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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 001063259
Urtans, Evalds. Function Shaping in Deep Learning : summary of the doctoral
thesis / Evalds Urtans ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Agris Nikitenko ; official
reviewers: Dr. William Sayers, Dr. Houxiang Zhang ; Riga Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. Institute of Applied Computer Systems. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (78 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,49 MB. — Bibliogrāfija: 66.-77. lp. —
ISBN 978-9934-22-685-4 (PDF).
UDK
004.85(043)
Kopkataloga Id: 001063214
Urtāns, Ēvalds. Funkciju formēšana dziļajā mašīnmācīšanā : promocijas darba
kopsavilkums / Ēvalds Urtāns ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko ;
oficālie recenzenti: Dr. William Sayers, Dr. Houxiang Zhang ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,70 MB. — Bibliogrāfija: 69.80. lp. — ISBN 978-9934-22-684-7 (PDF).
UDK
004.85(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001063200
Bikovska, Jana. Development of a Scenario-Based Approach to Simulation Games Management : summary of doctoral thesis / Jana Bikovska ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Gaļina Merkurjeva ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Jānis
Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Dr. Gerrit K. Janssens ; Riga Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. Institute of Information Technology. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,47 MB. — Bibliogrāfija: 40.-42. lp. —
ISBN 978-9934-22-689-2 (PDF).
UDK
005.963(043)
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Kopkataloga Id: 001063196
Bikovska, Jana. Scenārijos sakņotas imitējošo spēļu vadības pieejas izstrāde :
promocijas darba kopsavilkums / Jana Bikovska ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.
sc.ing. Gaļina Merkurjeva ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Dr. Gerrit K. Janssens ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,67 MB. — Bibliogrāfija: 40.-42. lp. — ISBN
978-9934-22-688-5 (PDF).
UDK
005.963(043)
Kopkataloga Id: 001070146
Mucenieks, Kaspars. Veiksmīga uzņēmumu apvienošana un iegādes integrācijas noslēpums : monogrāfija / Kaspars Mucenieks ; recenzenti: Dr.oec. Dzintra Atstāja, Dr.ing. Jana Majerová. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. — 207 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 75). — Bibliogrāfija: 188.-200. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā. — ISBN 978-9934-543-32-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Monogrāfija balstīta uz autora izstrādāto un aizstāvēto promocijas darbu
„Restrukturizācijas vadīšana konkurētspējas paaugstināšanai tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā”. Tās aktualitāti nosaka tēmā iekļautie pamatjēdzieni — uzņēmumu apvienošana, uzņēmumu pārņemšana, uzņēmuma padziļinātā izpēte, vadīšana, integrācija, restrukturizācija. Šī darba
mērķis ir izstrādāt noteiktu sistēmu uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas procesa vadīšanā
un veikt tā aprobāciju, lai nodrošinātu konkurētspējas saglabāšanos.

UDK

005.591.4+334.758
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 001071148
Kamoliņš, Ainārs. Mēbeļu filozofija / Ainārs Kamoliņš ; redakcija: Maija Rudovska ; tulkojums no latviešu uz angļu valodu: Jūle Mare Rozīte ; tulkojums no
angļu uz latviešu valodu: Zane Stračinska ; dizains: Darja Meļņikova = The Philosophy of Furniture / Ainārs Kamoliņš ; editor Maija Rudovska ; translation from
Latvian to English: Jūle Mare Rozīte ; translation from English to Latvian: Zane
Stračinska ; design: Daria Melnikova. — [Rīga] : Palette, 2021. — 79 lpp., 61 lpp. :
faksimili ; 18 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. —
Abpusēji lasāms izdevums, dalīta paginācija. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-318-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas iedvesmas avots ir Edgara Alana Po tāda paša nosaukuma eseja
„Mēbeļu filozofija” (publicēta 1840. gadā). A. Kamoliņš norāda: „Mēbeles var alegoriski aprakstīt
subjekta iekšējo pasauli — galu galā mēbeles, tāpat kā apziņa, uzkrāj domas, un ietver vēsturi”.

UDK

140.8+111.852+7.01

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001072201
Bruksa, Felisitija. Mēs esam dažādi / Felisitija Bruksa ; Maras Ferrero ilustrācijas ; Frenkija Alena dizains ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 32 lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — Oriģinālnosaukums: All about diversity. — ISBN 978-9934-0-9581-8
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Ar ko mēs cits no cita atšķiramies? Un kas mums visiem ir kopīgs? Tie ir tikai
daži no daudzajiem jautājumiem, uz kuriem sniegtas atbildes šajā aizraujošajā grāmatā, kas mudina aizdomāties, cik mūsu pasaule ir daudzveidīga un brīnišķīga.

UDK

159.922(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001073405
Grasmane, Ina. Mīlestības pedagoģija — audzināšana, kas dziedina / Ina Grasmane ; redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; kustības terapijas
vingrinājumus apkopopoja un aprakstus sagatavoja Marita Bukovska ; ievadvārdi: Andris Kravalis, Anita Pipere, Varis un Ieva Kārkli. — Rīga : Fonds Mīlestības pedagoģija, 2021. — 294, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 293.[295.] lpp. — ISBN 978-9934-23-507-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mīlestības pedagoģija, balstoties uz Dieva Vārda atklāsmes gaismu, apzinās
un respektē Dieva iniciatīvu, viņa mīlestības pilno attieksmi bērna izaugsmes procesā. Grāmata palīdzēs paplašināt profesionālo kompetenci pedagogiem, savukārt vecākiem — saprast un
labāk līdzdarboties bērnu audzināšanas procesā. Grāmatas autore ir ne tikai devusi teorētisku
pamatojumu, bet arī praktiskas, terapeitiskas metodes un vingrinājumus, kuri palīdzēs izvērtēt
problēmsituācijas un apjaust risinājumus.

UDK

159.922.7

Kopkataloga Id: 001073777
Makenna, Pols. Stresa vadība : pārstājiet raizēties un jūtieties labi — tūlīt pat! /
Dr.psih. Pols Makenna ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; redaktore
Aija Bremšmite. — Rīga : Avots, [2021]. — 169, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Control Stress. — ISBN 978-9934-590-37-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata palīdzēs apgūt mierpilnas dzīves dzīvošanas pamatus un rast savu
iekšējo spēku. Autors radījis vienkāršus un ikvienam izpildāmus vingrinājumus, kurus praktizējot, stress kļūs par pārvaramu šķērsli. Klausoties grāmatai klāt pievienoto meditatīvo hipnozes
audio, tas palīdzēs pārprogrammēt prātu tā, lai iemācītos kontrolēt stresu, palielinātu iekšējo
spēku veidot stabilas un laimīgas dzīves pamatus.

UDK

159.944.4
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Kopkataloga Id: 001072069
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Kristīne
Mārtinsone, Kristīne Šneidere ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
VII [7.] daļa, Psiholoģija = Volume VII [7], Psychology. — 248 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
159.9(062)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001069367
Bahá’u’lláh. Apslēptie vārdi / Bahá’u’lláh ; angļu valodā tulkojis Shoghi Effendi
ar dažu angļu draugu palīdzību ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Ābeltiņa ; redaktors Pavlovs Māris. — Trešais, atjaunotais izdevums. — [Rīga] : Rīgas Bahai
ticības draudze, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) ; 879,22 KB. — Tulkots no angļu valodas. Pirmā daļa angļu valodā tulkota no arābu valodas, otrā
daļa tulkota no persiešu valodas. — Tulkots no: Writings of Bahá’u’lláh. Hidden
words. — ISBN 978-9934-9070-3-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : „Apslēptie vārdi” ir īsu domu graudu krājums, kurā tiek atklāta mūsu dzīves
jēga un runāts par to, kāda nozīme ir mūsu saskarsmei ar Dievu.

UDK

286

Kopkataloga Id: 001072361
Kadiķe, Maija. Sievietes svētība / Maija Kadiķe ; māksliniece Elita Ābele. —
[Rīga] : [Maija Kadiķe], [2021]. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 9789934-8877-6-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : M. Kadiķe ir Eņģeļu praktiķe un terapeite. Autore ir pabijusi daudzās sakrālās
spēka vietās uz planētas, kur ir saņēmusi impulsus runāt par Māti Zemi un lūgt par tās nākotni.
Māte Zeme palīdz atdzimt sievišķai enerģijai. Sieviete ir zeme. Sieviete ir māte. Sieviete ir mīlestība. Būt sievietei — tā ir svētība.

UDK

27-534.3

Kopkataloga Id: 001070117
Mažis, Edgars. Miera piestātne : pandēmijas laika rīta pārdomas / Edgars Mažis ; mākslinieks Gints Veilands ; redaktore Maiga Veilande. — Rīga : Rīgas Āgenskalna baptistu draudze, 2021. — 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 9789934-23-508-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Šī nav gadagrāmata, bet gan atskats uz grūtu laiku mūsu dzīvē un manām
pārdomām par to. Pirmās pārdomas tapa 2020. gada 12. martā, kad Latvijā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Turpināju rakstīt līdz atvaļinājumam, kas sākās vasaras vidū, un pēc atpūtas nākamās pārdomas tapa 1. septembrī. Dvēseles pārdomu noslēdzošā lappuse tapa 2021. gada 18. jūlijā.
Lai Dievs uzrunā caur šīm vēsturiskajām piezīmēm, atgādinot, ka Viņš ir uzticams!”, saka autors.

UDK

27-584

Kopkataloga Id: 001072268
Артемов, Дмитрий. Простое введение в теологию духовной жизни / Дмит
рий Артемов MIC. — Даугавпилс : [Dmitrijs Artjomovs], 2021. — 218 lpp. ;
20 cm. — ISBN 978-9934-23-540-5 (brošēts).
UDK
27-584
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001072821
China’s Influence in the Nordic—Baltic Information Environment: Latvia and
Sweden : executive summary / authors and contributors: Edward Lucas, Una
Aleksandra Bērziņa-Čerenkova and Egle Klekere, Björn Jerdén and Viking
Bohman ; NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO
Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. — 3, [1] lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-564-67-3 (brošēts).
UDK
316.774:32(510)(078.7)+316.776.2(510)(078.7)+316.774:32(474.3)(078.7)+
+316.776.2(474.3)(078.7)+316.774:32(485)(078.7)+316.776.2(485)(078.7)+
+32.019.5(510)(078.7)
Kopkataloga Id: 001067500
China’s Influence in the Nordic—Baltic Information Environment: Latvia and
Sweden : executive summary / authors and contributors: Edward Lucas, Una
Aleksandra Bērziņa-Čerenkova and Egle Klekere, Björn Jerdén and Viking
Bohman ; NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — [Rīga] : NATO
Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(4 lp., PDF) ; 686,29 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934564-69-7 (PDF).
UDK
316.774:32(510)(078.7)+316.776.2(510)(078.7)+316.774:32(474.3)(078.7)+
+316.776.2(474.3)(078.7)+316.774:32(485)(078.7)+316.776.2(485)(078.7)+
+32.019.5(510)(078.7)
Kopkataloga Id: 001066444
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Dez
informācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes
pārlūkošana. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference :
Sociālo zinātņu fakultāte, 2021. gada 25. un 26. februāris = 79th International Scientific Conference of the University of Latvia : Faculty of Social Sciences, February 25 and 26, 2021 / sastādītāja un zinātniskā redaktore Vita Zelče ; literārais
redaktors Oskars Lapsiņš ; angļu valodas redaktors Oskars Gruziņš ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, [2021].
Sekcija „Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas
pieredzes pārlūkošana” : kopsavilkumi = Session „Jeopardizing Democracy
through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” : abstracts. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) ; 838,40 KB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-18-752-0 (PDF).
UDK
316.776.23(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 001066441
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Ko
munikācijas zinātnes doktorantu sekcija. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : Sociālo zinātņu fakultāte, Komunikācijas zinātnes
doktorantu sekcija : kopsavilkumi : 2021. gada 17. februāris = 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Faculty of Social Sciences :
session of Ph.D students in communication science : abstracts / sastādītāja un
zinātniskā redaktore Vita Zelče ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; angļu valodas redaktors Oskars Gruziņš ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) ;
607,50 KB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-18-751-3 (PDF).
UDK
316.77(062)

6

Latvijas jaunākās grāmatas

32

2022 Nr. 2, 16.–31. janvāris

Politika

323 Iekšlietas. Iekšpolitika
Kopkataloga Id: 001070672
Sirdsapziņas ugunskurs : 1939-1957 : grāmata par ekspozīciju / sastādītāja un
tekstu autore Elīna Kalniņa ; grāmatas dizains: Krista un Reinis Dzudzilo ; fotogrāfs Ansis Starks. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 249 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-15-921-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir godalgotās vēstures ekspozīcijas „Sirdsapziņas ugunskurs” turpinājums un veltījums pretošanās kustībai Cēsu apriņķī (1939-1957). Tas ir stāsts par likteņiem,
kas bija nonākuši kādreizējā milicijas un čekas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā Cēsīs. Ne tikai par
tiem, kas pretojās okupācijas varām, bet arī kāda tipiska čekista stāsts. Grāmata ļaus lasītājam iejusties stāstos ar atmosfēriski ietilpīgām Anša Starka fotogrāfijām no izstādes un īpašā dizaineru
Kristas un Reiņa Dzudzilo mākslinieciskajā iekārtojumā.

UDK

323.26(474.3)(092)(093.2)+323.281(47+57)(093.2)+
+94(474.3)”1940/1991”(093.2)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001067072
Post-2020 Belarus: Security and Defence Implications to the Baltic states, Poland, and NATO / Māris Andžāns, Evija Djatkoviča, Martin Hurt, Kamil Kłysiński, Maxim Samorukov, Arseny Sivitsky, Piotr Szymański, Ramūnas Vilpišauskas ;
editors: Māris Andžāns, Evija Djatkoviča and Andris Sprūds ; language editor
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; layout design: Oskars Stalidzāns. — [Riga] :
Latvian Institute of International Affairs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp.,
PDF) ; 1,89 MB. — ISBN 978-9934-567-72-8 (PDF).
UDK
327(474)(082)+327(476)(082)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001071808
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redaktori: Andris Sprūds,
Sintija Broka ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Balode ; tulkojums no
angļu valodas: Santa Pelše ; vāka dizains: Mikus Kovalevskis ; priekšvārds: Andris
Sprūds ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; Latvijas Ārpolitikas institūts. — Rīga :
Latvijas Ārpolitikas institūts, [2021].
2021. — 246, [1] lpp. : diagrammas ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
ISBN 978-9934-567-56-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gadagrāmatas mērķis ir aplūkot un izvērtēt dažādas Latvijas ārējās un drošības politikas sfēras un tajās sasniegto 2020. gadā, kā arī skatīt attīstības scenārijus 2021. gadam,
informējot sabiedrību un piedāvājot rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem. 2020. gadā
Latvijas ārpolitiskā un drošības vide ir piedzīvojusi nozīmīgus un neprognozētus izaicinājumus.
Globālā pandēmija ir pamatīgi ietekmējusi gan cilvēku ikdienu, gan starpvalstu attiecības, un tās
radītais fons nesīs virkni jaunu izaicinājumu un iespēju arī 2021. gadā.

UDK

327(474.3)(058)
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33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001072067
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Elina Apsite-Berina, Daina Znotina, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,
2021.
VI [6.] daļa, Ietekme uz demogrāfiskajām pārmaiņām: sabiedrība, kultūra,
izglītība. Pētījumi ekonomikas un vadības jomā ilgtspējīgai izglītībai = Volume VI [6], Implications for Demographic Change: Society, Culture, Education.
Researches in Economics and Management for Sustainable Education. —
563 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu
valodā.
UDK
33(062)+37(062)+314(062)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 001070780
Bušs, Ginters. Choosing the European Fiscal Rule / Ginters Bušs, Patrick Grüning, Oļegs Tkačevs ; Latvijas Banka. — Riga : Latvijas Banka, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,07 MB. — (Working
Paper / Latvijas Banka ; 2021/3). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. —
Bibliogrāfija: 39.-41. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-578-40-3
(PDF).
UDK
336.02(4)
Kopkataloga Id: 001066257
Petrovska, Kristīne. Banku nozares sistēmiskā riska novērtēšana Baltijas valstīs : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Kristīne Petrovska ; zinātniskā vadītāja Dr.oec.
Ramona Rupeika-Apoga ; darba recenzenti: Dr.oec. Sandra Jēkabsone, Dr.oec.
Kārlis Ketners, Dr.oec. Natālija Konovalova ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = Evaluation of the Systemic Risk of the Banking
Sectors in Baltic Countries : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Kristīne Petrovska ;
supervisor Dr.oec. Ramona Rupeika-Apoga ; reviewers: Dr.oec. Sandra Jēkabsone,
Dr.oec. Kārlis Ketners, Dr.oec. Natālija Konovalova ; University of Latvia. Faculty
of Business, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,54 MB. — Bibliogrāfija:
61.-62. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-744-5 (PDF).
UDK
336.71(474)(043)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001072615
Civilprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2021. gada 23. decembrim. — 24. izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, [2022]. — 623 lpp. ;
20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un civilprocesa likuma pantu rādītājs: 586.-623. lpp. — ISBN 978-9934-508-94-3 (brošēts).
UDK
347.91/.95(474.3)(094)
Kopkataloga Id: 001071141
Krimināllikums ; Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. — 18. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2021. gada 30. novembrim. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, [2021]. — 379 lpp. : tabulas ; 20 cm. — Jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 329.-379. lpp. — ISBN 978-9934-508-93-6 (brošēts).
UDK
343(474.3)(094)
Kopkataloga Id: 001072791
Liholaja, Valentija. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija : palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem / Valentija Liholaja ; recenzenti: Dr.iur. Jānis
Baumanis, Dr.iur. Jānis Rozenbergs ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022.
Otrā daļa. — 335 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [305.]-335. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-508-92-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : V. Liholaja turpina 2020. gadā iznākušajā tāda paša nosaukuma izdevumā
aizsākto tēmu — noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas izvērtēšana Latvijas tiesās izskatītajās
krimināllietās. Autore analizē noziedzīgus nodarījumus tautsaimniecībā, nodarījumus pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, pret satiksmes drošību, kā arī pret pārvaldības kārtību
un jurisdikciju. Autore izvērtē šādus noziedzīgos nodarījumus, jo pēdējos gados, iztiesājot tieši
šādus gadījumus, visvairāk konstatēti kļūdaini risinājumi.

UDK

343.3/.7

Kopkataloga Id: 001072375
Ščerbinskis, Valters. Latvijas tiesneši, 1990-2020 : Augstākās tiesas un apgabaltiesu tiesnešu biogrāfiskā vārdnīca / sastādītājs Dr.hist. Valters Ščerbinskis ;
redaktore Ilze Antēna ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; vāka foto: Andris Tone ;
Tiesu administrācija. — Rīga : Tiesu administrācija, 2021. — 127 lpp. : portreti ;
25 cm. — ISBN 978-9934-23-390-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Augstākās tiesas un apgabaltiesu tiesnešu biogrāfiskā vārdnīca sniedz sabiedrībai plašāku ieskatu par daudzām Latvijas tiesu varai piederīgām izcilām un talantīgām
personībām un viņu dzīves gājumu.

UDK

347.99(474.3)(092)(038)
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Izglītība

Kopkataloga Id: 001072072
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems / redaktore Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks,
Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. —
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
2021 (1). — 119 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Redaktori
arī: Aivars Kaupuzs, Antra Klavinska, Vladislavs Malahovskis, Ilga Prudnikova, Inta Rimsane, Marite Rozenfelde, Jelena Zascerinska u.c. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Žurnālā ievietoti RTA doktorantu, studentu, pētnieku un sadarbības partneru
pētījumi par esošo situāciju, problēmām izglītības jomā, kā arī sniegta informācija par īstenotajiem projektiem skolu izglītības jomā.

UDK

37(082)+37.011.33(082)+37.014.3(082)

Kopkataloga Id: 001072066
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Gunars
Strods, Liga Danilane, Antra Kļavinska, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021.
V [5.] daļa, COVID-19 ietekme uz izglītību. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā. Inovācijas valodu izglītībā = Volume V [5], COVID-19 Impact on
Education. Information Technologies in Education. Innovation in Language
Education. — 627 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi
angļu valodā.
UDK
37.018.43(062)+37.091.315.7(062)+81’243(062)
Kopkataloga Id: 001072031
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Karīna Laganovska, Aivars Kaupužs, Aina Strode, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021.
IV [4.] daļa, Mūžizglītība. Sabiedrības veselība un sports. Māksla un dizains,
dizaina izglītība = Volume IV [4], Lifelong Learning. Public Health and Sport.
Art and Design, Design Education. — 746 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
37(062)+61(062)+7(062)
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Kopkataloga Id: 001071969
Transformative Digital Learning: Emerging Cases and Considerations / edited
by Irēna Žogla ; reviewers: Zanda Rubene, Roland van Oostveen ; Rezekne Academy of Technologies. Research Institute for Regional Studies. — Rezekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. — 243 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Autori: Velta Ļubkina, Irēna Žogla, Svetlana Ušča, Olena Mykhailenko-Blayone, Olena Hrebeshkova, Olga Vindača. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
ISBN 978-9984-44-263-1 (brošēts).
UDK
37.091.315.7(474.3)+378(474.3)
Kopkataloga Id: 001066262
Vītoliņa, Ieva. E-iekļaušanas procesu un tehnoloģisko risinājumu pētījumi : promocijas darba kopsavilkums / Ieva Vītoliņa ; zinātniskais vadītājs Dr.phys. Atis
Kapenieks ; oficiālie recenzenti: Dr.paed. Sarma Cakula, Dr.comp. Māris Vītiņš,
Ph.D. Peter Francis Chatterton ; Rīgas Tehniskā Universitāte. E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte. Tālmācības studiju centrs. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : diagrammas, shēmas,
tabulas ; 821,21 KB. — Bibliogrāfija: 50.-59. lp. — ISBN 978-9934-22-697-7 (PDF).
UDK
37.091.3:004(043)
Kopkataloga Id: 001066286
Vītoliņa, Ieva. Research of the E-Inclusion Processes and Technological Solutions : summary of the doctoral thesis / Ieva Vītoliņa ; scientific supervisor
Dr.phys. Atis Kapenieks ; official reviewers: Dr.paed. Sarma Cakula, Dr.comp. Māris Vītiņš, PhD Peter Francis Chatterton ; Riga Technical University. Faculty of
E-Learning Technologies and Humanities. Distance Education Study Centre. —
Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : diagrammas, shēmas,
tabulas ; 804,41 KB. — Bibliogrāfija: 50.-59. lp. — ISBN 978-9934-22-698-4 (PDF).
UDK
37.091.3:004(043)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001073655
Rīgas Franču licejs 100 gados : 1921-2021 / tekstu autori: Signe Ābola, Jānis Būmanis, Evi Daga-Krūmiņa, Aija Kļaviņa un Inese Lāčauniece ; literārā redaktore
Antra Rēķe ; dizains: Andis Laizāns. — Rīga : Rīgas Franču licejs, 2021. — 366,
[2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23473‑6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Rīgas Franču liceja jubilejas izdevums. Licejs savu darbību uzsāka 1921. gada
1. septembrī un tā pirmais direktors bija francūzis Marsels Segrests, kas Francijas valdības uzdevumā bija atbraucis strādāt Latvijā. Jau no pirmās pastāvēšanas dienas liceju uzskatīja par
mācību iestādi, kurā iespējams iegūt teicamu izglītību, jo tajā valdīja radoša gaisotne, disciplīna,
prasīgums, skolotāju augsta profesionalitāte un atbildība. Kopā ar izciliem Latvijas skolotājiem
licejā vienmēr strādājuši arī vieslektori no Francijas.

UDK

373.54:7/9(474.362.2)(091)

Kopkataloga Id: 001072024
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Liga Danilane, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
II [2.] daļa, Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija = Volume II [2], School
Pedagogy. Preschool Pedagogy. — 828 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
373(062)+37(062)

11

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 2, 16.–31. janvāris

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 001072030
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Liga Danilane, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija = Volume III [3], Special
Pedagogy. Social Pedagogy. — 470 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
376(062)+37.013.42(062)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001071613
Album Lettonorum, 1870-1970 / sastādītāji, [ievada autori]: Ēriks Jēkabsons,
Arno Liepiņš ; noformējums: Liega Krūklīte ; Studentu korporācijas „Lettonia” Filistru Palīdzības Biedrība. — Rīga : Lettonia, 2021. — 558 lpp. : portreti ; 29 cm. —
Personu alfabētiskais rādītājs: 542.-555. lpp. — ISBN 978-9934-23-497-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Lettonia” ir viena no vecākajām latviešu studentu korporācijām, 2020. gadā
tā svinēja savu 150. dibināšanas gadadienu. Līdz šim ir izdoti vairāki korporācijas biedru biogrāfiju krājumi. Paplašinoties piekļuvei dažādiem informācijas avotiem, jaunajā izdevumā ir iekļautas
būtiski papildinātas biogrāfiskās ziņas par „Lettonia” pirmajiem 100 gadiem.

UDK

378.091.8(474.3)(092)+061.2:378(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001072017
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Gunars
Strods, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
I [1.] daļa, Augstākā izglītība = Volume I [1], Higher Education. — 809 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
378(062)

39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.
Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 001073609
Ozoliņa, Lidija. Mikus Skruzītis — nepiedodami aizmirstais / Lidija Ozoliņa ;
māksliniece Daiga Brinkmane. — Rīga : Laika grāmata, [2021]. — 166 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Izdevumā iekļauta faksimila „Sehļi, Kursemes augschgala sentschi” (1889) reprodukcija ar fraktūras burtiem un pārlikums
mūsdienu ortogrāfijā. — Bibliogrāfija: 162.-166. lpp. — ISBN 978-9934-511-87-5
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Mikus Skruzītis (biežāk zināms kā Skruzīšu Mikus) dzimis Neretas pagasta
„Stanānos”. Bijis latviešu etnogrāfs un folkloras pētnieks, viens no pirmajiem latviešu tautastērpu
pētniekiem, kā arī Latviešu literārās biedrības loceklis. M. Skruzīša darbs „Sēļi — Kurzemes augšgala senči” uzskatāms par vienu no pirmajiem latviešu tautības autora izdevumiem par Latvijas
vēsturi un etnogrāfiju un pirmais zinātniskais darbs, kurā apzināti pētīti Sēlijas latvieši.

UDK

39(474.3)(092)
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398 Folklora
Kopkataloga Id: 001073782
Ivans Vēršadēls : krievu tautas pasaka = Иван Быкович : русская народная
сказка / māksliniece Inita Zēriete ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš ;
Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots, [2021]. — 86,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Sāksim mācīties! : 5-10 gadu veciem bērniem =
Начнём учиться! : для детей от 5-10 лет). — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — Oriģinālnosaukums: Иван Быкович. — ISBN 978-9934-590-36-8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī krievu tautas pasaka ļaus izsekot trīs brāļu — spēkavīru bīstamajām gaitām, palīdzēs saprast un apgūt vai nu latviešu vai krievu valodu, un bērns varēs iegūt jaunus
draugus, kopā rotaļāties, sekmīgi uzsākt skolas gaitas.

UDK

398.21(=161.1)

Kopkataloga Id: 001073773
Kalniņa, Inta. No vecvectēvu gudrības klēts : sakāmvārdi, parunas, tautasdziesmas, anekdotes / sastādījusi Inta Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, [2021]. — 155 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN
978-9934-590-39-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti tematiski sagrupēti folkloras žanru izlases elementi. Tā
sadalīta 4 daļās, kur pirmā daļa veltīta cilvēka mūžam, otrā daļa cilvēka darbam un trešā — savstarpējām attiecībām — tautasdziesmās, sakāmvārdos un parunās. Ceturtā daļā ir latviešu tautas
anekdotes no senatnes līdz mūsdienām.

UDK

398.23(=174)+398.3(=174)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001071647
Brokāns, Eduards. On a class of systems arising in biomathematics : doctoral
thesis / Eduards Brokāns ; scientific supervisor Dr.habil.math. Felikss Sadirba
jevs ; Daugavpils University. Department of Physics and Mathematics. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 127 lpp. : diagrammas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 123.-127. lpp.
UDK
517.9(043)+57:519.876.5(043)+519.876.5(043)
Kopkataloga Id: 001071650
Brokāns, Eduards. Par sistēmu klasi, kas rodas biomatemātikā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) matemātikā
iegūšanai apakšnozarē „Diferenciālvienādojumi” = On a class of systems arising
in biomathematics : summary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral
degree of mathematics (Ph.D.), sub-branch „Differential equations” / Eduards
Brokāns ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.math. Andrejs Reinfelds, Dr.math. Sergejs Smirnovs, Dr.phys. and
math. Denys Ya. Khusainov ; Daugavpils Universitāte. Fizikas un matemātikas katedra. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 98 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-51. lpp. un 94.-98. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9984-14-941-7 (brošēts).
UDK
517.9(043)+57:519.876.5(043)+519.876.5(043)
Kopkataloga Id: 001066337
Marinaki, Maksims. Parameter Optimization and Pattern Recognition for Combustion and Reaction Kinetics Applications : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of mathematics, subfield of mathematical modelling /
Maksims Marinaki ; scientific supervisor Dr.math. Uldis Strautiņš ; reviewers:
Dr.habil. Raimondas Čeigis, Dr.math. Andrejs Koliškins, Ph.D. Oleg Iliev ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) ; ilustrācijas, tabulas ;
814,60 KB. — Bibliogrāfija: 62.-63. lp. — ISBN 978-9934-18-758-2 (PDF).
UDK
519.63(043)+544.452
Kopkataloga Id: 001066335
Marinaki, Maksims. Parametru optimizācija un paternu atpazīšana degšanas un
reakciju kinētikas modeļiem : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai matemātikā, apakšnozare: matemātiskā modelēšana / Maksims Marinaki ; zinātniskais vadītājs Dr.math. Uldis Strautiņš ; darba recenzenti: Dr.habil. Raimondas Čeigis, Dr.math. Andrejs Koliškins, Ph.D. Oleg Iliev ; Latvijas Universitāte.
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 839,81 KB. —
Bibliogrāfija: 63.-64. lp. — ISBN 978-9934-18-756-8 (PDF).
UDK
519.63(043)+544.452
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53 Fizika
Kopkataloga Id: 001072127
Brice, Inga. Čukstošās galerijas modas silīcija dioksīda mikrosfēras rezonatoru pielietojumi biosensoros un optisko frekvenču ķemmēs : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: lāzeru fizika un spektroskopija / Inga Brice ; zinātniskais vadītājs Dr.phys. Jānis Alnis ; darba recenzenti: Dr.phys. Artūrs Bundulis, Dr.phys. Gita Rēvalde, PhD. Jose Alfredo Alvarez
Chavez ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-59. lpp. — ISBN 978-9934-18-749-0 (brošēts).
UDK
535.417.2(043)
Kopkataloga Id: 001066341
Brice, Inga. Čukstošās galerijas modas silīcija dioksīda mikrosfēras rezonatoru pielietojumi biosensoros un optisko frekvenču ķemmēs : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: lāzeru fizika un spektroskopija / Inga Brice ; zinātniskais vadītājs Dr.phys. Jānis Alnis ; darba recenzenti: Dr.phys. Artūrs Bundulis, Dr.phys. Gita Rēvalde, PhD. Jose Alfredo Alvarez
Chavez ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 10,85 MB. — Bibliogrāfija: 56.-60. lp. — ISBN 978-9934-18-750-6 (PDF).
UDK
535.417.2(043)
Kopkataloga Id: 001073267
Brice, Inga. Whispering Gallery Mode Silica Microsphere Resonator Applications
for Biosensing and Optical Frequency Combs : doctoral dissertation submitted
for the degree of doctor of physics, subfield of laser physics and spectroscopy /
Inga Brice ; supervisor Dr.phys. Jānis Alnis ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : [izgatavojs nav zināms], 2021. — xvii,
149 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 101.-110. lp.
UDK
535.417.2(043)
Kopkataloga Id: 001072124
Brice, Inga. Whispering Gallery Mode Silica Microsphere Resonator Applications for Biosensing and Optical Frequency Combs : summary of doctoral thesis
submitted for the degree of doctor of physics, subfield of laser physics and spectroscopy / Inga Brice ; supervisor Dr.phys. Jānis Alnis ; reviewers: Dr.phys. Artūrs
Bundulis, Dr.phys. Gita Rēvalde, PhD. Jose Alfredo Alvarez Chavez ; University of
Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of
Latvia, 2021. — 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-59. lpp. —
ISBN 978-9934-18-747-6 (brošēts).
UDK
535.417.2(043)
Kopkataloga Id: 001066340
Brice, Inga. Whispering Gallery Mode Silica Microsphere Resonator Applications for Biosensing and Optical Frequency Combs : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of physics, subfield of laser physics and
spectroscopy / Inga Brice ; supervisor Dr.phys. Jānis Alnis ; reviewers: Dr.phys.
Artūrs Bundulis, Dr.phys. Gita Rēvalde, PhD. Jose Alfredo Alvarez Chavez ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
12,08 MB. — Bibliogrāfija: 56.-60. lp. — ISBN 978-9934-18-748-3 (PDF).
UDK
535.417.2(043)

15

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 2, 16.–31. janvāris

Kopkataloga Id: 001072112
Bušaite, Laima. Magneto-Optical Effects in Rubidium Vapor and Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond : doctoral dissertation submitted for the degree of
doctor of physics, subfield of laser physics and spectroscopy / Laima Bušaite ;
University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga :
[izgatavotājs nav zināms], 2021. — 119 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 103.-112. lp.
UDK
537.632(043)+544.163.3(043)
Kopkataloga Id: 001066331
Bušaite, Laima. Magneto-Optical Effects in Rubidium Vapor and Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond : summary of doctoral thesis submitted for the degree
of doctor of physics, subfield of laser physics and spectroscopy / Laima Bušaite ;
supervisor Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš ; reviewers: Dr.habil.phys. Andris Ozols,
Dr.phys. Andrejs Jarmola, Dr. Aram Papoyan ; University of Latvia. Faculty of
Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (68 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 39,04 MB. — Bibliogrāfija: 61.-68. lp. — ISBN 978-9934-18-742-1 (PDF).
UDK
537.632(043)+544.163.3(043)
Kopkataloga Id: 001072115
Bušaite, Laima. Magneto-Optical Effects in Rubidium Vapor and Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond : summary of doctoral thesis submitted for the degree
of doctor of physics, subfield of laser physics and spectroscopy / Laima Bušaite ;
supervisor Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš ; reviewers: Dr.habil.phys. Andris Ozols,
Dr.phys. Andrejs Jarmola, Dr. Aram Papoyan ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2021. — 67 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-67. lpp. — ISBN 978-9934-18741‑4 (brošēts).
UDK
537.632(043)+544.163.3(043)
Kopkataloga Id: 001066291
Bušaite, Laima. Magneto-optiskie efekti rubīdija tvaikos un slāpekļa-vakances
centros dimanta kristālā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: lāzeru fizika un spektroskopija / Laima Bušaite ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš ; recenzenti: Dr.habil.phys. Andris
Ozols, Dr.phys. Andrejs Jarmola, Dr. Aram Papoyan ; Latvijas Universitāte. Fizikas,
matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (69 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 39,04 MB. — Bibliogrāfija:
62.-69. lp. — ISBN 978-9934-18-740-7 (PDF).
UDK
537.632(043)+544.163.3(043)
Kopkataloga Id: 001072116
Bušaite, Laima. Magneto-optiskie efekti rubīdija tvaikos un slāpekļa-vakances
centros dimanta kristālā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: lāzeru fizika un spektroskopija / Laima Bušaite ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš ; recenzenti: Dr.habil.phys. Andris
Ozols, Dr.phys. Andrejs Jarmola, Dr. Aram Papoyan ; Latvijas Universitāte. Fizikas,
matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. —
68 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-68. lpp. — ISBN 9789934-18-739-1 (brošēts).
UDK
537.632(043)+544.163.3(043)
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Kopkataloga Id: 001065828
Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. Zinātniskā konference (37 :
2021 : Rīga, Latvija). 37. zinātniskā konference : veltīta LU Pusvadītāju Fizikas
problēmu laboratorijas 60 gadu jubilejai, 2021. gada 23.-25. februāris : tēzes =
Abstracts of the 37th Scientific Conference, February 23-25, 2021 / atbildīgais redaktors Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. — Rīga : LU Cietvielu fizikas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp.,
PDF) ; 1,24 MB. — Rādītājs: 63.-65. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK
539.2(062)+537.311.322(062)+544.6(062)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 001071645
Grāvele, Evita. Homotermo (Soricidae, Cricetidae, Muridae) un poikilotermo
(Bufonidae, Ranidae) dzīvnieku helmintofaunas īpašības Latvijā : promocijas
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā
iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Evita Grāvele ; darba zinātniskais vadītājs
Dr.biol. Muza Kirjušina ; zinātniskais konsultants Dr.biol. Mihails Pupiņš ; darba recenzenti: Dr.biol. Arvīds Barševskis, Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.habil.
biol. Ewa Dzika ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts = Homeothermic (Soricidae, Cricetidae, Muridae) and Poikylothermic (Bufonidae, Ranidae) Animals Helmintofauna Characteristics in Latvia : summary of
the doctoral thesis in biology for the scientific degree (Ph.D.), (branch: ecology) /
Evita Grāvele ; supervisor Dr.biol. Muza Kirjušina ; scientific adviser Dr.biol. Mihails Pupins ; opponents: Dr.biol. Arvīds Barševskis, Dr.habil.med. Ludmila Vīk
sna, Dr.habil.biol. Ewa Dzika ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and
Technology. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 83 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 76.-81. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN
978-9984-14-937-0 (brošēts).
UDK
576.89(474.3)(043)+595.1(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001071643
Grāvele, Evita. Homotermo (Soricidae, Cricetidae, Muridae) un poikilotermo
dzīvnieku (Bufonidae, Ranidae) helmintofaunas īpašības Latvijā : promocijas
darbs zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Evita Grāvele ; darba zinātniskais vadītājs Dr.biol. Muza Kirjušina ; zinātniskais konsultants Dr.biol. Mihails Pupiņš ; darba recenzenti: Dr.biol. Arvīds
Barševskis, Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.habil.biol. Ewa Dzika ; Daugavpils
Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 159, [20] lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 124.-158. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
576.89(474.3)(043)+595.1(474.3)(043)
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59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 001071652
Kecko, Sanita. Trade-Offs between Growth, Immunity, Food Quality and Microbiome Symbionts in the Larvae of the Greater Wax Moth (Galleria mellonella) =
Kompromisi starp vaska kožu (Galleria mellonella) kāpuru augšanu, imūnsistēmas darbības efektivitāti, barības kvalitāti un mikrobioma simbiontiem : doctoral
thesis submitted for the degree of doctor (PhD) in biology (subfield: ecology) /
Sanita Kecko ; scientific supervisor Dr.biol. Indriķis Krams ; opponents: PhD Toomas Esperk, PhD Toomas Tammaru, PhD Maksims Balalaikins ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and Biotechnology. — Daugavpils : [izgatavotājs
nav zināms], 2021. — 65 lpp., 39 nenumurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas ;
30 cm. — Promocijas darbs izstrādāts kā tematiski vienota publikāciju kopa. —
Bibliogrāfija: 58.-65. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, saistītās publikācijas
angļu valodā.
UDK
595.784.2:591.53(043)+579.26(043)
Kopkataloga Id: 001071654
Kecko, Sanita. Trade-Offs Between Growth, Immunity, Food Quality and Microbiome Symbionts in the Larvae of the Greater Wax Moth (Galleria mellonella) :
summary of the doctoral thesis submitted for the degree of doctor (PhD) in biology (subfield: ecology) = Kompromisi starp vaska kožu (Galleria mellonella)
kāpuru augšanu, imūnsistēmas darbības efektivitāti, barības kvalitāti un mikrobioma simbiontiem : promocijas darba kopsavilkums, bioloģijas nozare, ekoloģijas apakšnozare / Sanita Kecko ; scientific supervisor Dr.biol. Indriķis Krams ; opponents: PhD Toomas Esperk, PhD Toomas Tammaru, PhD Maksims Balalaikins ;
Daugavpils University. Institute of Life Sciences and Biotechnology. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-79. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9984-14-939-4 (brošēts).
UDK
595.784.2:591.53(043)+579.26(043)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001063261
Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2021. gadā : rakstu krājums /
redaktori: Gatis Ikaunieks, Gunta Krūmiņa, Aiga Švede un Karola Panke ; LU
FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa. — Rīga : LU FMOF Optometrijas
un redzes zinātnes nodaļa, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (83 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,42 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934-23-512-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un
tās sadarbības partneru aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri 2021. gadā. Pētījumi ir
saistīti ar redzes zinātni un klīnisko optometriju.

UDK

612.843.7(082)

Kopkataloga Id: 001073650
Poga, Laima. Izziņas ceļš. Juris Matisons / Laima Poga ; vāka dizains: Rojs Dauburs ; redaktore Rita Cimdiņa ; pēcvārds: Juris Matisons. — Rīga : RaKa, [2021]. —
222, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — 1. vāka foto: Linda Ratuta ;
4. vāka foto: Romāns Alhimionoks. — Bibliogrāfija: 207.-220. lpp. — ISBN 9789984-46-435-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata veltīta profesoram un ķirurgam Jurim Matisonam. Viņš ir viens no
ārstiem, kas Latvijā ieviesis un attīstījis endoprotezēšanu un devis lielu ieguldījumu traumatoloģijas un ortopēdijas nozarē. Grāmatā ietverta biogrāfija, viņa būtiskākās atziņas par karjeras
veidošanu, atainoti profesora panākumi, atzinības un apbalvojumi. Savas domas izteikuši arī
profesora kolēģi un pacienti. Pielikumā atrodamas ziņas par profesora dalību konferencēs un
bibliogrāfija.

UDK

617(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001071627
Rubika, Anna. Cilvēka sociālekonomiskais stāvoklis, imūnā funkcija un tās morfoloģiskie un fizioloģiskie marķieri jauniem vīriešiem un sievietēm : promocijas
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā
iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Anna Rubika ; zinātniskais vadītājs Dr.biol.
Indriķis Krams ; recenzenti: Ph.D. Peeter Hõrak, Dr.biol. Inese Kokina, Dr.med.
Laila Meja ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts.
Dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas laboratorija = Socioeconomic Position, Immune Function, and Its Morphological and Physiological Markers in Young Men
and Women : summary of the doctoral thesis for the scientific degree, doctor of
science (Ph.D.) in biology (branch: ecology) / Anna Rubika ; supervisor Dr.biol.
Indrikis Krams ; opponents: PhD Peeter Hõrak, Dr.med. Laila Meja, Dr.biol. Inese
Kokina ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and Technologies. Laboratory of Animal Ecology and Evolution. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2021. — 87, [1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Resursā kļūdaini uzrādīts recenzentes uzvārds Laila Meja, pareizi jābūt Laila Meija. — Bibliogrāfija:
73.-[88.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-14-938-7 (brošēts).
UDK
61:316(043)+616-058(043)

19

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 2, 16.–31. janvāris

Kopkataloga Id: 001071624
Rubika, Anna. Socioeconomic Position, Immune Function, and Its Morphological
and Physiological Markers in Young Men and Women : doctoral thesis submitted
for the scientific degree doctor of science (Ph.D.) in biology (branch: ecology) /
Anna Rubika ; scientific supervisor Dr.biol. Indrikis Krams ; opponents: PhD Peeter Hõrak, Dr.med. Laila Meja, Dr.biol. Inese Kokina ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and Biotechnology. Laboratory of Animal Ecology and Evolution. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 66 lp., 30 nenumurētas
lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs ir zinātnisko
publikāciju apkopojums. — Resursā kļūdaini uzrādīts recenzentes uzvārds Laila
Meja, pareizi jābūt Laila Meija. — Bibliogrāfija: 48.-65. lp. un publikāciju beigās.
UDK
61:316(043)+616-058(043)
Kopkataloga Id: 001072133
Rubins, Silvestrs. Atopiskais dermatīts — Latvijas klīniskās rekomendācijas /
Silvestrs Rubins, Ilona Hartmane, Ingmārs Mikažāns, Andris Rubins, Sanita Žīgure. — Rīga : Latvijas Dermatovenerologu asociācija, 2021. — 39 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Līdzautori: Ilze Jākobsone, Nora Valdmane, Anna
Romānova, Mārcis Šepte, Kristīne Bērziņa. — Bibliogrāfija: 37.-39. lpp. — ISBN
978-9934-23-428-6 (brošēts) ; ISBN 9789934234293 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Atopiskais dermatīts ir viena no izplatītākajām ādas slimībām. Laikus sākot
ādas pareizu kopšanu un atopiskā dermatīta ārstēšanu, slimības izpausmes iespējams būtiski
mazināt. Grāmata veidota ar mērķi palīdzēt ārstiem atpazīt, diagnosticēt un veiksmīgi ārstēt dermatītu.

UDK

616.5-002

625 Sauszemes transporta civilās inženierbūves.
Dzelzceļa mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves
Kopkataloga Id: 001071438
Ar labiem ceļabiedriem neviens ceļš nav par garu / sastādītāja Anna Kononova ;
literārā redaktore Baiba Īvāne ; foto: Renārs Koris, Edgars Pohevičs ; mākslinieks
Krišs Salmanis ; ilustrācijas: Māris Subačs ; tulkotājs Jānis Frišvalds. — [Rīga] :
Latvijas Valsts ceļi, [2021]. — 94, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8807-1-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jo cilvēks vairāk pārvietojas, jo būtiskāka ir vide un ainava, kuru izbaudīt.
Labās lietas, kas visam piešķir noskaņu — reljefs, ceļa šaurība, līkumi, pakalni, koku alejas, kas
savijas kopā ar debesīm un peldošiem mākoņiem. Grāmatas fotomirkļos tverts daudz lielu un
mazu ceļu un gleznainu ainavu, baudāmu jebkurā gadalaikā.

UDK

625.7/.8(474.3)(084.12)+77-04(474.3)(084.12)

630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 001071934
Zeme un valsts : almanahs / teksts: Māris Liopa un Pauls Rēvelis ; [ievads un
pēcvārds]: Vija Beinerte. — Rīga : Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju
konfederācija, 2021.
2018/2021. — 159 lpp. : portreti ; 26 cm. — Intervijas un sarunas ar: Jāni Eglīti,
Jāni Dombravu, Modri Fokerotu, Jāni Baumani, Mārtiņu Gaigalu, Vari Sīpolu,
Lindu Dombrovsku, Mārtiņu Barkānu, Andri Ramoliņu, Daini Kreicbergu un
Jāni Grasbergu, Raivi Dzintaru, Uldi Biķi, Lauri Arāju, Jurģi Jansonu, Linardu
Siseni, Gintu Kukaini, Imantu Lancmani, Miķeli Taukaču, Valdi Kalnu, Jāni
Vitenbergu, Gati Megni, Māri Liopu, Rudīti Martišausku, Uģi Bergmani, Jāni
Švirkstu, Didzi Šmitu, Uldi Ameriku, Kasparu Ādamu, Agri Smelteri, Henriku
Somu, Gundaru Kalvi. — ISBN 978-9934-23-515-3 (brošēts).
UDK
630(474.3)(059)
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636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana
Kopkataloga Id: 001071407
Meistere, Ilze. Mammū-ū, gribu sunīti! / Ilze Meistere ; māksliniece un dizaina
autore Gundega Muzikante ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9280-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Gandrīz katrā ģimenē ir atskanējis klasiskais: „Lūdzu, lūdzu, mammīt (tēti),
es gribu sunīti (kaķīti, zivtiņu…)!” Ja arī jūs esat pārdomās par to, vai ir īstais laiks, vai vispār
vēlaties iegādāties dzīvnieciņu un vai jūsu mājoklis un ikdienas paradumi ir piemēroti tik svarīgam solim, šī būs īstā grāmata, kas palīdzēs tikt skaidrībā. Ja jūsu mājās mīļdzīvnieks jau ir,
šī koši, asprātīgi un mīļi ilustrētā grāmata lieliski izklaidēs un ļaus pārliecināties, ka esat rūpīgi
saimnieki savam mīlulim.

UDK

636.76.083(035)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001071064
Medova, Jana. Mīlestība virtuvē : omulīgi kā mājās, gardi kā restorānā = Любовь
на кухне : уютно как дома, вкусно как в ресторане / Jana Medova ; fotogrāfi:
Māris Kiseļovs, Karina Aster ; tulkotājas: Liene Vilnīte, Aļona Asafova. — [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2021]. — 254, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Teksts
paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8982-8-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autore ir Latvijā pazīstama dzīvesstila blogere. Janai ir sava formula, kā ātri
no vienkāršiem produktiem uzburt gardus ēdienus. Viņa saka: „Man šķiet, ka jebkurš cilvēks virtuvē izdzīvo visas psiholoģiskās aizsardzības fāzes. Noliegums: „Nē, es negribu atkal gatavot!”
Dusmas: „Kāpēc atkal es?! Kāpēc tikai man jādomā, kas mums būs vakariņās?” Kaulēšanās: „Tā,
varbūt pasūtam gatavu ēdienu? Bet negribas lieki tērēt naudu… Vai varbūt vakariņās ēdīsim brokastu pārslas? Nē, pēc stundas visi atkal būs izsalkuši…” Depresija: „Man vienalga, ko gatavot.
Ēdiet, ko gribat.” Pieņemšana: „Nu ko, bez manis…”.

UDK

641.55(083.12)

Kopkataloga Id: 001071061
Sanders, Edgars. Augu valsts ēdieni / Edgars Sanders ; fotogrāfe Kristina Sisejeva ; redaktore Zane Tilaka. — [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2021]. — 223,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-8982-9-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī ir grāmata, kas atver durvis uz plašo augu valsts ēdienu pasauli — krāsainu, interesantu, dažādu un radošu. Pieredzējušais pavārs un kulinārijas entuziasts Edgars
Sanders ir apkopojis pārbaudītas un novērtētas receptes vienā grāmatā, kur atradīsi gan vieglas
uzkodas un sātīgus pamatēdienus, gan kārdinošus desertus un viegli pagatavojamas piedevas
dažādām maltītēm. Autors izvēlējies grāmatā iekļaut ēdienus, kurus būs pa spēkam pagatavot
ikvienam, turklāt sastāvdaļas ir plaši pieejamas.

UDK

66

641.564(083.12)

Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001072758
Zāle, Jānis. Betons: normatīvi, veidi, ražošana un betonēšanas darbu tehnoloģija praktiķiem / Jānis Zāle, Jegors Golubevs, Aldis Latvietis, Genādijs Šahmenko,
Rolands Cepurītis ; redaktors Rolands Cepurītis. — Pirmais izdevums. — Rīga :
Latvijas Betona savienība, 2021. — 82 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-500-9 (brošēts).
UDK
666.97(035)+691.32(035)+693.5(035)
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Ēteriskās eļļas. Parfimērija. Kosmētika

Kopkataloga Id: 001066086
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža. Starptautiskā zinātniskā konferen
ce (4 : 2021 : Rīga, Latvija). Illness or Welness. When „I” is replaced by „WE” :
4. starptautiskā zinātniskā konference, 2021 : konferences tēžu krājums / priekšvārds: Inguna Kaļķe ; Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža. — [Rīga] : Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 11,7 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-468-2 (PDF).
UDK
665.58(062)+687.55(062)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 001067080
Seņkāns, Uģis. Development and Evaluation of Hybrid FBG Sensors and
WDM‑PON Fiber Optical Systems : summary of the doctoral thesis / Uģis
Seņkāns ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Sandis Spolītis, Dr.sc.ing. Vjačeslavs
Bobrovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Aleksandrs Ipatovs, Dr.sc.ing. Xiaodan
Pang, Dr.habil.sc.ing. Manfreds Šneps-Šneppe ; Riga Technical University. Faculty of Electronics and Telecommunications. Institute of Telecommunications. —
Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 1,51 MB. — Bibliogrāfija: 37.-39. lp. — ISBN 978-9934-22-700-4 (PDF).
UDK
681.586.5:681.7.068(043)+621.391.6:681.7.068(043)
Kopkataloga Id: 001067077
Seņkāns, Uģis. Hibrīdo FBG sensoru un WDM-PON šķiedru optisko sistēmu izstrāde un novērtējums : promocijas darba kopsavilkums / Uģis Seņkāns ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Sandis Spolītis, Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs ; oficiālie
recenzenti: Dr.sc.ing. Aleksandrs Ipatovs, Dr.sc.ing. Xiaodan Pang, Dr.habil.sc.ing.
Manfreds Šneps-Šneppe ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 4,69 MB. — Bibliogrāfija: 38.-40. lp. — ISBN 978-9934-22-699-1 (PDF).
UDK
681.586.5:681.7.068(043)+621.391.6:681.7.068(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001071414
Bērziņš, Artūrs. Tēla dialektika = Dialectics of the Image / Artūrs Bērziņš, teksts,
ilustrācijas, vāka dizains ; redaktore, tulkotāja angļu valodā Ieva Melgalve. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 230, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Ziņas
par autoru: 228.-[229.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-99340-9837-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Artūra Bērziņa mākslas grāmatu ievada pārskats par autora biogrāfiju un
uzskatiem. Mākslinieka tēlu pasaule fascinē ar estētiku, kuras saknes meklējamas gan antīkajā mākslā, gan neoromantiskajā tradīcijā. Grāmatā apskatāmie darbi atklāj A. Bērziņa daiļrades
plašo spektru — sākot ar ironiskiem iedomātu produktu dizainiem un beidzot ar izcilās britu
ekstrēmā metāla grupas „Cradle of Filth” albumu vāciņiem, japāņu šibari stilā sasietām tautumeitām un bezgalvainu Nīki, kurai spārnu vietā ir ausis. Grāmata ir ne vien augstas kvalitātes attēlu
apkopojums, bet arī mākslinieka daiļrades principu secīgs izklāsts.

UDK

7.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 001072220
Ģērmane, Agnija. Tautas tēlotājmākslas studija Umbra / teksts: Agnija Ģērmane ; foto: Inese Kalniņa. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība,
[2021]. — 35 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934566-20-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Glezniecības studija „Umbra” dibināta 1961. gadā kā Tramvaju un trolejbusu pārvaldes Kultūras nama studija. Studijas radošajā darbā akcents tika likts uz kompozīcijas
skaidrību, krāsu laukumu attiecībām un koloristiku. Kopš 2019. gada „Umbras” vadītāja ir gleznotāja Agnija Ģērmane, turpinot ilgajā studijas pastāvēšanas laikā iedibinātās labās tradīcijas un
veidojot jaunas.

UDK

7:061(474.362.2)(091)

Kopkataloga Id: 001071816
Magones (2021 : Rīga, Latvija). Magones : muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs”
izstādes katalogs = Poppies : catalogue for the exhibition at the museum „Riga
Art Nouveau Centre” / teksts: Agrita Tipāne ; tulkotāja Inta Liepiņa ; foto: Gvido
Kajons, Silvija Lipska ; dizains: Gatis Buravcovs. — Rīga : Rīgas Jūgendstila centrs,
[2021]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-566-21-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Magones tēls ar smalkām, izliektām formām, līganu kātu un izteiksmīgu ziedu jūgendstila perioda lietišķās mākslas priekšmetos reprezentē jūgendstila vizuālo identitāti.
Izstādes mērķis ir parādīt daudzveidīgo magones atveidojumu dažāda materiāla priekšmetos un
mākslas darbos. Magones tēls pārstāv ne tikai spilgtu vizualitāti, magone kā opiātu grupas augs
saistīta ar sapņu un zemapziņas pasauli, kam 19./20. gs. mijā pievērsās dzejnieki un mākslinieki.

UDK

7.043(083.824)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001071965
Apinis, Uldis. Ogre : vasarnīcu stāsti / Uldis Apinis, Ilze Mekša, Zigmārs Jauja, Pēteris Zilberts ; dizaina veidotāja Signe Kraukle. — [Ogre] : Ogres Attīstības Biedrība, [2021]. — 111 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 16×24 cm. — Resurss
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-23-482-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : „Skaistais Ogres kūrorts, bērnu paradīze, gaisa un ziedu kūrorts, labākā veseļošanās vieta Latvijā, kūrortu pērle Rīgas tuvumā” — tik jūsmīgi vārdi starpkaru Latvijā veltīti
Ogrei. Jau 19.-20. gadsimta mijā pilsētas centra pakalnos izveidojās vasarnīcu rajons, bet lielākā
daļa ēku gāja bojā Pirmā pasaules kara laikā. Izdevumā aplūkota Ogres pilsētas un vasarnīcu
apbūves vēsturiskā attīstība Jaunogrē, Ogrē un Pārogrē.

UDK

728.61(474.361)(091)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001069369
Biennāle „Marīna” (3 : 2021 : Jūrmala, Latvija). 3. starptautiskā glezniecības
konkursizstāde „Marīna 2021” = 3rd International painting competition-exhibition „Marīna 2021” / izstādes kuratore un kataloga sastādītāja Guna Kalnača ; tulkojums angļu valodā: Katrīna Āboltiņa, Klāvs Kalnačs ; latviešu valodas redaktore
Līvija Baumane-Andrejevska ; angļu valodas redaktors Klāvs Kalnačs ; dizains:
Inta Sarkane ; [ievads]: Raimonds Kalējs. — Jūrmala : Jūrmalas pilsētas muzejs,
2021.
Es un jūra : izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā, 2021. gada 9. jūlijs—29. augusts =
Me and the Sea : exhibition at the Jūrmala City Museum, July 9—August 29,
2021. — 159 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8484-8-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Biennāles „Marīna 2021” tēma „Es un jūra” iezīmē mūsu katra personīgās attiecības ar jūru. Jau kopš sendienām jūras varenība, stihiskais spēks un noslēpumainā zemūdens
pasaule bijusi pie jūras dzīvojošo tautu mītu pamatā. Arī latviešu mīti vēsta, ka pasauli Dievs un
Velns radījuši, izmantojot jūras dzelmes dūņas. Lai kāda būtu mītu izcelsme, tie liecina par cilvēku un jūras ciešo mijiedarbību. Šodien visi cenšas meklēt atbildes uz jautājumiem: kādas ir katra
no mums attiecības ar dabu, ar jūru un vai tās ir saudzējošas un uz nākotni vērstas?

UDK

75.047(4)(083.824)

Kopkataloga Id: 001072228
Ģērmanis, Juris. Juris Ģērmanis. Mana pasaule / teksts: Anda Treija ; foto: Pēteris Rūcis. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, [2021]. —
50 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-441-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Jura Ģērmaņa glezniecības pamatā ir latviešu tradicionālā skola, kā uzver
viņš pats — V. Purvīša skola. Mākslinieka daiļradē dominē divas tēmas — portrets un Latvijas
ainava. Viņa ainavās apskatāma visa Latvija — Liepājas pagalmi un jahtas, Varakļānu priedes,
Kandavas tilts, Daugava, ainaviski dabas objekti — dīķīši, pļavas, zilganie vītoli un krāšņi ziedoši
ziedi, Pārdaugava — ainavas no Mārupītes, Dzegužkalna un Nordeķu parka.

UDK

75.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 001071982
Paurs, Vladislavs. Akvarelists Vladislavs Paurs / atbildīgā par izdevumu, priekšvārda autore Diāna Apele ; dizainere Zaiga Protizāne ; literārā redaktore Vita
Ansone ; tulkotājas: Sandra Ūdre (latgaliešu valodā), Izolde Aņiskoviča (angļu
valodā). — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2021]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, portreti ; 22×25 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu
un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-44-252-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : V. Paurs — izcils akvareļglezniecības pārstāvis, pedagogs un padomdevējs
saviem studentiem — bijis vienkāršs un ļoti sirsnīgs cilvēks, tā par viņu ir izteikušies ģimenes
locekļi, draugi un kolēģi. V. Paura gleznās ir jūtama emocionālā dabas uztvere, piesātinātā krāsa,
sintēze un latgaliskums.

UDK

75.071.1(474.3)(084)
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77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 001071558
Rīgas Fotogrāfijas biennāle (2021 : Rīga, Latvija). Rīgas Fotogrāfijas biennāle — NEXT 2021 = Riga Photography Biennial — NEXT 2021 / redaktore Evita Goze ; dizains: Līga Spunde ; tulkotāji: Liāna Ivete Beņķe, Liene Linde, Ieva
Raudsepa. — Rīga : Rīgas Fotogrāfijas biennāle, 2021. — 106 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Tekstu autori: Jörg Colberg, Aiga Dzalbe, Evita Goze, Zane Onckule, Auguste Petre, Tīna Pētersone, Antra Priede, Šelda Puķīte, Agnese Pundiņa, Ieva
Raudsepa, Anete Skuja. — Kuratori: Inga Brūvere, Evita Goze, Auguste Petre, Tīna
Pētersone, Antra Priede, Agnese Pundiņa, Astrīda Riņķe, Anete Skuja. — Teksts
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8832-2-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Fotogrāfijas biennāles „NEXT 2021” izdevums aplūko digitālās vides ietekmi
uz laikmetīgo fotogrāfiju un sniedz padziļinātu ieskatu biennāles notikumos. Rīgas fotogrāfijas
biennāle ir starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls, kas skata fotogrāfiju kā vienu no vizuālās
mākslas medijiem, par prioritāti izvirzot Latvijas, Baltijas un Eiropas reģionu. Jau ierasts, ka
biennāļu starpgada programma NEXT uzmanību pievērš jaunajiem māksliniekiem un kuratoriem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā.

UDK

77.079(474.3)(083.824)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001070294
Putniņa, Edīte. Bērnība „Knīpās un Knauķos” / sastādītāja, tekstu autore Edīte
Putniņa ; dizains: Estere Betija Grāvere ; redaktore Elita Priedīte. — Rīga : Fonds
„Inteliģence”, 2021. — 688 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — ISBN
978-9934-23-499-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata veidota, lai plašākai sabiedrībai atstātu apliecinājumu par bērnu
vokālo studiju „Knīpas un Knauķi” 50 gadu garumā, par tās devumu Latvijas kultūrtelpā, par pedagogiem un viņu īpašo attieksmi pret mazajiem dziedātājiem. „Knīpas un Knauķi” vienmēr ir
spējuši, spēj un spēs kalpot arī kā domu biedru enerģijas apmaiņas un uzlādes avots. Grāmata
ved ceļojumā cauri gada 12 mēnešiem, aplūkojot tradicionālas un noturīgas koncertu tradīcijas,
un, protams, ik pa laikam ļaujot notikt kādam neparastam piedzīvojumam.

UDK

78:061(474.3)(091)+78.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 001072401
Хакель, Нелли. Времена, времена… композитора Нелли Хакель / Нелли
Хакель ; редакторы: Нелли Хакель, Александр Хакель ; дизайн: Александр
Хакель. — Латвия : [Нелли Хакель], 2021.
Часть II [2], Путь творчества: вокальные конкурсы „Новые горизонты”. — 371 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Полное собрание
музыкальных произведений композитора Нелли Хакель ; 19-й том). —
ISBN 978-9934-23-308-1 (iesiets).
UDK
78.092(474.362.2)(091)
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791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 001070653
Brūvere, Ilona. Sniegu ēst nedrīkst : Leimaņu dzimtas stāsts / Ilona Brūvere ;
atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā un zinātniskā redaktore Evita
Mamaja ; Induļa Martinsona vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 262,
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-29-002-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir personisks piecu Leimaņu dzimtas pārstāvju — Baibas Indriksones, Aivara, Guntas, Gusta un Elzas Leimaņu — stāsts par viņu pašu, kā arī vīra, tēva un vectēva,
ievērojamā kinorežisora Aleksandra Leimaņa dzīvi un darbu. Dzimta, kuras pārstāvji radījuši
skatītājiem nozīmīgas un iemīļotas filmas, teātra un baleta izrādes un lomas, atklāti dalās domās
par darbu, laiku, kurā dzīvojuši, un savstarpējām attiecībām. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām no izrādēm, kinofilmām un arī dzimtas arhīva.

UDK

791.633-051(474.3)+792.071.2.028(474.3)+
+792.027.5.071.2(474.3)+792.82.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 001072711
Freibergs, Viktors. Viktora otrā grāmata / Viktors Freibergs ; mākslinieks Aleksandrs Busse ; fotogrāfe Agnese Zeltiņa ; redaktore Kristīne Matīsa ; [pēcvārds]:
Dita Rietuma. — [Rīga] : Biedrība Ekrāns, 2021. — 176 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
17×24 cm. — (Kino Rakstu bibliotēka). — Ziņas par autoru: 167.-168. lpp. — Filmogrāfija: 169.-176. lpp. — ISBN 978-9934-23-526-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Viktors Freibergs ienes savu skatījumu uz kino kā mākslu, uz filmām kā neierobežotu un neaptveramu nozīmju un iedvesmas lauku. Grāmatas žanru var raksturot kā esejisku
tekstu, bet grāmatas beigās pievienots visu tekstā pieminēto filmu alfabētisks apkopojums, ļaujot
lasītājam izmantot šo filmu izlasi kā ceļvedi, bagātinot savu pieredzi un iepazīstot pasaules kino
klasiku.

UDK

791.23+791.072.3(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001072948
Bāliņa, Gunta. Artūrs Ēķis : dzīves šūpoles / Gunta Bāliņa, Tamāra Ēķe ; māksliniece Ieva Upmace ; teksta redaktore Jana Bērziņa ; krievu valodas tulks: Gunta Bāliņa. — Rīga : Latvijas Baleta un Dejas ģilde, [2021]. — 256 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu. — Bibliogrāfija: 255.-256. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta tulkota no krievu valodas. — ISBN 978-9934-8405-2-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata tapusi kā baletdejotājas un horeogrāfes Tamāras Ēķes veltījums vīram un dzīves draugam Artūram Ēķim. Šajā grāmatā nebūs Artūra Ēķa kolēģu, skolnieku un draugu atmiņas. Te būs lasāmas Tamāras atmiņas par Artūra dzīves lidojumiem, kritieniem, priekiem
un kopā nodzīvotajiem gadiem teju pusgadsimta garumā. Te būs rodamas paša Artūra pārdomas,
raksti, vēstules, publikācijas, redzējums par deju, politiku, kolēģiem, ģimeni, mīlestību un savu
dzīvi, kuru viņš tēlaini salīdzinājis ar lidojumu šūpolēs.

UDK

792.82.071.2(474.3)
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001071823
Liepiņš, Jānis. Apaļās bumbas ēnā : 20 gadu cīņas Latvijas meistartituļa dēļ /
Jānis Liepiņš, sastādījums un priekšvārds ; Aija Pastare, mākslinieciskais noformējums. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2021]. — 189, [1] lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portrets ; 29 cm. — ISBN 978-9934-596-21-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors manuskriptu, interviju un reportāžu apkopojumu mēģinājis sakārtot
pēc iespējas hronoloģiskā secībā. J. Liepiņš iepazīstina lasītājus ar Latvijas futbola vēsturi. Latvijas valsts pašos izveides pirmsākumos iedzīvotāji sekoja futbolam, it sevišķi šī Latvijas sporta
galvenajam varonim — Liepājas klubam „Olimpija”. Grāmatā hronoloģiski attēloti notikumi līdz
1940.-1941. gadam.

UDK

796.332(474.321.2)(091)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001069975
Valsts izglītības satura centrs. Latviešu valoda 1.-9. klasei skolēniem ar dzirdes
traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Sandra
Jarāne, Rita Nazarova un Justīne Smuļkēviča ; Valsts izglītības satura centrs. —
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (263 lp.,
PDF) : tabulas ; 2,21 MB. — Mācību priekšmeta programmas parauga izstrādē
piedalījās Inamora Zaiceva. — ISBN 978-9934-24-049-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās
izglītības programmu paraugiem” (2019) plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus. Programma ir veidota, lai īstenotu speciālās izglītības programmu skolēniem ar dzirdes traucējumiem,
ņemot vērā atbilstoši organizētu mācību procesu. Uzmanība ir jāvelta skolēnu komunikatīvo
prasmju attīstīšanai un spējai apzināti lietot valodu dažādās saziņas situācijās.

UDK

811.174(474.3)(073)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001073627
Bakena, Elizabete. Pusmūža sievietes atriebība : romāns / Elizabete Bakena ; no
angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 413, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Revenge of the Middle-Aged Woman. — ISBN 978-9934-25-041-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Rozai Loidai ir itin viss, ko var vēlēties sieviete: veiksmīga karjera, divi burvīgi bērni un lielisks vīrs, ar kuru laulībā pavadīti divdesmit pieci gadi. Viņai nekad neienāktu
prātā, ka šī laime var pazust vienā dienā. Vīrs paziņo, ka ir iemīlējies citā, savukārt darba devējs
nolēmis viņas vietu piedāvāt kolēģei. Roza saprot, ka tikai viņas ziņā ir izvēlēties, vai uztvert tās
kā beigas vai arī jaunu sākumu…

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 001072187
Heriots, Džeimss. Ja vien viņi prastu runāt / Džeimss Heriots ; no angļu valodas
tulkojusi Helma Lapiņa ; vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Marika
Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 270, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: If Only They Could Talk. — ISBN 978-9934-0-9331-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Dž. Heriots ieguvis veterinārārsta kvalifikāciju un šajā profesijā nostrādāja
visu mūžu. Rakstniecībai viņš nopietni pievērsās tikai piecdesmit gadu vecumā, un viņa darbos
spilgti atklājas asprātīga un aizrautīga stāstnieka talants, kā arī liela mīlestība pret aprūpējamiem dzīvniekiem un cieņa pret strādīgajiem lauku cilvēkiem. Grāmatā Dž. Heriots aprakstījis
savu pirmo gadu sarežģītajā, bet ļoti aizraujošajā veterinārārsta darbā 20. gadsimta 30. gados.

UDK

821.111-312.6
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Kopkataloga Id: 001071420
Hokinsa, Paula. Meitene vilcienā : romāns / Paula Hokinsa ; no angļu valodas
tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Marika Taube. — 3. izdevums. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. — 332, [3] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes trilleris). — Oriģinālnosaukums: The Girl on the Train. — ISBN 978-9934-0-6801-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Reičela katru rītu brauc ar vilcienu uz Londonu. Viņa zina, ka tas ikreiz apstāsies pie sarkanā signāla vietā, no kuras paveras skats uz tuvējo māju dārziem. Sievietei pat
šķiet, ka viņa pazīst kādas mājas iedzīvotājus. Šī laulātā pāra dzīve liekas tik saskanīga. Ak, kaut
pati Reičela varētu būt tik laimīga! Un tad viņa ierauga kaut ko satriecošu. Tikai īsu brīdi, pirms
vilciens atkal dodas tālāk. Tagad viss ir mainījies, un Reičelai rodas iespēja iesaistīties to cilvēku
dzīvē, kurus līdz šim viņa bija redzējusi tikai no tālienes. Nu viņa varēs pierādīt, ka nav tikai garāmbraucoša meitene vilcienā…

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001071378
Meils, Pīters. Joprojām Provansa / Pīters Meils ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 205, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Toujours Provence. —
ISBN 978-9934-0-9749-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lai arī nedaudz izgāzies vietējo acīs, Pīters Meils nav metis plinti krūmos
un aizvien cenšas iekļauties provansiešu nesteidzīgajā dzīves ritmā. Bet zvans no Londonas ar
lūgumu atrast trifeles ieved Meilu šaubīgos lauku ceļos, dārzā atrastas senlaicīgas zelta monētas
izvēršas slepenā dārgumu meklēšanā tumsas aizsegā, meža ugunsgrēki liek piedzīvot izbailēm
pilnu vasaru un autors pat uziet retu pērli — vīru, kurš māca krupjiem dziedāt marseljēzu. Ikdienas gaitas Provansā sagādā ne mazums piedzīvojumu, un Pīters Meils tiem ļaujas.

UDK

821.111-94+821.111-992

Kopkataloga Id: 001072358
Pārksa, Adele. Melu karuselis : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2022]. —
475 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Lies. Lies. Lies. — ISBN 978-9934-25040‑8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Deizijas un Saimona laulība ir ideāla. Viņiem ir burvīga meitiņa, kuras dzimšana bijusi gadiem ilgi gaidīts brīnums. Tas nekas, ka Saimons šad tad mēdz iedzert. Deizija pie
tā ir pieradusi. Viņa zina, ka vīrs šādi atbrīvojas no spriedzes. Tomēr kāda nakts reiz izvēršas
traģēdijā… Viņu mazā, laimīgā ģimene vairs nekad nebūs tāda kā iepriekš.

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001071384
Scheffler, Axel. Pīps un Pūzija / Aksels Šeflers ; [teksts]: Nosy Crow ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021].
Sapņu skrejritenis. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — (Pīps un
Pūzija / Aksels Šeflers). — Oriģinālnosaukums: Pip and Posy. Super scooter. — ISBN 978-9934-0-9466-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pūzijai ļoti gribas pabraukāt ar Pīpa lielisko skrejriteni. Viņa to paķer un rullē
projām. Protams, viss nenorit gludi, un viņai jāmeklē Pīpa palīdzība. Šī grāmatiņa vēsta par to, kā
būt labam draugam un iemācīties lūgt piedošanu.

UDK

821.111-93-32
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821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001071361
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].
Trāpīts!. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grega dienasgrāmata / Džefs
Kinnijs ; 16). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Big shot. — ISBN
978-9934-0-9856-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Gregs un sports nekādi nesader kopā. Pēc neveiksmīga starta Sporta dienā
Gregs nolemj beigt savu sportista karjeru. Tomēr mamma neatlaidīgi mudina dēlu pamēģināt vēl,
tāpēc viņš negribīgi piesakās uz pārbaudījumiem basketbolā. Gluži negaidīti Gregs iegūst vietu
vienā no pilsētas komandām un kopā ar jaunajiem biedriem sāk sezonu. Kādā spēlē izšķirošā
brīdī bumba nonāk tieši Grega rokās. Vai viņš spēs trāpīt grozā vai arī palaidīs savu slavas mirkli
garām?

UDK

821.111(73)-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001072179
Keplers, Lārss. Trušu mednieks : kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru
valodas tulkojusi Ieva Pudure ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 543, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes
detektīvu klubs). — Izmeklē Jona Linna. „Trušu mednieks” ir sērijas sestā grāmata. — Oriģinālnosaukums: Kaninjägaren. — ISBN 978-9934-0-9695-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bijušais kriminālkomisārs Jona Linna gandrīz divus gadus ir pavadījis
Kumlas slēgta tipa cietumā, kad tiek aizvests uz slepenu tikšanos. Policijai ir nepieciešama viņa
palīdzība, lai atmaskotu slepkavu. Notikumu epicentrā nonāk arī šefpavārs Rekss Millers. Viņš
bija apņēmies pavadīt laiku kopā ar dēlu Semiju, taču iecerētā atpūta izvēršas par skarbu izdzīvošanas cīņu. Jonam Linnam un Drošības policijas komisārei Sāgai Bauerei nākas slepus apvienot
spēkus, lai apturētu noslēpumaino Trušu mednieku, pirms ir par vēlu.

UDK

821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 001070667
Nurebeka, Elizabete. Otra puse : psiholoģiskās spriedzes romāns / Elizabete
Nurebeka ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 303 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Nadia. — ISBN 978-9934-29-007-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Viņa bija Saulstariņš. Nu kļuvusi par monstru. Lindai bija viss. Bērnībā viņa
uzstājās kopā ar pasaulslaveno māti, vēlāk apprecējās ar pazīstamu mākslinieku, taču līdz ar mātes slimību plaisas radās arī laulībā. Un nu Linda ir notiesāta par slepkavību. Tam, ka viņa nav
vainīga, netic itin neviens. Vienīgais veids, kā izdzīvot, ir samierināties. Taču kādu dienu viss sagriežas kājām gaisā, un Linda vēlas noskaidrot, kas īsti notika…

UDK

821.113.6-31

821.14 Grieķu literatūra
Kopkataloga Id: 001071072
Hērns, Lafkadio. Puika, kas zīmēja kaķus : pēc japāņu pasakas motīviem / Lafkadio Hērns ; ilustrācijas: Anita Kreituse ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ;
redaktore Olita Rause. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 44, [7] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Tulkots no: Hearn, Lafcadio. Japanese Fairy Tales: The Boy who
Draw Cats. 1898. — ISBN 978-9984-23-884-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kādā Japānas lauku ciematā dzīvoja nabadzīgs, taču ļoti krietns zemnieks
ar gādīgu un iejūtīgu sievu. Viņiem bija septiņi dēli, no kuriem jaunākais ik mīļu brīdi nodevās
zīmēšanai. Viņš zīmēja vienmēr un visur, turklāt tikai un vienīgi kaķus. „Puika, kas zīmēja kaķus”
ir grāmata, kurā vizuālais tēls mijiedarbojas ar pasakas tekstu un ilustrācijas kļūst par patstāvīgu
grāmatas slāni un veido jaunu dimensiju, tādējādi rosinot lasītāja fantāziju un dodot viņam iespējas personīgai interpretācijai.

UDK

821.14’06-93-32
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Kopkataloga Id: 001071066
Hearn, Lafcadio. The Boy who Drew Cats : based on Japanese fairytale / Lafcadio Hearn ; illustrations by Anita Kreituse. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. —
44, [7] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-9984-23-885-2 (iesiets).
UDK
821.14’06-93-32

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001071642
Ņikitina, Olesja. Irīnas un Leonīda Tjuhtajevu pasaku „Zoki un Bada” un „Zoku un
Badas skola” mākslinieciskā pasaule : promocijas darba kopsavilkums zinātnes
doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē (cittautu literatūras vēstures apakšnozarē) = The Artistic World of Irina and Leonid
Tyukhtyaev’s Fairy Tales „Zoks and Bada” and „School of Zoks and Bada” : summary of obtaining the doctoral degree (PhD) in the branch of linguistics and literary science (subbranch of the history of foreign literature) = Художественный
мир сказок Ирины и Леонида Тюхтаевых „Зоки и Бада” и „Школа Зоков и
Бады” : автореферат на соискание научной степени доктора (Ph.D.) в области языкознания и литературоведения (специальность: история зарубежной литературы) / Olesja Ņikitina ; darba zinātniskā vadītāja Dr.philol. Anna
Stankeviča ; oficiālie recenzenti: Dr.philol. Ilona Motejunaite, Dr.philol. Ludmila
Sproģe, Dr.philol. Elīna Vasiļjeva ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 77 lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. —
ISBN 978-9984-14-943-1 (brošēts).
UDK
821.161.1-93.09(043)+821.161.1(092)(043)
Kopkataloga Id: 001071640
Ņikitina, Olesja. Художественный мир сказок Ирины и Леонида Тюхтяевых
„Зоки и Бада” и „Школа Зоков и Бады” : promocijas darbs zinātnes doktora
grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē (cittautu literatūras
vēstures apakšnozarē) / Olesja Ņikitina ; zinātniskā vadītāja Dr.philol. Anna
Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms],
2021. — 175 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 149.-165. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
821.161.1-93.09(043)+821.161.1(092)(043)
Kopkataloga Id: 001071610
Величенко, Елена. Мой любимый волк-ангел : истинная любовь творит
чудеса : рассказ / Елена Величенко ; художник Алла Робертус. — [Rīga] :
[Jeļena Veļičenko], [2021]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23535-1 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-32(474.3)+821.161.1-343(474.3)
Kopkataloga Id: 001071516
Панкова, Альбина. Жизненные тропы : стихи / Альбина Панкова. — Рига :
[Albina Pankova], 2021. — 88 lpp. : portrets ; 16 cm. — ISBN 978-9934-23-382-1
(iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)
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Kopkataloga Id: 001073475
Скуратова, Елена. Рижские съедобные сказки / Елена Скуратова ; māksliniece Jekaterina Ternikova ; redaktore Margita Krasnā ; grāmatas vāka un dizaina
autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 71, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Nosaukums latviešu valodā: Rīgas ēdampasakas. — ISBN 978-9934-09554-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai tu zini, kāda ir Rīga? Liela un skaļa. Sena un svarīga. Skaista un aizraujoša.
Bet vai Rīga var būt arī garda? Nāc — iepazīsti pilsētu kopā ar „Rīgas ēdampasaku” varoņiem!
Pavizinies ar zirgu tramvaju un nogaršo miega putru, satiec Lielo Kristapu un pamielojies ar konfekšu zupu. Izdibini Doma pagrabu noslēpumus, kopā ar rūķiem ķeries pie Ziemassvētku egles
rotāšanas un baudi tikko no krāsns izceltus speķa pīrādziņus.

UDK

821.161.1-343(474.3)

821.163.6 Slovēņu literatūra
Kopkataloga Id: 001072625
Mēderndorfers, Vinko. Sirds plaukstā : romāns / Vinko Mēderndorfers ; tulkojums no slovēņu valodas: Māra Gredzena ; literārā redaktore Velga Polinska ;
grāmatas dizains: Anna Aizsilniece ; vāka ilustrācija: Lote Vilma. — Rīga : Aminori, [2021]. — 157, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Kit na plaži. — ISBN
978-9934-612-07-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Slovēņu rakstnieka Vinko Mēderndorfera romāns jauniešiem stāsta par meiteni, vārdā Nika, kas kopā ar ģimeni pārcēlusies uz jaunu dzīvesvietu un uzsākusi mācības astotajā klasē jaunā skolā. Patiesībā gan galveno varoni sauc Nikolaja, bet tas ir noslēpums. Un tas
nav vienīgais noslēpums, ko Nika cītīgi sargā no saviem klasesbiedriem. Nikas dzīvē ir kāds, kas,
viņasprāt, pavisam noteikti nedrīkst iepazīties ar viņas jaunajiem draugiem.

UDK

821.163.6-93-31

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 001070310
Brazjūns, Vlads. Atmiņas pārliešana : dzejas izlase / Vlads Brazjūns ; no lietuviešu valodas atdzejojuši: Indra Brūvere-Daruliene, Pēters Brūveris, Jānis Elsbergs,
Emija Grigorjeva, Daiga Lapāne, Knuts Skujenieks ; sastādītājs, priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; pēcvārds: Nauris Puntulis ; redaktori: Ingmāra Balode, Jānis Elsbergs ; dizains: Aleksejs Muraško. — Rīga : Latvijas Rakstnieku savienība,
[2021]. — 142 lpp. ; 25 cm. — (Jaunā klasika. Baltijas Asamblejas balvas laureātu
darbi). — Oriģinālnosaukums: Atminties perpylimas. — ISBN 978-9934-88206‑7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sērija „Jaunā klasika” tiek izdota ar mērķi iepazīstināt lasītājus ar tiem Lietuvas un Igaunijas autoru literārajiem darbiem, kuri saņēmuši Baltijas valstu augstāko apbalvojumu literatūrā, bet latviešu valodā līdz šim nav izdoti. Brazjūna dzejai raksturīgs plašs valodas
slāņu izmantojums (ieskaitot apvidvārdus), jēdzieniska daudzbalsība, vēsturisku un ģeogrāfisku
reāliju iekausējums asociatīvā izteiksmē. Dzejas izlase no lasītāja pieprasa sevišķu iedziļināšanos, jo teksta dziļākie slāņi, iespējams, neatklāsies ar pirmo lasījuma reizi.

UDK

821.172-1

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001071311
Anševica, Ina. Ilgu zirgi : dzeja / Ina Anševica ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. —
[Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 131, [5] lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — ISBN
978-9934-28-009-2 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001072381
Baltmane, Marija. Atspulgi / Marija Baltmane. — [Ilūkstes novads] : [Marija
Baltmane], [2021]. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm.

A n o t ā c i j a : M. Baltmanes dzeja ir dzīva, tēlaina, kas uzrunā ik lasītāju un klausītāju, atklājot cilvēkā garīgās vērtības. Dzejniece aicina strādāt, domāt un mīlēt, un novēl, lai ziedi sēj
cerību un spēku šo laiku izturēt un nesalūzt. Grāmata tapusi sadarbībā ar dēlu Jāni Baltmani
(fotogrāfijas).

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001071204
Daudz laimes, Latvija! : dzejas izlase / teksta apstrāde: Ina Anševica, Gunita Barščauska, Dace Junemane. — [Varakļānu novads] : Domu Pērles, 2021. — 292 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-72-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mūsu tēvu zeme — Latvija — jau izsenis ir apdzejota un apdziedāta. Gaiša,
tīra un skaista dzeja par māmuļu Latviju palīdz atgūt dzīvesprieku un vēlmi turpināt iesākto.
Nav būtiski vai atrodamies svešumā vai esam Latvijā no dzimšanas mūsu zeme skaistā, ko varam
dēvēt par mājām ir tikai viena.

UDK

821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001073749
Dreika, Dagnija. Aizugune : dzejas krājums / Dagnija Dreika ; redaktore Māra
Englante ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, 2021. —
142, [1] lpp. : notis, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9984-41-135-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dagnijas Dreikas tēma ir ūdeņi. Šajā grāmatā, kas pilna mīlestības, ir daudz
uguns. Uguns šeit nav tikai kaislība, bet gan liela mēroga mīlestība plašākā plānā. Aizugune ir
glābiņš, patvērums tajā. Grāmatā izmantotas Imanta Pauras dziesmas ar notīm un autores tekstu.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001073730
Dreika, Dagnija. Zelts un asinis : romāns / Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, 2021. — 196, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9984-41-136-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šis romāns ir par sekām, kādas piedzīvo dažādi indivīdi, saskaroties ar naudu, viegliem un negodīgiem tās pelnīšanas veidiem, un neiztur šo pārbaudījumu. Protams, netrūkst arī mīlestības, kas pēkšņi uznirst jebkur, parādās pat tad, kad vairs nepastāv — kā atgādinājums vai brīdinājums, ka par visu ir jāmaksā, reizēm ar visdārgāko. Par zeltu jānorēķinās ar
asinīm, par mīlestību dažkārt tāpat.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001071825
Dzeisla, Marija. vysta smierts : dzeislinīks / Marija Dzeisla ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; fotogrāfe Elēna Helfrehta ; dizainere Ilze Kalnbērziņa-Prā. — [Rīga] : Valodu
māja, [2021]. — 1 mape (6 burtnīcas un vārdnīca) : ilustrācijas ; 21×15×1 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Par latgaliešu rakstu
valodas kārtību rūpējās Dr.philol. Lidija Leikuma. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8611-8-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tas ir Marijas Dzeislas pirmais dzejoļu krājums. „Vysta smierts” ir vārdu spēle, kas nozīmē gan „vistas nāve”, gan „visa tā nāve”. Dzeja ir latgaliski, bet mērķauditorija ir cilvēki
visā Latvijā. Ar Dzeislas īpatnējo un aktuālo dzeju viegli var identificēties visi. Šis ir svarīgs moments laikā, kad mēs runājam par latvisko identitāti. Joprojām latgaliešu rakstu valoda ir aiz tāda
neredzamības plīvura. Krājumā valda pandēmijas pārņemts mūslaiks, kurā dzejas cilvēks dodas
uz senču mājām un izvērtē gan šodienu, gan pagātni.

UDK
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Kopkataloga Id: 001073663
Gončare, Marija. Pieskārieni : dzeja / Marija Gončare ; Zanes Neimanes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Autorizdevums : Laika grāmata, 2021. — 173,
[2] lpp. : portrets ; 20 cm. — ISBN 978-9934-511-91-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dzīves laikā bieži stāvam krustcelēs, un no mūsu izvēles veidojas nākotnes
notikumi. Autores redzējums, vērojums un pārdomas par piedzīvoto varbūt kādam liks aizdomāties par dzīves vērtībām.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001071451
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”. minimismi. Imants Ziedonis / sastādītājs: Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” ; ievads: Žanete Grende ; sakārtotājs, pēcvārda autors
Osvalds Zebris ; māksliniece Evelīna Aurēlija Ozola. — Rīga : Imanta Ziedoņa
fonds „Viegli”, [2021].
II [2.] izlase. — 193, [5] lpp. : ilustrācijas ; 12 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8638-9-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Minimismi ir viens no Imanta Ziedoņa turpināšanās veidiem — nevis tikai
pieminēšanā, pārpublicējumos un tulkojumos, bet arī jaunās formās, kas atvasināmas no Ziedoņa daudzveidīgā, bagātīgā literārā mantojuma. Mazā, kabatas izmēra grāmatiņa tērpta zilos
vākos ar liepziediem, kuri simbolizē mīļumu, siltumu un cerību. Grāmatas lapaspuses papildina
jaunās mākslinieces Evelīnas Aurēlijas Ozolas ilustrācijas, kas radītas lasot un iedvesmojoties no
Ziedoņa tekstiem.

UDK

821.174-84

Kopkataloga Id: 001073478
Jēruma, Inga. Ugunsdzēsēju balle : romāns / Inga Jēruma ; Natālijas Kugajevskas
vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 223,
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9840-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tas ir romāns par lielu mīlestību, un autore saka: „Man jautāja — vai tā ir
tava autobiogrāfija? Nē, nekādā gadījumā! Dzīvē esmu divreiz stājusies sievas kārtā, bet neviens
no maniem vīriem nav bijis blonds un vārdā Haris. Vai tas tā arī ir palicis nepiepildīts sapnis?
Diemžēl. Bet tādēļ jo romantiskāks un skaistāks. Gluži kā Skārletai Ešlijs. Ja kas šai grāmatā ir
autentisks, tad visvairāk — jūtas. Mīlestība. Gan piedzīvotā, iegūtā, pazaudētā. Gan izsapņotā”.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001073529
Johansons, Andrejs. Esejas : 1953-1962 / Andrejs Johansons ; sastādītājs un
priekšvārda autors: Pāvils Johansons ; redaktors un pēcvārda autors: Raimonds
Ķirķis ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Neputns, [2022]. — 292 lpp. ;
22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [271.]-285. lpp. — ISBN 9789934-601-33-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Neputna” eseju sēriju papildina latviešu kultūrvēsturnieka un zinātnieka
Andreja Johansona eseju krājums. Johansona eseju izlase viņa dēla Pāvila Johansona sastādījumā
ievada autora 100. jubilejas gadu. Izlasē iekļautas esejas, kas sarakstītas laika posmā no 1953. līdz
1962. gadam un izdotas piecās eseju grāmatās.

UDK

821.174-4

Kopkataloga Id: 001071310
Lauva-Salnāja, Ance. Dvēseles karuselis : dzeja / Ance Lauva-Salnāja ; Andras
Lauvas-Salnājas ilustrācijas. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 141,
[5] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-993428-008-5 (brošēts).
UDK
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Kopkataloga Id: 001073480
Lazdovska, Žanete. Neatskaties : stāsts / Žanete Landovska ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalninska vāka ilustrācija ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 111, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-09789-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bruno un Vilis varētu mierīgi turpināt vienmuļo dzīvi bērnu namā, bet apstākļu sakritība raisa zēnos aizdomas par kādu tumšu noslēpumu. Tas noglabāts pamestā mājā,
kura, izrādās, nemaz nav tik neapdzīvota, kā šķiet. Liktenis nolēmis pārbaudīt abu draugu drosmi
un atjautību. Kā jau zinātkāriem puikām viņiem gribas mesties piedzīvojumos, bet, ja vien iepriekš varētu zināt, ko tas maksās… Tas ir stāsts par patiesu draudzību, bīstamiem atklājumiem
un nervus kutinošām dēkām.

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001072786
Lukaševičs, Valentins. Casnāgu maizeitis : esejis / Valentins Lukaševičs ; redaktore Ilze Sperga ; muokslinīciskais nūformiejums: Zane Vucena. — [Rīga] : Cymuss, 2021. — 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16×20 cm. — Teksts latgaliešu rakstu
valodā. — ISBN 978-9934-8470-4-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas 39 autora esejas, kas iepriekš publicētas drukātajā periodikā un elektroniskajos medijos. Lukaševičs ir bijis ikmēneša feļetonists laikrakstā „Latvijas
Avīze” (2004-2008) un latgaliski rakstījis pārdomas par saviem novērojumiem, tā laika aktualitātēm un pārdzīvojumiem, nonācis pie plašākām atziņām par sabiedrībā valdošajām tendencēm
un likumsakarībām, tostarp arī par latgaliešu valodu un literatūru.

UDK

821.174’282-4

Kopkataloga Id: 001073413
Ozola, Daila. Klik — klik! / Daila Ozola ; ilustrējusi Agate Lielpētere ; redaktore
Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 41 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9857-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī jaukā grāmatiņa ir reizē izklaidējoša un izzinoša. Tās autore Daila Ozola un
māksliniece Agate Lielpētere aicina uzmanīgāk paraudzīties apkārt, saskatīt un atpazīt putnus,
kas arī ziemā dzīvo mums līdzās. Vai tu zini, kurš ir Latvijas mazākais putniņš?

UDK

821.174-93-3

Kopkataloga Id: 001071604
Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra (2021 : Rīga, Latvija). Starptautiskā konference „Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra” : programma un
tēžu krājums : otrā diena, 4.12.2021. / sastādītāji un redaktori: Jānis Ozoliņš un
Ivars Šteinbergs ; dizainers Aleksejs Muraško = International conference „Regīna Ezera & Eastern European literature” : programme & abstracts : day one,
3.12.2021. / compilers and editors: Jānis Ozoliņš un Ivars Šteinbergs ; design:
Aleksejs Muraško. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2021. —
23 lpp., xvi lpp. ; 21 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, dalīta paginācija. — ISBN
978-9984-893-57-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Regīna Ezera ir pazīstama kā viena no izcilākajām latviešu prozaiķēm. Viņas darbi ir tulkoti un publicēti ārvalstīs, tāpēc viņas literāro mantojumu nepieciešams skatīt ne
vien lokālo, bet arī starptautisko literāro procesu kontekstā. Tāpēc uz LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkoto konferenci aicināti ne vien latviešu,
bet arī ārvalstu pētnieki, tādējādi izceļot kopsakarības, kas veidojas starp Baltijas un Austrumeiropas valstu literatūrām, priekšplānā izvirzot rakstnieces sievietes, kas pieteikušas sevi literatūrā laika posmā no 1940. gada līdz mūsdienām.

UDK
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Kopkataloga Id: 001072212
Storptautyskuo latgalistikys konfereņce (5 : 2012 : Rīga, Latvija). Mikeļa Bukša montuojums : Mikeļa Bukša symtgadei : 5. storptautyskuo latgalistikys konfereņce, Reiga, 2012. goda 5.-6. oktobris / redakcejis kolegeja: Aleksejs Andronovs,
Lideja Leikuma, Nikole Naua, Ilga Šuplinska ; vuoku zeimiejs Māris Justs ; [prīkšvuords]: Lidija Leikuma ; Latvejis Universitate, A. Mickeviča universitate Poznaņā, Rēzeknis Augstškola, Sanktpīterburgys Vaļsts Universitate. — Rēzekne : Rēzeknis Augstškola : Latvejis Universitate, 2021. — 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 21 cm. — (Latgalistikys kongresu materiali / Via Latgalica (Humanitāro zinātņu žurnāls) = Proceedings of the Congress on Latgalistics / Via
Latgalica (Journal of Humanities), ISSN 1691-5569 ; V [5]). — M. Bukša grāmatu
un rakstu rādītājs: 141.-253. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Jaunuokais „Latgalistikys kongresu materialu” laidīņs ir veļteits Mikeļa Bukša (1912-1977) symtgadei 2012. godā. Rokstu kruojuma apjūmeiguokuo i vierteiguokuo daļa ir Lidejis Leikumys i Aldonys Volkovys sastateitais M. Bukša bibliografiskais ruodeituojs, kū veidoj
1125 vīneibys ar poša M. Bukša gruomotom i rokstim, 636 vīneibys ar publikacejom par jū. Kruojumā skaitomi ari interesanti pietejumi latgalistikā.

UDK

821.174’282.09(062)+398(474.38)(062)

Kopkataloga Id: 001071208
Ščeglova, Antra. Hroniskās bēdas jeb mammas dienasgrāmata / Antra Ščeglova. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 74 lpp. : ilustrācija ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-28-016-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Var iemācīties sadzīvot ar zaudējumu, justies priecīgi, novērtēt to, kas ir, bet
sāpes jau nekur nepazūd. Autores pieredze stāsts, kā atgriezties dzīvē pēc bērna nāves.

UDK

821.174-1+821.174-94

Kopkataloga Id: 001072269
Šekava, Milija. Pielikums Milijas Šekavas dzejoļu izlasei „Pie mums Amatā” / sastādītāja un priekšvārda autore Ingrīda Lāce. — [Cēsis] : [Ingrīda Lāce], [2021]. —
47 lpp. ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopoti visi tie Milijas Šekavas dzejoļi, kas neietilpa izlasē „Pie
mums — Amatā”. Pielikumā vairāk veltījuma dzejoļu un plaši, gari notikumu apraksti pantos.
Tajos ir patiess laika raksturojums, jo raksta nevis vērotāja no malas, bet tieši visu notikumu vidū
esošs cilvēks. Padomju laikam drosmīgi raksta, ar spēcīgu ironijas un kritikas devu.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001071930
Tālers, Guntis. Garās nakts Mēness : romāns / Guntis Tālers ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 239, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ;
2022/1 (271)). — Ziņas par autoru: uz 2. vāka. — ISBN 978-9934-29-016-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Nīgri parādu piedzinēji, ne sevišķi veiksmīgi darba meklējumi, slepens izsekotājs un pat kolumbiešu mafija — tie ir šķēršļi, ar kuriem sastopas Lana un Mundis, cenšoties
sakārtot savas pa greiziem ceļiem aizskrējušās dzīves. Vai abiem pietiks paļāvības vienam uz otru
un tīras veiksmes, lai tas, kas aizsācies kā divu ne sevišķi veiksmīgu trīsdesmitgadnieku draudzība, pārtaptu mīlestībā?

UDK

821.174-312.4
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Kopkataloga Id: 001072203
Ūdris, Jānis. Meierovics. Trīs Annas : biogrāfisks romāns / Jānis Ūdris ; Vitas
Lēnertes vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. — Atkārtots, paplašināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 294, [10] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
22 cm. — Vāka noformējumam izmantots J. Rieksta fotoattēls. — Bibliogrāfija:
[292.] lpp. un personu rādītājs: [284.]-291. lpp. — ISBN 978-9934-0-9895-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : J. Ūdris grāmatā stāsta par Latvijas ārlietu ministra, diplomāta Zigfrīda Annas Meierovica mīlestību uz māti, sievu, bērniem un arī mīļāko. Bet pāri visam — mīlestību uz
Latviju. Šī ir grāmata arī par viņa likteni. Pirmais izdevums iznāca 2007. gadā ar nosaukumu
„Zigfrīda Meierovica trīs Annas”.

UDK

821.174-94+327(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001072645
Vilsons, Ēriks. Pulkveža rudens : dzejuļi / Ēriks Vilsons ; literārais redaktors
Kārlis Vērdiņš ; dizainers Modris Brasliņš ; Reiņa Pelles Karlsona zīmējumi. —
Rīga : Aminori, 2021. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Resurss sagatavots ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-612-05-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dzejuļi — tā aktieris Ēriks Vilsons dēvē savas dzejas rindas. Dzeju viņš raksta
jau sen un ar dažādiem nikiem publicējis to tīmeklī. Daļa no rakstītā apkopota krājumā „Pulkveža
rudens”. Dzejā E. Vilsons atspoguļo sava liriskā varoņa identitātes meklējumus. Vēro, it kā no
malas, un pasmaida gan par savām attiecībām ar mīļoto sievieti un pasauli ap sevi, gan Dievu,
sabiedrību, saviem nepiepildītajiem sapņiem.

UDK

821.174-1

821.521 Japāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001071373
Murakami, Haruki. Vienskaitļa pirmā persona : stāsti / Haruki Murakami ; no
japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. — 239, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 一人称単
数. — ISBN 978-9934-0-9812-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Visi krājumā iekļautie stāsti tiek vēstīti vienskaitļa pirmajā personā — tik
raksturīgi Murakami klasiskajam rokrakstam. Jaunības atmiņas, meditēšana par mūziku, dedzīga
jūsma par beisbolu, sapnim līdzīgi scenāriji un izdomāti džeza albumi — šie stāsti pārkāpj mūsu
prāta un ārējās pasaules robežas. Brīžiem stāstītājs var būt un var nebūt pats Murakami. Vai šīs
ir atmiņas vai izdomājums? Tas jālemj lasītājam…

UDK

821.521-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001073473
Ārčere, Mendija. 5 minūtes / sarakstījusi Mendija Ārčere ; ilustrējusi Gabija
Mērfija ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
Vakara pasaciņa. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 5 Minute Bedtime Tales. — ISBN 978-9934-09531-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā tevi gaida daudz brīnumainu piedzīvojumu kopā ar vakara pasaciņu varoņiem — pūķīšiem, kam nenāk miegs, tīģerīti, kas pazaudējusi balsi, pelīti Magonīti un
citiem. Sešas košas ilustrētas brīnumpasakas uzbur omulīgu vakara noskaņu.

UDK
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Kopkataloga Id: 001073472
Beikere, Lora. 5 minūtes / sarakstījusi Lora Beikere ; ilustrējusi Andželika Skudamora ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
Pasaciņa. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 5 Minute Magical Tales. — ISBN 978-9934-0-9533-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā tevi gaida brīnumaina mākoņu pasaule, milzīgi milži, pūķi, kam
prāts nesas uz blēņām un daudz fantastisku notikumu. Sešas koši ilustrētas brīnumpasakas uzbur omulīgu vakara noskaņu.

UDK

82-93-343

Kopkataloga Id: 001073471
Džoisa, Melānija. 5 minūtes / pārstāstījusi Melānija Džoisa ; ilustrējusi Valērija
Isa ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. Brīnumpasaciņa. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 5 Minute Fairy Tales. — ISBN
978-9934-0-9532-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā trīs attapīgi sivēntiņi, Pelnrušķīte, Džeks un daudzi citi labi pazīstami pasaku tēli piedzīvos ne vienu vien aizraujošu mirkli. Sešas koši ilustrētas brīnumpasakas uzbur omulīgu vakara noskaņu.

UDK
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001071426
Barons, Krišjānis. A Description of Our Homeland / Krišjānis Barons and other
Latvians ; compiler, introduction: Rūta Šmite ; translator Andra Damberga ; editor Filips Jānis Birzulis ; illustrations: Ieva Krūmiņa ; [foreword]: Žanete Grende ;
Museum of poet Imants Ziedonis. — Riga : Imants Ziedonis foundation „Viegli”,
2021. — 462 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes (dažas salocītas), 1 salocīta atsevišķa lp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm + pielikums (1 salocīta lp.
karte). — Izdevumā iekļauta pirmizdevuma faksimila „Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsumâ saņemti” (1859) reprodukcija vecajā
ortogrāfijā ar fraktūras burtiem un tulkojums angļu valodā. — Bibliogrāfija: 261.262. lpp. un zemsvītras piezīmēs, vietvārdu rādītājs: 245.-260. lpp. — Tulkots no
latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Mūsu tēvzemes aprakstīšana. — ISBN
978-9934-8638-7-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Godinot UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļautā „Dainu skapja” autoru Krišjāni Baronu, viņa un citu latviešu sarakstītā ģeogrāfijas grāmata
„Mūsu tēvzemes aprakstīšana” izdota angļu valodā. Šī publikācija ir viena no pirmajām ģeogrāfijas grāmatām Baltijas reģionā. Izdevums angļu valodā veidots, lai starptautiskajai sabiedrībai
vēstītu par Latvijas ceļu uz valstisko neatkarību 19. gadsimtā. Ziedoņa muzeja komanda atlasījusi
mūsdienu pētniekus, kuri papildinājuši izdevumu ar aktuālo par mūsdienām un skaidrojumus
par K. Barona un citu jaunlatviešu rakstīto.

UDK

913(474.3)(082)

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture
Kopkataloga Id: 001071617
Latvijas valsts simtgade : pašu radīts un radāms stāsts / Inga Bika, Selga Laizāne, Ilze Tormane-Kļaviņa, Aija Tūna, Lelde Kristiāna Vozņesenska ; redaktore
Jolanta Treile ; dizains: Ervīns Elliņš ; Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades birojs. — Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija,
[2021]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8863-5-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā „Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts” informatīvi
piesātinātā, vizuāli bagātā un emocionāli uzrunājošā veidā izstāstīts stāsts par Latvijas valsts
simtgades programmas norisi Latvijā un pasaulē, aptverot piecu gadu ciklu no 2017. līdz 2021. gadam. Izdevumā iekļauta informācija par Latvijas valsts simtgades svinību idejas tapšanu, organizatorisko struktūru un koncepciju, kā arī apskatīti programmas atslēgas notikumi un iniciatīvas
un izceltas simtgades svinību ietvaros radītās paliekošās vērtības.

UDK

930.85(474.3)

Kopkataloga Id: 001066662
Latvijas valsts simtgade : pašu radīts un radāms stāsts / Inga Bika, Selga Laizāne, Ilze Tormane-Kļaviņa, Aija Tūna, Lelde Kristiāna Vozņesenska ; redaktore
Jolanta Treile ; dizains: Ervīns Elliņš ; Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades birojs. — [Rīga] : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,21 MB. — ISBN
978-9934-8863-4-8 (PDF).
UDK
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94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001072629
Levāns, Andris. Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā? /
Andris Levāns, Māris Zanders ; radošais redaktors un priekšvārda autors Māris
Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2021]. — 220, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (Latvijas vēstures mīti un versijas). — Bibliogrāfija: 212.-214. lpp. un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-612-06-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sērijā „Latvijas vēstures mīti un versijas” iznākusi LU Vēstures un filozofijas
fakultātes profesora Andra Levāna un žurnālista Māra Zandera grāmata. Šoreiz uzmanības centrā
Livonija (13.-16. gadsimts). Krāšņi ilustrētajā grāmatā atradīsiet atbildes uz jautājumu, kas īsti
bija Livonija un kas — nekādā ziņā nebija. Uzzināsiet arī to, vai viduslaiki tiešām bija reliģiska
fanātisma, nebeidzamu karu, tumsonības un ekonomiskas mazspējas laikmets.

UDK

94(474)”12/15”+94(474.3)”12/15”

Kopkataloga Id: 001071151
Strods, Kaspars. Pagātnes nospiedumi : Varakļānu ebreju kopiena / Kaspars
Strods ; zinātniskais redaktors un konsultants Iļja Ļenskis ; literārā redaktore,
[priekšvārda autore] Ligija Purinaša ; mākslinieks Raivis Nikolajevs. — Rēzekne :
Hronologeja, 2021. — 122 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Ziņas par
autoru: uz 4. vāka atloka. — Bibliogrāfija: 112.-122. lpp. un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-23-506-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izdevums vēsta par ebreju kopienas dzīvi un viņu likteņiem mazpilsētā —
Varakļānos, kas atrodas uz Latgales un Vidzemes robežas. Grāmata lielā mērā ir vietējo cilvēku
skatījums uz vēsturiskajiem procesiem. Tas ir stāsts par draugiem, kaimiņiem, skolas biedriem
un vienkāršiem līdzcilvēkiem, kuri vairāku gadsimtu garumā bija neatņemama pilsētas sabiedrības daļa. Diemžēl viņi, tāpat kā tūkstošiem citu Latvijas ebreju, Otrajā pasaules karā teju pilnībā
tika iznīcināti.

UDK
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001073661
Astra, Gunārs. Pēdējais vārds = Final Statement = Das letzte Wort = Dernières
paroles = Последнее слово / Gunārs Astra ; grāmatas idejas autors Arnis Šablov
skis ; dizaina autors Ints Vikmanis ; komentārs un atsauces: Gints Apals ; teksta
redaktore Iveta Šimkus ; tulkojumi: Kārlis Roberts Freibergs (angļu valodā), Mārcis Gobiņš (vācu valodā), Nicolas Auzanneau (franču valodā), Olga Judina (krievu
valodā) ; ievads: Egils Levits. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2021. — 172 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu, angļu, vācu, franču un krievu valodā. — ISBN 978-9984-840-70-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas ievadā Valsts prezidents saka: „Gunāra Astras pēdējais vārds bija
drosmīga un tieša apsūdzība PSRS okupācijas režīmam. Vienlaikus tas bija aicinājums latviešu
tautai, iedrošinājums pretoties, atmaskot okupācijas varas melus, nesadarboties ar to. 30 gadus
pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Gunāra Astras pēdējais vārds ir jāatzīst par vienu no nozīmīgākajiem Trešās Atmodas notikumiem, kurā publiski tika atmaskoti okupācijas varas noziegumi, aizstāvēta latviešu nācijas negrozāmā valstsgriba un apliecināta tiesiskā pēctecība vairākus
gadus pirms Trešās Atmodas”.

UDK

94(474.3)”1940/1991”(092)+323.281(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
40

