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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
030 Vispārīga satura uzziņu literatūra
Kopkataloga Id: 001074584
Villeminot, Vincent. Kāpēc? : lielo jautājumu enciklopēdija komiksos / teksts:
Vincent Villeminot, Charlotte Grossetete ; ilustrācijas: Olivier Deloye ; no franču
valodas tulkojusi Inguna Brože. — Rīga : Madris, [2021]. — 191 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Pourquoi?: l’encyclo des grandes questions. —
ISBN 978-9984-31-017-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pārāk svarīgi jautājumi, lai tos atstātu bez atbildes. Vai pieaugot mēs paliekam tie paši? Kāpēc gribam izcelties? Kāpēc jāklausa vecāki? Vai nosūdzēt ir slikti? Kāpēc mēs
nevaram nopirkt visu, ko vēlamies? Grāmata sniegs atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem un komiksi radīs papildus interesi.

UDK

030(035)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes
Kopkataloga Id: 001068790
Muzejs mūsdienu sabiedrībā / sastādītāja, tulkotāja no angļu valodas un priekšvārda autore Anita Jirgensone ; tulkotāja no franču valodas Gundega Dreiblate ;
literārā redaktore Elita Priedīte ; Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība. —
[Rīga] : Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība, 2021.
3, Baltijas Muzeoloģijas skolas raksti 2014-2020. — 1 tiešsaistes resurss (212 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 2,83 MB. — (Muzeoloģijas bibliotēka). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Ietver ziņas par autoriem. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Raksti tulkoti no angļu un
franču valodas. — ISBN 9789934828768 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Krājums „Muzejs mūsdienu sabiedrībā — 3” ir turpinājums tradīcijai periodiski publicēt tālākizglītības projekta „Baltijas Muzeoloģijas skola” vajadzībām tulkotos rakstus.
Šajā izdevumā ir apkopoti 2014.-2020. gadu nodarbību materiāli. Rakstu krājums iecerēts kā mācību līdzeklis muzeju darbinieku profesionālajā izglītībā, un tas noderēs ikvienam citu kultūras
mantojuma nozaru speciālistam apvāršņa paplašināšanai.

UDK

069(082)
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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001076026
Enkanto : uzdevumu grāmata / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Encanto Activity Book. — ISBN 978-9934-27-054-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsti maģisko Madrigalu ģimeni šajā burvīgajā uzdevumu grāmatā, kas
papildināta ar uzlīmēm. Sameklē zīmuļus vai flomāsterus un ķeries pie darba!

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001076013
Hello Kitty : darbiņu grāmata / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-27-056-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Steidz talkā Kitijai un viņas draugiem pildīt dažādus uzdevumus. Sameklē
rakstāmpiederumus, un — lai aizrautīga darbošanās!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076019
Maša un Lācis : līmē un krāso / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. —
ISBN 978-9934-27-059-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata ar uzlīmēm noderēs visiem jaunajiem māksliniekiem!
Ievieto atbilstošā zīmējuma uzlīmi lodziņā lappuses labajā stūrī un izrotā varoņus košos toņos.
Tas būs vieglāk par vieglu, jo priekšā ir krāsains paraugs. Krāsošana pēc parauga palīdz trenēt
iemaņas un sagādā prieku!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076029
Spider-Man uzdevumu grāmata / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Marvel Activity Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-067-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Palīdzi Zirnekļcilvēkam un viņa sabiedrotajam glābt pilsētu šajā izaicinošajā
uzdevumu grāmatā, kas papildināta ar košām uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076022
Vāģi 3 : uzdevumu līkločos / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ;
Disney, Pixar. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Cars 3 Activity Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-051-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Palīdzi leģendārajam Zibenim Makvīnam aizstāvēt čempiona titulu! Sacenties ar draugu, kurš ātrāk izbrauks labirintu, iegriezies pitstopā kopā ar Gvido un Luidži, izkrāso
Zibens sāncensi Džeksonu Vētru. Tevi gaida daudz krāsainu un elpu aizraujošu piedzīvojumu!

UDK

087.5+791-57
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
122/129 Speciālā metafizika
Kopkataloga Id: 001075632
Rakeli, Sals. Dvēseles integrācija / Sals Rakeli ; vāka grafiskais dizains: Sergejs Vasjkovs, Anna Kande ; priekšvārds: Inta Blūma ; tulkojums, pēcvārds: Ilze
Trēziņa ; literārā apdare: Zanda Batņa. — [Amatas novads] : Apgāds Sirds Ceļš,
[2021]. — 350, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. — Grāmatas beigās terminu vārdnīca. —
Oriģinālnosaukums: Soul Integration. — ISBN 978-9934-8598-7-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata aptver ļoti plašu ar dvēseles evolūciju saistītu jautājumu loku, un
tajā tiek apskatītas un izskaidrotas idejas un tēmas, kuras dažādu iemeslu dēl nav tikušas adekvāti izklāstītas uz Zemes pieejamajā literatūrā un zinātnē.

UDK

128+129+159.961

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 001074083
Vilka, Guna. Vēdiskā astroloģija / Guna Vilka ; vāks, dizains: Ieva Linga. —
[Rīga] : Guna Vilka, [2021]. — 303, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — ISBN
978-9934-23-521-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Vēdiskā astroloģija ir zinātne par laiku, un tieši tādēļ to uzskata par dievišķu — jo laiks ir Dieva griba. Laiks ir Dievs un Dievs ir Patiesība, un tas nozīmē, ka ar laiku viss
kļūst skaidrs un saprotams.

UDK

133.52

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001075434
Birznieks, Jēkabs. Jākuba citati : bārnu dūmys vacuoku puordūmom / Jēkabs
Birznieks, Ieva Johansson ; muokslineica Arianna Evelīna Žeire ; puorlikšona latgaliski: Laura Melne, Edite Husare. — [Augšdaugavas novads] : Bīdreiba LgSC,
[2021]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN
978-9934-9071-1-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata noderēs mammām, tētiem, īstenībā ikvienam pieaugušajam, kas vēlas sarunāties ar bērniem un viņus arī sadzirdēt… Varbūt šķiet, ka grūti uzsākt sarunu ar bērnu
par nopietnu tematu, bet… viss ir daudz vienkāršāk. Bērni savā komunikācijā ir daudz dzidrāki,
vieglāki un tik patiesāki. Grāmatiņā piefiksēti burvīga zēna, Jēkaba (vecumā no 3-10 gadiem),
domu graudi, sirsnīgi citāti, kas radušies sarunās ar mammu.

UDK

159.922.7+821.174’282-84

Kopkataloga Id: 001074217
Frankls, Viktors E. … tomēr teikt dzīvei Jā : psihologs pārdzīvo koncentrācijas
nometni / Viktors E. Frankls ; no vācu valodas tulkojuši: Igors Šuvajevs, Meldra
Āboliņa, Ilona Burka ; redaktore Meldra Āboliņa ; Hansa Veigela priekšvārds. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 173, [1] lpp. ; 21 cm. — V. Frankla darbu bibliogrāfija: 171.-172. lpp. — Oriģinālnosaukums: …trotzdem Ja zum Leben sagen. — ISBN
978-9934-0-9741-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Viktors Frankls, pirms holokausta prominents Vīnes psihiatrs, būdams vairākus gadus ieslodzīts Aušvicas koncentrācijas nometnē, pētīja gan pats savas, gan likteņa biedru
reakcijas uz šausminošajiem apstākļiem. Viņš konstatēja, ka ilgāk izturēja tie, kas sevī rada spēku
palīdzēt citiem. Pat tad, ja atņemts ir pilnīgi viss, cilvēkam paliek iespēja izvēlēties attieksmi. Nometnē degradējās tie, kuri atteicās no savas morālās un garīgās būtības. Savukārt iekšēji triumfēja tie, kas šai pieredzei pacēlās pāri. Cilvēka dziļākais aicinājums ir saglabāt cilvēcību un saredzēt
dzīvei jēgu.

UDK

159.9(436)(092)+159.942+159.923+316.613.4
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Kopkataloga Id: 001074243
Hansens, Anderss. UDHS priekšrocības un trūkumi : kur UDHS skalā atrodies
tu? / Anderss Hansens ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; zinātniskā konsultante Gunita Kleinberga ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 198, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — UDHS = Uzmanības Deficīta un Hiperaktivitātes Sindroms. — Bibliogrāfija: 183.-[191.] un rādītājs: 192.196. lpp. — Oriģinālnosaukums: Fördel ADHD: var på skalan ligger du?. — ISBN
978-9934-0-9569-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ikvienam cilvēkam piemīt vairāk vai mazāk izteiktas UDHS iezīmes, un atkarībā no tā, cik spēcīgi izpaužas kāda no tām, mums katram ir sava vieta UDHS skalā. Interesanti,
ka daudzas UDHS iezīmes, kas mūsu senčiem gadsimtiem ilgi bija sniegušas priekšrocības un
palīdzējušas izdzīvot, šodien tiek uzskatītas par apgrūtinājumu. Šajā grāmatā uzzināsi, kā UDHS
padarīt par priekšrocību un izmantot savā labā.

UDK

159.97+616.89-008.47+616.89-008.48

Kopkataloga Id: 001074221
Mūrs, Tomass. Rūpes par dvēseli : kopjot dziļo un svēto ikdienā / Tomass Mūrs ;
no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Jana Boikova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 334, [2] lpp. ; 22 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Oriģinālnosaukums: Care of the Soul: a Guide for Cultivating Depth and Sacredness in Everyday
Life. — ISBN 978-9934-0-9614-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šajā izdevumā lasītājiem tiek piedāvāts atšķirīgs skatījums uz ikdienas dzīvi — ikdienišķām darbībām, notikumiem, problēmām un iespējām būt radošiem, kā arī aprakstīts terapeitisks dzīvesveids, kas daudz dziļāk fokusējas uz emocionālām problēmām un cenšas
apjaust parastā svētumu. Iebilstot psiholoģijas pamatnostādnēm, tostarp pieņēmumam, ka mēs
lielā mērā kontrolējam savu dzīvi, Mūrs mudina mūs „ļaut dvēselei runāt un atklāties tādai, kāda
tā ir, nevis tādai, kādu mēs vēlētos to redzēt”.

UDK

159.9.016.1+2:159.9
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001066829
‘Abdu’l Bahá. Dievišķā plāna vēstules / ‘Abdu’l Bahá ; no angļu valodas tulkojusi
Renāte Ābeltiņa ; redaktors Māris Pavlovs ; atsauces uz Korānu pēc Ulda Bērziņa
tulkojuma. — Pirmais izdevums. — [Rīga] : Rīgas Bahai ticības draudze, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (94 lp., PDF) ; 201,48 KB. — Tulkots no: „Writings and Talks
of ‘Abdu’l-Bahá: Tablets of the Divine Plan” un „Messages of the Universal House
of Justice: Selected Messages of the Universal House of Justice”. — ISBN 9789934-9070-0-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Dievišķais plāns — diženo vēstuļu virkne, ko ‘Abdu’l-Bahá veltījis Ziemeļamerikas bahājiešiem, ir ticības harta. Šajās vēstulēs ir izklāstīts „visvarenākais plāns, kāds jebkad
radīts ar Dižākā Vārda radošo spēku”. To virza spēki, kurus mēs nespējam ne paredzēt, ne novērtēt un kuri savai darbībai ir izvēlējušies piecu kontinentu teritoriju un septiņu jūru salas. Šis
plāns satur pasaules garīgās atdzimšanas sēklas un galīgo glābšanu.

UDK

286

Kopkataloga Id: 001070781
‘Abdu’l Bahá. Pēdējā griba un testaments / ‘Abdu’l Bahá ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Ābeltiņa ; redaktors Māris Pavlovs. — Pirmais izdevums. — [Rīga] :
Rīgas Bahai ticības draudze, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) ; 1,11 MB. —
Tulkots no: Writings and Talks of ‘Abdu’l-Bahá: Will and Testament. — ISBN 9789934-9070-7-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : ‘Abdu’l Bahá zināms kā miera vēstnesis, taisnīguma aizstāvis un jaunās Ticības skaidrotājs, un nevainojams bahājiešu dzīvesveida paraugs. Viņa „Pēdējā griba un testaments” lika pamatus pašreizējai Bahá’í ticības administratīvajai iekārtai.

UDK

286

Kopkataloga Id: 001075641
Antonijs, Surožas Metropolīts. Lūgšana un dzīve / Surožas Metropolīts Antonijs ; redakcija: Artūrs Letūrs ; brīvs tulkojums no krievu valodas: Bruno Falks ;
mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs. — Otrais izdevums. — Latvija : EIKON, 2022. — 175, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. — Tulkots no: Молитва и
жизнь. — Oriģinālnosaukums: Living Prayer. — ISBN 9789934879937 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Lūgšana ir ceļojums, kas nes nevis saviļņojošus pārdzīvojumus, bet gan jaunu
atbildību. Kamēr esam neziņā, no mums nekas netiek prasīts, bet, kolīdz kaut ko uzzinām, esam
atbildīgi par to, kā izmantojam savas zināšanas. Lūgšana nozīmē konkrētas attiecības.

UDK

271.2-534.3

Kopkataloga Id: 001075999
Artjomovs, Dmitrijs. Ievads garīgās dzīves teoloģijā / Dmitrijs Artjomovs ; teoloģiskais konsultants Dr.theol. Modris Lācis ; redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2022. — 190, [4] lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Bibliogrāfija: 190.-[191.] lpp. — ISBN 978-9984-871-93-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šīs grāmatas mērķis ir sniegt priekšstatu par garīgās dzīves teoloģiju kā teoloģijas nozari, kas nodarbojas ar garīgās pieredzes izpēti un interpretāciju. Sākumā iepazīsimies
ar teorētiskajiem pamatiem, kas ļauj teologu nosaukt par zinātnieku, bet turpmākajā grāmatas
daļā pieskarsimies dažiem praktiskiem tematiem, kuri var sniegt pamudinājumu tālākiem intelektuāliem un garīgiem meklējumiem.

UDK

27-584
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Kopkataloga Id: 001074766
Bitīte / salikums, vāks: Miervaldis Zeltiņš. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds
Manī, [2021].
4. grāmata, Kalnu apburtais, Jaunā mīlestība un citi jauniešu un bērnu stāsti. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — „Izdota
no seniem izdevumiem”—Iespiedziņās. — ISBN 978-9934-515-48-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krājumā ievietoti 1926.-1936. gada bērnu un jauniešu stāsti, t.sk. „Kalnu apburtais”, „Jaunā mīlestība” un radiofonā nolasītie Tālrītas stāsti. Publicētais materiāls bērnus vedīs tuvāk patiesai kristīgai dzīvei un rādīs labus tikumīgas dzīves piemērus, kurus apgūstot, jaunā
paaudze spēs īstenot savu garīgo aicinājumu.

UDK

27-29(02.053.2)+82-93-3

Kopkataloga Id: 001074292
Bībele : 1965. gada revidētais teksts ar pielikumiem / Latvijas Bībeles biedrība. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2021. — 1203 lpp., 22, [2] lpp., 6 nenumurētas lpp. ielīmes : kartes ; 19 cm. — Ietver konkordanci un vārdnīcu. — ISBN
978-9934-592-13-3 (iesiets) (melns vāks).
UDK
27-23
Kopkataloga Id: 001074295
Bībele : 1965. gada revidētais teksts ar pielikumiem / Latvijas Bībeles biedrība. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2021. — 1203 lpp., 22, [2] lpp., 6 nenumurētas lpp. ielīmes : kartes ; 19 cm. — Ietver konkordanci un vārdnīcu. — ISBN
978-9934-592-14-0 (iesiets) (pelēks vāks).
UDK
27-23
Kopkataloga Id: 001074752
Imaka, Anita. Labā Gana aitiņas : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / Anita Imaka. — [Ogres novads] : [Autorizdevums], [2021]. — 32 lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Izdevums angļu valodā: Good Shepherd’s Sheep. —
ISBN 978-9934-23-335-7 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmatiņa ir domāta kā palīgmateriāls, lai iepazīstinātu bērnus
ar Dievu. Grāmatiņa ir izmantojama svētdienas skolas nodarbībās vai individuālajam darbam
mājās. Tajā ir atrodami īsi stāstiņi par Labo Ganu, interesantas krāsojamās lapas, uzlīmes un arī
lūgšana par izlasīto tēmu. Stāstos tiek runāts par aitiņu īpašībām, Labā Gana rūpēm par tām un
Dieva mīlestību.

UDK

27-14(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001074751
Imaka, Anita. The Good Shepherd’s Sheep : colouring book with stickers / Anita
Imaka. — [Ogres novads] : [Autorizdevums], [2021]. — 32 lpp., 1 nenumurēta lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Izdevums latviešu valodā: Labā Gana aitiņas. —
ISBN 978-9934-23-415-6 (brošēts).
UDK
27-14(02.053.2)

6

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 3, 1.–15. februāris

Kopkataloga Id: 001073075
Katoļu kalendārs : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Lisenkova ; mākslinieks
Normunds Pucis ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. —
Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2021.
2022. — 318 lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 21 cm. — Autori: Dzintra Krievāne, Ingrīda Lisenkova, Edīte Sauserde, Ilze Heina, Reinhards Kērners, Alberts
Kreņevskis, Vita Briže, Dace Indrika, Lāsma Gaitniece, Baiba Kušķe, Karmena
Kurzemniece, Baiba Brūdere, Rudolfs Larenzs, Dmitrijs Artjomovs, Tihons
Ševkunovs, Tēvs Aleksandrs Meņs, Raniero Katalamesa, Otīlija Kovaļevska,
Terēzija Karpa, Andris Ševels, Inese Matisāne, Francis Jāzeps, Andris Priede,
Māra Eņģele, Vineta Zeltkalne, Hanss Bahmans, Gabriela Kabjēre. — Intervējamās personas: Grigorijs Ņikitins, Jānis Savickis, Edgars Cakuls, Sergejs
Ivanovs, Mairita Znotiņa, Vilhelms un Rudīte Laganovski, Anna Žīgure, Terēzija Glušenkova, Ruta Cibule. — Tulkotāji: Silvija Ģibiete, Irēna Laiva, Zigurds
Skābardis. — ISSN 1407-2181. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, teksta fragmenti tulkoti no angļu, vācu un krievu valodas.
UDK
272/273(058)
Kopkataloga Id: 001074765
Kulakeviča, Renāte. No kā baidās bailes? / Renāte Kulakeviča ; no krievu valodas tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, [2021]. —
222, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Чего
боится страх?. — ISBN 978-9934-515-96-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mokošas bailes ar nosaukumu „fobija” bieži nomoka cilvēku vairāk nekā fiziskas sāpes. Tāpēc tam cilvēkam, kas cieš no fobijas, nekad nesakiet: „Tu vienkārši nebīsties!”.
Tas ir tas pats, kas ar vēzi slimam cilvēkam pateikt: „Tu neslimo!”. Šādi vārdi nekad nepalīdzēs
atbrīvoties no mokošām bailēm. šādi vārdi tikai norok, tie konstatē bezizeju.

UDK

27-423.42

Kopkataloga Id: 001073847
Ozolinkevičs, Modris. Mosties, Latvija! : svētrunas / Modris Ozolinkevičs ; redakcija: Ervīns Jākobsons ; vāka dizains: Katrīna Elizabete Ļemantoviča. — [Siguldas novads] : [Katrīna Elizabete Ļemantoviča], [2021]. — 119, [1] lpp. ; 19 cm. —
ISBN 978-9934-23-523-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ja kaut reizi esi klausījies Latvijas Kristīgā Radio rīta raidījumu „Mosties Latvija!”, tad zini, ka Tevi uzrunājis mācītājs Modris Ozolinkevičs. Nu jau 25 gadus viņš kalpo Rīgas
Vasarsvētku draudzē „Dzīvības Avots”. Šo gadu laikā ir sludināti vairāk nekā 2000 sprediķi, kuru
īsi fragmenti ir dzirdami radio darba dienu rītos. Grāmatā tiek piedāvāta iespēja vairākus no tiem
lasīt pilnā apjomā.

UDK

279.15-287

Kopkataloga Id: 001075615
Poloks, Dāgs. Dieva telpa : kur garīgas sarunas raisās dabiski / Dāgs Poloks ; no
angļu valodas tulkoja, redaktore Māra Zviedre ; māksliniece Estere Rožkalne. —
Rīga : Agape Latvija, [2021]. — 171 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: God Space: where Spiritual Conversations Happen Naturally. — ISBN 978-9934-8206-7-0
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Laipni lūdzam Dieva telpā, kur ikdienas sarunās Svētais Gars var paveikt apbrīnojamas lietas, kur godīgums un atvērtība ļauj piedzīvot atklājumus un patiesu tuvību, kur
izaicinājums rada pārvērtības. Ļauj sevi uzrunāt šīm liecībām no parastu cilvēku dzīves, kuri
mācās iesaistīt citus dziļās garīgās sarunās, kas atver durvis, nevis tās aizcērt. Šeit tu atradīsi
vērtīgas atziņas un praktiskus rīkus, kā sarunāties par visbūtiskāko.

UDK

27-584
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Kopkataloga Id: 001074070
Talbota, Elizabete Vjera. Vīrs pēc Dieva sirds : Dāvida dzīve: mācības pazemības
skolā / Elizabete Vjera Talbota ; no angļu valodas tulkojis Niklāvs Adats ; redaktore Guna Pitkevica. — [Rīga] : [Patmos], [2021]. — 100, [3] lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: After God’s Heart. — ISBN
978-9934-548-61-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis ir stāsts par daudzu iemīļotā 23. psalma autoru — Dāvidu, vīru, kurš ilgojas pēc Dieva tuvuma tāpat kā pēc tās ilgojas ikviens no mums.

UDK

27-3
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001068402
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (63 : 2021 :
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās
konferences tēzes = Abstracts of the 63rd International Scientific Conference of
Daugavpils University / atbildīgās par izdevumu: Anna Vanaga, Olita Miglāne ;
Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds „Saule”, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (149 lp., PDF) ; 1,41 MB. — ISSN 25009834. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Teksts pārsvarā angļu valodā, daži
raksti arī latviešu, krievu un vācu valodā. — ISBN 978-9984-14-942-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Daugavpils Universitātē docētāju un studējošo zinātniskās konferences notiek kopš 1958. gada. Konferencēm ir starpdisciplinārs raksturs, tajās piedalās gan studējošie, gan
arī ievērojami zinātnieki no dažādām pasaules valstīm. Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās konferences pētījumu tematika ir ļoti plaša — eksaktajās, humanitārajās, izglītības, mākslas
un sociālo zinātņu jomās.

UDK

3(062)+159.9(062)+80(062)+6(062)+
+7(062)+78(062)+796(062)+94(062)

Kopkataloga Id: 001075465
Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi : zinātnisko rakstu krājums / atbildīgā redaktore un ievada autore Dr.sc.soc. Anda Laķe ; sastādītājas: Dr.sc.soc.
Anda Laķe, Dr.sc.soc. Ilona Kunda, Ance Kristāla ; redakcijas kolēģija: Dr.philol.
Raimonds Briedis, Dr.sc.soc. Ilona Kunda, Dr.art. Rūta Muktupāvela, Dr.art. Valdis
Muktupāvels, PhD Maija Spuriņa, Dr.art. Līga Ulberte, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris
Urtāns ; mākslinieks Rihards Delvers ; Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās
pētniecības centrs. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2021.
2020. — 104 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — ISSN
2500-9923. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
304.2(474.3)(082)+316.7(474.3)(082)+7(082)
Kopkataloga Id: 001075468
Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi : zinātnisko rakstu krājums / atbildīgā redaktore un ievada autore Dr.sc.soc. Anda Laķe ; sastādītājas: Dr.sc.soc. Anda
Laķe, Dr.sc.soc. Ilona Kunda, Ance Kristāla ; redakcijas kolēģija: Dr.phil. Andrejs
Balodis, Dr.paed. Gunta Bāliņa, Dr.philol. Raimonds Briedis, Dr.sc.soc. Ilona Kunda, Dr.philol. Ojārs Lāms, Dr.art. Stella Pelše, Dr.art. Inese Sirica, Dr.art. Baiba
Tjarve, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns, Dr.art. Ieva Vītola, Dr.oec. Ieva Zemīte ;
mākslinieks Rihards Delvers ; Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2021.
2021. — 201 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — ISSN 25009923. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
304.2(474.3)(082)+82-93.09+821.174-3.09+7(474.3)(082)
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316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001075593
Fraiterss, Pols. Lielā Covid-19 panika : kas notika? Kāpēc? Ko darīt tālāk? / Pols
Fraiterss, Džidži Fostere, Maikls Beikers ; galvenais redaktors Jāzeps Baško ;
tulkotāji un redaktori: Aija Dvinska, Inese Purgaile, Gunārs Zeps, Ilze Podniece,
Zane Ozola, Arnis Žikars, Romāns Putāns, Marika Zelča-Čerāne, Krišjānis Lācis,
Sandra Strīķe, Sandra Rutmane. — Liepāja : Kodoka, 2022. — 372 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 349.-370. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: The Great Covid Panic: what Happened, why, and what To Do
Next. — ISBN 978-9934-9049-1-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : 2020. gada pirmajā pusē izcēlušās panikas rezultātā gandrīz visas pasaules
valdības ierobežoja iedzīvotāju pārvietošanos, iztraucēja bērnu izglītošanu, atcēla normālās individuālās brīvības, pārņēma veselības aprūpes sistēmu un citos veidos pastiprināja tiešu kontroli
pār cilvēku dzīvi. Mēģinājumi pārvaldīt kovida izplatību vairumā valstu palielināja gan no vīrusa,
gan citām veselības problēmām mirušo skaitu. Dažas valstis un reģioni izkļuva no neprāta 2021.
gada sākumā vai pat agrāk. Tomēr citu valstu valdības vēl 2021. gada vidū bija fanātiski apsēstas
ar vīrusa kontrolēšanu.

UDK

316.4.063+316.42

Kopkataloga Id: 001072814
Juršėnas, Alfonsas. The Double-Edged Sword of AI: Enabler of Disinformation /
Alfonsas Juršėnas, Kasparas Karlauskas, Eimantas Ledinauskas, Gediminas Maskeliūnas, Julius Ruseckas ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : North Atlantic Treaty
Organization Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. — 29 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 26.-29. lpp. — ISBN 978-9934-564-72-7 (brošēts).
UDK
316.776.23
Kopkataloga Id: 001072819
Roozenbeek, Jon. Inoculation Theory and Misinformation / Jon Roozenbeek
and Sander van der Linden ; editing Tomass Pildegovičs ; design: Linda Curika. —
Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. — 21 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 18.-21. lpp. — ISBN 978-9934-56444-4 (brošēts).
UDK
316.774(047.31)+07(047.31)
Kopkataloga Id: 001066474
Social Simulations in Communication Studies : creating a simulation scenario
of an environmental problem : handbook / authors: Agnese Dāvidsone, Anžela
Jurāne-Brēmane, Vineta Silkāne, Jana Simanovska, Toms Amsons, Austė Telyčėnaitė, Külliki Seppel, Renata Matkevičienė, Vineta Silkāne, Marko Uibu, Õnne Allaje ; language editor Selga Goldmane ; scientific editor Nora Jansone-Ratinika ;
design: Õnne Allaje ; Vidzeme Unversity of Applied Sciences, Vilnius University,
University of Tartu. — [Valmiera] : Vidzeme Unversity, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (77 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,77 MB. — Bibliogrāfija: 72.-77. lp. —
ISBN 978-9984-633-59-6 (PDF).
UDK
316.77:303.094.7+303.094.7
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Kopkataloga Id: 001074755
Veits, Dzintars Pēteris. SP / Dzintars Pēteris Veits ; literārais redaktors, pēcvārda autors Ilmārs Zvirgzds ; mākslinieciskais noformējums: Līva Kalniņa. —
Rīga : Bolderāja, [2021]. — 272, [2] lpp. : ilustrācijas, tabula ; 19 cm. — Resurss
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-8995-4-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : „SP” jeb „SurogātPartneris” ir grāmata par autora seksuālajiem piedzīvojumiem, kas ir godīgi, detalizēti, turklāt arī dažādu neatbildētu jautājumu un eksistenciālisma pilni.
Varbūt kādam tas viss varētu likties par daudz, bet jāņem vērā, ka autora rakstīšanas stils, tāpat
kā viņa dzīvesveids, ir diezgan specifisks. Tekstus caurvij humors, arī droši vien ne katrai gaumei.
Grāmatā lasāmie Rīgas dažādo rajonu vides apraksti ir ļoti detalizēti, tāpēc grāmata kalpo arī kā
sava laika liecība.

UDK

316.367.7

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001072810
Šebok, Filip. China as a Narrative Challenge for NATO Member States / Filip
Šebok and Richard Q. Turcsányi ; editing Tomass Pildegovičs ; design: Linda
Curika. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. —
33 lpp. : diagrammas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934564536. — Bibliogrāfija: 27.-33. lpp. — ISBN 978-9934-564-55-0 (brošēts).
UDK
327(510)”20”

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001067372
Inovāciju attīstības tendences un priekšlikumi inovāciju veicināšanai ekonomiskās krīzes laikā : ziņojums / J. Priede, K. Piģēns, N. Lāce, N. Malnačs, K. Oganisjana, G. Ciemleja, I. Pokromoviča, T. Laizāns ; Latvijas Universitātes Produktivitātes
zinātniskais institūts, Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētniecības
institūts, Rīgas Tehniskā universitāte. — Rīga : LU Produktivitātes zinātniskais
institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (83 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,74 MB. — Valsts pētījumu programma „Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVeryLV)”
VPP-COVID-2020/1-0010. — Bibliogrāfija: 83. lp. un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Valsts pētījumu programmas „Covid-19 seku mazināšanai” projekta virsmērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru Covid-19 pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku. Projekta mērķis ir izpētīt inovāciju attīstības tendences Latvijā salīdzinājumā ar
citām ES valstīm un izteikt rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem un īstenotājiem inovāciju veicināšanai Covid-19 krīzes laikā un pēckrīzes periodā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta valsts
rīcībai inovāciju pieprasījuma pusē, it sevišķi ar inovāciju iepirkuma palīdzību.

UDK

330.341(474.3)(047)+330.341(047)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001069375
Vienlīdzība un atbildība : Satversmes tiesas dialogs ar Latvijas skolu jaunatni /
priekšvārds: Sanita Osipova ; dizains: Agate Lielpētere. — Rīga : Satversmes tiesa, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 5,85 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „Satversmes tiesa IV skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu rīkoja par godu Latvijas Republikas Satversmes
pieņemšanas 99. gadadienai”—Iespiedziņās. — ISBN 9789934894831 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Satversmes tiesa jau ceturto reizi rīkoja radošo darbu konkursu par tēmām,
kas saistītas ar Satversmi. Konkursā tika pārstāvētas 67 skolas. 6. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”, 9. klašu skolēni — domrakstu konkursā
„Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?”, bet
12. klašu skolēni — domrakstu konkursā „Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?”. Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī
stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību valsts norisēs.

UDK

342.72/.73(474.3)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 001070931
Latvijas Pilsoniskā alianse. Sabiedriskā līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā : izpētes ziņojums / Latvijas Pilsoniskā alianse. — [Rīga] : [Latvijas Pilsoniskā alianse], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (86 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 2,09 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Izdevums angļu valodā: Public Participation in the Decision-Making Process.

A n o t ā c i j a : Latvijas, kā jebkuras demokrātiskas valsts, viens no veiksmīgas ilgtspējīgas
attīstības un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanas priekšnosacījumiem ir aktīva pilsoniskā sabiedrība. Latvijā to tiesiski nostiprina virkne normatīvo aktu. Kaut arī tiesību aktos un politikas dokumentos tiek iekļauti dažādi pilsoniskās sabiedrības iesaistes mehānismi lēmumu pieņemšanas
procesā, organizāciju līdzdalība tajos ir zema, kā arī interešu pārstāvniecības dažādība nereti nav
nodrošināta, lai saglabātu interešu balansu lēmumu pieņemšanas procesā.

UDK

351(474.3)(047)+005.53(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001070940
Latvijas Pilsoniskā alianse. Public Participation in the Decision-Making Process : research report / Latvijas Pilsoniskā alianse. — [Rīga] : [Latvijas Pilsoniskā alianse], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 753,86 KB. — Izdevums latviešu valodā: Sabiedriskā līdzdalība lēmumu
pieņemšanas procesā.
UDK
351(474.3)(047)+005.53(474.3)(047)

37

Izglītība

Kopkataloga Id: 001075731
Briška, Ilze. Integrētas mācības pamatizglītībā / Ilze Briška, Gunta Siliņa-Jasjukeviča ; recenzente Dr.paed. Ieva Margeviča-Grinberga ; vāka dizainu veidojusi
Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 52 lpp. : ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 30 cm. — (Skolotāju izglītības joma: pamatizglītības skolotājs). — Bibliogrāfija: 42.-45. lpp. — ISBN 978-9934-18-771-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata veltīta integrēto mācību plānošanai skolas pedagoģiskajā procesā.
Tajā atklāts integrēto mācību mērķu, satura, metožu, sasniedzamā rezultāta mijsakarības; analizēti dažādu mācību jomu satura integrācijas veidi un iespējas; piedāvātas pedagoģiskas idejas
situatīvu, skolēnam personīgi nozīmīgu mācību īstenošanai pamatizglītībā.

UDK

37.091.3(075.8)
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373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001075516
Apšeniece, Leontīne. Krāsu varavīksne : lasi, domā, iztēlojies, radi pats! / Leon
tīne Apšeniece, Iveta Irbe ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2022]. —
60 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9984-46-445-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti dzejoļi, zīmējumi un uzdevumi, kas rosina bērnus strādāt ar tekstu un grāmatā aprakstīto saskatīt savā apkārtnē. Rosinot iepazīt dažādas dabas vides,
autores piedāvā tematus „Dārza krāsas”, „Pļavas krāsas”, „Meža krāsas”, „Ūdens krāsas”, „Debesu
krāsas” un „Dzīves krāsas”. Pielietojot savu pieredzi un zināšanas, bērni var gan izzināt pasauli,
gan attīstīt iztēli un fantāziju. Šāda kompleksa pieeja raksturīga jaunajam uz kompetences attīstību balstītajam mācību modelim.

UDK

373.2/.3(07)+821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001070778
Garīgās veselības veicināšanas programma skolās : terminu skaidrojošā vārdnīca : pamatskola un vidusskola 11-18 gadu vecumam / Baiba Martinsone, Ilze
Damberga, Ieva Stokenberga, Inga Supe, Vineta Inberga ; tulkotājs Dans Jurcāns. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (18 lp., PDF) ;
1,32 MB. — Virstitulā: PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools. — ISBN
978-9934-556-72-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Garīgās veselības veicināšanas programma ir paredzēta bērnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai, dzīvesspēka stiprināšanai un sociālo, emocionālo un uzvedības
problēmu riska mazināšanai visās vecuma grupās. Programma tiek īstenota „Erasmus+” projekta
ietvaros, kur bez Latvijas piedalās arī Itālija, Horvātija, Grieķija, Malta, Portugāle un Rumānija.

UDK

373.015.3(038)+373.06(038)

Kopkataloga Id: 001070776
Garīgās veselības veicināšanas programma skolās : terminu skaidrojošā vārdnīca : pirmsskola un sākumskola 3-10 gadu vecumam / Baiba Martinsone, Ilze
Damberga, Ieva Stokenberga, Inga Supe, Vineta Inberga ; tulkotājs Dans Jurcāns. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) ;
1,30 MB. — Virstitulā: PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools. — ISBN
978-9934-556-71-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Latvijā starptautisko „Erasmus+” projektu īsteno Latvijas Universitāte (profesores Baibas Martinsones vadībā) partnerībā ar Siguldas novada pašvaldību. Garīgās veselības
veicināšanas pieejas efektivitāte tika pārbaudīta arī Itālijā, Horvātijā, Grieķijā, Portugālē un Rumānijā, kas ir projekta partnervalstis. Programmas saturā ir sociāli emocionālo prasmju attīstīšana, dzīvesspēka veicināšana un aktivitātes emocionālu un uzvedības problēmu riska mazināšanai.

UDK

373.2/.3.015.3(038)+373.2/.3.06(038)
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39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.
Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 001071915
Grasmane, Maruta. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana / Maruta Grasmane ;
mākslinieki: Arta Ozola-Jaunarāja un Jānis Jaunarājs ; redaktore, priekšvārda autore Anna Šmite ; recenzentes: Dr.hist. Mirdza Slava un Lolita Šelvaha ; priekšvārdu angļu valodā tulkojis Imants Mežaraups ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi
Andra Damberga ; fotogrāfi: Valts Kleins, Ojārs Griķis, Lauris Filics ; pēcvārds:
Aija Freimane. — Jubilejas izdevums. — Rīga : Senā klēts, 2021. — 303 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 31 cm. — Etnogrāfisko tautas tērpu un to sastāvdaļu rādītājs: [288.]-291. lpp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds paralēli latviešu un
angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8555-6-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cilvēki cits citu sastop dziesmās, dejās, rakstos. Visi, kas iegriezušies „Senajā
klētī”, ir jutuši dziļu prieku un lepnumu par mūsu tautas lielo bagātību — tautas tērpiem. Bagātīgā, prasmīgi un rūpīgi darinātā Latvijas novadu tautas tērpu kolekcija rada cieņu un apbrīnu gan
latviešos, gan cittautietiešos. Grāmatā M. Grasmane ir apkopojusi savu rokdarbnieces pieredzi un
materiālus par „Senajā klētī” sakrāto pūru. Šis ir gan reprezentabls izdevums, kurā atainots visu
19 etnogrāfisko novadu tautas tērpu krāšņums, gan arī praktiska rokasgrāmata.

UDK

391(474.3)+391(=174)+746.3(=174)

Kopkataloga Id: 001074548
Suitu novada mantojums / redaktores: Inga Vīksna, Dace Martinova ; zīmējumi:
Inga Vīksna, Māris Maniņš ; literārā redaktore Liene Markus-Narvila ; fotogrāfijas: Dace Martinova, Inga Vīksna ; māksliniece Nataļja Štefaņuka ; tulkotāja Ligita Muceniece. — Alsunga : Etniskās kultūras centrs „Suiti”, 2021.
Suit villdrāns. — 472 lpp. ; ilustrācijas ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 471. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8817-5-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevums veltīts suitu tautastērpa nozīmīgai daļai — villainēm un lielajām
drānām jeb villdrānām. Pētījuma komanda apsekoja daudzu muzeju krājumus, kā arī Suitu mantojuma krātuves un Jūrkalnes bibliotēkas apcirkņus, arī privātos pūra glabātājus, kopumā dokumentējot 283 villdrānas. Tās iedalās mēlenēs, govkuņģos, zirgkuņgos, zīdstrīpās, piecnītenēs,
trakajās drānās un melnraibajās, garpraņās, baltajās rakstainajās un lielajās drānās. Kas slēpjas
zem šiem neparastajiem nosaukumiem, var uzzināt košajā izdevumā.

UDK

391(474.3)+392(474.3)+677.024.1(474.326)(091)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001075726
Avotiņa, Maruta. Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem / Maruta Avotiņa ; recenzents Dr.math. Andrejs Cibulis ;
vāku un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2022. — 147, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — (Skolotāju izglītības joma:
modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi). — Bibliogrāfija: 147.[148.] lpp. un terminu vārdnīca: 145.-146. lpp. — ISBN 978-9934-18-772-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata paredzēta studiju kursa „Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi” apguvei integrētās profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”
studentiem. Tajā iekļauts teorijas materiāls, uzdevumu piemēri un uzdevumi ar atrisinājumiem
patstāvīgajam darbam. Materiālu var izmantot arī matemātikas skolotāji mācību procesā, gatavojot vidusskolēnus matemātikas olimpiādēm.

UDK

512.1(075.8)+514.11(075.8)

Kopkataloga Id: 001067365
Kalis, Harijs. Effective Finite Difference and Conservative Averaging Methods for
Solving Problems of Mathematical Physics / Harijs Kalis, Ilmars Kangro ; recenzenti: Dr.habil.math. Andris Buikis, Dr. Arvet Pedas, Dr. Pēteris Grabusts. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (423 lp.,
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 45,15 MB. — Bibliogrāfija: 420.-423. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā. — ISBN 978-9984-44-260-0 (PDF).
UDK
517.958+517.962

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 001068818
Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing (7 : 2021 : Ventspils, Latvija). Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing : 7th
international scientific conference, 23-24 September, 2021 / Engineering Research Institute „Ventspils International Radio Astronomy Centre” (ERI VIRAC) of
Ventspils University of Applied Sciences (VUAS). — Ventspils : Ventspils University of Applied Sciences, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) ; 31,89 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934607011 (kļūda).
UDK
52-13:004(062)+52-17(062)

53 Fizika
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. Janis 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 : [izgatavotājs nav zināms],
2021. — xvii, 149 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 101.-110. lp.
UDK
535.417.2(043)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 001073154
Parkova, Anete. Potenciālu β-laktamāžu inhibitoru sintēze ciklisko borskābju
esteru klasē : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas
nozarē, apakšnozare: organiskā ķīmija / Anete Parkova ; zinātniskais vadītājs
Dr.chem. Pēteris Trapencieris ; recenzenti: Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Dr.chem.
Ērika Bizdēna, Dr.chem. Einārs Loža ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 30 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-29. lpp.
UDK
577.18(043)
Kopkataloga Id: 001073151
Parkova, Anete. Potenciālu β-laktamāžu inhibitoru sintēze ciklisko borskābju
esteru klasē : promocijas darbs / Anete Parkova ; zinātniskais vadītājs Dr.chem.
Pēteris Trapencieris ; recenzenti: Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.chem. Einārs Loža ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 157 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 90.-99. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
577.18(043)
Kopkataloga Id: 001073166
Parkova, Anete. Synthesis of Cyclic Boronates as Potentional β-Lactamase Infibitors : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in chemistry, subfield of organic chemistry / Anete Parkova ; supervisor Dr.chem. Pēteris
Trapencieris ; reviewers: Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.
chem. Einārs Loža ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University
of Latvia, 2021. — 30 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-29. lpp.
UDK
577.18(043)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001074268
Čerņevskis, Harijs. Nefroloģija shēmās un tabulās / Dr.med. Harijs Čerņevskis. — Rīga : Boehringer Ingelheim, [2021]. — 111 lpp. : ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 107.-110. lpp.
A n o t ā c i j a : Izdevums ir īss pārskats — rokasgrāmata nefroloģijā, kur daži aktuālākie
nefroloģijas jautājumi apkopoti tabulās un shēmās. Precīza nieru pamatdiagnoze ir svarīga, lai
noteiktu ārstēšanu un turpmāko prognozi.

UDK

616.61(035)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001067506
Brodņevs, Deniss. Analysis of the Performance of Cellular Mobile Networks
for the Remote-Control Systems of Unmanned Aerial Vehicles : summary of the
doctoral thesis / Deniss Brodņevs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Vitālijs
Pavelko ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Volodymyr Kharchenko, Dr.sc.ing. Ramunas Kikutis, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; Riga Technical University.
Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,04 MB. — Ziņas par autoru: 44. lp. — Bibliogrāfija:
42.-43. lp. — ISBN 978-9934-22-709-7 (PDF).
UDK
621.396.21(043)+629.735-519(043)+629.735.05(043)
Kopkataloga Id: 001067504
Brodņevs, Deniss. Mobilo tīklu īpašību analīze bezpilota lidaparātu tālvadībai :
promocijas darba kopsavilkums / Deniss Brodņevs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Volodymyr Kharchenko, Dr.sc.ing. Ramunas Kikutis, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,15 MB. — Ziņas par autoru: 43. lp. —
Bibliogrāfija: 41.-42. lp. — ISBN 978-9934-22-708-0 (PDF).
UDK
621.396.21(043)+629.735-519(043)+629.735.05(043)

629 Transportlīdzekļu inženierija
Kopkataloga Id: 001068412
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Studentu un
maģistrantu zinātniskā konference (2021 : Jelgava, Latvija). Inženierzinātņu sekcija. LLU TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference 2021 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021.
Inženierzinātņu sekcija : 2021. gada 16. aprīlī. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,80 MB. — Recenzenti: Ilmārs Dukulis, Aivars Kaķītis, Dainis Berjoza, Ainārs Galiņš, Liene Kanceviča,
Gints Birzietis. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi un rakstu nosaukumi arī angļu valodā.
UDK
629.3(062)+62(062)
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639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 001074134
Strautiņa, Agnese. Zeltainā šprote — Latvijas lepnums / Agnese Strautiņa ; [ievads]: Didzis Šmits ; Latvijas Zivrūpnieku savienība. — [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2021]. — 192 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. —
Bibliogrāfija: 186.-192. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-604-50-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Sauktas par Latvijas „zeltu”, šprotes ir viens no Latvijas atpazīstamākajiem
eksporta produktiem pasaulē kopš 19. gadsimta beigām. Ar savu neatkārtojamo, Baltijas jūras
reģionam raksturīgo garšu, kam pamatā ir unikāla zivju kūpināšanas tehnika, šprotu recepte ir
nozīmīga kulinārās kultūras tradīcija, kas kopš tās rašanās brīža līdz pat mūsdienām ir iemantojusi augstvērtīgas delikateses slavu Latvijā un arī tālu aiz tās robežām. Izceļoties ar savu dūmakaino aromātu, šprotes ir unikāls Latvijas garšas kanons, kas, tāpat kā zvejniecība, ir neatraujama
latviešu identitātes un kultūras mantojuma daļa.

UDK

639.2(474.3)(091)+664.95(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001074139
Strautiņa, Agnese. Golden sprat — pride of Latvia / Agnese Strautiņa ; [introduction]: Didzis Šmits ; Union of Latvian Fish Processing Industry. — [Cēsu
novads] : Sava grāmata, [2021]. — 198 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas,
tabulas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 192.-198. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Zeltainā šprote — Latvijas lepnums. — ISBN 978-9934-604-54-6
(iesiets).
UDK
639.2(474.3)(091)+664.95(474.3)(091)
Kopkataloga Id: 001074140
Страутиня, Агнесе. Золотые шпроты — гордость Латвии / Агнесе Страутиня ; [введение]: Дидзис Шмитс ; Латвийский союз рыбопромышленников. — [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2021]. — 208 lpp. : diagrammas, faksimili,
ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 202.-208. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Zeltainā šprote — Latvijas lepnums. — ISBN 9789934-604-55-3 (iesiets).
UDK
639.2(474.3)(091)+664.95(474.3)(091)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001075539
baltic chefs : the cookbook / project leader Artūrs Arnicāns ; photographer Otto
Strazds ; graphic designer Aļona Arnicāne ; editor-in-chief Aija Kopeika ; book
editor Helēna Lauriņa ; translator Keita Straume. — Rīga : APUS, 2021. — 437,
[3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — ISBN 978-9934-23-431-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Baltic Chef’s — līdz šim vēl nebijusi grāmata, kurā apvienojušies 90 no talantīgākajiem Baltijas šefpavāriem, kuri grāmatā dalās ar divām no savām labākajām receptēm.
Šī grāmata ir aizraujoša gan profesionāļiem, gan gatavošanas entuziastiem, jo izcilo ēdienu pagatavošanas process ir pasniegts viegli un saprotami, lai ikviens lasītājs tos varētu pagatavot savās
mājās.

UDK

641.55(474)(083.12)
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Kopkataloga Id: 001075332
Meirāne, Signe. brīv.dien.galds : ģimenes receptes / Signe Meirāne ; vāka zīmējums un ilustrācijas: Elīna Deksne ; tulkojums: Aija Abens. — Rīga : Story About
Food, [2021]. — 349 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-8745-2-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „brīv.dien.galds” grāmata ir daudz citādāka. Intīmāka un personīgāka. Grāmata ir stāsts par brīvdienām, kad rīti un kafijas pauzes ir garākas, brokastis sātīgākas, aperitīvi
dzirkstošāki, un maltītes lielākas. Tas ir stāsts par brīvdienām, kuras sākas piektdienas vakarā vai
dažreiz jau pa dienu un beidzas svētdienā, kad tiek apēsts pēdējais kumoss un izdzerts pēdējais
malks. Par ēdieniem, kas pagatavoti un apēsti citādāk, jo sajūtas, ēdot brīvdienās, vienmēr atšķiras no darba dienām.

UDK

641.55(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 001067603
Eiropas kultūras mantojuma dienas / ievads: Juris Dambis ; dizains: Daniela
Treija ; tulkojums: SIA Serres. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, [2021].
2021, Transports. — 1 tiešsaistes resurss (111 lp., PDF) : ilustrācijas ; 76,12 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934886980 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Senie ceļi, dzelzceļi, stacijas, tilti, pārceltuves, bākas, ostas un transporta līdzekļi ir kultūras mantojuma nozīmīga daļa. Mēs varam lepoties ar vēsturiskā transporta objektiem Latvijā, jo transporta fenomens ir nemitīgas attīstības un izmaiņu rādītājs arvien saistītākā
globālā sistēmā. Latvijas transporta vēsturiskais mantojums veido daļu no pasaules kultūras
mantojuma.

UDK

656(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001054787
Rasnace, Elīna. Baldones—Ikšķiles zirgu tramvajs / teksts: Elīna Rasnace ; Baldones muzejs. — [Baldone] : [Baldones muzejs] : 2021. — 13, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm.
A n o t ā c i j a : Zirgu tramvajs kā transporta līdzeklis cilvēku pārvadāšanai no Ikšķiles uz
Baldoni tika izveidots 1921. gadā — pirms simts gadiem, pamazām ievadot Baldones kūrorta lielākā uzplaukuma laiku. Zirga tramvaju vēsture ir viens no nozīmīgākajiem Baldones kūrorta vēstures aspektiem, jo satiksme uz Baldones kūrortu bija izšķirīgs faktors tā attīstībā.

UDK

656.4:656.12(474.362)(091)

Kopkataloga Id: 001074152
Reliability and Statistics in Transportation and Communication (21 : 2021 :
Rīga, Latvija). The 21th International Multi-Conference „Reliability and Statistics
in Transportation and Communication” (RelStat’21) : 13-16 October 2021, Riga,
Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; Transport and
Telecommunication Institute. — Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2021. — 112, vii lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija tēžu beigās un autoru rādītājs:
111.-112. lpp. — ISBN 978-9984-818-97-9 (brošēts).
UDK
656(062)+621.39(062)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001069976
Каплан, Ярослав. Философия предпринимательства в цифровой век =
Philosophy of Entrepreneurship in the digital age / Ярослав Каплан. — [Rīga] :
[Jaroslavs Kaplans], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (180 lp., PDF) : ilustrācijas ;
4,27 MB. — Teksts krievu valodā, nosaukums paralēli krievu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-8989-2-1 (PDF).
UDK
658

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 001074643
Павлов, Николай. Путешествие с картами / Николай Павлов ; redaktors
Nikolay Pavlov ; dizains: Veronika Vilima. — Rīga : Inspiration Media, 2021. —
470 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-23-539-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Spēļu kārtis parasti ir no papīra darinātu taisnstūrveida priekšmetu komplekts ar noteiktu zīmējumu, kas norāda katras vienības vērtību vai nozīmi. Autors šajā grāmatā
dodas ceļojumā ar kārtīm, ielūkojoties to vēsturē, terminoloģijā, krāsu un apzīmējumu nozīmē,
personu un personāžu attēlojumos. Spēļu kārtis zīmējuši daudzi slaveni mākslinieki, un bieži
vien tās no mākslas viedokļa bijušas īsti miniatūru šedevri.

UDK

685.811(091)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001074658
Šmits, Raitis. Jauno mediju māksla : saglabāšana un reprezentācija / Raitis
Šmits ; zinātniskā redaktore Rasa Šmite ; literārā redaktore Daina Siliņa ; dizains:
Mārtiņš Ratniks. — Rīga : Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 2022. — 207 lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. — Grāmatas pamatā ir autora disertācija „Jauno mediju
māksla. Saglabāšanas un reprezentācijas problemātika”, kas aizstāvēta Latvijas
Mākslas akadēmijā 2015. gadā. — Bibliogrāfija: 199.-207. lpp. — ISBN 978-99348434-9-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jauno mediju māksla ir jauna 20. gadsimta beigu laikmetīgās mākslas prakse, kuras rašanos 20. gadsimta 90. gados ir ietekmējušas vairākas paralēlas attīstības līnijas. Šis
mākslas virziens ir attīstījies uz laikmetīgās mākslas un konceptuālo ideju bāzes, kuras radušās
līdz ar 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma modernisma periodu un turpinājušas attīstīties postmodernisma laikā. Grāmata ir pētījums par jauno mediju mākslas rašanos un attīstību
Latvijā un digitāli radītās mākslas saglabāšanas un izstrādāšanas problemātiku, kas tiek aplūkota
plašākā laikmetīgās kultūras un starptautiskās digitālās mākslas kontekstā.

UDK

7.038.53

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001074266
Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) un viņa laiks (2022 : Rīga, Latvija). Starptautiskās zinātniskās konferences „Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) un viņa
laiks” tēzes = Abstracts of the International Scientific Conference „Konstantīns
Pēkšēns (1859-1928) and his Time” / sastādītāja Silvija Grosa ; latviešu valodas
redaktore Māra Ņikitina ; angļu valodas redaktore Iveta Boiko ; dizains: Annija
Grosa. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2022]. — 82 lpp. ; 21 cm. — Ziņas
par autoriem: 70.-82. lpp. — Priekštitullapā: CARD (Kultūras kapitāls kā resurss
Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, [projekts]). — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-73-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rīgas jūgendstila arhitektūras mākslinieciskā kvalitāte un lielais saglabājušos ēku skaits ir sekmējis pilsētas vēsturiskā centra iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma
sarakstā. Par šo stilistisko parādību Latvijā vēsta daudz publikāciju, tomēr to skaitā ir maz pētījumu par tās radītājiem. Arī K. Pēkšēna darbība aplūkota galvenokārt vispārējos arhitektūras
vēstures pārskatos. Šī konference ir veltījums izcilajam Rīgas arhitektam, parādot viņa darbību
plašā kultūrvēsturiskā kontekstā un laikmeta panorāmā.

UDK

72.071.1(474.3)(062)+72.035/.037(474.3)(062)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 001068044
Lancmanis, Imants. Ventspils rātsnama krāsns / autori: Imants Lancmanis
(teksts), Andra Konste (pēcvārds) ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — [Ventspils] : Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, [2021]. — 45, [2] lpp. : ilustrācijas ; 17×14 cm. — ISBN 978-9934-8360-7-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ventspils rātsnama senā podiņu krāsns, kas atrodas lielajā zālē, vienmēr tikusi apbrīnota un raisījusi interesi. Tā ir viena no nedaudzajām 18. gadsimta krāsnīm Latvijā, kas
arī šobaltdien atrodas vietā, kur tā savulaik uzbūvēta. Tagad tās stāstu grāmatiņā gaismā cēlis
Imants Lancmanis.

UDK

738.81(474.365)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001075584
Freinberga, Silvija. Tija : māksla, revolūcija, mīlestība : stāsts par gleznotāju Otīliju Leščinsku / Silvija Freiberga ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Zane Ernštreite ; foto: Normunds Brasliņš, Kristīne Madjare, Jānis Rieksts un
Vilis Rīdzenieks. — Rīga : Neputns, [2022]. — 333, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 28 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-601-34-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autores stāstījums izceļas ar ielūkošanos laikmeta ainā, sociālpolitiskajos
notikumos un cilvēku attiecībās noteiktā sabiedriskā formācijā laikā, kad zemdegās gruzdēja pārmaiņas pasaules kartē un cilvēku likteņos. Balstīšanās dokumentālos avotos, zināms detektīva
darbs, apkopojot faktus — dažādi dokumentētus, vēstulēs aprakstītus, arhīvos atrastus, padara
šo pētījumu par saistošu vienas visai sarežģītas un mērķtiecīgas personības gaitās balstītu un
tādēļ jo iedarbīgāku vēstures izziņas materiālu.

UDK

75.071.1(474.3)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 001074543
Tiknuss, Andrejs. Bonifācijs Tiknuss fotografē pirms pusgadsimta / Andrejs
Tiknuss sadarbībā ar Ēriku Hānbergu un Voldemāru Hermani ; mākslinieks
Andris Lamsters ; redaktore Ina Eglīte ; dizains: Jānis Sipjagins. — Rīga : Madris,
[2022]. — 238, [1] lpp. ; 31 cm. — Saturā kā teksta autors uzrādīts arī Ojārs Lūsis. — ISBN 978-9984-31-868-4 (iesiets) ; ISBN 9789984318680 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Preses fotogrāfs Bonifācijs Tiknuss pirms pusgadsimta dokumentēja Latvijā
notiekošo. Šobrīd to uzlūkojam citām acīm — tā ir nedaudz piemirstā un daudziem pat nezināmā
vēsture. Fotoattēlos ieraugām dzīvi dažādās šķautnēs: tā laika politiskā dzīve, kultūra, sadzīve un
cilvēki, kuriem netrūka izdomas, dzīvesprieka un spējas ieviest jauno.

UDK

77-051(474.3)(084.12)+94(474.3)”1940/1991”

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001073919
Škutāne, Sandra. Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos
2021 : mācību metodiskais materiāls / sastādītāja Sandra Škutāne ; [teksta autori]: Elvijs Antonišķis, Dāvis Caune, Raitis Māsāns, Olga Ozola, Jaroslavs Zoricovs ;
recenzente Inga Liepiņa ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2021. — 115 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-520-47-1 (brošēts) ; ISBN 9789934520488 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Ar šo materiālu LSPA maģistra studiju programmas studenti papildina literatūras klāstu fiziskās sagatavošanas jomā. Autori iepazīstina ar studiju laikā tapušajiem pētījumiem. Publikācijā apkopoti pētījumos izmantotie vingrinājumi, iegūtie rezultāti, to analīze,
kas var noderēt gan turpmākai izpētei, gan treneriem audzēkņu fiziskās sagatavotības līmeņa
paaugstināšanai.

UDK

796.012.1(072)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001074260
Hunte, Kims. 한국어 라트비아어 학습사전 = Korejiešu—latviešu mācību vārdnīca / Kims Hunte, So Džinsoks ; galvenā redaktore Ildze Šķestere ; tulkojušas:
Ildze Šķestere, Helēna Kuršinska ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; vāka noformējums: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. — 383 lpp. ;
24 cm. — Korejiešu-latviešu vārdu indekss: 297.-383. lpp. — Grāmata sastādīta
LU Korejas studiju centrā. — Teksts korejiešu un latviešu valodā. — ISBN 9789934-18-760-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Vārdnīca ir piemērota studentiem, lai labāk apgūtu vārdu krājumu no mācību
grāmatām „Korejiešu valoda” I, II un III, un varētu to efektīvāk izmantot ikdienā. Vārdnīcas šķirkļos pārsvarā sniegta vārdu pamatnozīme un vārdšķira, sinonīmi un/vai antonīmi, kā arī dažādi
izteicieni un piemēri labākai vārdu lietojuma izpratnei.

UDK

811.531’374.8-022.215=174

Kopkataloga Id: 001074254
Korejiešu valodas gramatika / galvenais redaktors Čojs Gvondžins ; redkolēģija:
Ju Džisuk, Lī Unhje, So Džinsoks ; tulkojusi Ildze Šķestere ; literārā redaktore Gita
Kļaviņa ; vāka noformējumu veidojusi Andra Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, [2021].
2. — 258 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Nosaukums korejiešu valodā: 한국어 문
법 2, transliterācijā: Hangugeo munbeob 2. — Grāmata sastādīta LU Korejas
studiju centrā. — Teksts latviešu un korejiešu valodā. — ISBN 978-9934-18764-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums ir turpinājums korejiešu valodas pašmācības grāmatai „Korejiešu
valoda latviešiem 1”. Tā atvieglo mācību procesu tiem jauniešiem, kas uzsākuši korejiešu valodas
apguvi LU Āzijas studiju programmā, kā arī sniedz iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam pašmācību ceļā apgūt korejiešu valodu.

UDK

811.531

Kopkataloga Id: 001074130
Linde, Māris. Sanskrita—latviešu—vācu vārdnīca = Wörterbuch Sanskrit—Lettisch—Deutsch : 6200 Wörter / Māris Linde. — [Cēsu novads] : Sava grāmata,
2021.
VI [6. sējums], Burti V, Y. Papildinājumi : 6200 vārdu. — 300 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Bibliotheca Lindana ; LI [51]). — Bibliogrāfija: 292.-299. lpp. —
Teksts latviešu un vācu valodā, un sanskritā. — ISBN 978-9934-604-45-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā sējumā ir ievietoti sanskrita vārdi, kuri sākas ar burtiem v un y. Bez
tulkojuma latviski un vāciski dažās vietās doti tulkojumi arī citās valodās un saglabāta avotos
lietotā rakstība.

UDK

811.211’374.8-022.218=174=112.2
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Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001067512
Auziņa, Ilze. Latviešu valodas prasmes līmeņi : A0, A1, A2 (pamatlīmenis), B1,
B2 (vidējais līmenis) : 7-10 un 11-15 gadus veciem skolēniem / Ilze Auziņa, Inga
Laizāne, Aira Priedīte, Arvils Šalme ; zinātniskā konsultante Dr.philol. Inita Vītola ; recenzente Dr.philol. Vita Kalnbērziņa. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (136 lp., PDF) ; 1,90 MB. — Bibliogrāfija: 133.-135. lp.
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-829-87-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Metodiskajā izdevumā raksturoti latviešu valodas apguves un lietojuma jautājumi atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajai A0, A1, A2, B1 un B2 valodas prasmes līmeņu apraksta specifikācijai 7-10 un 11-15 gadus veciem skolēniem. Izdevumā ietverts valodas prasmes līmeņu vispārīgs apraksts, norādīti valodas apguves mērķi, uzdevumi un raksturots mācību saturs.

UDK

811.174’24

Kopkataloga Id: 001075729
Markus, Dace. Ievads runas un rakstu kultūrā / Dace Markus, Anna Vulāne ; recenzente Dr.paed. Elita Stikute ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 63 lpp. : karte, tabulas ; 30 cm. — (Skolotāju izglītības
joma: valoda). — Bibliogrāfija: 62.-63. lpp. — ISBN 978-9934-18-770-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata veidota kā teorētiski praktisks mācību materiāls, kurā koncentrēti
sniegta būtiskākā lingvistiskā informācija par dažādiem runas kultūras jautājumiem. Uzmanības centrā ir izrunas un pareizrakstības problēmas, jo mācību procesā ar tām nākas saskarties
visvairāk. Ieskicēti arī aktuāli vārddarināšanas, morfoloģijas, leksikoloģijas un interpunkcijas
jautājumi.

UDK

811.174(075.8)

Kopkataloga Id: 001074146
Parunāsimies! : 7-11 gadus veciem bērniem / māksliniece Anita Ozoliņa ; Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, [2021]. — 70 lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-617-01-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata māca izteikt prieku, sajūsmu, izbrīnu, bailes, uzmundrinājumu,
aizrādījumu, pamudinājumu un citas noderīgas frāzes daudzveidīgās bērna ikdienas situācijās.
Grāmatas tekstu papildina koši zīmējumi, kas ļauj tās lasītājam kļūt par grāmatas galveno varoni.
Grāmata būs noderīga tiem, kas runā vai vēl tikai mācās runāt latviski.

UDK

811.174’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001072622
Valoda: nozīme un forma : LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums =
Language: Meaning and Form / krājuma sastādītāja, redaktore un priekšvārda
autore Andra Kalnača ; redaktores vietniece Ilze Lokmane ; redakcijas kolēģija:
Ilze Auziņa, Ina Druviete, Ilze Rūmniece [un vēl 5 redaktori] ; vāka noformējums:
Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021.
12, Gramatika un valodas apguve = 12, Grammar and Language Acquisition. —
245 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — ISSN 2255-9256, e-ISSN
2256-0602. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-759-9 (brošēts).
UDK
811.174’36(062)+81’36(062)
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Kopkataloga Id: 001073798
Vīduša, Iveta. Programma : latviešu valoda 5. klasei / Iveta Vīduša ; redaktore
Inese Auziņa ; Aigara Truhina dizains un vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 44, [1] lpp. : tabulas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-0-9828-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmā un mācību grāmatā „Latviešu valoda 5. klasei” apzināti izvēlēts ceļš, lai skolēni secīgi, mērķtiecīgi apgūtu valodas struktūru atbilstoši valodas līmeņiem un saistītu to ar saziņu un tekstveidi. Programmu veido pārskats par aplūkotajiem
latviešu valodas tematiem, ieteicamais laiks temata apguvei, apguves mērķis, sasniedzamie rezultāti, temata apguves norise, skaidrojums par tekstiem, kurus skolēni lasa, klausās, pēta un
raksta, norādes par starppriekšmetu saikni.

UDK

811.174(073)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001074066
Aberkrombijs, Džo. Labāk pasniegt aukstu : romāns / Džo Aberkrombijs ; no
angļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Kristīne Zute. — Rīga : Prometejs, [2021]. — 702, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Best Served Cold. —
ISBN 978-9934-553-21-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Stīrijā iestājies pavasaris. Un tas nozīmē karu. Asinis ir lijušas deviņpadsmit
gadu. Nežēlīgais erchercogs Orso nikni cīnās ar ķildīgo Astoņu savienību, un šajā karā viņi izpostījuši visu zemi. Kamēr maršē armijas, ripo galvas un deg pilsētas, aizkulisēs baņķieri, priesteri
un senāki, tumšāki spēki spēlē nāvējošu spēli, lai noteiktu, kurš kļūs par karali.

UDK

821.111-312.9

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001074488
Burels, Endrū. 48 stundas līdz slepkavībai : romāns / Endrū Burels ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Mežule. — Rīga : Kontinents,
[2022]. — 446 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: 48
Hours to Kill. — ISBN 978-9934-25-043-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Par bruņotu laupīšanu notiesāts uz divdesmit gadiem cietumā, Ītans cer, ka
reiz kļūs par kārtīgu sabiedrības locekli. Bet liktenim ir citi plāni. Kad Ītanam tiek piešķirtas 48
stundas, lai varētu piedalīties māsas bērēs, Ītans uzzina, ka viņa pasludināta par mirušu tikai
tāpēc, ka atrasts pietiekami daudz asiņu, nevis līķis. Ītans secina, ka visi māsas nāves apstākļi
nav izmeklēti, un nolemj izmantot šīs divas dienas, lai visu noskaidrotu. Turklāt — lai atklātu
patiesību par māsas bojāeju, Ītanam atkal būs jākļūst par noziedznieku, bet viņš bija zvērējis, ka
tas nekad vairs nenotiks…

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001075994
Devero, Džūda. Neiespējamais solījums : romāns / Džūda Devero un Tāra Šītsa ;
no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga :
Kontinents, [2022]. — 409, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: An Impossible
Promise. — ISBN 978-9934-25-042-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Līemam O’Konoram šajā dzīvē ir tikai viens mērķis — savu mīļoto sievieti
savest kopā ar citu vīrieti. Reiz, pats to neapzinoties, viņš mainīja likteni, kad iemīlējās skaistajā
Korā Makleodā. Viņu mīlasstāsts bija kaislīgs un beidzās traģiski. Šis ir romantisks, humora, mīlestības un gaišuma caurstrāvots stāsts, kas mudina noticēt, ka laikam nav varas pār īstām jūtām.

UDK

821.111(73)-31

25

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 3, 1.–15. februāris

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001074648
Marka, Urzula. Ne kā pie laupītājiem : četrpadsmit piedzīvojumi lieliem un maziem ļaudīm / Urzula Marka ; ilustrācijas: Germans Franks ; tulkojis Didzis Blūme ; dizains: Niklas Blūme ; vāka dizains: Evija Godiņa. — Rīga : Amnis, [2021]. —
85 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Nicht wie bei Räubers. — ISBN 978-9984-876-23-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šis stāstījums, kurā cilvēki var sevi atpazīt daudzās situācijās, pasakas veidā ir rakstīts gan pieaugušajiem, gan bērniem, gan jauniešiem. Lasītājs tiek trāpīgi un saprotoši
uzrunāts. Un palēnām rodas nojausma, ko varētu nozīmēt — būt kristietim. Tāds Ķēniņš eksistē
patiešām. Šis stāsts ir jauks ticības kurss, kurā pats svarīgākais ar lielu maigumu tiek likts lasītājam pie sirds.

UDK

821.112.2-93-32

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001074117
Власовс, Эдгарс. Королевство в огне / Эдгарс Власовс. — Рига : Sava grāmata, 2021.
Часть первая, Судьбоносное путешествие. — 224 lpp. ; 22 cm. — ISBN 9789934-604-48-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Renorānas karaliste atrodas uz kara sliekšņa. Uz ceļiem siro zvērīgi laupītāji,
un nežēlīgās liesmās tiek dedzināti ciemati. Šajā nemierīgajā laikā jauneklis Josts kopā ar savu
tēvoci Verenoru dodas pavadīt burvi Belatriksi uz burvju pilsētu Berdenu. Josts neapjauš, cik ļoti
šis ceļojums mainīs viņa dzīvi…

UDK

821.161.1-312.9(474.3)

Kopkataloga Id: 001073841
Свѣточъ : литературный изборникъ / главный редактор Пётр Межиньш ;
литературный редактор Людмила Ершова ; Международное Сообщество
Писательских Союзов, Общество (Союз) литераторов „Светоч”. — Рига : Светоч, 2021. — 335, [2] lpp. ; 21 cm. — Autori: Ольга Волкова, Людмила Межиньш,
Пётр Межиньш, Михаил Москаленко, Ирина Вахитова, Сергей Пичугин,
Ольга Николаева, Николай Гуданец, Регина Маскаева, Анжела Гаспарян, Татьяна Житкова, Юрий Касянич, Наталья Бельская, Елена Пилипенко, Ирина Вахитова, Константин Лосев, Александр Якимов, Ольга Криль, Роман
Громак, Николай Котов, Анна Ионане, Алина Литвиненко, Владимир Новиков, Ирина Гаевская, Виктор Макиенко, Ольга Криль, Маргарита Вахитова,
Константин Лосев, Владимир Соловьёв, Маргарита Дубро.
UDK
821.161.1(474.3)(082)

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001069302
Bargais, Rihards. Nemodernās Slampes meitenes / Rihards Bargais ; redaktors
Ilmārs Zvirgzds ; vāka mākslinieks Artis Rutks. — Rīga : Aminori, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 812,79 KB. — ISBN 978-9934-8977-6-4 (ePUB).
A n o t ā c i j a : R. Bargais romānā aplūko, apbrīno, izvētī un apraksta notikumus savā dzīvē,
rūpīgi piemeklējot vārdus un izteiksmes veidu. Viss piedzīvotais atspoguļots plašā amplitūdā —
no morāla un psiholoģiska pagrimuma līdz sirdsšķīstai, naivai ticībai. Sev raksturīgajā pašironiskajā intonācijā Bargais izveido savdabīgu mozaīku, spoži parādot savu prozaiķa talantu. Absurdi
piedzīvojumi, tenkas, anekdotes, epizodes no populāru mākslinieku, kaimiņu, uzdzīves biedru,
draudzes, tuvu draugu, radu, mīļoto vai nejaušu ceļabiedru dzīvēm — šo raibo kokteili Bargais
apmaisa ar tiešu vērojumu. Viņš nekritizē, bet izceļ katra cilvēka vērtību un neaizsargātību. Katram satiktajam viņš atrod vietu un literāru formu tekstā, ko caurvij atsauces gan uz Bībeli, gan
popkultūru.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001073895
Bākule, Elīna. Tas ods meklē mani kopš 1981. gada / Elīna Bākule ; redaktors
Henriks Eliass Zēgners. — [Rīga] : Orbīta, [2021]. — 54, [4] lpp. ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. —
ISBN 978-9934-591-14-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dzejoļos jūtams šķietami attālināts, brīžiem pat atsvešināts sevis un apkārtējās pasaules vērojums, taču krājuma gaitā top skaidrs, ka dzejas toni veido izteikti individuāla,
savrupa valodas izjūta, nevis emocionāla noslēgtība. Elīna lieto unikālus kodus, lai ieskicētu unikālu, pārsteidzošu dzīves uztveri. Tam līdzās krājumu caurvij arī poētiskais humors ar absurda
elementiem un liriskas konstrukcijas, kas rada krāšņas kombinācijas no teju nesavienojamiem
tēliem un parādībām. Rezultāts — mulsinoša, dzīva, pārsteidzoša un aizraujoša, avangardiski
spilgta grāmata.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001074097
Berzinska, Lilija. Atmiņu kaste / Lilija Berzinska ; ar autores ilustrācijām ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas dizaina mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga :
Dienas Grāmata, [2022]. — 100, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-595-52-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tiem, kuri sekojuši līdzi grāmatu „Lamzaks meklē Lamzaku” un „Skelets skapī” varoņu gaitām, atkal ir iespēja tikties ar jau pazīstamajiem jūrmalniekiem. Notikumi virknējas ap uzticamo draugu četrotni — žiperīgo lietu kārtotāju Sipriki, racionālo domātāju Acaini,
ēdelīgo labsirdi Krakānu un nerimtīgo fantastu Liedaga Trusi, kuri sastop Pelēko. Liedagā klīstošajam radījumam nav ne jausmas par savu izcelsmi, un tāda pati neziņas migla ietin aizdomīgos
atradumus — kasti un putu pikučus, kuri varētu būt gan nāriņu spļaudekļi, gan prusaku inde, gan
maskēts melnā cauruma tukšums…

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001074114
Grāmata par nonullēšanos : laimes pārdevēja laimes meklējumi / redaktore Inka
Mastiņa. — [Rēzeknes novads] : 00000000, [2021]. — 1 sējums (nenumurētas
lpp.) : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-509-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „Blogs 00000000.lv sākās ar ideju dokumentēt savus pārmaiņu procesus,
kuriem briedu jau sen. Pandēmijas laiks bija īstākais brīdis, lai izmestu sevi laukā no ierastās
komforta zonas un nonullētu visas līdzšinējās piesaistes. Mana pieeja bija diezgan radikāla — es
atteicos no praktiski visas savas mantas, dzīvesvietas, attiecībām, darbiem un izvācos no Rīgas
uz visiem laikiem, lai sāktu sevi no nulles. Grāmata atspoguļo centienus atmest visas uzkrātās
piesaistes, lai ietu savu sirds ceļu” — teic autors, kura identitāte paliek neatklāta.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001074061
Griģe, Gunta. Bērni no dziesmu svētku tautas : dzejoļi un mīklas bērniem / Gunta Griģe ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2022]. — 71 lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — ISBN 978-9984-46-444-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krājumā apkopoti dzejojumi un krustvārdu mīklas, ar kuru palīdzību bērni
var apgūt burtus. Klausoties, kā skolotājs lasa dzejojumu, bērni var mācīties atpazīt vārdus, kuros
ir vajadzīgais burts. Tad var minēt mīklu lietussarga formā, kurā arī apkopoti vārdi ar attiecīgo
burtu. Atminot mīklu, veidojas īpaši izceltie vārdi. To atklāšana bērniem papildina spēles azartu.
Grāmata palīdzēs bērniem atpazīt noteiktas skaņas un saistīt tās ar burtiem.

UDK

821.174-93-1+398.6
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Kopkataloga Id: 001074537
Hausmanis, Viktors. Anšlava Eglīša Amerikā rakstītās lugas un to likteņi / Viktors Hausmanis ; redaktore Gundega Saulīte. — Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2021. — 174, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ;
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-893-56-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata paplašina zināšanas par Anšlava Eglīša lugu tapšanas vēsturi trimdā, to skatuves gaitām Amerikā un Austrālijā, sniedz ieskatu nepētītā arhīva materiālā, kas, pateicoties režisoram Kārlim Gulbergam, no Austrālijas nonācis grāmatas autora rokās. Grāmatā
atklājas galvenokārt režisoru Osvalda Uršteina, Laimoņa Siliņa un Kārļa Gulberga radošā saikne
ar daudzpusīgo daudzveidi Anšlavu Eglīti.

UDK

821.174(092)+821.174-2.09

Kopkataloga Id: 001075711
Īve, Helēna. Sveiki, Anglija! : autobiogrāfisks romāns / Helēna Īve ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2022. — 269 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-93-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir 2009. gads. Valstī padziļinās ekonomiskā krīze. Daudzi šajā laikā zaudē
darbu. Helēnas ģimeni arī skārusi šī liksta. Viņas vīrs zaudē darbu un ģimene nolemj pārcelties
uz Angliju. Grāmata ir darbs, kurā iespējams rast atbildes uz jautājumiem, kā tas ir — dzīves pilnbriedā pārvākties uz svešu valsti un sākt visu no nulles? Vai ir prāta darbs doties uz citu valsti,
ja nezini valodu, tradīcijas, pat neesi tur nekad bijis? Vai attaisnojas teiciens, ka drosmīgajiem
pieder pasaule?

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001075701
Jakubovska, Māra. Cerības diviem : romāns / Māra Jakubovska ; redaktore Iveta
Reinsone ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. —
184 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-600-95-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Māja ģimenei ir viena no pamatvērtībām. Daudziem īstā māju sajūta asociējas ar bērnības mitekli. Kad izaugam, gribas šo sajūtu izbaudīt atkal un nodot saviem bērniem.
Kā to izdarīt, ja ir tikai liela vēlēšanās, sapņi un cerības, bet maciņš plāns. Grāmatā ir daudz jautājumu par to, kas patiesībā ir dzīves vērtība. Autore sniedz atbildes uz šiem jautājumiem caur ļoti
spēcīgi un kolorīti veidotiem personāžiem.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001075699
Kažoks, Voldemārs. Mana mūža atmiņu pavediens / Voldemārs Kažoks ; tekstu
sakārtoja Dzintra Guļāne. — Rīga : [Dzintra Guļāne], 2021. — 78 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 25 cm.
A n o t ā c i j a : Grāmata veltīta Voldemāra Kažoka piemiņai. Pa atmiņu takām savas dzīves
laikā izstaigājis viņš pats. Atmiņas apkopotas krājumiņā, lai paaudzes, kas nāks pēc mums, var
kaut ko uzzināt, apjaust, padomāt.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001073923
Kļaviņa, Agnese. Cerība / Agnese Kļaviņa, teksts un ilustrācijas. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2021]. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN
978-9934-550-49-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dzejoļu un attēlu grāmata ir veidota, iedvesmojoties no rakstnieces iekšējām
emocijām pēc mātes zaudējuma. Tajā ir ietverta depresīva, taču pārdomu pilna dzejas un attēlu
gamma. Šī grāmata būs piemērota jauniešiem vai cilvēkiem, kuri jūtas jauni un ir gājuši cauri
dažādām dzīves grūtībām.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 001075709
Ozola, Lauma. Pagātnes skavās: romāns / Lauma Ozola ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Roberta Riežniece. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. —
296 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-002-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Eleonora, spožākā Latvijas gleznotāja, zaudē savu vīru Erlendu autokata
strofā. Pēc vīra nāves viņa slīkst ciešanās, skaitot dienas un mācoties no jauna elpot. Tā paiet
četri gadi. Brīdī, kad māksliniece saprot, ka laiks dzīvot tālāk, viss mainās. Erlends zaudēja dzīvību, toties viņa dvīņubrālis Matīss, kurš liktenīgajā stundā bija blakus, izdzīvoja. Kurš ir tas, kas
izlēma, kuram no brāļiem nav vietas uz šīs pasaules? Un vai Erlenda nāve bija nelaimes gadījums?
Atbildes uz šiem jautājumiem centīsies rast Rainers, kurš pirms tikšanās ar Eleonoru pameta
savu līgavu pie altāra.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001074181
Paegle, Maiga. Lasīt ir viegli! : latviešu autoru darbi vieglajā valodā / sastādītāja
Maiga Paegle ; ilustratore Dace Brizauska. — [Valmiera] : Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs, 2021. — 86 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ;
24 cm. — ISBN 978-9934-23-414-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Tie ir autoru darbi, pārveidoti valodā, ko vieglāk lasīt un uztvert, lai palīdzētu ne tikai mūsu skolēniem, kuriem ir dzirdes vai garīgās attīstības traucējumi, bet ikvienam,
kuriem kāda iemesla dēļ ir grūtības uztvert tekstu. Tādējādi ļoti priecāsimies, ka mūsu sagatavotos materiālus — gan šo grāmatu, gan gadu gaitā apkopotos un veidotos materiālus par lasīšanu
vieglajā valodā — izmantos arī citās skolās, pansionātos, ikviens, kuram tas būtu noderīgi,” stāsta
Maiga Paegle.

UDK

821.174(082)(076.6)

Kopkataloga Id: 001074723
Puče, Zanda. Aa Fluvius. Zudušo upi meklējot = In Search of the Lost River /
Zanda Puče, Armands Andže ; dizains: Alise Štrause ; teksti: Sandra Ķirule, Kārlis
Students ; tulkojums angļu valodā: Anna Marija Knoka. — [Rīga] : Baltic Analog
Lab, [2021]. — 185 lpp., 1 salocīta lp. : faksimili, ilustrācijas ; 23 cm. — Resurss
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-516-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Aa Fluvius” ir mūsdienu vērojums — vizuāls stāsts par upi, laiku un cilvēkiem. Grāmata ietver stāstu par Zandas Pučes vecvecvectēvu Juhanu Jursu, kurš darināja laivas,
fotostāstu 20. gadsimta sākuma estētikā un laikmeta aculiecinieka, rakstnieka Kārļa Studenta
stāstu „Vasara laivā”. Runājot par nosaukumu „Aa Fluvius” — Aa apzīmē plašu un tekošu ūdeni,
bet fluvius — upi. Līdz ar to Gauja senajās kartēs nosaukta visai noslēpumaini — Plūstošā upe.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001074189
Sausiņa, Maiga. Brīnišķais ceriņkrūms : ielas etīdes, stāsti, esejas, pasakas un
dzeja / Maiga Sausiņa ; sastādījums, priekšvārds, ilustrācijas: Liena Ivonna Šervinska ; ievads: Zaiga Ābele. — [Cēsis] : [Sava grāmata], [2022]. — 222 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — „Maigiņas grāmata”—Virstitulā.

A n o t ā c i j a : „Mana mamma [Maiga Sausiņa], dzīvojot ikdienišķu, pienākumu pilnu dzīvi,
bija talantīga rakstniece. Savus novērojumus, stāstus un atziņas viņa pierakstīja parastās skolas
burtnīcās un paslēpa no svešām acīm rakstāmgalda tālākajās atvilktnēs. Dzīves gaitā uzradās jauni pārdzīvojumi, viņa atkal sarakstīja pilnas klades, numurēja un lika klāt pie citām. Tikai mūža
otrajā pusē burtnīcu krājumi pamazām sāka vērties vaļā,” raksta meita Liena Ivonna Šervinska.

UDK

821.174-3+821.174-4+821.174-1

29

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 3, 1.–15. februāris

Kopkataloga Id: 001075578
Sperga, Ilze. Vuškeņa iz pļovys : dzejūli bārnim / Ilze Sperga ; muokslineica Līga
Romančuka ; redaktore Māra Cielēna. — [Augšdaugavas novads] : Bīdreiba LgSC,
[2021]. — 39, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-99349071-2-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jaunajā dzejoļu grāmatā bērniem apkopoti Ilzes Spergas dzejoļi, ko papildina
krāsainas un mīļas Līgas Romančukas ilustrācijas. Māksliniecei šī ir debijas reize bērnu grāmatu zīmēšanā. Dzejoļu grāmatā lasāmi dažādos laika periodos tapuši Ilzes darbi par aitiņu, zaķi,
ežiem, zirdziņu, eņģeļiem un citiem tēliem — tie ir gan tādi, kas pirmo publikāciju savulaik piedzīvojuši portālā lakuga.lv, tā arī līdz šim nepublicēti dzejoļi.

UDK

821.174’282-93-1

Kopkataloga Id: 001074125
Stepēna, Maija. Solītā zeme / Maija Stepēna. — Cēsis : Sava grāmata, 2021. —
110 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-604-47-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nedaudz skaudri, bet dziļi un patiesi autore saka: „Kad Ēvalds Valters uzvilka
mastā sarkanbaltsarkano karogu, teikdams — Man pašam kungam būt, man pašam arājam! —
nez vai bija kāds, kura sirdi šie vārdi nebūtu saviļņojuši un darījuši lepnu… Tagad pagājuši 30
gadi. Atkal cilvēku tūkstoši pulcējas, tikai tagad uz protestiem. Man sāp! Man nozagts sapnis par
brīvu un laimīgu Latviju. Šie dzejoļi ir mans protests — reizēm pārāk skarbi, reizēm par maz
skarbi, bet katrs apliecina to, cik dārgs man ir šis mazais Dieva dārzs Dzintarjūras krastā”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001074224
Svīre, Māra. Audums kāzu kleitai : romāns / Māra Svīre ; Natālijas Kugajevskas
vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 367,
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9719-5 (iesiets) ; ISBN 9788834097195 (kļūda).

A n o t ā c i j a : M. Svīres romāns stāsta par skarbu un nežēlīgu laiku — 20. gadsimta četrdesmito gadu beigām un piecdesmitajiem gadiem. Staļina režīma gaļasmašīna samaļ mīlestību, cerības un prieku. Tomēr par spīti visam bija jāizdzīvo. Galvenā varone ir radiožurnāliste, aprakstītie
notikumi daļēji risinās Latvijas Radio sienās un tiem ir dokumentāls pamats.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001075874
Tukre, Sanita. Atver spārnus lidojumam košam! : grāmata ar audiovizuālu pielikumu / Sanita Tukre, autore un redaktore. — Rīga : Press Distribution Center,
2021. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var
piekļūt ar QR kodu. — ISBN 978-9934-8774-7-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Vai tu zini, kā pukst ezis, dūc muša vai šķauda zaķis? Šajā grāmatā tev ir
iespēja iepazīt gan dažādus dzīvniekus un kukaiņus, gan arī viņu radītās skaņas. Grāmatā apkopotas 20 pasakas dzejā, kas mazo lasītāju aizvedīs aizraujošos piedzīvojumos.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001073875
Vācietis, Ojārs. Vaši s akcentom pokloņņiki : стихотворения, написанные
на русском языке = krieviski rakstīti dzejoļi / Ояр Вациетис ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Aleksandrs Zapoļs ; priekšvārda tulkojums:
Māra Poļakova ; mākslinieciskais noformējums: Līva Kalniņa. — [Rīga] : Orbīta,
[2021]. — 203 lpp. ; 18 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu. — Bibliogrāfija: 33.-34. lpp. — Teksts krievu un latviešu valodā. — ISBN
978-9934-591-10-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Aleksandrs Zapoļs ir izpētījis un izvērtējis līdz šim maz izmantotu O. Vācieša
muzeja krājuma daļu — nedaudzos krieviski rakstītos dzejoļus un parindeņus. No izvēlētajiem
rokrakstiem veidotā dzejas izlase sniedz būtisku un padziļinātu ieskatu O. Vācieša daiļrades krieviskajos aspektos. Krievu valoda ir latviešu dzejnieka Ojāra Vācieša otrā valoda un viņa daiļrade
cieši saistīta ar krievisko kultūrtelpu. Grāmatā ietverts 51 dzejolis un 2 poēmas krievu valodā.

UDK

821.174-1=161.1

30

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 3, 1.–15. februāris

821.512.161 Turku literatūra
Kopkataloga Id: 001074012
Behramoglu, Ataols. Izdzēruši iemetām kausus Bosforā : dažādu gadu dzejoļi /
Ataols Behramoglu ; no turku valodas atdzejojis, priekšvārda autors Uldis Bērziņš ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; redaktore Ingmāra Balode. — [Rīga] : LAPI,
2021. — 59 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-514-6 (brošēts).
UDK
821.512.161-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001076484
Lukšo-Ražinska, Elizabete. Lapsa iet čučēt / Elizabete Lukšo-Ražinska ; māksliniece Aiva Žūriņa. — [Rīga] : Ausma Media, [2021]. — 14 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 15×21 cm. — ISBN 978-9934-8986-5-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sirsnīga bilžu grāmata, kas ar savām skaistajām ilustrācijām un bērnu iemīļotās varones Lapsas piedzīvojumiem saistīs kā lielākos, tā arī pašus mazākos lasītājus. Grāmata
ik vakaru būs lielisks palīgs vecākiem, lai kopā ar Tutas draudzeni Lapsu čučēt noliktu arī savu
mazuli. Tāpat biezās kartona lapas un izteiksmīgie akvareļu zīmējumi ļaus Lapsas pirmsmiedziņa
stāstu atklāt arī bērnam patstāvīgi — bez vecāku palīdzības.

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001074560
Ramane, Aelita. Atmiņu upe plūst / sastādītāja Aelita Ramane ; mākslinieks
Andris Lamsters ; redaktore Ina Eglīte ; dizains: Jānis Sipjagins. — Rīga : Madris,
[2021].
Otrā grāmata. — 367 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9984-31796-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Atmiņu grāmatā apkopoti cilvēku dzīvesstāsti no Rundāles, Saulaines, Ziedoņiem, Svitenes, Virsītes, Bērsteles un Viesturiem. Tās ir mazas apdzīvotas vietas, kurās dzīvojuši
šo stāstu varoņi un viņu dzimtas vairākās paaudzēs. Tur iekoptas mājas, atrasta mūža mīlestība,
radīti bērni, uzauguši mazbērni un mazmazbērni, kuri turpina rūpēties par senču atstāto mantojumu.

UDK

908(474.336)(093.3)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001073668
Sproģis, Paulis. Pāri okeānam / Paulis Sproģis (Freds Rebels) ; redaktore Dzintra Auziņa. — [Siguldas novads] : [Katrīna Elizabete Ļemantoviča], [2021]. — 205,
[1] lpp. : ilustrācijas, karte ; 18 cm. — Pirmizdevums: Rīga, izdevniecība „Krīvs”,
1937. — ISBN 978-9934-23-528-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis ir autobiogrāfisks Pauļa Sproģa (viņš arī Fred Rebell) piedzīvojuma stāsts.
Viņš ir pirmais zināmais burātājs, kurš vienatnē laivā šķērsojis Kluso okeānu no rietumiem uz
austrumiem (no Austrālijas uz Ziemeļameriku). Varbūt jūrniecības jomas nepārzinātājam tas nešķiet nekas neparasts, taču jāpiebilst, ka laivas garums bija tikai 5,5 m, tai nebija kajītes, vienīgi
brezenta pārvalks, un visi navigācijas instrumenti bija paša ceļotāja izgatavoti.

UDK

910.4

Kopkataloga Id: 001074245
Volfs, Tonijs. Ceļo un atklāj! Eiropa / Tonijs Volfs ; no itāļu valodas tulkojusi Astra
Šmite ; teksta autore Anna Kasalisa ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. — Oriģinālnosaukums: In giro per
l’Europa con Tony Wolf. — ISBN 978-9934-0-9542-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ar Tonija Volfa ilustrācijām aizvedīs tevi brīnišķīgā ceļojumā pa
septiņām aizraujošām Eiropas pilsētām: Parīzi, Romu, Barselonu, Berlīni, Amsterdamu, Londonu
un Venēciju. Katrā pilsētā, ko grāmatā apmeklēsi, būs īpaša lappuse, kurā ielīmēt fotogrāfiju vai
kādu suvenīru, kas no turienes atvests. Nav svarīgi, vai to būsi atvedis tu pats vai kāds no taviem
draugiem.

UDK

913(4)(02.053.2)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001074625
Valdmane, Ausma. Ja mani ļaudis… / Ausma Valdmane ; dizains: Kristaps Vītols. — Rīga : Amnis, [2021]. — 256 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984876-26-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cik bagāti mūži, kādi traģiski likteņa pavērsieni, kādas lielas un neparasti
stipras personības, nelokāmas savā pārliecībā, kāda cieņpilna paaudžu saikne, kāda mērķtiecība
talantu pilnveidošanā, cik nešaubīga kalpošana, bet bieži vien cik grūti ir atrast un staigāt tos
taisnos ceļus. Ne to vien, bet vēl daudz citu lielās dzimtas tik atšķirīgu tai piederīgo ļaužu mūžu
atklāsmju ir šajā grāmatā.

UDK
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94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001073793
Гущин, Виктор. История Елгавы, 1795-1917 : очерки истории в рассказах для
детей и взрослых / Виктор Гущин ; обложка: Влад Богов. — Рига : Балтийский центр исторических и социально-политических исследований, 2022.
Часть вторая, Елгава в истории Российской империи, 1795-1917. Книга 5,
Из истории Елгавского дворца 1795-1917. — 254 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
plāni, portreti ; 25 cm. — „Елгаве-800, 1226-2026”—[1.] lpp. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-9024-2-0 (iesiets).
UDK
94(474.334.2)”1795/1917”+728.82(474.334.2)
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Kopkataloga Id: 001074610
Geka, Dzintra. Sibīrijas bērni 1949 / sastādītāja, galvenā redaktore Dzintra
Geka ; intervēja: Dzintra Geka un Aivars Lubānietis ; redaktore Zane Daugule ;
konsultants Jānis Riekstiņš ; grāmatas dizains: Vanda Voiciša ; kartes: Edmunds
Būmanis. — Rīga : Fonds „Sibīrijas bērni”, [2021]. — 880 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 31 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu. — ISBN 978-9934-8219-8-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti 165 cilvēku dzīvesstāsti, kuri kā bērni 1949. gada 25. martā
tika aizvesti uz Sibīriju. Grāmatā publicētas apgabalu kartes, apraksti un katrai intervijai pievienotas fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem. Tas viss ir vajadzīgs, lai piemiņa dzīvotu tālāk,
jo Sibīrijas bērni, kas šodien vairs nav bērni, aiziet Mūžībā… Tāpēc piemiņa jāglabā nākamajām
paaudzēm — viņu bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem. Un ne tikai piemiņa vien: šīs atmiņas
ir brīdinājums šodien.

UDK
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