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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
Kopkataloga Id: 001073186
European Vector of Development of the Modern Scientific Researches : collective monograph / edited by authors. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021].
[2. sējums]. — 1 tiešsaistes resurss (413 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 10,68 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 20 raksti. —
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
0(082)+6(082)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001079947
Feju zemē : aizraujoši uzdevumi, izspiežamas spēles un rotaļlietas / no angļu
valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 24 lpp., 6 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (10
uzlīmes ar peldošiem mirdzumiem). — Oriģinālnosaukums: Fairy Land. — ISBN
978-9934-0-9627-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Aizraujoši uzdevumi, izspiežamas spēles un rotaļlietas, komplektā reljefas
uzlīmes ar peldošiem mirdzumiem. Ienāc brīnumainu uzdevumu pasaulē un izdaiļo fejām spārniņus, palīdzi viņām nonākt burvju pļavā, izspied kartona spēļu kārtis un citas maģiskām rotaļām
noderīgas lietas!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001079943
Nāru valstībā : spuraini uzdevumi, izspiežamas spēles un rotaļlietas / no angļu
valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 24 lpp., 6 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (10
uzlīmes ar peldošiem mirdzumiem). — Oriģinālnosaukums: Mermaid Magic. —
ISBN 978-9934-0-9626-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Spuraini uzdevumi, izspiežamas spēles un rotaļlietas. Komplektā uzlīmes ar
peldošiem mirdzumiem. Ienirsti teiksmainu uzdevumu dzīlēs! Saliec gliemežvākus pa pāriem,
palīdzi nāriņām atrast mājupceļu, izspied kartona spēļu kārtis un citas maģiskām rotaļām noderīgas lietas!

UDK
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 001078190
Bičevskis, Raivis. Sabiedrība bez pasaules / Raivis Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Igors Šuvajevs, Dr.phil. Rihards Kūlis, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; kopsavilkums angļu valodā: Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2021. — 567 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 530.-562. lpp. un rādītāji:
514.-529. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934-18-765-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas galvenā tēze: modernā sabiedrība, zaudējot netveramā un neizmantojamā dimensiju attiecībās ar realitāti, ir zaudējusi arī pasauli, no tās pāri palikušas tikai
sasniedzamu mērķu, izdarāmu lietu, fragmentētu baudu, nesaistītu pieredžu un patērējamu preču atlūzas. Šajā darbā autors runā nevis par jēdziena „pasaule” vēsturi, bet gan par mēģinājumu
aptvert tos punktus pasaules problēmā, kuros joprojām notiek vai kuros no jauna iedegas filozofisks strīds.

UDK

14+141.7

Kopkataloga Id: 001078684
Meru, Reuss. Paradīzes vara : vienkārši par sarežģīto un svarīgo / Reuss Meru ;
redakcija: Vita Marija Avotiņa ; vāka dizains: Aldis Ruskulis. — Rīga : [Dzimtā
puse]: Autora izdevums, [2022]. — 285, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — ISBN 9789934-23-537-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir par mums — cilvēciskām būtnēm. Par to, kā ar niecīgām un apšaubāmām zināšanām par sevi un pasauli, nekontrolējot savas tieksmes un neizprotot ap mums
notiekošos procesus, mēs cauri gadsimtiem būvējam dzīvi. Pārdomās par civilizāciju veidojošo
faktoru — reliģijas, varas, naudas — izcelsmi un būtību autors rod pamatojumu grāmatā paustajam pieņēmumam par cilvēces parazitāro raksturu. Daudzie uzdotie un neatbildētie jautājumi
kalpo kā pamudinājums visiem piebiedroties un apvienoties lielā meklētāju tautā.

UDK

140.8+121

Kopkataloga Id: 001077602
Mērdoka, Airisa. Airisas Mērdokas kultūrfilozofiskās esejas / priekšvārda autors un tulkotājs Jānis Nameisis Vējš ; galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; vāka dizaina autors Kārlis Koņkovs ; literārā redaktore Arta Jāne ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.philol. Sigma Ankrava, Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.habil.
philol. Zaiga Ikere ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. —
Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021. — 222, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 218.-[220.] lpp. — Tulkots no
angļu valodas, saturs paralēli latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-506-61-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Par Airisu Mērdoku kā par profesionālu domātāju, par oriģinālas filozofiskās
nostādnes paudēju un popularizētāju latviešu lasītājam zināms visai maz. Atziņas par viņas devumu šajā jomā varētu būt noderīgas vairākos pašreizējās latviešu garīgās kultūras tematiskajos
lokos. Te jaunas idejas varētu pasmelties epistemoloģiskās un kognitīvās problemātikas lietpratēji, vēl lielāku intelektuālu baudījumu jaunu atziņu veidolā gūtu filozofiskā un mākslinieciskā
romantisma vērtētāji, morālās un reliģiskās teorijas adepti, estētikas un feminisma speciālisti,
dažādu nozaru darbinieki, kas iesaistīti personības un sabiedrības, brīvības un atbildības, vērtību un jēgu problēmas kopšanā.

UDK

14(410)+130.2+821.111-4
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Kopkataloga Id: 001079336
Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā : rakstu krājums / sastādītāja,
priekšvārda autore un vāka dizaina autore Kitija Mirončuka ; zinātniskā redaktore Dr.habil.phil. Maija Kūle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis,
Dr.phil. Igors Gubenko ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore
Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 167 lpp. ; 24 cm. —
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu
valodā, viens raksts un kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-783-4
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Lai arī raksta krājuma tēmas izvēli ietekmēja pandēmijas situācija, apkopotajos rakstos normalitāte un ārkārtējība ir skatīta no dažādiem aspektiem, pievēršoties tādām
tēmām kā rasisms, cilvēktiesības, mītrade un saskaņa ar dabu un dabisko, cilvēka pilnveides un
pilnības meklējumi, stoicisma mācību attīstība, Platona mācības atbilstība mūsdienām, personas
un sabiedrības attiecības un jaunās pasaules veidošanās.

UDK

14(082)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001077690
Pareizticīgās Baznīcas kalendārs / Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode. —
[Rīga] : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode, [2021].
2022. — 243, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — Autori: virspriesteris Pāvils Kušnarjovs, virspriesteris Dimitrijs Smirnovs, sirdsskaidrais Paīsijs Svētkalnietis. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, vīriešu un sieviešu
vārdu rādītājs: 155.-[168.] lpp. — Teksts latviešu valodā, viens raksts tulkots
no krievu valodas. — ISBN 978-9934-8888-7-8 (brošēts).
UDK
271.2(474.3)(059)
Kopkataloga Id: 001077607
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; redaktore Laine Kristberga ; literārā redaktore Arta Jāne ; zinātniskais konsultants
Roberts Pārkins ; vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās
redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova,
Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.
hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021.
XXXI [31]. — 399 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 14071908”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu
beigās.
A n o t ā c i j a : Jaunākajā „Reliģiski-filozofisko rakstu” laidienā publicēti Latvijas un ārzemju
pētnieku raksti par zinātnisko ateismu un „padomju garīgumu”.

UDK

2(082)+14(082)

Kopkataloga Id: 001077274
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; redaktore Laine Kristberga ; literārā redaktore Arta Jāne ; zinātniskais konsultants
Roberts Pārkins ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil.
Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede,
Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; Latvijas
Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021.
XXXI [31]. — 1 tiešsaistes resurss (401 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, tabulas ;
6,41 MB. — „ISSN 1407-1908”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās.
UDK
2(082)+14(082)
Kopkataloga Id: 001077693
Православный церковный календарь / Синод Латвийской Православной
церкви. — [Рига] : Синод Латвийской Православной церкви, [2021].
2022. — 250, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — Autori: протоиерей Павел Кушнарев, святитель Иоанн Златоуст. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs, vīriešu un sieviešu vārdu rādītājs: 150.-[184.] lpp. —
ISBN 9789934888878 (kļūda).
UDK
271.2(474.3)(059)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001067357
Places (2 : 2021 : Rīga, Latvija). Places : the 2nd international interdisciplinary
conference, 25 March 2021, Riga, Latvia : abstracts / Rīga Stradiņš University. —
Rīga : Rīga Stradiņš University, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (132 lp., PDF) ;
1,13 MB. — Personu rādītājs: 130.-131. lp. — ISBN 978-9934-563-82-9 (PDF).
UDK
3(062)+6(062)
Kopkataloga Id: 001080160
Purēns, Vilnis. Sociālās zinības 9. klasei : mācību grāmata / Vilnis Purēns. —
Rīga : RaKa, [2022]. — 116 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „Apstiprinājusi
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā”—Titullapā. —
ISBN 978-9984-46-443-5 (brošēts).
UDK
3(075.2)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001072724
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs,
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.
2021, Sējums 8, Kultūra un māksla. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,75 MB. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761
un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
A n o t ā c i j a : Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK

316.7(082)+7.05(082)+745.52(082)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001079032
Critical Infrastructure in the Baltic States and Norway : strategies and practices
of protection and communication / editors: Māris Andžāns, Andris Sprūds and Ulf
Sverdrup ; language editing: Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova and Skrivanek
Baltic ; cover design: Oskars Stalidzāns. — [Rīga] : Latvian Institute of International Affairs, [2021]. — 197 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Autori: Māris Andžāns, Evija Djatkoviča, Jakub M. Godzimirski, Ivo Juurvee, Ramon
Loik and Ramūnas Vilpišauskas. — Ziņas par autoriem: 195.-197. lpp. — „This
publication results from the project „Norway-Baltic Research Network. Critical
Infrastructure: Institutional Coordination and Policy Preferences” that has been
funded by the EEA and Norway Grants”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-64-3 (iesiets).
UDK
327(474)(082)+327(481)(082)
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Kopkataloga Id: 001067396
Shut, Ramina. The US-Ukraine Relations under the New Administration: what
to Expect? / Ramina Shut, Oksana Manchulenko ; editor Žaneta Ozoliņa ; English
language editor Ēriks Kristiāns Selga ; cover design: Inese Siliniece. — [Rīga] :
Latvian Transatlantic Organisation, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) ;
5,11 MB. — (The Rīga Conference Policy Brief, ISSN 2661-5789). — Ziņas par autorēm: 22. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
327(477:73)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001074777
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook / editors: Sintija Broka, Andris
Sprūds ; translation from Latvian: Santa Pelše ; English language editor Talis Saule Archdeacon ; cover design: Mikus Kovalevskis ; foreword by Andris Sprūds ;
Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, [2022].
2022. — 1 tiešsaistes resurss (233 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,39 MB. — Autori: Reinis Āboltiņš, Māris Andžāns, Una Aleksandra
Bērziņa-Čerenkova, Sintija Broka, Evija Djatkoviča, Natālija Knipše, Rihards
Kols, Imants Lieģis, Aleksandra Palkova, Gunta Pastore, Elīna Pinto, Gunda
Reire, Edgars Rinkēvičs, Toms Rostoks, Ēriks Kristiāns Selga, Andris Sprūds,
Mārtiņš Vargulis, Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata. — ISBN 978-9934567-77-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2021. gadā Latvijas ārējās un drošības politikas vide ir piedzīvojusi gana daudz saspīlējumu un izaicinājumu. Ikgadējā gadagrāmatā autori
izvērtē 2021. gada notikumus un lēmumus. 2021. gadā gan starpvalstu attiecības, gan sabiedrības
ikdienu joprojām ietekmēja Covid-19 pandēmija.

UDK

327(474.3)(058)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001072703
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Jurijs Radionovs,
Sandra Tetere, Marta Kontiņa ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.
2021, Sējums 4, Vadības zinības. — 1 tiešsaistes resurss (144 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,23 MB. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761
un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
A n o t ā c i j a : Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK

33(474.3)(082)
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Kopkataloga Id: 001072673
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs,
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.
2021, Sējums 1, Biznesa vadība. — 1 tiešsaistes resurss (144 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 3,25 MB. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN
2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
33(082)
Kopkataloga Id: 001072697
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums /galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs,
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.
2021, Sējums 3. — 1 tiešsaistes resurss (119 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 3,16 MB. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. —
Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
33(082)+658(082)
Kopkataloga Id: 001072708
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs,
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.
2021, Sējums 6, Informācijas tehnoloģijas. Grāmatvedība. — 1 tiešsaistes resurss (124 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,37 MB. — Resursā
uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
33(474.3)(082)+658(474.3)(082)
Kopkataloga Id: 001072705
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs,
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.
Sējums 5, Vadības zinības = Management. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,73 MB. — Resursā uzrādīts ISSN
2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
33(474.3)(082)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001073165
Challenges and Prospects for the Development of Legal Systems in Ukraine and
EU countries: Comparative Analysis : collective monograph / Cuiavian University in Włocławek. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss
(606 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 17,22 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti
34 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Raksti angļu
un ukraiņu valodā.
UDK
34(4)(082)
Kopkataloga Id: 001072384
Legal science and education in Ukraine and EU countries: a paradigm shift : collective monograph. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss
(480 lp., PDF) ; 10,24 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 17 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā.
UDK
34(4)(082)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 001072990
Development Vectors in Public Management and Administration : collective
monograph / Zhytomyr Polytechnic State University. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (329 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
8,21 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 15 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Raksti angļu un ukraiņu valodā.
UDK
351(477)(082)
Kopkataloga Id: 001073240
Правове забезпечення публічної безпеки громад: досвід України та країн
Європейського Союзу = Legal support of public safety of communities: the experience of Ukraine and countries of the European Union : a collective monograph /
under the general editorship of A.H. Bobkova, A.M. Zakharchenko. — [Riga] :
[Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (168 lp., PDF) ; 2,36 MB. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
351.75(082)+343(082)

37

Izglītība

Kopkataloga Id: 001072352
European Potential for the Development of Pedagogical and Psychological
Science : collective monograph / Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (428 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 9,37 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 11 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Raksti ukraiņu un angļu valodā.
UDK
37(082)+377(082)
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398 Folklora
Kopkataloga Id: 001071411
Bērziņa, Diāna. Stāsta Talsu novada ļaudis : Talsu un apkārtnes izloksnes vārdnīca / Diāna Bērziņa ; Agra Liepiņa vāka zīmējums un ilustrācijas. — Talsi :
Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (230 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 3,97 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN
9789934513459 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Diānas Bērziņas grāmatā apkopoti interesanti nostāsti un spoku stāsti, sadzīviskas ainiņas un traģisku notikumu atmiņas, kas pierakstītas Talsu novadā. Grāmatu papildina
autores ģimenē un kaimiņu sētās runātās tāmnieku valodas un populāru teicienu vārdnīca.

UDK

398.22(474.324)+811.174’282(474.324)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001072608
Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography
and agricultural sciences : collective monograph / University of Life Sciences in
Lublin, Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Agrarian
Sciences of Ukraine. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (1163 lp., PDF) : ilustrācijas ; 52,70 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti
53 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Raksti krievu,
ukraiņu un angļu valodā.
UDK
5(082)+63(082)
Kopkataloga Id: 001078623
Kreicberga, Ingrīda. Dabaszinības 4. klasei : mācību grāmata / Ingrīda Kreicberga, Maruta Kusiņa, Gunta Šustere ; Edgara Švanka zīmējumi, grāmatas vāks
un dizains ; redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 135 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — Komplektizdevumā „Dabaszinības 4. klasei”:
mācību grāmata un darba burtnīca. — ISBN 978-9934-0-8884-1 (iesiets).
UDK
5(075.2)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 001078625
Kunnas, Mauri. Aizraujošais piedzīvojums kosmosā / Mauri Kunnass, Tarja Kunnasa ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Marika Taube. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. — 53, [1] lpp. : ilustrācijas ; 33 cm. — Oriģinālnosaukums:
Kaikkien aikojen avaruuskirja. — ISBN 978-9934-0-9884-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pievienojies ceturtā gadu tūkstoša skolēniem izbraucienā ar kosmobusu,
uzzini daudz reālu faktu par Visumu — planētām, to pavadoņiem, zvaigznēm, asteroīdiem un
citiem debess ķermeņiem, kā arī ielūkojies autora iztēles uzburtajā nākotnē. Neko tādu tu nebūsi
piedzīvojis!

UDK

52(02.053.2)+821.511.111-93-32

58 Botānika
Kopkataloga Id: 001070820
Šēnhofa, Silva. Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Effect of Meteorological Factors and Planting Material on Poplar Growth :
summary for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry
and fisheries / Silva Šēnhofa ; zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv.
Dagnija Lazdiņa ; recenzenti: Dr.silv. Kaspars Liepiņš, Dr.silv. Olga Miezīte, Dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : [Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts „Silava”], 2021. — 89 lpp. : diagrammas, ilustrācijas tabulas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 82.-89. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
UDK
582.681.82(043)+630*23(043)+630*111(043)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001078888
Blumberga, Madara. Pocket Medical Dictionary : ENG-LV, LV-ENG : terminology
useful phrases / Madara Blumberga, Irīna Rudenko ; reviewed by Ingars Gusāns ;
advisor Līva Bodniece ; designer Elīna Lapsiņa. — Rīga : The Red Cross Medical College of Rīga Stradiņš University, 2021. — 221 lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
15 cm. — Bibliogrāfija: 220.-221. lpp. — Teksts angļu valodā, ievads paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8682-8-3 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Vārdnīcā apkopoti visbiežāk lietotie medicīnas termini un izteicieni, kas būtu
noderīgi ikdienā strādājošiem medicīnā, un, kaut arī dialogu sadaļa ir centrēta uz māsas profesiju, vārdnīca noderēs gan medicīnas studentiem, gan jomas profesionāļiem.

UDK

61(038)

Kopkataloga Id: 001073182
European Vector of Development of the Modern Scientific Researches : collective monograph / edited by authors. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021].
[1. sējums]. — 1 tiešsaistes resurss (389 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 10,62 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 19 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
615.851(082)+80(082)+37(082)

62

Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001072311
European Ways of the Development of Modern Engineering Research : collective
monograph / Cuiavian University in Włocławek. — [Riga] : [Baltija Publishing],
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (226 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēma,
tabulas ; 5,74 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 8 raksti. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā.
UDK
62(082)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 001071004
Āzis, Reinis. A Breath of Fresh Air for the European Green Deal: Energy Efficiency and Climate Neutrality Factors : summary of the doctoral thesis / Reinis
Āzis ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Edmunds
Teirumnieks, Dr.sc.(tech) Timo Laukkanen ; Riga Technical University. Faculty
of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and
Environment. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,31 MB. — Bibliogrāfija: 58.-64. lp. — ISBN
978-9934-22-680-9 (PDF).
UDK
620.9:504.7(043)
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Kopkataloga Id: 001070997
Āzis, Reinis. Malks svaiga gaisa Eiropas zaļajam kursam: energoefektivitāte
un klimata neitralitātes faktori : promocijas darba kopsavilkums / Reinis Āzis ;
zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks, Dr.sc.(tech) Timo Laukkanen ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,35 MB. — Bibliogrāfija: 55.-60. lp. — ISBN
978-9934-22-681-6 (PDF).
UDK
620.9:504.7(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
lektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001077824
Шаповалов, О. А. РЭЗ это звучит гордо! : (истории, рассказы, воспоминания, байки) / О.А. Шаповалов. — Рига : [PRINTSTILS], 2021. — 84 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti, tabula ; 22 cm. — ISBN 978-9984-898-19-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rīgas elektromašīnu rūpnīca (RER) dibināta 1946. gadā uz bijušās rūpnīcas
„Provodņiks” bāzes. Grāmata ir rūpnīcas darbības pārskats un atmiņu stāsts, kas veltīts tās vēsturei.

UDK

63

621.313(474.3)(091)

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001066445
Research for Rural Development (27 : 2021 : Jelgava, Latvija). Research for
Rural Development 2021 : annual 27th international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia
University of Life Sciences and Technologies, 2021.
Volume 36. — 1 tiešsaistes resurss (346 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 13,97 MB. — „ISSN 2255-923X”—Datnes sākumlapā. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISSN 1691-4031. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
63(062)+37(062)

631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 001077712
Tūna, Titija. Marijas Tūnas biodinamiskais kalendārijs : sēšanas un stādīšanas
laiki Titija Tūna, Frīdrihs Tūns ; no vācu valodas tulkoja Ieva Zālīte ; redaktore
Gundega Vētra. — [Rīga] : Alis, [2022].
2022. — 95 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 salocīta lp. —
Izdevumam pievienota atsevišķa A3 loksne ar kalendāru. — Oriģinālnosaukums: Aussaattage 2022 Maria Thun. — ISBN 978-9934-504-49-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Biodinamiskās lauksaimniecības metodes praktiķes Marijas Tūnas radītais
kalendārijs šogad svin 60. jubilejas gadu, un arī Latvijā tas izdots jaunā veidolā, kas palīdzēs
to saprast un lietot arī iesācējiem. Katrā kalendāra daļas lapā ir divas nedēļas, tā ļaujot ātri un
precīzi atrast padomu, kad vislabāk sēt, stādīt un apkopt augus, lai tie augtu veselīgi un jūs ievāktu bagātu ražu. Šogad kalendārijā sīkāk aplūkotie temati: augi kompanjoni, silīcija jeb ragu
preparāts, bišu aprūpe.

UDK

631.147(059)+633/635:551.590.2(059)
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633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 001079920
Lūse-Kreicberga, Lauma. Atrasti dārzā : krikumi par dabu un mums / Lauma
Lūse-Kreicberga ; fotogrāfiju autore Marta Logina ; literārā redaktore Solvita
Velde ; dizains: Diāna Lūse. — [Garkalnes novads] : [Lauma Lūse-Kreicberga],
2021. — 155, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-9058-0-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Autore par grāmatu: „Viens teiktu, ka tās ir atziņas. Vai arī pārdomas. Cits
teiktu — domugraudi. Bet varbūt aforismi. Es tos nosaucu par krikumiem. Salasīju savā dārzā pa
vārdam vien… Ar vārdiem spēlējos ikdienā — gan darbā (žurnālistikā), gan dažādu tekstu un reizēm arī stāstu rakstīšanā. Kādu dienu vārdi sāka rotaļāties dārzā, un es tos nolēmu pierakstīt. Par
ko ir grāmata? Par mums dārzā, dabā, šajā pasaulē! Dārzkopji kaut kādos mirkļos atpazīs sevi, bet
cilvēki, kuriem vēl nav sava dārza, iemīlēsies dabas nomierinošajā rutīnā”.

UDK

635.92+712.26/.28

636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana
Kopkataloga Id: 001070684
Skuja, Santa. Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un to
ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē =
Comparative Assessment of Treatment Methods of Retained Fetal Membranes
and Their Effects on the Subsequent Lactation and Reproduction in Cows : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Ph.D. / Santa Skuja ; zinātniskā vadītāja Dr.med.vet. Vita Antāne ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Anda
Valdovska, Dr.habil.med., Dr.med. Māra Pilmane, Dr.med.vet. Alius Pockevičius ;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Klīniskais
institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. — 75 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latviešu un
angļu valodā.
UDK
636.2.09:618.46(043)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001079926
Zirņu ēdienu recepšu krājums „Zirnis” : senais un mūsdienīgais / folkloras kopa
Zirņi. — [Saldus novads] : [Saldus novada pašvaldība], [2021]. — 42 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Pēc tautas ticējumiem zirņi jāsēj 100. dienā, 10. aprīļa pēcpusdienā. Saldus
puses folkloras kopa „Zirņi” apgūst un popularizē Kurzemē pierakstītos folkloras materiālus un
organizē gadskārtu svētku svinēšanas norises. Sarīkojumos tiek atspoguļotas arī amatu prasmes,
kā arī kulinārais mantojums, īpašu uzmanību veltot zirņu godāšanai.

UDK

641.55:635.656(083.12)+641.568(474.3)(043)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001071138
Millers, Māris. Īpašnieku vadītu mazo un vidējo uzņēmumu pārvaldība : promocijas darba kopsavilkums / Māris Millers ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Elīna
Gaile-Sarkane ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.oec. Andrejs Cekuls,
Ph.D. Iveta Šimberova ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portrets, tabulas ; 1,02 MB. — Ziņas par autoru: 54. lp. — Bibliogrāfija: 51.52. lp. — ISBN 978-9934-22-719-6 (PDF).
UDK
658.11(043)+005.7(043)
Kopkataloga Id: 001072677
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs,
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.
2021, Sējums 2, Biznesa vadība. — 1 tiešsaistes resurss (143 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,82 MB. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761
un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
A n o t ā c i j a : Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK

658.8(540)(082)+658.8(082)

Kopkataloga Id: 001072716
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs,
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.
2021, Sējums 7, Biznesa ekonomika. Biznesa vadība. — 1 tiešsaistes resurss
(148 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,15 MB. — Resursā uzrādīts
ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
658(474.3)(082)

662 Sprāgstvielas. Kurināmais
Kopkataloga Id: 001073894
Kolmičkovs, Antons. Electric Field Effect on Combustion of Pelletized Biomass
in Swirling Flow : summary of the doctoral thesis / Antons Kolmičkovs ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Inesa Barmina, Dr.sc.ing. Sergejs Vostrikovs ; official
reviewers: Dr.sc.ing. Vitalijs Beresnevics, Ph.D. Dmitri Neshumayev, Ph.D. Michal
Špiláček ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Mechanics and Mechanical Engineering. —
Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : ilustrācijas, shēma,
tabulas ; 8,36 MB. — Ziņas par autoru: 55. lp. — Bibliogrāfija: 50.-54. lp. — ISBN
978-9934-22-725-7 (PDF).
UDK
662.61(043)+662.63(043)+662.641(043)
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Kopkataloga Id: 001074299
Kolmičkovs, Antons. Elektriskā lauka ietekme uz granulētas biomasas degšanu
virpuļplūsmā : promocijas darba kopsavilkums / Antons Kolmičkovs ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Inesa Barmina, Dr.sc.ing. Sergejs Vostrikovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Vitālijs Beresņevičs, Ph.D. Dmitri Neshumayev, Ph.D. Michal
Špiláček ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas
fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. —
1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 8,52 MB. — Ziņas
par autoru: 52. lp. — Bibliogrāfija: 47.-51. lp. — ISBN 978-9934-22-726-4 (PDF).
UDK
662.61(043)+662.63(043)+662.641(043)

67

Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001077530
Līpiņš, Leonards. Koksnes mācība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / Leonards Līpiņš ; recenzents Ziedonis Sarmulis ; dizains: Anda Nordena ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža
fakultāte. — Jelgava : Leonards Līpiņš, 2021. — 168 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 165.-167. lpp. — ISBN 978-9934-8576-9-0
(brošēts).
UDK
674(075.8)+630*81(075.8)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001080089
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (10 : 2021 :
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas X Maģistrantu zinātniskā konference : referātu tēzes / referātu tēžu sastādīšana un redakcija: Silvija Grosa, Laurance Rozentāle ; vāka dizains: Annija Grosa ; Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga :
Latvijas Mākslas akadēmija, 2021. — 41 lp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-541-65-0
(brošēts).
UDK
7(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 001076521
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (10 : 2021 :
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas X Maģistrantu zinātniskā konference : referātu tēzes / referātu tēžu sastādīšana un redakcija: Silvija Grosa, Laurance
Rozentāle ; vāka dizains: Annija Grosa ; Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) ; 607,00 KB. —
ISBN 978-9934-541-66-7 (PDF).
UDK
7(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 001076634
Latvijas Mākslas akadēmija. Zinātniskā konference (2021 : Rīga, Latvija).
Acta Academiae Artium : conference proceedings of the doctoral study programme Art Academy of Latvia / editors-in-chief: Ojārs Spārītis, Agita Gritāne ; editorial board: Laine Kristberga, Ojārs Spārītis [un vēl 3 redaktori] ; design: Sabīne
Vernere ; Art Academy of Latvia. — Riga : Art Academy of Latvia, 2021.
IV [4], Ideas and Materials: Cultural Hybridity of the Baltic and Other Regions. — 110, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934541636. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934-541-62-9 (brošēts).
UDK
7:316.74(062)
Kopkataloga Id: 001080498
Latvijas Mākslas akadēmija. Zinātniskā konference (2021 : Rīga, Latvija).
Acta Academiae Artium : conference proceedings of the doctoral study programme Art Academy of Latvia / editors-in-chief: Ojārs Spārītis, Agita Gritāne ; editorial board: Laine Kristberga, Ojārs Spārītis [un vēl 3 redaktori] ; design: Sabīne
Vernere ; Art Academy of Latvia. — Riga : Art Academy of Latvia, 2021.
IV [4], Ideas and Materials: Cultural Hybridity of the Baltic and Other Regions. — 1 tiešsaistes resurss (59 lp., PDF) : ilustrācijas ; 8,43 MB. — Resursā
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934541629. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-541-63-6 (PDF).
UDK
7:316.74(062)
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71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un
lauku plānošana. Ainavas, parki, dārzi
Kopkataloga Id: 001055009
Kusmane, Agnese. Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas vizuāli estētiskās kvalitātes nozīme tās izmantošanas procesos : promocijas darba kopsavilkums mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras doktora (Ph.D.) zinātniskā
grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē = The Role of Visual Aesthetic
Quality of Public Space in Appropriation Processes of Large-Scale Residential
Areas : summary of doctoral thesis for the scientific degree in arts, music and
architecture (Ph.D.) in landscape architecture / Agnese Kusmane ; zinātniskās
vadītājas: Dr.arch. Natālija Ņitavska, Dr.arch. Una Īle ; oficiālie recenzenti: Dr.ing.
Elke Mertens, PhD Attila Tóth, PhD Kadri Maikov ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, 2021. — 211 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [193.]211. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK
712(1-21)(043)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 001079141
Brants, Inese. Porcelāna apgleznošana : zīmējums uz porcelāna — grafiskās tehnikas / Inese Brants ; Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte”. — Rīga : Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, 2021. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Virstitulā: Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skate. — Bibliogrāfija: [56.] lpp. — ISBN 9789934-23-496-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šobrīd, kad sāk mazināties praktiskās zināšanas porcelāna apgleznošanas
mākslā, autores metodiskais darbs var sekmēt mākslas pedagogu izpratni un profesionālo kompetenci par porcelāna apgleznošanas mākslu un tās piedāvātajām iespējām vizuāli plastiskās
mākslas jomā. Darbā tiek piedāvāts bagātīgs ieskats I. Brants darba pieredzē, zinātniskajā, tehniskajā literatūrā par tēmu, kā arī starptautiskajā pieredzē.

UDK

738.1.071.1(474.3)+75.023.1-033.62(474.3)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001077821
Ģērmanis, Juris. Juris Ģērmanis 80 : gleznas : albums / Juris Ģērmanis ; Mākslas
Atbalsta biedrība. — Rīga : Mākslas atbalsta biedrība, 2021. — 49 lpp. : ilustrācijas ; 33 cm. — ISBN 978-9934-8230-7-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sakarā ar astoņdesmitgadi izdots Jura Ģērmaņa gleznu albums. Mākslinieks
gleznojis vairāk nekā pusgadsimtu, un darbu viņam ir daudz, šajā laikā gūtā pieredze rezumējas
viņa darbos. Gleznotājs attīstījis savu ceļu divos virzienos — psiholoģiskos un reālistiskos portretos, kā arī Latvijas ainavās.

UDK

75.071.1(474.3)(084.1)

Kopkataloga Id: 001071675
Lekuzis, Jūlijs. Mākslinieka mūžs / Jūlijs Lekuzis ; sastādīja Dace Junemane ; grafiskais noformējums: Inga Zvirgzdiņa. — [Daugmale, Ķekavas novads] :
Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ;
14,48 MB. — ISBN 978-9934-28-017-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Jūlijs Lekuzis bija spītīgs kurzemnieks. Beidzis, kā pats teicis — „Lauksaimniecības mākslas akadēmiju”, Hidromeliorācijas fakultātē Jelgavā. Blakus darbam brīvajā laikā
apmeklēja gleznotāja A. Bromulta darbnīcu, kur tika apgūti glezniecības pamati. J. Lekuzis bija
ainavu un kluso dabu meistars. Bez tam viņu visu mūžu pavadījis arī dejošanas prieks, kopš 1954.
gada piedalījies visos Latvijas Dziesmu un deju svētkos.

UDK

75.071.1(474.3)
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77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 001078696
Korsaks, Pēteris. Eižens Finks : fotogrāfs leģenda / Pēteris Korsaks ; dizains:
Anna Aizsilniece ; literārā redaktore Cilda Redliha. — Rīga : Neputns, [2022]. —
1 sējums (aptuveni 112 lpp.) : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Resurss sagatavots
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934601-35-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pareģa Eižena Finka vārds, šķiet, nav svešs nevienam. Īpaši pēc daudzsēriju
filmas par Emīliju Benjamiņu. Patiesi nenogurdināmais pētnieks un fotovēsturnieks Pēteris Korsaks jau vairākkārt ir pievērsies Eiženam Finkam tieši kā nepietiekami novērtētam sava laika
profesionālam, veiksmīgam fotogrāfam. Grāmata ir saistošs sava laika sabiedrības ļoti dažādo
slāņu un tipāžu spogulis. Tajā sastopam arī sabiedrībā plašāk pazīstamas personas — mūziķus,
dziedātājus, fotogrāfus, sabiedriskās darbinieces, Lāčplēša kara ordeņa kavalierus, literātus.

UDK

77-051(474.3)(084.12)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001080086
Sumeraga, Dženifere. Cietumniece / Dženifere Sumeraga. — Rīga : Antava,
[2022]. — 110, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 21 cm. — „Vāka noformējumam
izmantota Kristapa Kalna fotogrāfija no Dženiferes Sumeragas privātā arhīva”—
Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-8987-2-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Dženifere ir profesionāla džeza un populārās mūzikas pianiste, vokāliste,
komponiste, aranžētāja, arī pedagoģe. „Cietumniece” ir Dženiferes pirmā publicētā grāmata, un
tā balstīta uz patiesiem notikumiem no autores dzīves un pārsteigs ikvienu tās lasītāju.

UDK

78.071.2(474.3)(093.3)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 001079966
Zeltiņa, Agnese. A-Z / Agnese Zeltiņa ; vāka dizains: Liene Kozlovska ; redaktore
Santa Raita. — Rīga : Soulstones by Agnese Zeltina, [2021]. — 272 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23-498-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir vēl nebijis notikums — pirmā Instagram grāmata Latvijā, kas
aktrises Agneses Zeltiņas Instagram profilā tika vispirms izstāstīta un, pateicoties sekotājiem,
uzrakstīta. Tas ir atklāts, patiess un godīgs stāsts par Agneses dvēseles līkločiem, dzīvi piecās valstīs un viņas visbūtiskākajām vērtībām alfabētiskā secībā. Grāmata papildināta ar krāšņu bilžu
karuseli un paredzēta plašam lasītāju lokam.

UDK

791.635-051(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001073238
Aktiermākslas pamati : metodiskais materiāls / sastādītājs un redaktors Kārlis
Krūmiņš ; zinātniskā un literārā redaktore Līga Ulberte ; dizains: Kaiva Dreika. —
[Rīga] : Latvijas Kultūras akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) :
ilustrācijas, portreti ; 1,53 MB. — (Teātris: teorija, prakse, pieredze, ISSN 25929011 ; 2. krājums). — Autori: Anna Eižvertiņa, Mihails Gruzdovs, Pēteris Krilovs,
Kārlis Krūmiņš, Indra Roga, Elmārs Seņkovs, Anita Sproģe. — Ziņas par autoriem: [44.-45.] lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
A n o t ā c i j a : Izdevuma centrā ir aktiera apmācības procesa sākumposms. Latvijas Kultūras akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas sniedz zināšanas topošajiem aktieriem un režisoriem. Izdevuma mērķis ir piefiksēt šī brīža aktiermeistarības apmācības veidu,
kurā galvenais elements ir pasniedzēja pieredze un personība. Rakstu krājuma autori ir nozīmīgi
teātra režisori, kuri pārstāv dažādas paaudzes un pieredzes.

UDK

792.028(072)
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Kopkataloga Id: 001073231
Ķermenis darbībā : metodiskais materiāls / sastādītāja un redaktore Rita Lūriņa ; zinātniskā un literārā redaktore Līga Ulberte ; dizains: Kaiva Dreika. —
[Rīga] : Latvijas Kultūras akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) :
ilustrācijas, portreti ; 1,07 MB. — (Teātris: teorija, prakse, pieredze, ISSN 25929011 ; 1. krājums). — Autori: Gunta Bāliņa, Ramona Galkina, Elīna Gediņa, Rūdolfs
Gediņš, Liene Grava, Rita Lūriņa, Ilze Zīriņa. — Ziņas par autoriem: 44.-45. lp. —
Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a : Metodiskā materiāls „Ķermenis darbībā” veltīts t.s. skatuves kustības un ar
to saistīto jomu — klasiskās dejas, ķermeņa plastikas, improvizācijas, kontaktimprovizācijas treniņu saturam. Šī izdevuma autori strādā gan Latvijas Kultūras akadēmijas docētāji, gan veido
plastiskos un horeogrāfiskos risinājumus dažādu Latvijas teātru iestudējumos, un viņu pedagoģiskā un radošā pieredze veido ļoti daudzpusīgu un profesionāli ietilpīgu zināšanu un pieredzes
apjomu.

UDK

792.028.3(072)+792.027.5(072)

793.3 Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 001078770
Jēgere, Paula. Deju pedagoga profesionālās identitātes izpēte : promocijas darbs
zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozares dejas pedagoģijas apakšnozarē / Paula Jēgere ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu
institūts. — 147 lp., 69 nenumurētas lp. ielīmes : diagrammas, shēmas, tabulas ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 140.-146. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā.
UDK
793.3:37(043)
Kopkataloga Id: 001078763
Jēgere, Paula. Deju pedagoga profesionālās identitātes izpēte : promocijas darba
kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozares dejas pedagoģijas apakšnozarē / Paula Jēgere ; ; zinātniskā vadītāja Dr.paed.
Beatrise Garjāne ; darba recenzenti: Dr.paed. Manuels Fernandezs, Dr.paed. Arturs Medveckis, Dr.psych. Lūcija Rutka ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu
institūts = Research of a Dance Teacher’s Professional Identity : summary of the
doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.) in the field of educational sciences, sub-branch of dance pedagogy / Paula Jēgere ; scientific supervisor
Dr.paed. Beatrise Garjāne ; reviewers: Dr.paed. Manuels Fernandezs, Dr.paed. Arturs Medveckis, Dr.psych. Lūcija Rutka ; University of Liepaja. Institute of Educational Sciences. — 91 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 87.-91. lp. —
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums
abās valodās. — ISBN 978-9934-608-19-3 (brošēts).
UDK
793.3:37(043)

794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību un veiksmi)
Kopkataloga Id: 001078811
Асриян, Валерий. Гроссмейстер Владимир Багиров / Валерий Асриян ; редактор Александр Геронян. — Второе издание. — Рига : Zelta Rudens Printing, 2021. — 192 lpp. ; ilustrācijas ; 22 cm. — (Библиотека газеты „Арарат”). —
Rādītāji: 188.-190. lpp. — ISBN 978-9934-501-07-4 (iesiets).
UDK
794.1-051(47+57)
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001078619
Biezais, Artūrs. Futbols / Arturs Biezais, Kirils Buravcevs, Aleksandrs Jeļisejevs, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Stradiņš ; galvenā redaktore Dace Kaspare ;
zinātniskie redaktori: Agita Ābele, Kārlis Vītoliņš ; literārais redaktors Andris
Dzenis. — Rīga : Latvijas Sporta federāciju padome : DUE, 2022. — 373, [2] lpp. :
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — (LSFP sporta metodiskā literatūra ; 4). —
„Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas Futbola federācija”—Uz vāka. —
Bibliogrāfija: 372.-373. lpp. — ISBN 978-9934-23-541-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apskatītas daudzu pasaules vadošo futbola federāciju un klubu
futbolistu sagatavošanas programmas, no kurām autori atlasījuši un pielāgojuši tieši Latvijas situācijai un mērķiem atbilstošāko. Šajā materiālā atradīsiet ne vien informāciju par futbola spēlētāju fizisko, psiholoģisko un tehnisko sagatavošanu, tajā iekļauti arī treniņu plāni dažādiem
vecumiem, dažādiem laika periodiem un dažādās detalizācijas pakāpēs — no gada perioda līdz
pat minūtēm treniņa laikā.

UDK

796.3(07)

Kopkataloga Id: 001078618
Grabovskis, Ēvalds. Hokeja ģimene / Ēvalds Grabovskis. — [Ādažu novads] :
[Ēvalds Grabovskis], [2021]. — 235 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopota Latvijas hokeja 90 gadu vēsture, tas ir ilgstoša darba rezultāts. Materiāli ņemti no pārvietojamās izstādes, kas savā laikā pabija 50 sabiedriskās vietās,
un autora grāmatas „Hokeja elpas skartie”. Jāpiebilst, ka Latvija Starptautiskajā hokeja federācijā
tika uzņemta 1931. gadā, lielā daļā no ripas dzīvē būtiskiem notikumiem klāt bijis un tos veicinājis
grāmatas autors Ē. Grabovskis, kuram pavasarī apritēja 80. gadi.

UDK

796.966(474.3)

Kopkataloga Id: 001078697
Ulmanis, Juris Alberts. Ceļš uz Everestu, kas turpinās : dienasgrāmata / Juris
Alberts Ulmanis ; Ivara Trautmaņa vāka dizains. — Rīga : NT Klasika, 2022. — 143,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8908-8-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir autora ekspedīcijas dienasgrāmata, kurā viņš apraksta svarīgākos
notikumus, satiktos cilvēkus, pārdomas, šaubas un atziņas. Grāmata ļauj izsekot autora gaitām
ceļošanai izaicinošajā periodā — 2021. gada pavasarī, kad daudzviet bija spēkā Covid-19 ierobežojumi. Grāmatas saturs aptver somu sakārtošanu Rīgā, lidojumu uz Āziju, karantīnas periodu
Katmandu viesnīcā, ierašanos kalnu nometnē, ilgo, grūto ceļu uz virsotni, šaubīšanos par savām
spējām, pārliecības uzplaiksnījumiem, Covid-19 nonākšanu kalnos un tā radītajām problēmām,
kā arī grūtībām atgriezties mājās.

UDK

796.525(235.243.1)(093.3)+796.52.071.2(474.3)(093.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001073196
Factors of Cross- and Intercultural Communication in the Higher Educational
Process of Ukraine : collective monograph / edited by authors. — [Riga] : [Baltija
Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (195 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
3,67 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 10 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā ukraiņu valodā, rakstu nosaukumi paralēli ukraiņu un
angļu valodā, daži raksti un kopsavilkums angļu valodā.
UDK
80(082)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001078742
Sīle, Zoja. Rāndakīel nīžõd ābēd = Jūrmalas valodas stāstu ābece / Zoja Sīle, teksti
lībiešu un latviešu valodā ; tulkojums igauņu valodā: Rūta Karma ; tulkojums angļu valodā: Roberts Sīlis, Lāsma Sīle ; lībiešu valodas konsultanti: Valts Ernštreits,
Ērika Krautmane. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 48 lpp. ; 22 cm. — Uz 1.
vāka: Aleksandra Beltes zīmēts autores lībiešu vectēva Rūdolfa Zandberga Saunaga „Nigliņu” māju dūmnamiņš. — Teksts paralēli latviešu, lībiešu, igauņu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-30-004-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Zoja Sīle ievadā raksta: „Jūrmalas valodas stāstu ābece ir atgriešanās. Es atgriežos dzimtenē, atmiņās, skaņās, sajūtās, sapņos un piedzīvojumos. Ābeces stāstos dzīvo mana
lībiešu teiku, pasaku, nostāstu, dziesmu un dabas — jūras, saules vēja un smilšu pasaule, no kuras
devos lielajā pasaulē, bet kuru nekad neesmu aizmirsusi. Tulkojums igauņu valodā ļaus saskatīt
radniecību, bet angļu mēle, cerams, par jūrmalas valodu nesīs vēsti tālāk pasaulē”.

UDK

811.511.114(075.2)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001078958
Anspoka, Zenta. Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas vidusskolā : metodisks līdzeklis skolotājiem, mācību līdzekļu autoriem un vērtētājiem / Zenta Anspoka, Sanita Martena ; atbildīgā redaktore Dr.habil.philol. Dace
Markus ; literārā redaktore Ph.D. Sigita Ignatjeva. — Liepāja : LiePA, 2021. — 83,
[2] lpp. : tabulas ; 20 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934608179. — Bibliogrāfija: 74.-77. lpp. — ISBN 978-9934-608-16-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Metodiskais līdzeklis ir izstrādāts Valsts pētījumu programmas „Latviešu
valoda” apakšprogrammā „Latviešu valodas apguve” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002) ietvaros. Tas ir
kopsavilkums darbam, kura mērķis bija pētīt Rīgas, Kurzemes un Latgales reģiona 2018. gada
latviešu mācībvalodas, mazākumtautību vidējo izglītības iestāžu un valsts ģimnāziju latviešu valodas centralizētā eksāmena pārspriedumu tekstus, lai noteiktu skolēnu latviešu valodas lietpratības līmeni un izstrādātu ieteikumus nākamajam mācību posmam.

UDK

811.174(072)

Kopkataloga Id: 001074301
Anspoka, Zenta. Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas vidusskolā : metodisks līdzeklis skolotājiem, mācību līdzekļu autoriem un vērtētājiem / Zenta Anspoka, Sanita Martena ; atbildīgā redaktore Dr.habil.philol. Dace
Markus ; literārā redaktore Sigita Ignatjeva. — Liepāja : LiePA, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (86 lp., PDF) : tabulas ; 940,93 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā
izdevuma ISBN 9789934608162. — Bibliogrāfija: 75.-78. lp. — ISBN 978-9934608-17-9 (PDF).
UDK
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Kopkataloga Id: 001071176
Bušmane, Brigita. Nīcas izloksnes vārdnīca / Brigita Bušmane ; atbildīgais redaktors un vārdnīcas uzbūves apraksta tulkotājs angļu valodā Agris Timuška ;
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas
institūts, 2021.
L-O. — 1 tiešsaistes resurss (456 lp., PDF) ; 6,06 MB. — Vārdnīca sagatavota
ar Valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002)
atbalstu. — Bibliogrāfija: 17.-18. lp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī
angļu valodā. — ISBN 978-9934-580-10-9 (PDF).

A n o t ā c i j a : Vārdnīcā pamatā ir ietverti visi vārdi un vārdu savienojumi, kas izloksnē ir
pierakstīti 20. gadsimta 70.-80. gados, kā arī galvenokārt vecākās paaudzes pārstāvju lietotie vārdi kopš 2011. gada. Ir iekļauti vairāki īpašvārdi — novadam raksturīgie personvārdi, to hipokoristikas 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, dzīvnieku vārdi, svētku nosaukumi, vietvārdi.
Tie ietverti parasti tad, ja tiem ir arī sugasvārda funkcijas vai arī tie ietilpst stabilajos vārdu savienojumos.

UDK

811.174’374.2’282.2(474.32)

Kopkataloga Id: 001079936
Golubova, Vita. Latviešu valoda : 3. klase : mācību grāmata / Vita Golubova, Iveta
Ikale, Anita Lanka ; māksliniece Alise Landsberga ; redaktore Indra Putre ; Edgara Švanka dizains ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022].
1. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 3. klase). — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā”—
Titullapā. — ISBN 978-9934-0-9764-5 (iesiets).
UDK
811.174(075.2)
Kopkataloga Id: 001074750
Latviešu valodas seno (16.-18. gs.) tekstu valodniecisko pētījumu bibliogrāfija
(līdz 2019. gadam) / sastādītājas: Everita Andronova, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta
Trumpa ; dizains: Gunita Arnava. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (129 lp., PDF) ; 3,60 MB. — ISBN 978-9934-580-11-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Šī elektroniskā bibliogrāfija aptver no pētniecības pirmsākumiem 19. gadsimtā līdz 2019. gadam tapušos valodnieciskos pētījumus par latviešu valodas 16.-18. gadsimta
tekstiem. Tajā apkopoti dažāda apjoma pētījumi, sākot no zinātnisko konferenču tēzēm un beidzot ar vairāku sējumu izdevumiem.

UDK

811.174(01)

Kopkataloga Id: 001078954
Starptautiskais baltistu kongress (13 : 2021 : Rīga, Latvija). Latviešu valodas
apguve : XIII [13.] Starptautiskais baltistu kongress : rakstu krājums / redakcijas
kolēģija: Dr.habil.philol. Dace Markus (atbildīgā redaktore), Dr.philol. Regīna Kvašīte, Dr.philol. Anna Vulāne, Ph.D. Olga Ureka, Dr.philol. Viktorija Naville-Kapustina, Dr.psych. Hanss Šahls ; literārā redaktore Sigita Ignatjeva ; priekšvārds: Dace
Markus. — Liepāja : LiePA, 2021. — 199 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
22 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu valodā, viens raksts un
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-608-09-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Krājumā ievietoto rakstu pamatā ir 13. Baltistu kongresa sekcijās lasītie referāti, kas izstrādāti valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” apakšprojektā. Publicēto rakstu aktualitāti pastiprina Latvijas valdības lēmumi, kas paredz būtiskāku latviešu valodas apguvi
un lietojumu izglītības sistēmā.

UDK

811.174’24(062)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001078948
Ārčers, Džefrijs. Maldīgais priekšstats : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents,
[2022]. — 462 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: False Impression. — ISBN 9789934-25-045-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādēļ dienu pirms 11. septembra brutāli tiek noslepkavota kāda aristokrāte?
Kādēļ veiksmīgs Ņujorkas baņķieris nemaz nejūtas izbrīnīts, pa pastu saņemot sievietes kreiso
ausi? Kādēļ Manhetenas labākais advokāts strādā tikai viena klienta labā, turklāt neprasot samaksu? Kādēļ daudzsološa mākslas eksperte nozog Vinsenta van Goga gleznu? Šī grāmata aizvedīs jūs galvu reibinošā ceļojumā uz Ņujorku un Londonu, un Bukaresti, līdz beidzot tiks atrisināti
noslēpumi.

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 001077664
Hantere, Ērina. Saulriets / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 352 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — (Klanu kaķi. Jauns pareģojums / Ērina Hantere ; VI [6]). —
„Jauns pareģojums” ir „Klanu kaķu” sērijas trešais cikls. — Oriģinālnosaukums:
Warrior Cats. Sunset. — ISBN 978-9934-0-9515-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pērkona klans lēnām atgūstas no postošā āpšu uzbrukuma, taču jauno dziedniekkaķi Lapustraumi māc bažas. Ko vēsta viņas pravietiskie sapņi? Vai gaidāmas vēl lielākas
briesmas? Pagātnes ēnas joprojām vajā klanus, un vairāki kaķi cīnās, lai atrastu savu vietu. Savukārt citi, šķiet, ir uz visiem laikiem pazuduši, un Ugunszvaigznes senā ienaidnieka Tīģerzvaigznes
tumšais tēls rod jaunus veidus, kā izvērst savu atriebības plānu. Dažiem karotājiem būs jāuzsāk
riskants ceļš un jāizdara izvēle, kas noteiks viņu un visu klanu likteni…

UDK

821.111-93-3

Kopkataloga Id: 001077665
Makkols Smits, Aleksandrs. Pareizā attieksme pret lietainu laiku : romāns /
Aleksandrs Makkols Smits ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 284, [1] lpp. ; 21 cm. — (Izmeklē Izabella
Delhauzija / Aleksandrs Makkols Smits ; 3). — Oriģinālnosaukums: The Right
Attitude to Rain. — ISBN 978-9934-0-9622-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis ir trešais romāns ciklā, kur galvenās darbojošās personas ir Izabella Delhauzija un viņas saimniecības vadītāja Greisa. Edinburgā ierodas Izabellas draugi un iepazīstina
viņu ar Teksasas bagātnieku Tomu, un tūdaļ sāk risināties mulsinoši notikumi. Toma līgavas izturēšanās liek Izabellai domāt, ka šīs jaunās dāmas mīla sakņojas Toma naudā. Bet kur sakņojas
Toma negaidītā interese par Izabellu pašu? Raizes Izabellai sagādā arī brāļameitas Ketas attiecības ar puisi, kurš, pēc Izabellas domām, ir nelabojams memmesdēliņš.

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 001077658
Mantela, Hilarija. Ievediet nelaiķus! : romāns / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 380, [3] lpp. : ģenealoģiskās tabulas ; 22 cm. — Romāna „Vilku nams”
turpinājums. — Oriģinālnosaukums: Bring up the Bodies. — ISBN 978-9934-09567-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāns vēsta par drūmi spožo Henrija VIII galmu, kurā ietekmīgu posteni
ieņem Tomass Kromvels. Kamēr Henrijs ir aizrāvies ar kluso un pieticīgo Džeinu Sīmoru un visi
apkārtējie tenko par karalienes Annas Boleinas neuzticību, Kromvels zina, kā nodrošināt savu
stāvokli. Tomēr karalienes dzīves pēdējās dienās izspēlētais asiņainais teātris nevienu neatstās
neskartu.

UDK

821.111-311.6
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821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001079919
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris Vilks ; atbildīgā redaktore, ievada autore Māra Grudule ; redakcijas kolēģija:
Pauls Daija, Vija Daukšte, Jana Dreimane [un vēl 12 redaktori] ; literārā redaktore
Ieva E. Kalniņa ; literārais redaktors vācu valodā Aleksandrs Mionskovskis ; tulkojumi: Juris Beņķis (angļu valodā), Aiga Šemeta (latviešu valodā no vācu valodas) ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021.
8 (XXVIII), Garlībs Merķelis (1769-1850): cilvēks, domātājs, mīts. — 390 lpp. :
faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. — Redaktori arī: Māra Grudule, Jānis Kalnačs,
Kaspars Kļaviņš, Mārtiņš Mintaurs, Andrejs Vasiļjevs, Viesturs Zanders, Jānis
Krēsliņš, Andrejs Plakans u.c. — „ISSN 2661-5134, e-ISSN 1691-5941”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs, rādītāji: 365.387. lpp. — Teksts latviešu, vācu un angļu valodā, ievads paralēli latviešu un
angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.
A n o t ā c i j a : LNB Zinātnisko rakstu 8. sējums veltīts Garlība Merķeļa 250. jubilejai. Tās
ietvaros bibliotēkā notika LU un LNB rīkota starptautiska zinātniska konference „Garlībam Merķelim — 250” un oriģinālmateriālu izstāde „Sapere aude! — Uzdrīksties zināt! — Dare to know!
Garlībs Helvigs Merķelis 250”. Rakstu krājums, balstīts konferences priekšlasījumos, un izstādes
katalogs veido divus savstarpēji papildinošus sējumus, kas sniedz plašu un vispusīgu ieskatu apgaismības laikmetā Baltijā, kā arī dažādos, pat negaidītos rakursos atklāj vienu no diskutablākajām personībām Eiropas un Baltijas kultūrtelpā — Garlību Merķeli.

UDK

821.112.2(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001077887
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts pie indiāņiem / Ingo Zīgners ; no vācu
valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 67, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss bei den Indianern. — ISBN 978-9984-23879-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sava tēva uzdevumā aszobu pūķītis Oskars ceļo uz Mežonīgajiem rietumiem,
lai sagādātu bizona gaļu. Mazais pūķis Kokosrieksts un dzeloņcūka Matilde, protams, dodas līdzi.
Galu galā viņi vienmēr ir gribējuši satikt īstus indiāņus! Prērijā draugi uzduras milzīgam bizonam, kas pēkšņi satrakojas un metas viņiem virsū. Par laimi, pašā pēdējā brīdī uzrodas indiāņu
meitene, vārdā Savvaļas Kamene…

UDK

821.112.2-93-32

821.113.4 Dāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001078805
Bregere, Suzanne. Nefrīta kaķis : dzimtas sāga : romāns / Suzanne Bregere ;
no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. — 541, [2] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Jadekatten. — ISBN 978-9934-0-9969-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāns ir pagājušā gadsimta intīmās dzīves vēsture, kas spoguļojas dāņu-ebreju ģimenes fatālajās izvēlēs, Eiropas traģēdija, kas sarakstīta kā komēdija par Otrā pasaules kara laiku. Tā ir autentiska dzimtas sāga par lepnumu un kaunu piecās paaudzēs. Romāns
izseko emigrantu dzimtai Lēviniem no Dānijas līdz Čikāgai un Rīgai, piedzīvojot PSRS iebrukumu
Latvijā, vācu okupāciju Dānijā un bēgļu gaitas uz Zviedriju. Ceturtajā paaudzē ģimene, kas nespēj
palīdzēt sev, dodas palīgā trūcīgajiem Tālajos Austrumos. Pamazām atklājas, ka vakardienas privātās nedienas kļūst par satraucošām rītdienas sabiedrības problēmām.

UDK

821.113.4-31
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821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 001078802
Like, Nīna. Lūdzu, nākamais! : ārstu romāns / Nīna Like ; no norvēģu valodas
tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Mārīte Gulbe. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 237, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Full spredning. — ISBN
978-9934-0-9891-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ēlina ir pārcēlusies uz dzīvi ārsta prakses kabinetā, kur nebeidzamā straumē visas dienas garumā ar savām vainām nāk pacienti. Jau vairāk nekā divdesmit gadus Ēlina ir
ģimenes ārste. Un vismaz tikpat ilgi ir precējusies ar Akselu. Bet pirms tam ir bijis Bjērns, kurš
pēkšņi ir uzradies Facebook un sagriezis visu kājām gaisā. Ēlinai būtībā patīk dzīve ārsta kabinetā, pat ja nākas slēpties no nakts apsarga. Bet mājā palikušais vīrs ir satriekts, ja vien nav licies
gultā ar Ēlinas draudzeni Grū, kuru nesen pametis vīrs…

UDK

821.113.5-31

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001077668
Verns, Žils. 20 000 ljē pa jūras dzelmi : romāns / Žils Verns ; no franču valodas
tulkojis Andrejs Upīts ; Alfonsa de Nevila un Eduāra Riū ilustrācijas ; vāka dizaina
autore Ilze Isaka ; redaktore Daina Borovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
493, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Romāns „20 000 ljē pa jūras dzelmi” ir otrā
daļa triloģijai, kurā ietilpst arī „Kapteiņa Granta bērni” un „Noslēpumu sala”. —
Oriģinālnosaukums: Vingt mille lieues sous les mers. — ISBN 978-9984-40-427-1
(iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a : Jau ilgāku laiku Londonā nerimstas runas par neredzētu jūras nezvēru, kurš
ir tik spēcīgs, ka spēj taranēt kuģus. Profesors Aronā uzskata, ka tas ir milzu narvalis, un kopā ar
Nedu un Konseju kāpj uz kuģa klāja, lai to atrastu. Tobrīd viņiem nav ne jausmas, kas patiesībā
slēpjas okeāna dzīlēs. Drīz vien trīs biedri piespiedu kārtā kļūst par zemūdens pasaules apceļotājiem. Apbraucot Pasaules okeānu, viņiem nākas sastapties ar pārsteidzošiem atklājumiem un
cīnīties ar neparedzētām briesmām.

UDK

821.133.1-311.9

Kopkataloga Id: 001077666
Verns, Žils. Mazais kapteinis : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis
Andrejs Upīts ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; Anrī Mejē ilustrācijas ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 459, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — „Grāmata sagatavota pēc 1958. un 1965. gada izdevuma”—Titullapas
otrā pusē. — Oriģinālnosaukums: Un capitaine de quinze ans. — ISBN 978-99340-9305-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romānā Žils Verns pievēršas vergu tirdzniecības problēmai un aizved lasītājus uz mežonīgo Centrālās Āfrikas apvidu. Uzņemties atbildību par kuģi pusaudža vecumā?
Vienā mirklī no jaunmatroža kļūt par kapteini? Tīrā fantāzija! Taču ko lai dara, ja pārējie brigas
„Piligrims” apkalpes locekļi ir gājuši bojā un vienīgais cilvēks uz klāja, kam ir kādas jūrasbraucēja
prasmes, ir piecpadsmit gadus vecs zēns? Dikam Sendam jāglābj kuģis un tā pasažieri. Taču viņš
pat iedomāties nespēj, cik skarbs liktenis gaida viņu un pasažierus.

UDK

821.133.1-311.3

Kopkataloga Id: 001077669
Verns, Žils. Noslēpumu sala : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis
Andrejs Upīts ; Žila Ferā ilustrācijas ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Daina Borovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 636, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Romāns „Noslēpumu sala” ir trešā daļa triloģijai, kurā ietilpst arī „Kapteiņa Granta bērni” un „20 000 ljē pa jūras dzelmi”. — Oriģinālnosaukums: L’ile
mysterieuse. — ISBN 978-9934-0-1969-2 (iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a : Romānā vēlreiz tiekamies ar bijušo kapteiņa Granta vecāko matrozi Airtonu
un noslēpumaino kapteini Nemo. Tas vēsta par pieciem drosmīgiem cilvēkiem, kurus gaisa balons aiznes uz neapdzīvotu salu Klusajā okeānā. Tur viņi, sastopoties ar dažādiem šķēršļiem, ne
tikai cīnās par izdzīvošanu, bet arī izrāda apbrīnojamas zināšanas, atjautību un neatlaidību, radot
visu dzīvei nepieciešamo.

UDK

821.133.1-311.3
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001077891
Krasiļščika, Anna. Klau, aizbrauksim uz Unalašku! / Anna Krasiļščika ; Kasjas
Denisevičas zīmējumi ; no krievu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Gundega Blumberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 156, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Давай поедем в Уналашку. — ISBN
978-9984-23-889-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Markam ir mamma, tētis, vecmāmiņa un kaķis, taču vectēva nav. Vecmāmiņa
par viņu negrib runāt, arī mamma par savu tēvu neko nezina. Kas gan viņš ir, šis noslēpumainais
vectētiņš? Nejaušs atgadījums Marku uzved uz viņa pēdām.

UDK

821.161.1-93-32

Kopkataloga Id: 001079924
Moreino, Sergejs. Etorika : stāsti / Sergejs Moreino, teksts un vāka dizains ; redaktore Kristīne Ilziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 222, [1] lpp. ; 21 cm. —
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-09815-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Izdevums ir smalks, dziļi niansēts un viegli (paš)ironisks stāstu krājums,
kurā mūsdienu pasaule uzlūkota ar dzīvesgudru, labvēlīgu, bet ilūziju neaizmiglotu skatienu.
Grāmata ir savā ziņā road movie ne tādēļ vien, ka tās varonis nemitīgi klejo, nostalģiski ilgodamies pēc labākas sevis paša versijas: viņš pārvietojas pa mitoloģizētu Austrumeiropu nezūdoša
laika meklējumos, cerot atrast jaunu esības dimensiju. „Etorika” var kļūt par kulta grāmatu cilvēkiem, kuri noteikti noliegtu kulta grāmatas iespējamību un vajadzību pēc tās: izglītotiem, viegli
ciniskiem un daudz sasniegušiem.

UDK

821.161.1-34(474.3)

Kopkataloga Id: 001078924
Анфилада : Лиепайский русский альманах / составитель и редактор Кирилл Бобров ; художник Имант Лиепиньш. — Лиепая : LiePA : Литературный клуб „Творчество”, 2022.
Выпуск двадцатый. — 105 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-608-21-6 (brošēts).
UDK
821.161.1(474.321.2)(082)
Kopkataloga Id: 001077912
Димина, Лиана. Заколдованный мир : сказка / Лиана Димина ; художник,
дизайн обложки: Ирина Костюнина ; редактор Светлана Нестерова. —
[Daugavpils] : [Liāna Stole], [2021]. — 68 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-23-309-8 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-32
Kopkataloga Id: 001078755
Полуэктов, Роберт. Мой Мальдивский друг / Роберт Полуэктов, текст
и иллюстрации. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 148 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — ISBN 978-9934-30-003-5 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-32(474.3)
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001071474
Aivieksts, Aivars. Aprīļa atraitne : viena burta dzejoļi / Aivars Aivieksts, teksts un
vāka ilustrācija ; dizains: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu
Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (80 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,80 MB. — ISBN
978-9934-28-025-2 (PDF).

A n o t ā c i j a : Kā pirmais no šī krājuma uzrakstīts dzejolis „Ķeirā ķēkša”. Iepatikās radīt
loģisku domu no vārdu sinonīmiem. Tautogrammas ar visiem alfabēta burtiem — tāds salikums
latviešu literatūrā vēl nebija manīts…

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001071475
Aivieksts, Aivars. Zem tās saules, zem tā kalna : trioletas / Aivars Aivieksts,
teksts un vāka ilustrācija ; dizains: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (124 lp., PDF) ; 1,51 MB. —
ISBN 978-9934-28-026-9 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001077620
Arps, Kaspars. Desmit ar plus (10+) / Kaspars Arps. — [Ropažu novads] :
[Kaspars Arps], [2022]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) ; kārba (24×17×4 cm) +
samta maisiņš (30×20 cm). — ISBN 978-9934-23-556-6 (iesiets).
UDK
821.174-312.9

Kopkataloga Id: 001077762
Ābeltiņa, Dace. Kad ceļš zem kājām zied : dzeja / Dace Ābeltiņa ; vāka dizains:
Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 191, [9] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-28-012-2 (iesiets) ; ISBN 9789934593963 (kļūda).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001071477
Ābeltiņa, Dace. Kad ceļš zem kājām zied : dzeja / Dace Ābeltiņa ; dizains: Dace
Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss
(202 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,43 MB. — ISBN 978-9934-28-024-5 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001071736
Ābeltiņa, Dace. Lakstīgalu krāsas rīts : dzeja / Dace Ābeltiņa. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — ©2021. — 1 tiešsaistes resurss (202 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 6,01 MB. — ISBN 978-9934-28-022-1 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001071479
Ābeltiņa, Dace. Mīlestība plūst bez vārdiem : dzeja / autore un redaktore Dace
Ābeltiņa ; dizains: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (202 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,18 MB. — ISBN
978-9934-28-023-8 (PDF).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001079929
Briedis, Ronalds. Nulles summa : dzeja / Ronalds Briedis ; redaktori: Māris Salējs, Liepa Rūce ; māksliniece Zane Ernštreite. — Rīga : Neputns, [2022]. — 152,
[7] lpp. ; 17 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. —
R. Brieža dzejoļu krājumi „Asaru gāze” (2004), „Karaoke” (2008), „Zāles pret
nemirstību” (2016) un „Nulles summa” veido poētisko tetraloģiju OROBORO. —
ISBN 978-9934-601-36-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā krājumā R. Briedis aizmet noslēdzošo mezglu vienam savas daiļrades
posmam, līdzsvarotā un izsvērtā sakārtojumā apvienojot savu iepriekšējo dzejas krājumu atbalsis ar jauniem motīviem. Bet centrā joprojām mitinās jautājums par smieklu, smiešanās spējas
ontoloģisko dabu. Tik dažāds R. Briedis, šķiet, vēl nebūs lasīts — krājuma pretpolos nolikta biogrāfiskā cikla izsmalcinātā vienkāršība un tikpat izsmalcināta meistarība, norāda Māris Salējs.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001077759
Brīvestība : dzeja / ilustrācija: Inga Zvirgzdiņa ; dizains: Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 74 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 9789934-28-046-7 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001079940
Čenču, Jezups. Pīters Vylāns : romans nu Latgolas atmūdas laikim / Čenču Jezups ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2022. — 577 lpp. : portrets ; 20 cm. — Ziņas par autoru: 5.-6. lpp. —
Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-349-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Romāns „Pīters Vylāns” tiek uzskatīts par autobiogrāfisku darbu. Tas stāsta
par zemnieku dzīvi 1905. gada Krievijas revolūcijas laikā (1905-1907) Latgalē. Te plaši aprakstītas
nacionālās problēmas: izglītības trūkums, saimniekošanas īpatnības, sādžu dzīves ikdiena, latgaliešu kā katoļu attiecības ar vecticībniekiem un luterāņiem, novada pārpoļošana un rusifikācija.
Latgaliskās identitātes problēmas tiek risinātas ar tādu tēlu palīdzību kā Vera Semjonova, Stefa,
Meikuls Stumbris un Buks.

UDK

821.174’282-31

Kopkataloga Id: 001077662
Fridrihsone, Madara. Vīrs un vīra zagle : romāns / Madara Fridrihsone ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 239, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9808-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kāds ir pats romantiskākais stāsts pasaulē? Kur to meklēt? Varbūt Smiltenē
kādas neizdevušās ziemas laikā, uzsmaidot cilvēkam, ar kuru visu dzīvi iets līdzās, bet tā arī nav
rasta gājēju pāreja vienam pie otra un visu laiku ir soļots blakus nepieskaroties? Tikai… kas gan
ir šis otrs un kur viņu meklēt? Lai tiktu uz priekšu, ir jānoiet aplis, mācoties no kļūdām, bet ko
iesākt, ja prāts to nespēj un sirds nevēlas? Sanitai un Mārcim nāksies to noskaidrot.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001078968
Gaujietis, Ādolfs. Atbalsis sadzirdēt / Ādolfs Gaujietis ; redaktore Dzintra Zorgevica. — [Liepāja] : LiePA, [2021]. — 328 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Vāka noformējumā izmantota Andras Pelnas glezna „Krustcelēs”. — ISBN 978-9934-60808-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pārlapojot krājumu, atklājas dzejnieka jūtu pasaule, kā arī lasāmi dzejoļi, kas
veltīti Veronikai Strēlertei, Velgai Krilei, Ojāram Vācietim, Mārim Čaklajam u.c. rakstmīļiem, arī
fotogrāfam Gunāram Bindem, pianistam Andrejam Osokinam.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 001078797
Grīnberga, Anete. Draņķozols / Anete Grīnberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalninska vāka ilustrācija ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 236, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9852-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Malva un Paulis ir dvīņi, kuri pēc konflikta skolā tiek nosūtīti vasaras brīvlaiku pavadīt laukos pie tantes. Viņi iepazīstas ar vietējiem jauniešiem, kuri pastāsta par Draņķozolu un par tā spēju pārvērst cilvēku vilkacī. Lai gan Malva dzirdēto uztver tikai kā spoku stāstu,
viss ātri mainās, kad meiteni pārņem aizdomas, ka ozola gars ar savu burvestību vēlas pazudināt
viņas brāli. Šķietami vienmuļais laiks pie tantes drīz vien pārvēršas tumšā pasakā, kurā savijas
vietējie nostāsti, maģija un neatšķetināti pagātnes noslēpumi.

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001078693
Gulbe, Evija. lidoja sēkliņa / autore Evija Gulbe ; ilustrējusi Evija Timma-Novikova ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 91, [4] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-0-9369-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata domāta visiem maziem ziņkārīgiem un zinātkāriem deguntiņiem,
kuriem patīk saost pavasara un rudens vēju, kurš nes sēkliņas pa gaisu; paošņāt puķuzirnīšus,
piparmētras, liepziedus, kumelīšu tēju un skursteņu dūmus, kuri kā bizes aizstiepjas debesīs.
Krājumu pilda ļoti svaigi, neparasti, trāpīgi un asprātīgi dzejoļi, kuri nelīdzinās neviena cita autora rindām.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001077756
Kalna, Ziedīte. Kliemaņu mantinieki : romāns / Ziedīte Kalna ; redakcija:
Dace Junemane ; vāka ilustrācija: Inga Zvirgzdiņa. — Daugmale : Domu Pērles,
[2021]. — 706 lpp. ; 25 cm. — „Romāna „Dina” papildinātais izdevums un romāna
2. daļa”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-28-021-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par Kliemaņu ģimeni, par paaudzēm — vienu no daudzajām Latvijā.
Tādu ir daudz, tikai katrai ir savs dzīves gājums, savs likteņstāsts, bet tajās ir kas kopīgs, un tā ir
paaudžu mainība, kas piesātināta ar ambīcijām, stereotipiem, kaislībām, izjūtām, piedzīvoto un
izsāpēto, priecēto un mīlēto. Šajā grāmatā viss notiek ap šo vietu, reizēm attālināti, reizēm pietuvinoties, bet ap šejieni, notiek Latvijā, šajā mežmalā, Alūksnē, Kliemaņos un ap tiem. Notiek ap
mammīti un tēti, ap Dinu un Silvestru Kliemaņiem.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 001071413
Ķuzāne, Lūcija. Mūsu mūžu dienas Sēlijā / Lūcija Ķuzāne ; māksliniece Esmeralda Tāle. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (409 lp.,
PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 6,37 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — ISBN 9789934513497 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Rakstniece Lūcija Ķuzāne ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere un Jēkabpils pilsētas Goda pilsone. Sēlijas grāmatā vienkopus pulcināti rakstnieces satiktie vai iztēlē dzimušie
Sēlijas puses ļaudis. Senvēstures ainas mijas ar pagājuša gadsimta padomju un Atmodas gadu
spraigo hroniku. Grāmata vēsta par notikumiem un cilvēkiem Pilskalnes pagasta Gricgalē, par
Jēkabpili un tās cilvēkiem Sēlijas kontekstā rakstnieces dzīves laikā.

UDK

821.174-94+821.174(092)

Kopkataloga Id: 001071676
Ludbārža, Indra. Mūža melodija : dzeja / Indra Ludbārža ; dizains: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (114 lp., PDF) ; 1,65 MB. — ISBN 978-9934-28-019-1 (PDF).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001079925
Mans grāmatplaukta stāsts / redaktors un priekšvārda autors Valdis Rūmnieks ;
Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, [2021]. — 327 lpp. :
ilustrācijas ; 19 cm. — (Skolēnu radošo darbu sērija ; Piecpadsmitā grāmata). —
Rādītāji: 319.-326. lpp. — ISBN 978-9934-617-00-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kā tad uzlabot, vingrināt, parādīt savu rakstītprasmi, ja ne rakstot? Ik rudeni
skolēni tiek aicināti piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētājā radošo darbu konkursā.
Šogad tā nosaukums — „Mans grāmatplaukta stāsts”. Labāko darbu autori tika nosaukti 2021.
gada 21. februārī Dzimtās valodas dienā. Arī šoreiz labākie skolēnu radošie darbi ir apkopoti un
izdoti grāmatā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju.

UDK

821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001077767
Mašals, Mārtiņš. Ak, Kungs! / Mārtiņš Mašals, teksts, ilustrācijas ; Mairita Mašala, ilustrācija ; dizains: Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles,
[2021]. — 60 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-28-014-6 (iesiets).
UDK
821.174-3

Kopkataloga Id: 001077677
Melece, Anete. Kiosks / Anete Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Anete
Melece, Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2022]. — 33 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-574-10-8 (iesiets) (2022).
A n o t ā c i j a : Stāstu par kāda Rīgas kioska pārdevēju Olgu, kas ir tik resna, ka iesprūdusi
kioskā un netiek no tā ārā, Anete Melece vispirms īstenoja 2013. gadā, izveidojot animācijas īsfilmu „Kiosks”, kas festivālos ieguva starptautisku atzinību. Olga dienas vada, apkalpojot un uzklausot pircējus, šķirstot žurnālus un ilgojoties ceļot. Viņas sapnis ir nonākt siltajās zemēs un pie
jūras baudīt skatu ar saulrietu. Kādu dienu nejaušu notikumu ķēde izvēršas tā, ka Olga ar visu
kiosku iekrīt pilsētas kanālā, kas viņu aizpeldina tālu pasaulē — līdz pat kārotajai pludmalei ar
palmām un sauli. Sižets mudina domāt par cilvēka „iesprūšanu” savā dzīvē un nespēju īstenot
sapņus.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001079125
Meļņika, Irīna. Dullais Dauka un citi : 5 latviešu autoru darbi vieglajā valodā /
teksta sastādītāja Irīna Meļņika ; vāka un ilustrāciju autore Sanita Adoviča. —
[Rīga] : Vieglās valodas aģentūra, 2021. — 133, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Klasikas bibliotēka / Vieglās valodas aģentūra). — Darbus vieglajā valodā adaptēja:
Gunta Anča, Andra Hmeļņicka, Asja Kuike, Ieva Mauriņa, Irīna Meļņika, Ilze Šmite,
Ilze Upeniece. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. —
Grāmatas beigās skaidrojošās vārdnīcas. — ISBN 978-9934-23-547-4 (iesiets).
UDK
821.174-93-32(082)
Kopkataloga Id: 001077660
Ozoliņš, Viktors. ja es būtu koks : garstāsts / Viktors Ozoliņš ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
159, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9900-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Garstāsts „ja es būtu koks” ir atmiņu mozaīka par triju meiteņu draudzību,
pusauga gados plaukstošo sievišķību un pakāpenisku sevis apzināšanos pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu Jūrmalas vasarās, un ne tikai. Tagadne mijas ar pagātni, autors poētiski melodiskā prozā kā ar viegliem spalvas pieskārieniem pirmajā personā ieskicē galvenās varones Ineses
iekšējo un apkārtējo pasauli, viņas romantiskās jūtas mijiedarbībā ar dabas ainavām kā dzintaraina medus stīdziņa caurvij stāsta lappuses. Vārdi skan un smaržo pēc saulē sasilušām smiltīm,
sakarsuša asfalta un vēsinošiem jūras viļņiem.

UDK
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Kopkataloga Id: 001078748
Simsone, Kristīne. Es un mana draudzene Veģetatīvā Distonija : romāns / Kristīne Simsone ; redaktore Iveta Reinsone ; ilustrācijas: Beāte Simsone ; vāka dizains:
Agnese Piļāne un Beāte Simsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 200 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-006-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pašironiskais, ar humora pieskaņu rakstītais attiecību romāns, kurā šķetinās atklāsmes pavedieni, kas ir veģetatīvā distonija, no kurienes tā cēlusies un kā ar to sadzīvot,
paņem lasītāju savā varā no pirmās lappuses. Romānā atspoguļotas attiecības ar sevi. Attiecības
ar bērnības traumām. Ar iekšējo bērnu. Ar zaudējumiem. Ar pārmaiņām un attīstību. Attiecības
starp sievieti un vīrieti. Attiecības ar veģetatīvo distoniju. Šīs grāmatas vēstījums ir iedvesmot —
nebaidīties no veģetatīvās distonijas, to izprast un kopā attīstīties!

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001079922
Vilcāns, Ernests. Tū navar aizmērst / Ernests Vilcāns ; redaktore Valentīna
Unda ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2022. — 89 lpp. ; 17 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN
978-9984-29-350-9 (brošēts).
UDK
821.174’282-1
Kopkataloga Id: 001078926
Zandberga, Zoja. Dzeja latviešu un krievu valodā / Zoja Zandberga ; redaktori:
Ilze Kļepikova un Kirils Bobrovs ; māksliniece Anna Zandberga-Šenke. — Liepāja : LiePA, 2021. — 183 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā, divi dzejoļi tulkoti itāļu valodā. — ISBN 978-9934-608-15-5 (iesiets).
UDK
821.174-1+821.174-1=161.1
Kopkataloga Id: 001077680
Zandere, Inese. iekšiņa un āriņa : dzejoļi / Inese Zandere ; māksliniece un dizainere Ūna Laukmane. — Atkārtots izdevums. — [Rīga] : liels un mazs, [2022]. —
174, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984-9801-0-2 (iesiets) (2022) ;
9984-9801-0-3.
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir dziedami, dancojami, spēlējami un minami panti, skaitīkļi, baidīkļi un skraidīkļi, lidojoši burti, leļļu dzīve, piedzīvojumu stāsti, dzejoļi par domām, dzejoļi par
mīlestību un dzejoļi pie eglītes. Grāmata lasāma gan mazajiem, gan skolas bērniem.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001078732
Žagariņa, Anna. Ar Sibīrijas sāpi sirdī : atmiņu stāsti / Anna Žagariņa (Gaide) ;
redaktori: Aina Rubīna, Andris Rubīns ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2022. — 208 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30007-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autore stāsta: „1949. gada 25. martā mūsu ģimeni — vectēvu, māti un bērnus — izsūtīja uz Sibīriju. Laikā, kad Latvija kļuva brīva, mamma bieži teica, ka vajadzētu uzrakstīt par visu, ko pārdzīvojām 1949. gada 25. marta naktī un turpmākajos gados, ko pavadījām Sibīrijā. Mēs abas ar Māru nolēmām, ka ir jāvāc materiāli, jāapkopo atmiņas un tas viss jāpieraksta.
Tekstu rakstīju es, balstoties arī uz māsas stāstīto. Par laika posmu pēc 1955. gada, kad jau bijām
atgriezušās Latvijā, vairāk rakstīju par notikumiem, kas saistīti ar mani un manu ģimeni, bet stāstam cauri vijās arī Māras klātbūtne, jo abas dzīvojām vienā — Padomju Savienības — laikā. Šīs
atmiņas veltītas mūsu bērniem, bērnu bērniem un pārējiem tuvajiem cilvēkiem”.

UDK

821.174-94
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821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 001077880
Portina, Anja. Radio Popovs / Anja Portina ; no somu valodas tulkojusi Anete
Kona ; māksliniece Aleksandra Runde. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 239,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Dziesmu vārdus 78. un 232.-233. lpp. atdzejojis
Māris Salējs. — Oriģinālnosaukums: Radio Popov. — ISBN 978-9984-23-886-9
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Deviņgadīgais Alfrēds faktiski dzīvo viens. Mammu viņš nav redzējis, bet tētis bieži brauc komandējumos. Kādu nakti Alfrēds nolemj sekot noslēpumainai svešiniecei, kura
kopā ar avīzi pa durvju pasta lūciņu viņam piegādā arī ābolus, vilnas zeķes un sviestmaizes. Sākas
neaizmirstami piedzīvojumi. Zēns nonāk Amandas Ābollapas mājā, kur dzīvo arī kaķis Auksis un
vārna Harlamovs. Viņa jaunā paziņa ir pastniece un ļoti jutīgu ausu īpašniece — tās spēj uztvert
bērnu nopūtas. Amandas mājā Alfrēds atrod vecu radio, jumtistabiņā ierīko studiju un sāk gatavot nakts raidījumus aizmirstajiem bērniem.

UDK

821.511.111-93-32

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 001077702
Kivirehks, Andruss. Kaka un pavasaris / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas
tulkojis Guntars Godiņš ; mākslinieks Edmunds Jansons ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. — [Rīga] : liels un mazs, [2022]. — 102 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Kaka ja kevad. — ISBN 978-9984-820-42-2
(iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a : Igauņu rakstnieks Andruss Kivirehks savā 30 stāstiņu grāmatā ļauj darboties
tādiem neparastiem varoņiem kā sirsnīgais suņa kakas struņķītis, sarkanmatainā desiņa, naktspoda spoks, zeķes perētājas, naudas pods un lāča galvaskauss, trakā jaka un pirāte karote, kas
agrāk bērnu grāmatās nav manīti. Nu viņus laiž iekšā pat bērnudārzos un skolās!

UDK

821.511.113-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001077675
Grimsta-Heniņa, Guna. Mān Pāvilosts atmiņklad : par vietām un lietām, kuru
vairs nav / Guna Grimsta-Heniņa ; Alda Auziņa grafiskais iekārtojums. — Pāvilosta : Guna Grimsta-Heniņa, 2021. — 319 lpp. ; faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 27 cm. — Teksts latviešu valodā, nosaukums tāmnieku izloksnē. — ISBN
978-9934-23-520-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vācu valodas skolotājas un brīvā laika novadpētnieces centieni noķert atmiņas par savulaik nozīmīgām, bet nu jau zudušām dzimtās Pāvilostas vietām un lietām: Tūtliķi,
Kardonām, raķešu aparātiem, spirta upēm, tiltiem, dzelzceļiem, ielu un sadzīves attīstību, karu
un kara laikiem, Pāvilostas „Daugavu”, Aizliegto zonu, slimnīcu, Svētdienas mieru u.c.

UDK

908(474.321)(093.3)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001077820
Beiere, Liene. Ko domā tropu meitene? Jeb Cilvēks valsts veidolā / Liene Beiere. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 56 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934604-53-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Iemācieties ceļot cauri pasaulei ar savām dzīves notīm! Kā izvēlēties savam
temperamentam atbilstošu valsti? Kā sajust savu ceļu zem kājām, ceļojot vienatnē? Kas jāzina,
no kā jābaidās vai ko noteikti vajadzētu zināt ceļojot? Kā izprast neizprotamo? Kā viena maza
sieviete apgāza lielo pasauli?

UDK

910.4+821.174-992

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture
Kopkataloga Id: 001078929
Piemares ļaudis un likteņi : rakstu krājums / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Ieva
Ozola (atbildīgā redaktore un priekšvārda autore), Dr.philol. Guntars Dreijers,
Dr.habil.human. Daļa Kiseļūnaite, Dr.hist. Ārija Kolosova, Dr.philol. Regina Kvašīte, Dr.philol. Edgars Lāms ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA, 2021.
Nr. 4. — 168 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934608124. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā. —
ISBN 978-9934-608-11-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rakstu krājuma „Piemares ļaudis un likteņi” 4. laidienā publicēta neliela daļa
no pētījumiem, kas publiskoti un apspriesti 2019. gada 24.-25. oktobrī Liepājas Universitātes konferencē.

UDK

930.85(474.321)(082)
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001067417
Indivīds, sabiedrība un vara Baltijas reģiona vēstures lūzuma punktos
(2021 : Rīga, Latvija). Indivīds, sabiedrība un vara Baltijas reģiona vēstures lūzuma punktos : starptautiska zinātniska konference, 2021. gada 14. un 15. oktobrī :
konferences referātu tēzes = Individual, Society, and Power at the Turning Points
in the History of the Baltic Region : international scientific conference, Riga, 14-15
October 2021 : abstracts / krājuma sastādītāja Kristīne Beķere ; angļu valodas redaktore un tulkotāja Antra Legzdiņa ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) ;
1,10 MB. — Teksts latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Baltijas vēsturnieku, sociologu, teologu un juristu ziņojumos piedāvāts paraudzīties uz plašu parādību loku, kas bijušas novērojamas un ietekmējušas vēstures lūzuma
punktus: sociālās kontroles mehānismu darbību, to daudzveidību un ietekmi uz indivīdu, sabiedrību un valsts politiku; etnisko grupu lomu un vietu Latvijā; Eiropas sava laika politisko centru
un Latvijas teritorijas kontaktiem, to rezultātā radušos kultūras, prasmju un reliģisko strāvojumu
mijiedarbību.

UDK

94(474.3)(062)
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