Id: 001067120
Brasnujeva, S. Просто по-русски : krievu valoda : pārbaudes darbi 5. klasei,
A1.1 / S. Brasnujeva, S. Lāce. — Rīga : Retorika A, 2021. — 24 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 30 cm. — „Pārbaudes darbi komplektizdevumā ar mācību grāmatu
Просто по-русски : krievu valoda 5. klasei / E. Arhangeļska (ISBN 978-9934568-53-4). Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
2021. gadā”—Titullapas otrā pusē. — Mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata,
darba burtnīca, CD, grāmata skolotājam un pārbaudes darbi. — ISBN 978-9934568-56-5 (brošēts).
UDK
811.161.1’243(079)
Kopkataloga Id: 001066673
Kuņicka, Kristīne. Polacy i język polski w Łatgalii = Poļi un poļu valoda Latgalē /
Kristīne Kuņicka ; latviešu teksta redaktore Irita Saukāne. — Daugavpils : [Latgales Reklāma], 2020. — 263 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 223.-230. lpp. —
Teksts poļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-23-291-6 (iesiets).
UDK
811.162.1’27(474.38)
Kopkataloga Id: 001067130
Parming, Svetlana. Laura y Diego aprenden español con textos : material de español como lenua materna para niños bilingües / Svetlana Parming ; editado por
A.L. Berdichevsky ; traduccion: Santiago Esparza Celorrio ; ilustraciones: Valentina Kharjko. — [Rīga] : Retorika A, [2021]. — 84 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts
spāņu valodā, tulkots no zviedru valodas. — Oriģinālnosaukums: Laura och Diego lär sig spanska med texter. — ISBN 978-9934-568-60-2 (brošēts).
UDK
811.134.2’243(075.2)
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Kopkataloga Id: 001067125
Геддис, Елена. Ладушки : учебное пособие по русскому языку для детей-билингвов старшего дошкольного возраста / Елена Геддис ; ответственный редактор Ю.В. Меньшикова ; редактор Т.Г. Шарри ; художник Л.
Михалева. — Рига : Retorika-A, 2021. — 148 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. —
ISBN 978-9934-568-51-0 (brošēts).
UDK
811.161.1’243(075)
Kopkataloga Id: 001067133
Парминг, Светлана Борисовна. Аня, Максим и… русский язык : глаголы,
прилагательные, местоимения и числительные = Anna, Max och… ryska
språket : verb, adjektiv, pronomen och räknrord : учебное пособие по русскому
языку для детей-билингвов / Светлана Парминг ; под редакцией А.Л. Бердичевского ; иллюстрации: Валентина Харько. — [Rīga] : Retorika A, 2021. —
139 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Grāmatas noformējums paralēli krievu un zviedru valodā, teksts krievu valodā. — ISBN 978-9934-568-57-2 (brošēts).
UDK
811.161.1’243(075)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001062212
Deksne, Daiga. Priedēkļverbu semantika un funkcionalitāte latviešu valodā :
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē / Daiga Deksne ; darba zinātniskā vadītāja Dr.philol. Andra Kalnača ;
recenzenti: Dr.philol. Igors Koškins, Gintare Jūdžentīte-Šimkūniene, Daiki Horiguči ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Semantics and Functionality of Prefixal Verbs in Latvian : summary of doctoral thesis submitted for
the degree of doctor of philology in linguistics and literary studies, subfield of
synchronic linguistics / Daiga Deksne ; supervisor Dr.philol. Andra Kalnača ; reviewers: Dr.philol. Igors Koškins, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Daiki Horiguchi ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2021. — 86 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma
ISBN 9789934187162. — Bibliogrāfija: 78.-83. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-18-715-5 (brošēts).
UDK
811.174’367.625(043)
Kopkataloga Id: 001062241
Deksne, Daiga. Priedēkļverbu semantika un funkcionalitāte latviešu valodā :
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes
nozarē, latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē / Daiga Deksne ; darba
zinātniskā vadītāja Dr.philol. Andra Kalnača ; Latvijas Universitāte. Humanitāro
zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav
zināms], 2021. — 179 lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
168.-179. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
811.174’367.625(043)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001066285
Maiklīdess, Alekss. Klusējošā paciente : kriminālromāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Alekss Maiklīdess ; no angļu valodas tulkojusi
Maija Opse ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors
Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 368, [1] lpp. ;
31 cm.
A n o t ā c i j a : Alīša raksta dienasgrāmatu, lai apliecinātu vīram, ka viņai viss ir kārtībā.
Viņa nekādi nevēlētos Gabrielu satraukt vai sāpināt. Tad kādu vakaru atskan vairāki šāvieni. Gabriels ir nogalināts, un policija uzskata, ka vainīga ir Alīša. Viņa atsakās bilst kaut vārdu. Psihoterapeits Teo ir pārliecināts, ka spēs palīdzēt Alīšai, lai gan citiem speciālistiem iepriekš tas nav
izdevies. Lasot kolēģu pierakstus, Teo atklāj, ka sievietes klusēšanai ir daudz nopietnāks iemesls,
nekā pirmajā brīdī šķiet. Vai Teo būs gatavs uzklausīt patiesību, ja Alīša beidzot sāks runāt?

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001067657
Railija, Lūsinda. Meitene uz kraujas : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — 2. izdevums. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 414, [2] lpp. ; 23 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Oriģinālnosaukums: Girl on the Cliff. — ISBN 978-9934-0-4701-5
(kļūda).

A n o t ā c i j a : Kā gan kopš 1914. gada glabāts noslēpums ir spējis radīt sirdēstus gadsimta
garumā? Grenija Raiena atgriežas Īrijā pie savas ģimenes, jo pārdzīvo nesenu zaudējumu. Tur
viņa uz kraujas malas sastop mazu meitenīti Auroru. Tikšanās pilnībā maina viņas dzīvi, un Grenija atklāj, ka meitenītes un viņas pašas ģimenes gaitas vēsturiski savijušās ciešā kamolā…

UDK

821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 001067615
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Nāves dāvesti / Dž.K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojuši: Ingus Josts, Ieva Kolmane, Sabīne Ozola, Māra Poļakova ; redaktore
Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 749, [2] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — (Harijs Poters / Dž.K. Roulinga ; 7). — Oriģinālnosaukums: Harry Potter
and the Deathly Hallows. — ISBN 978-9934-0-9368-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Iekāpjot Hagrida motocikla blakusvāģī un paceļoties gaisā no Dzīvžogu ielas,
Harijs zina, ka Lords Voldemorts un nāvēži viņam seko. Aizsargburvestība, kas līdz šim dāvāja
viņam drošību, ir lauzta. Tumšais pavēlnieks iedveš bailes visā, ko Harijs mīl. Lai viņu apturētu,
Harijam jāatrod un jāiznīcina atlikušie horkrusti. Un pēdējā kauja vairs nav tālu — Harijam beidzot būs jāstājas pretim savam ienaidniekam…

UDK

821.111-93-312.9

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001066642
Abots, Džefs. Slazds : romāns / Džefs Abots ; no angļu valodas tulkojusi Gunita
Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 458 lpp. ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: An Ambush of Widows. — ISBN 978-9934-25037‑8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Henrijs ir kiberdrošības eksperts. Ādams ir ietekmīgs uzņēmējs, miljonārs.
Šie vīrieši viens otru nepazīst un nekad nav tikušies. Bet abi tiek nogalināti kopā — vietā, kur
viņiem nevajadzēja atrasties. Kad Henrija sievai anonīms zvanītājs paziņo par vīra nāvi, viņa
steigšus dodas uz Ostinu. Vai Henrijs bija iesaistīts kādā netīrā darījumā? Ādama sieva nojauta,
ka vīrs kaut ko slēpj, iespējams, dēku. Viņa bija nolēmusi piedot Ādamam, bet galu galā kļūst par
aizdomās turamo. Abas atraitnes apvieno spēkus, lai noskaidrotu patiesību.

UDK

821.111(73)-312.4
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Kopkataloga Id: 001066425
Hanna, Kristīne. Baltā nekuriene : romāns / Kristīne Hanna ; no angļu valodas
tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 444, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Great Alone. — ISBN
978-9934-0-9620-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Baltā nekuriene” ir neaizmirstams stāsts par cilvēka trauslumu un izturību
un arī Aļasku — vienlaikus tik neiedomājami skaistu un neparedzami bīstamu. Tas ir aizraujošs
stāsts par uzdrošināšanos, mīlestību un zaudējumu, centieniem izdzīvot un to mežonīgumu, kas
mīt gan dabā, gan cilvēkos.

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001066427
Kvinna, Džūlija. Hercogs un es : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. —
381, [1] lpp. ; 23 cm. — (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 1. grāmata). — „Hercogs un
es” ir pirmā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni. — Oriģinālnosaukums: The
Duke and I. — ISBN 978-9934-0-9618-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Saimons Basets gatavojas bildināt sava labākā drauga māsu — jauko Dafni
Bridžertonu. Tomēr tikai viņi divi vien zina, ka tā ir rūpīgi izplānota viltība, lai pasargātu Saimonu
no smalko aprindu precību pārņemtajām mātēm. Un arī Dafnei tas ir izdevīgi, jo tagad viņai uzmanību pievērsīs arī citi ievērības cienīgi pielūdzēji. Tomēr, kā zināms, mīlestība neatzīst likumus
un norunas…

UDK

821.111(73)-31

821.113.3 Īslandiešu literatūra
Kopkataloga Id: 001066276
Magnasons, Andre Snaijs. Zilās planētas stāsts : palielinātā drukā cilvēkiem
ar redzes problēmām / Andre Snaijs Magnasons ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; ilustrējusi Kristīne Martinova ; dizains: Ivs Zenne ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka,
2021. — 122 lpp. ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Sagan af bláa hnettinum.

A n o t ā c i j a : Islandē šis stāsts kļuvis par mūsdienu literatūras klasiku, pateicoties autora
spējai par vides aizsardzības tēmu rakstīt poētiskā veidā. Grāmata stāsta par bērniem, kuri dzīvo
uz Zilās planētas, kas ir līdzīga Zemei, tomēr ir aizraujošāka — uz tās nav neviena pieaugušā,
tādēļ bērni pavada laiku, darot ko vien vēlas. Kādu dienu atlido kosmosa kuģis, un no tā izkāpj
pieaugušais, kurš piedāvā bērniem iemācīt lidot, apsola izkliedēt mākoņus un pienaglot sauli pie
horizonta. Un viss, ko viņš vēlas saņemt pretī, ir mazliet bērnības…

UDK

821.113.3-93-32

821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 001066436
Nesbē, Jū. Greizsirdis un citi stāsti / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace
Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 271, [1] lpp. ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Sjalusimannen og andre fortellinger. — ISBN 9789934-0-9726-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis nepārprotami ir viens no līdz šim labākajiem Jū Nesbē veikumiem. Precīza, koncentrēta proza un neatdarināma spriedzes intensitāte. Tie ir stāsti par cilvēka spēcīgākajām emocijām, un lasītājam atliek vien vērot, kā izcilais meistars izspēlē potenciāli nāvējošās
greizsirdības, iekāres un neuzticības kārtis.

UDK

821.113.5-312.4
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Kopkataloga Id: 001067662
Nesbē, Jū. Spoks : kriminālromāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 462, [2] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). —
Oriģinālnosaukums: Gjenferd. — ISBN 978-9934-0-9751-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pēc ilgākas prombūtnes Harijs Hols atgriežas Oslo, lai slepeni izmeklētu kādu
jau atklātu slepkavību. Harijs ir pārliecināts, ka neviens nezina par viņa ierašanos. Taču jau no
lidmašīnas trapa viņam seko modras acis… Harijs ir ieradies, lai izdibinātu, vai Oļegs ir noslepkavojis draugu vai vienkārši nepareizā laikā atradies nepareizā vietā. Taču viņš atsakās runāt. Un
Harijs dodas pie Rākelas, sievietes, kuru viņš ir mīlējis un mīl joprojām…

UDK

821.113.5-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001067618
Džeksone, Stīna. Sudraba ceļš / Stīna Džeksone ; no zviedru valodas tulkojusi
Ieva Pudure ; redaktors Visvaldis Ārness. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 269,
[1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Silvervägen. — ISBN 978-9934-0-9705-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pirms trim gadiem pazuda Līna, un trīs gadus Lenni braukā šurpu turpu pa
Sudraba ceļu, cerot atrast meitu vai vismaz rast mierinājumu. Atmiņas, vainas izjūta un ceļš dzen
viņu uz priekšu. Meja, jauniņā Glimmerstreskā, par pazudušo meiteni un Lenni neko vēl nezina.
Tomēr pavisam drīz viņu likteņi savādā veidā krustosies. Un tas notiks uz Sudraba ceļa, kas līkumo starp mežiem klātajiem kalniem, šķērsojot vai visu Zviedriju…

UDK

821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 001066490
Sundīns, Dāvids. Grāmata, kas negribēja, ka to lasa / Dāvids Sundīns ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; [dizains un ilustrācijas]: Alexis Holmqvist ;
redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 35 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Boken som inte ville bli läst. — ISBN
978-9934-0-9707-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata dara visu, ko vien spēj, lai to liktu mierā. Vārdi samainās vietām
un izzūd, grāmata aizveras, sāk lidot un kļūst karsta, tad piepeši — krokodils! Neparasti dzīva,
nevaldāma un pavisam maģiska bilžu grāmata, kuru sarakstījis jautrs kungs, vārdā Dāvids Sundīns — zviedru komiķis, scenārists un aktieris. Tā iepriecinās ikvienu bērnu, kuram patīk, ja kāds
lasa priekšā. Un arī pieaugušo, kam nav sveši bērna prieki un blēņas.

UDK

821.113.6-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001066485
Lay, Annalisa. Pelēns Peksis : lielā grāmata / [teksts]: Annalisa Lay ; [ilustrācijas]: Marco Campanella ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore un
atdzejotāja Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 61 lpp. : ilustrācijas ;
33 cm. — Oriģinālnosaukums: Il Grande Libro di Topo Tip. — ISBN 978-9934-09402-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Esiet sveicināti! Mani sauc pelēns Peksis, un šajā grāmatā es stāstu par sevi
un visu manu aizraujošo pasauli. Te ir arī skaitāmpanti, daudz košu un krāsainu bilžu un mani
īpašie ieteikumi. Patīkamu lasīšanu!

UDK

821.131.1-93-32
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821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001066439
Sagāna, Fransuā. Visos sirds nostūros / Fransuā Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 158, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Les Quatre coins du cœur. — ISBN 978-9934-0-9107-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Visiem par pārsteigumu, brīnumainā kārtā izdzīvojis pēc autoavārijas un divus gadus aizvadījis veselības uzlabošanas iestādēs, Ludoviks Kresons ir atgriezies mājās, lai turpinātu atlabšanu ģimenes īpašumā, tēva vienaldzības un sievas nicinājuma ieskauts. Marī Lora
labprātāk būtu bijusi atraitne, nevis aizvadījusi dienas piespiedu bezdarbībā kopā ar, viņasprāt,
nīkulīgo vīru. Ludoviks cieš no vientulības, atstumtības un vilšanās, tomēr viss mainās līdz ar
Fanijas, viņa elegantās sievasmātes ierašanos.

UDK

821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001066648
Abdullajevs, Čingizs. Paradums mirt / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas
tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds
Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2021]. — 276, [3] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Обычай умирать. — ISBN 9789984-880-43-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pie slavenā eksperta Drongo vēršas Meirs Blehermans. Pirms diviem gadiem
teroraktā Maskavas centrā ir gājusi bojā viņa meita. Blehermans nav apmierināts ar izmeklēšanas rezultātu. Viņam šķiet, ka notiesātie bijuši izpildītāji, taču īstie slepkavības organizētāji ir
palikuši nesodīti. Nelaimīgais tēvs apgalvo, ka viņa rīcībā ir neapgāžami pierādījumi, kas parādīs
notikušo īstajā gaismā un grib atkārtotu izmeklēšanu. Drongo pieņem piedāvājumu, vēl nenojaušot, ka tajā pašā brīdī ir nokļuvis vairāku lielvalstu specdienestu redzeslokā.

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 001066531
Боровикова, Ольга. Вместе тесно — скучно врозь / Ольга Боровикова ; дизайн: Игорь Маджулис ; [ievads]: Галина Маслобоева. — Резекне : [izdevējs
nav zināms], 2020. — 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Grāmatas ilustrēšanai
izmantoti Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Bērnu mākslas skolas audzēkņu darbi.
UDK
821.161.1-93-1(474.3)
Kopkataloga Id: 001066681
Галлер, Анатолий. Калейдоскоп души : стихи и песни для вас / Анатолий
Галлер ; дизайнер Павел Галлер ; художник Татьяна Привалова. — Даугав
пилс : [izdevējs nav zināms], 2020.
Часть II [2]. — 376 lpp. : ilustrācijas, portrets, notis ; 22 cm. — Teksts krievu
un arī latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-898-18-6 (iesiets).
UDK
821.161.1-1+821.161.1-1(474.3)+821.161.1-192(474.3)+784.4(474.3)
Kopkataloga Id: 001066863
Гришаев, Андрей. останься, брат : стихи / Андрей Гришаев ; обложка: Олег
Пащенко. — Ozolnieki : Literature Without Borders, 2020. — 139 lpp. ; 21 cm. —
(Поэзия без границ. Русская серия). — Dzejoli uz 4. vāka latviski atdzejojis Einārs Pelšs. — ISBN 978-9934-8867-6-8 (brošēts).
UDK
821.161.1-1
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Kopkataloga Id: 001066535
Данилина, Светлана. Арт-галерея / Светлана Данилина ; предисловие
Нины Русановой ; обложка Светланы Самоваровой. — Рига : [Salana Art],
2020. — 209 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-58904-1 (brošēts).
UDK
821.161.1-34(474.3)
Kopkataloga Id: 001066532
Стрельченок, Марина. В храме души / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. — [Rēzeknes novads] : [Marija Streļčenoka], 2021. — 214 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-23-251-0 (brošēts).
UDK
821.161.1-1(474.3)

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001066504
A II Pozitīvs. Piektā / A II Pozitīvs ; redaktore Vineta Vaišļa ; vāku un ilustrāciju autore Lība Kamene. — [Mārupes novads] : [Arturs Vaišļa], [2021]. — 282,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Pogainie NE zvēri / A II Pozitīvs ; 5. grāmata). —
ISBN 978-9934-8851-2-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Arī policisti ir tikai cilvēki, tāpēc viņiem nekas cilvēcisks nav svešs. Piemēram, patīkamas kompānijas. Arī garumgaras piesātinātas sarunas, neatstājot bez ievērības policista darba nianses. Pats par sevi saprotams — mērena iešņabošana, noteikti kārtīgi uzkožot, un
vēl labāk, ja process notiek pie ūdeņiem ar makšķeri rokās. Profesijas dēļ viņiem gadās visai cieši
saskarties ar visdažādākajiem sabiedrības slāņiem. Šīs saskarsmes gaitā uzkrāta milzu pieredze,
kas tā vien prasās tapt ietverta vārdos. Par to — šajā grāmatā, un nav liela nelaime, ja aiz katras
drāmas var slēpties anekdote, bet visdullākā anekdote spēj pārtapt drāmā. Skarbā realitāte ne
tādus vien jokus spējīga dabūt gatavus.

UDK

821.174-7

Kopkataloga Id: 001066855
Āboliņa, Benita. Rūķis, Rūķis un Rūķis / Benita Āboliņa, teksts ; Rita Feldšere,
ilustrācijas. — Rīga : Biedrība RUUNA, 2021. — 60 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-23-475-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Divas māsas — Benita Āboliņa un Rita Feldšere, ir kopīgi radījušas košu, mīļu
un interesantu bērnu grāmatiņu „Rūķis, Rūķis un Rūķis”. Šī grāmata būs tā, ko vakarā palasīt kopā
ar savu mazo, pārrunāt rūķu nedarbus vai labdarbus, un, iespējams, uzzināt ko jaunu, izdzīvot
ilustrācijas un atrast tajās ko sākotnēji pat nepamanītu. Pēc rūķu stāstu izdzīvošanas mazo cilvēku gaida radošs brīdis — ietērpt rūķus savās krāsās.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001066520
Balts, Arturs. Mazpilsēta / Arturs Balts ; redaktore Vineta Vaišļa ; ilustrāciju autore Baiba Līmane ; vāka autore Inese Gura. — [Mārupes novads] : [Arturs Balts],
2021. — 219 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8851-3-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāna galvenais varonis pēc personīgas traģēdijas ir spiests pārdot savu
plaukstošo IT uzņēmumu. Vēloties kardināli mainīt ierasto dzīvi, viņš pārceļas uz dziļiem laukiem. Tuvākajā mazpilsētiņā, kultūras dzīves iespēju netrūkst, taču uzņēmējdarbība nīkuļo. Galvenais varonis uzskata par morālu pienākumu sniegt vietējiem uzņēmējiem atbalstu kā biznesa
mentors. Atrodot līdzīgi domājošos, viņš pārliecina vietējo sabiedrību par finanšu kooperācijas
izdevīgumu un palīdz izveidot vietējo krājaizdevu sabiedrību — dzinējspēku apkaimes attīstībai
un izaugsmei. Atrod mūža mīlestību un no jauna iepazīst sirds siltumu.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001066281
Bauere, Inguna. Līdz septītajai paaudzei : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
traucējumiem / Inguna Bauere ; māksliniece Vita Lēnerte ; palielinātās drukas
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. —
255 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Vēstures skolotāja Ieva Zilberte savas audzināmās klases izlaidumā stāv uz
skatuves audzēkņu un viesu priekšā, gatava uzrunai, bet pēkšņi viņa redz Zanes vecmāmiņas —
ārstes Monikas Vaišļas acis. Kāds sens noslēpums vieno abas sievietes? Romāns vēsta par kādas
dzimtas likteņa līkločiem līdz pat septītajai paaudzei, par mīlestību, ciešanām un cilvēciskām
kaislībām, kas liek iedegties neprātīgā naidā.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066214
Bergmanis, Rihards. Ir arī tā : dzeja / Rihards Bergmanis ; mākslinieks Aivis
Pīzelis. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 74 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934600-84-5 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001066271
Berzinska, Lilija. Skelets skapī : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Lilija Berzinska ; ar autores ilustrācijām ; Katrīnas Vasiļevskas dizains ;
palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo
bibliotēka, 2021. — 84 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : L. Berzinskas grāmatai „Lamzaks meklē Lamzaku” iznācis turpinājums. „Skelets skapī” atkal ļauj satikties gan ar žiperīgo Sipriki, lādzīgo Lamzaku un ēdelīgo Krakānu, gan ar
racionālo domātāju Acaini un vientulības cienītāju jūras ezi Boiku. Lasītājam tiek prieks iepazīt
arī jūras braucēju Vilku un sen zudušajam draugam uzticīgo kurmi Migriki, Puskuitalu, kura meklē savu otru pusi, negausīgo Plikadīdu un Ūdensmērītāju, kurš nemitīgi tiecas pēc kāda mērķa, un
vēl citas būtnes — maigas, apcerīgas, draiskas, smējīgas un aizdomīgas. Un, kā jau dzīvē gadās,
katrai ir savs skelets skapī. No šīm pasakām aumaļām pludo sirsnība un mīļums.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001066289
Brice, Silvija. Baigās piezīmes : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Silvija Brice ; vāka dizaina autores: Inguna Kļava Švanka un Ilze Isaka ;
palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo
bibliotēka, 2021. — 109 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : „Tulkošana ir liela un būtiska manas dzīves daļa. Galva mūžam ir pilna ar
vārdiem, un kādā brīdī šie vārdi sāk kondensēties kā rasa uz stikla, savelties lāsēs un ritēt paši
no sevis. Bet reālajā pasaulē viss ir tik spilgts un rosinošs citādā veidā nekā svešos tekstos, tas
pārsteidz manu untumaino iekšējo bērnu, un viņš ķersta ainas kā taureņus. Šie spontānie vārdu
ritējumi ir izveidojuši ko līdzīgu piezīmju grāmatiņai, un šīs piezīmes ir baigas tāpēc, ka pārlieku
vaļsirdīgas. Tagad tās tiek atstātas parkā uz soliņa — ja nu kāds tās pašķirsta un atrod kaut ko
sev noderīgu,” saka Silvija Brice.

UDK

821.174-94+81’25(474.3)

Kopkataloga Id: 001066554
Budaha, Zina. Vēl esmu ceļā : dzeja / Zina Budaha ; foto: Artūrs Budahs, Andris
Vētra. — [Ogres novads] : [Zina Budaha], [2020]. — 191 lpp. : portrets ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-23-156-8 (brošēts).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001066297
Ezera, Regīna. Pūķa ola : pilnatnes stāsti : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
traucējumiem / Regīna Ezera ; mākslinieks Jānis Jaunarājs ; palielinātās drukas
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. —
213 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Krājumā ir sešas noveles, kuras apvieno vienas pilnmēness nakts notikumus
oktobra vētrā, kad cilvēku likteņi kļuvuši dramatiski atkarīgi no tāda nieka kā atcelts autobusa
reiss.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001066545
Gekišs, Nauris. Atmiņās nerūs lapu zelts / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris
Gekišs], 2021. — 202 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8884-6-5 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001066552
Gekišs, Nauris. Dāvana meitenei : veltījums Kuldīgas meitenei ar eņģeļa balsi /
Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 2020. — 110 lpp. ; 20 cm. — ISBN
978-9934-8884-3-4 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001066546
Gekišs, Nauris. Kāds numurs ir debesīm? / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris
Gekišs], 2021. — 236 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8884-5-8 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001066550
Gekišs, Nauris. Liepziedu blūzs / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs],
2021. — 171 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8884-7-2 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001066553
Gekišs, Nauris. Ziemas meitai : 101 dzejolis ziemā dzimušai meitenei / Nauris
Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 2021. — 105 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-99348884-4-1 (brošēts).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001067623
Grūbe, Daina. Vienīgie : romāns / Daina Grūbe ; Vitas Lēnertes vāka dizains ;
redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 287, [1] lpp. ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-0-9519-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāns sākas ar ieskatu kādas sievietes tagadnē. Viņa no steigas pilnās Rīgas
ir pārcēlusies uz mierīgo Vidupi. Nejauši nokļuvusi Vidupes ebreju kapsētā, kur pēc 1941. gada
vairs nevajadzētu būt veiktiem apbedījumiem, viņa pamana kapakmeni ar gravējumu: Dāvids
Fišers 1922-1977, Roza Fišere 1920-1977. Rodas jautājumi, un līdz ar atbildēm par to, kas notika ar
Vidupes cilvēku, tostarp ebreju, likteņiem, lasītājs uzzina kādas neparasti stipras vidupietes —
Veltas Vizbules — dzīvesstāstu, kurā ir viss: jaunības svaigums un kvēla mīlestība, rūpes par
dzimto sētu un ģimeni, pienākumi un darbs, šķiršanās sāpes, ilgas un gaidīšana.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066159
Horna, Māra. Sava dzīve : romāns / Māra Horna ; redaktore Solveiga Puķīte ;
Ivitas Evas Ceriņas vāka dizains. — [Auces novads] : Autorizdevums, 2021. —
257 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8930-1-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mēs katrs dzīvojam savu dzīvi, bet vienlaikus esam ciešām saitēm saistīti
arī ar citu cilvēku dzīvēm. Labestīgā nozīmē ir reizes, kad mums vajadzīga palīdzība vai mēs palīdzam citiem. Diemžēl, pastāv arī attiecību nosodāmā puse — skaudība, nenovīdība, meli un
liekulība, un par soģi kļūst pati dzīve.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066070
Ivanovska, Vineta. Sakarsētais saulriets / Vineta Ivanovska. — Rīga : Autorizdevums : Sava grāmata, 2021. — 153 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-604-39-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Dzintars Daiders viļas savā pirmajā mīlestībā. Viņa draugs vēlas palīdzēt,
lai draugam nav jācieš sievietes dēļ, un nejauši ieraudzītā sludinājumā piedāvā izmēģināt laimi, piesakoties miesassarga vakancei pazīstamajā Matīsu dzimtā. Šī darba iegūšana no Dzintara prasa lielas pūles, bet viņš savu mērķi sasniedz! Miesassarga darbs prasa ciešu saskarsmi ar
ģimeni. Rezultātā Dzintaram rodas simpātijas pret divām sievietēm no Matīsu dzimtas — pret
Aleksandru un viņas meitu Ginitu. Kuru izvēlēties — vai pusaudzi Ginitu, vai jau aizņemto — viņas māti Aleksandru? Kādu izvēli izdarīs Dzintars? Lai kāda būtu izvēle, beigas nav paredzamas.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066292
Jakubovska, Māra. Bračka : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Māra Jakubovska ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. —
[Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 89 lpp. ; 31 cm.

A n o t ā c i j a : Renārs ir visparastākais sešpadsmitgadnieks. Mācās Rīgā un nedēļas nogalēs
brauc uz savām mājām. Dzīve viņam piedāvā tik daudz — draugus, izpriecas un meitenes! Turklāt
puisim ir paveicies — vecāki ilgstoši strādā ārzemēs un sūta naudu iztikšanai. Visa privātmāja ir
Renāra un viņa brāļa rīcībā. Gandrīz ideāli! Tiesa, brālim ar draudzeni attiecības nav tās labākās,
abi bieži strīdas un savam bērnam pievērš maz uzmanības. Renārs gan visu darīs savādāk un, kad
satiks savu īsto meiteni, pret viņu izturēsies daudz labāk nekā bračka.

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001066421
Jundze, Arno. Vienīgais liecinieks : romāns / Arno Jundze ; Artūra Bērziņa
vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 190,
[1] lpp. ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. —
ISBN 978-9934-0-9652-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors saka tā: „Rakstīju trilleri, bet sapratu, ka pandēmijas laikam nepiestāv klasiskās žanra shēmas. Tāpēc trilleris pārvērtās par pandēmijas laika pasaku. Tās varonis ir
valdonīgs, sabiedrībā populārs četrdesmitgadnieku paaudzes pārstāvis, kuram šķiet, ka pasaule
griežas ap viņu. Tomēr tā nenotiek. Vienas dienas laikā viņš zaudē savu TV šovu, sievu, labāko
draugu un auto”.

UDK

821.174-312.4
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Kopkataloga Id: 001066923
Katra, Anna. Vietējā stacija : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Anna Katra ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; palielinātās drukas
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. —
193 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Galvenā varone Aelita kādā romantisku noskaņu un negaidītu norišu caurstrāvotā maija vakarā atskatās uz savu pagātni un uzskatiem ar citādām acīm. Līdz šim Aelita
bijusi gana apmierināta, jo viņas dzīve rādījusies sakārtota: labs darbs, pieklājīgs dzīvoklis galvaspilsētā. Dienas ritējušas rimti un prognozējami. Taču viens spontāns lēmums var izsist no
līdzsvara, un — skat, visnotaļ cienījamā sieviete labākajos gados pēkšņi atrodas tādā vietā, kur
pat autobusi vairs nepietur.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066449
Kūlis, Ēriks. Rū pilsētas pasakas / Ēriks Kūlis ; vāka māksliniece Dzintra Vīriņa ;
redaktore Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 269, [2] lpp. ; 21 cm. —
(Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Grāmata sagatavota pēc šādiem izdevumiem:
„Rūķēnu pērļainais piedzīvojums” (1999), „Nikniķa un Spickažoka dēkas” (2000),
„Nikniķa brīvība suņuburkšķos” (2000) un „Rūķēnu testaments” (1999). — ISBN
978-9934-0-9527-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kurš gan nepazīst darbīgos, zinātkāros un draiskulīgos rūķēnus Niķi, Riķi,
Stiķi, Ciķi un Nikniķi! Jaunajā grāmatā rūķēni turpina pārsteigt ar saviem stiķiem — dibina gulbju balināšanas salonu, aizbāž gaisa bedres ar spilveniem, izdomā jaunu kalendāru, pārdod savu
brīvo laiku, sūta sveicienus rūķiem uz citām planētām un veic daudzus citus darbus un nedarbus.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001066446
Kūlis, Ēriks. Uguns Pēda / Ēriks Kūlis ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars
Truhins ; redaktors, pēcvārds: Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 319,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9680-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ēriks Kūlis savas jubilejas gadā lasītājiem dāvā oriģinālprozas grāmatu
„Uguns Pēda”, kurā iekļauts īsromāns un astoņi stāsti. Īsromāna „Uguns Pēda” titulvaronis Justs ir
ugunsdzēsējs glābējs, apveltīts teju ar Kurbadam raksturīgām īpašībām, taču personiskajā dzīvē
puisis cīnās ar īsta Otello nepamatotajām kaislībām, tādējādi pats sevi padarīdams gan par nerru,
gan mocekli. Stāstus „Cēzara salāti” un „A/s Jonass & Pēteris” pārstāv bezbērnu laulātie pāri, kuri
nepārprotami demonstrē klaju cilvēcisko nesaderību nobružātajās attiecībās. Savukārt stāstos
„Kā kritīs kārtis” un „Brīnumdaris” kļūstam par lieciniekiem atjaunotu un pavisam svaigu attiecību veidošanās maldīgi eiforiskajam procesam.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 001066213
Mēs satiksimies lapkritī : dzeja un pārdomas vārsmās / Ārija Āre, Aina Dravniece, Valentīna Erele, Agita Freiberga, Rihards Kalnmals, Astrīda Puķe, Elita Ieva
Puķe, Zigurds Teikmanis, Sandra Vanaga, Ligita Zvirbule ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 175 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-60081-4 (iesiets).
UDK
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Kopkataloga Id: 001066417
Nemiera, Linda. Rīgas raganas / Linda Nemiera ; Vitas Lēnertes vāka un lapu dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 413, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatas dizainā izmantots Aijas Vinkelmanes zīmējums
un Jura Dreimaņa fotogrāfijas. — ISBN 978-9934-0-9640-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 1856. gadā tika pieņemts vēsturisks lēmums — nojaukt Rīgas vaļņus, līdz ar
to uz visiem laikiem izmainot pilsētas vaibstus. Gandrīz gadsimtu vēlāk šī senā mistērija atkal
nosaka Rīgas likteni. Ieva Mellupe ir apveltīta ar īpašām spējām sazināties ar mirušajiem. Tas gan
palīdz atklāt ikdienišķus sarežģījumus, gan iesaista mistisku notikumu virpulī. Kad Ieva sastop
nerunīgo, kašķīgo spoku Alisi Annu, viņa nenojauš, cik liktenīga šī tikšanās būs gan pašai, gan
visai Rīgai. Viņām kopā ir jāatšķetina senie noslēpumi, kas ierakstīti Rīgas mūros.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066270
Pohodņeva, Maija. Kaķu vārdotāja : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; autoru ilustrācijas ; Eduarda Groševa dizains ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas
Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 212 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Autoru kopdarbs „Kaķu vārdotāja” ir grāmata priekam un optimismam. Tā
vēsta par sievieti vecumā pēc četrdesmit, kura saprot — dzīvesprieks un ticība mīlestībai jāatgūst jebkuriem līdzekļiem! Un to, kā izrādās, var paveikt, ja ņem talkā kaķi, makšķeri un vīrieti.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066867
Seiksts, Oskars. Vokora vuordi draugim : dzeja / Oskars Seiksts ; redaktori:
Valentins Lukaševičs i Ilze Sperga ; vuoks: Inese Krivmane. — [Rīga] : Cymuss,
2021. — 105 lpp. ; 17 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-99348470-3-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krājumā „Vokora vuordi draugim” iekļauti 25 gadu laikā sarakstīti īsteksti —
gan dzejoļi, gan īsprozas fragmenti par izvēli, sekām un atbildību, tostarp arī pravietiskas norādes par pandēmijas biedējošo fonu un kolektīvo cēloņseku sakarībām. Jaunākie krājuma teksti
tapuši 2021. gada pavasarī, vecākie — pat 1996. gadā.

UDK

821.174’282-1

Kopkataloga Id: 001066557
Skrastiņa, Ilze. Lieliskā dzīve bez Zoom / Ilze Skrastiņa ; redaktore Māra Lazdāne-Avota ; literārā redaktore Ilze Štrausa. — [Jūrmala] : Iddea, [2021]. — 119 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8431-1-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad skola ir tiešsaistē, tev ir podziņa, ar kuru vari izslēgt sevi no stundas,
sarunas, strīdiem un citām situācijām, kurās negribi piedalīties. Tu vari izlikties, ka dators salūza, internets neiet, skaņa pazuda vai kamera nestrādā. Īstajā skolā podziņas nav! Tāpat kā dzīvē.
Jāmācās pašam izkļūt no nepatikšanām. Jāmācās sadzīvot ar klasesbiedriem un skolotājiem. Tas
nav viegli! Par to, ar smaidu un reizēm caur asarām, ir šī grāmata par diviem Latvijas bērniem —
Miku un Elzu — un viņu ikdienas piedzīvojumiem.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001065556
Suitu novada mantojums / stāstu autores: Lidija Jansone, Ilga Leimane, Marija
Janvāre ; literārā redaktore un priekšvārda autore Liene Markus-Narvila ; fotogrāfiju autors Dzintars Leja ; māksliniece Nataļja Štefaņuka ; ievadvārdi: Dace
Martinova. — Alsunga : Etniskās kultūras centrs „Suiti”, [2021].
Suit stāst. — 195 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts paralēli lībiskajā
dialektā un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8817-4-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gara spēks, uzņēmība, izturība, optimisms un humora izjūta — tas viss strāvo no jaunās suitu stāstu grāmatas. Stāsti ir ne tikai piedzīvotais vienā kultūrtelpā, bet atspoguļo
visas Latvijas vēsturi. Turklāt tie ļauj ikvienam iemēģināt, kā ir runāt suitu mēlē, jo teksti ir gan
literārajā valodā, gan suitu izloksnē. Grāmatas autores savus stāstus ir arī ierunājušas.

UDK

821.174-94(082)+398.2(474.32)
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Kopkataloga Id: 001066161
Teikmanis, Zigurds. Ziemciešu pasakalja : dzeja / Zigurds Teikmanis. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2021. — 184 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-85-2 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001066174
Tevi vienu : veltījums jaunlaulātajiem : dzeja / Dace Ābeltiņa, Lidija Bērze, Dace
Cabe, Aija Celma, Lauma Daugiša, Agnese Ezerroze, Edvīns Jansons, Dainis Krievāns, Harijs Krūze, Līga Pavlova, Iveta Reinsone, Astra Tomsone, Arvīds Točs,
Laimdota Vištarte, Aigars Zirnītis ; redaktore un sastādītāja Agnese Piļāne. —
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 162 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-600-72-2 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 001066921
Tilaks, Dzintars. Laika atkārtojums : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Dzintars Tilaks ; mākslinieks Andris Lamsters ; palielinātās drukas
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. —
207 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Stāsts pirmajā brīdī šķiet kā laika mašīnas piedāvāta iespēja pārvietoties laikā, šajā gadījumā — nesenā vēsturē. Caur sadzīviskām ainām, nedaudz ironiski tās apspēlējot,
autors piedāvā paskatīties uz pagātni nevis kā pagājušu un nemainīgu, bet gan kā patstāvīgu un
notikumu dažādībā mainīgu laika nogriezni, kas, iespējams, pastāv līdztekus mūsu tagadnei.

UDK

821.174-312.9

Kopkataloga Id: 001066922
Vinogradova, Laura. Upe : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem /
Laura Vinogradova ; Vitālija Vinogradova ilustrācijas ; vāka dizaina autore Vita
Lēnerte ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 97, [2] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm.

A n o t ā c i j a : Rute negaidot manto no tēva lauku māju pie upes. Tēvu Jūli viņa nekad nav
pazinusi, taču pārlieku labi pazīst sāpes par skaudro bērnību un pirms desmit gadiem pazudušo
māsu, pazīst neiederības izjūtu un tukšumu sirdī. Un Rute bēg — bēg no pilsētas, no cilvēkiem, no
sevis… Vai upe viņai palīdzēs atrast pašai sevi, savu dzīvi?

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 001067605
Zālītis, Jānis. Kam puķe zied… : monogrāfija / Jānis Zālītis ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 423,
[1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. —
(Es esmu… Jānis Ziemeļnieks). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu
rādītājs: 387.-[419.] lpp. — ISBN 978-9934-595-49-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : J. Zālīša monogrāfija vēsta par latviešu dzejnieku Jāni Ziemeļnieku. Monogrāfija pārliecinoši izgaismo autora talantu — spēju savus atklājumus popularizēt nesamāksloti,
intriģējoši un asprātīgi. Gan J. Ziemeļnieka laika — pērnā gadsimta 20. gadu — literārajā dzīvē,
gan tās aizkulisēs pētnieks orientējas perfekti. J. Zālīša darbs līdzinās saistošā formā sarakstītai
literatūrvēsturiskai enciklopēdijai, kurā vieta dāsni atvēlēta visam, kam bijusi jelkāda nozīme
latviešu „mīlas un sāpju dzejnieka” īsajā, traģiskas nolemtības apzīmogotajā ceļā.

UDK
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31

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 23, 1.–15. decembris

Kopkataloga Id: 001066139
Zelčāns, Jānis. Visi dati dodas uz debesīm : stāsti un noveles : palielinātā drukā
cilvēkiem ar redzes problēmām / Jānis Zelčāns ; Artūra Bērziņa vāka dizains ;
palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo
bibliotēka, 2021. — 189 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Krājums ir J. Zelčāna debijas grāmata latviešu valodā. Kā atzīst pats autors —
pa dienu viņš dzīvo datortīklu pasaulē, bet naktīs dažkārt paliek nomodā, lai rakstītu stāstus,
kuros kopā savijas fantastika, psiholoģija un ilgas pēc labākas pasaules. Taču pasaule, kurā dzīvo
J. Zelčāna personāži, nav labāka par pašreizējo. Citāda gan. Viņi pieder izdomātai nākotnei — gan
tuvākai, kurā mākslīgais intelekts ir realitāte, gan pavisam tālai, kurā lidojumi kosmosa telpā ir
absolūta ikdiena. Tomēr šie personāži risina problēmas, kas aktuālas mūsdienās. Stāsti ir kā laika
mašīnas. Tās lasītājam ar šodienas bagāžu ļauj ceļot laikā un telpā, lai uz ļoti nopietniem, cilvēcei
svarīgiem jautājumiem saņemtu pārsteidzošas un brīdinošas atbildes.

UDK

821.174-32

Kopkataloga Id: 001066766
Zēgners, Henriks Eliass. Paradīze / Henriks Eliass Zēgners ; redaktors Pēteris
Draguns ; ilustrācijas: Sabīne Vernere ; dizains: Aleksejs Muraško. — Rīga : Neputns, [2021]. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-601-29-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Paradīze” ir otrais H.E. Zēgnera dzejoļu krājums, tajā apkopotie dzejoļi tapuši pēdējo astoņu gadu laikā. H.E. Zēgnera dzejas balss, salīdzinot ar pirmo krājumu „Elementi”
(2013), kļuvusi dziļāka, tembrāli niansētāka, bet virstoņos skanošās melodijas aicina iet uz gaismu, pat ja tā ir žilbinoša.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001066278
Zīle, Monika. Neizbiedēto putniņu valstība : rītdienai ir mīlestības vaibsti : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Monika Zīle ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 198 lpp. ; 32 cm. — Ziņas par autori: 198. lpp. — Bibliogrāfija:
194.-196. lpp.

A n o t ā c i j a : Privātskolas pedagoģe Jolanta Kupča, gaidīdama uz ielas pacelto atslēgu
īpašnieku, nevar iedomāties, ka saņems piedāvājumu, kurš viņu iemetīs satraucošu notikumu
straumē. Tāpat starptautiska mēroga izmeklētājs Jānis Pārslavs neparedz, kurp aizvedīs rokās
turamais nozieguma pavediens. Tikai pensionētā medmāsa Marija Ende labi zina, ka zem greznā
pieminekļa Matīsa kapos neguļ savulaik pazīstams uzņēmējs, bet viņas dzīvesbiedrs…

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066687
Zutiņš : literārais almanahs / sastādītājs Gints Šīmanis ; mākslinieks Kristaps
Auzenbergs. — Salacgrīva : Biedrība „Bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs””, 2021.
II [2], 2021. gada rudens. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Dzejas autori: Lija
Blūma, Harijs Heislers, Jānis Sudrabkalns. — ISBN 978-9934-8681-3-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Zutiņa” 2. laidiens kuģo pa atmiņām par Krišjāni Valdemāru un Ainažu jūrskolas dibināšanu, tālāk ceļš vijas cauri Atmodas laikam pagājušā gada deviņdesmito gadu sākumā līdz mūsdienu dzejas vārdam, ko pārstāv Vidzemes piejūras rakstošie ļaudis.

UDK
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Kopkataloga Id: 001066770
Žebers. Ceļš pie patērētāja / Žebers ; redaktors Raimonds Ķirķis ; mākslinieks
Andris Breže. — Rīga : Neputns, [2021]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN
978-9934-601-28-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iegādājoties jebkuru preci, arī šo grāmatu, pircējs jeb patērētājs sastopas ar
uzziņas materiālu, kas satur norādes par preces lietošanu. Ja esat iegādājies mēbeles, tad pamācība ietvers vizuālu un grafisku attēlu kopumu, kurā redzams, kā mēbeli salikt pareizā secībā, lai
to varētu lietot, vai gadījumos, kad iegādāta sadzīves tehnika — kā to pareizi novietot un pieslēgt.
No tā, cik loģiski un secīgi būs norādīta darbību kārtība, atkarīgs preces kalpošanas ilgums un
patērētāja drošība. Šī grāmata ir paredzēta visdažādākā veida vizuālā starpposma — norāžu —
tuvākai aplūkošanai.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001066157
Žuravska, Dzintra. Nepabeigtā portreta noslēpums : romāns : palielinātā drukā
cilvēkiem ar redzes problēmām / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo
bibliotēka, 2021. — 197 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Kādam jaunam dizaineram vecās muižas pažobelē atrastais portrets mudina
atmiņas vai nojausmas par kaut ko līdzīgu no savas dzīves.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001066433
Ора, Хэлен. Паника / Хэлен Ора, автор текста и рисунков в книге и на обложке ; перевод текста с латышского Инги Лыщики ; стихи перевели Инга
Лыщика и Людмила Нукневич ; [redaktore Ludmila Nukņeviča]. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 139, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Panika. — ISBN 978-9934-0-9796-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : H. Ora kopš bērnības eksperimentē ar vizuāli uztveramiem formātiem, kuros ietērpt savus stāstus. Pozicionē vai drīzāk nepozicionē sevi kā brīvu meklētāju, procesus un
neesošās jēgas pētošu un caur mākslas izpausmēm pašironizējošu frīlanceri. Savu dumpīgumu
neizpauž agresijā, bet gan patiesā laikmeta tirgus precē — dzīves performēšanā. Performancē
process ir rezultāts. Dzīvē tagadne apzīmē viņai nesaprotamo jēgu. Mākslā pielāgo atbilžu variantus saviem esības jautājumiem. Izmanto dažādus paņēmienus, lai maksimāli tuvotos savai
aktuālajai tā brīža virssajūtai.

UDK

821.174-3

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 001066486
Hinrikusa, Kadri. Taksis un Dogs / Kadri Hinrikusa ; [ilustrēja] Elina Sildre ; no
igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2021]. — 70, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Taks ja
dogi. — ISBN 978-9934-0-9708-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Taksis un Dogs ir pasaulē labākie draugi, uzticīgi — kā jau suņi. Viņu aizrautīgajos piedzīvojumos iesaistās arī Krancis, Basets, Korgijs, Kurts, Haskijs, Bernardietis, Labradors
un daudzi citi — tik atšķirīgi gan izskatā, gan raksturā, gan rīcībā. Viņi kopā strādā un atpūšas,
blēņojas, svin svētkus un palīdz cits citam.

UDK

821.511.113-93-32

Kopkataloga Id: 001066459
Tomusks, Ilmars. Vilka draugi / Ilmars Tomusks ; māksliniece Katerīna Zaripa ;
no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosaukums: Hundi sõbrad. — ISBN 978-9934-0-9721-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sakāmvārds vēsta, ka draugus iepazīst nelaimē. Vilkam ir divi draugi — Lācis
un Lapsa. Taču tikai tad, kad Vilkam visvairāk nepieciešama palīdzība, viņš uzzina, kas ir viņa
īstie draugi.

UDK
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Kopkataloga Id: 001066265
Undusks, Jāns. Ceļojums, vārdā Spānija : neizdevušās piezīmes : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi
Maima Grīnberga ; māksliniece Anna Aizsilniece ; palielinātās drukas redaktors
Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 163 lpp. ;
31 cm. — Ziņas par autoru: 160.-161. lpp. — Oriģinālnosaukums: Teekond Hispaania.
A n o t ā c i j a : Par 2000. un 2001. gadā tapušajiem tekstiem, kuri iekļauti grāmatā „Ceļojums, vārdā Spānija”, to autors, pazīstamais igauņu literatūrzinātnieks, rakstnieks un tulkotājs
Jāns Undusks sacījis: „Kā portretēt Spāniju? Pa kreisi Baskzemes anarhisti, pa labi Katalonijas
sirreālisti, lejā Andalūzijas pavedinātāji, bet centrā, Kastīlijā, uz saviem ideāliem tiecas visi svētie — Avilas Terēze, Jānis no Krusta, dons Kihots”.

UDK

821.511.113-992+821.511.113-2

821.531 Korejiešu literatūra
Kopkataloga Id: 001067640
Kima, Hena. Zvaigžņota nakts, miglaini sapņi / Hena Kima, [teksts, ilustrācijas] ;
no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Ilziņa. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 299, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums:
Starry Night, Blurry Dreams. — ISBN 978-9934-0-9632-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kas tu esi, kad esi viena. Dienvidkorejiešu mākslinieces Henas Kimas grafiskās dzejas krājums, kurā apvienotas smalkas melnbaltās ilustrācijas un lakoniskas, pārsteidzošas
rindas, runā par vientulību, mīlestību un būšanu šajā pasaulē. Kad pietrūkst vārdu, lai izteiktu
emocijas, šī grāmata dāvās mierinājumu, prieku un drauga plecu tumsībā. Katram no mums pieder brīnumskaists visums.

UDK

821.531-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001065816
Mani mīļie Ziemassvētku stāsti / tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont, [2021]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: My Dear Christmas Stories. — ISBN 978-993416-963-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Uzbur Ziemassvētku noskaņu ar šo sirsnīgo stāstu krājumu! Iepazīsti mazo
lācēnu, kurš gaida Ziemassvētku vecīti, traucies brīnumainā piedzīvojumā ar princesi un viņas
vienradzi, apceļo pasauli kopā ar zinātkāru pingvīnēnu un lidinies starp zvaigznēm ziemeļbriežu
pajūgā!

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001065822
Mani sirsnīgie miedziņa stāsti / Gereta Ljūlina ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont, [2021]. — 96 lpp. : ilustrācijas ;
26 cm. — Stāstu autori: Kathryn Beer, Hannah Campling, Hannah Cather, Stephanie Moss and Caroline Richards. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Snuggle up Bedtime Treasury. — ISBN 978-9934-16-972-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ieritinies zem segas un steidz paviesoties brīnišķīgajā pasaku pasaulē! Vienpadsmit sirsnīgi, draudzības un prieka piepildīti stāsti iepazīstinās ar pērtiķēniem, kam allaž
patīk sacensties, pastāstīs par žirafēnu, kas negrib iet vannā, aizvedīs palūkoties ziemeļblāzmu
kopā ar leduslācenīti un ļaus uzzināt par citiem jaukiem piedzīvojumiem.

UDK
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Kopkataloga Id: 001065823
Moss, Stephanie. Burvju sniega kupols / Stephanie Moss ; Neida Teilora ilustrācijas ; tulkojusi Linda Kalna ; redaktors Antra Jansone. — Rīga : Egmont, [2021]. —
21 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Santa’s Snow Globe. — ISBN 978-9934-16-962-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ziemassvētku vecītis ir savainojis kāju un nevar izvadāt dāvanas. Par laimi,
Ziemeļpola draugi steidz palīgā! Vai burvju fejas īpašā velte ļaus izglābt svētkus? Noskaidro to
sirsnīgajā ziemas stāstā.

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001065547
Kravale, Marija. Aussalas Boldānu dzimta (Klimi) / Marija Kravale ; redaktore
un priekšvārda autore Valentīna Kaša ; grāmatu dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. — 126, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9984-29-339-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cik stipri mēs esam paši, tik stipra būs mūsu Latvija. Marijas Kravales (Boldānes) stāstījums par savu dzimtu ir stāsts par cilvēku paaudzi, kas pieredzēja dzimtenes brīvības
saullēktu, kā arī tās norietu. Tas ir stāsts par garā stipriem cilvēkiem, kuru mūža pamatā bija
nesavtīgs darbs, iekopjot zemi pirmās brīvvalsts laika un cīņa par izdzīvošanu, brienot kolhoza
dubļus. Un pāri visam ticība Dievam.

UDK

929(474.3)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423
Redaktores: Ilva Āķe
ilva.ake@lnb.lv
Rita Dzvinko
rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv
36

