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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
Kopkataloga Id: 001081221
Ruduša, Rita. Latvijas mediju arheoloģija / Rita Ruduša ; redaktors Andrejs
Vīksna ; dizains: Estere Betija Grāvere. — Rīga : Ascendum, [2022]. — 118 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Atsevišķu rakstu autori arī: Atis Klimovičs, Ingus
Bērziņš, Nellija Ločmele, Oļegs Ignatjevs, Sarmīte Ēlerte un Daiga Bitiniece. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 109.-118. lpp. — ISBN 9789934-9062-2-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis tiek saukts par viltus ziņu un pēcpatiesības laikmetu. Sociālie mediji
daudziem kļuvuši par alternatīvu tradicionālajiem medijiem, un pētnieki brīdina par nopietniem draudiem demokrātijai. Iespējams, brīvā prese ir svarīgāka nekā jebkad — cik stiprs ir tās
pamats? Šajā grāmatā 6 rakstu un sarunu cikla tuvplānā aplūkota brīvās preses atdzimšana un
nostiprināšanās Latvijā no astoņdesmito gadu beigām līdz mūsdienām.

UDK

07(474.3)+316.774(474.3)

005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001069974
Project Management Development — Practice and Perspectives (10 : 2021 :
Rīga, Latvija). Project Management Development — Practice and Perspectives :
international scientific conference on project management in the Baltic countries : journal / preface: Dr.oec. Žaneta Ilmete ; design: Emīls Pūlmanis ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics, Professional Association of Project Managers. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (69 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 1,77 MB. — ISSN 2501-0263. —
Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
005.8(062)
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06 Vispārīga rakstura organizācijas
Kopkataloga Id: 001071077
Kažoka, Iveta. Research on the Sector of Civil Society Organizations in Latvia
2020-2024 : problems and solutions for classification of Latvian associations and
foundations / authors: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Līga Stafecka, Sintija
Tarasova ; Latvijas Pilsoniskā Alianse, Sabiedriskās politikas centrs Providus. —
[Rīga] : [Sabiedriskās politikas centrs Providus], 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(89 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,26 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Resurss pieejams arī latviešu valodā: Pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024: Latvijas biedrību un nodibinājumu
klasifikācijas problēmas un risinājumi.
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) datu un situācijas analīzes veikšana, lai identificētu PSO darbības formas un jomas, finanšu apjomus un
plūsmas.

UDK

087.5

061.2(474.3)(047)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001077106
Apģērb nāriņas! : uzlīmes un uzdevumi / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 16 lpp.,
4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Dolly
Dressing Mermaids Rule!. — ISBN 978-9934-0-9595-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Fantastiska leļļu tērpu kolekcija! Nu tik sāksies trakulīga pārģērbšanās kopā
ar rotaļīgajām nāriņām. Izmanto uzlīmes un radi košus tērpus! Šajā kolekcijā ir apģērbi ikvienam
dzīves brīdim — gan stilīgi svārki zemūdens festivālam, gan mirdzošu gliemežnīcu rotas.

UDK

087.5+688.721.3(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001077108
Apģērb princeses! : uzlīmes un uzdevumi / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 16 lpp.,
4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Dolly
Dressing Princesses Rule!. — ISBN 978-9934-0-9596-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Fantastiska leļļu tērpu kolekcija! Nu tik sāksies trakulīga pārģērbšanās kopā
ar rotaļīgajām princesītēm. Izmanto uzlīmes un ietērp mazās nebēdnes košos tērpos! Šajā kolekcijā ir apģērbi ikvienam dzīves brīdim — gan kuplas balles kleitas, gan karaliski apmetņi.

UDK

087.5+688.721.3(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001081731
Bakšė, Ilona. Kaķēni mācās burtus / Ilona Bakšė ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. — 28 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Kačiukų
raidės. — ISBN 978-9934-0-9584-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbošanās grāmata paredzēta bērniem, kuri sāk izrādīt interesi par burtiem. Te var pētīt attēlus, nosaukt vārdus, noteikt pirmo skaņu vārdā, iepazīt katra burta formu,
atrast vajadzīgā burta uzlīmi un ielipināt to norādītajā vietā, kā arī mācīties uzrakstīt lielos iespiedburtus. Katrā lappusē bērnu sagaida arī mīlīgu un draisku kaķēnu attēli, lai burtu apguve
būtu rotaļīga un sagādātu prieku.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001081735
Bakšė, Ilona. Kaķēni mācās skaitīt / Ilona Bakšė. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 16 nenumurētas lp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. —
Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Kačiukų skaičiai. — ISBN
978-9934-0-9048-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ar kaķēniem gan ir jautri! Paņem grāmatiņu un kopā ar viņiem iepazīsti
skaitļus, iegaumē tos, mācies uzrakstīt ciparus.

UDK

087.5+511.1(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001076685
Barbie : tu vari būt veterinārārste : krāsojamā grāmata / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Barbie. — ISBN 9789934-27-050-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies Bārbijai darbā veterinārajā klīnikā! Koši izkrāso katru lappusi
un uzzini, kā ir palīdzēt dzīvnieciņiem būt veseliem.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076666
Benaghi, Silvana. Ciparu pasaule : mācīties ir aizraujoši! / [ilustrācijas]: Silvana
Benaghi ; tulkojusi Diāna Alksne. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: The World of Numbers. — ISBN 978-9934-27-039-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rotaļājoties apgūt zinības un jaunas prasmes ir aizraujoši! Šī grāmata iepazīstinās bērnu ar cipariem un to rakstību, kā arī sniegs izpratni par saistību starp skaitļiem un
daudzumu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076668
Benaghi, Silvana. Figūru pasaule : mācīties ir aizraujoši! / [ilustrācijas]: Silvana
Benaghi ; tulkojusi Diāna Alksne. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: The World of Shapes. — ISBN 978-9934-27-041-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rotaļājoties apgūt zinības un jaunas prasmes ir aizraujoši! Šī grāmata iepazīstinās bērnu ar galvenajām figūrām un ļaus vingrināties to zīmēšanā. Ar uzlīmēm, lai būtu
jautrāk!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076665
Benaghi, Silvana. Krāsu pasaule : mācīties ir aizraujoši! / [ilustrācijas]: Silvana
Benaghi ; tulkojusi Diāna Alksne. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: The World of Colours. — ISBN 978-9934-27-038-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rotaļājoties apgūt zinības un jaunas prasmes ir aizraujoši! Šī grāmata iepazīstinās bērnu ar krāsām un sniegs ieskatu krāsu jaukšanā. Ar uzlīmēm, lai būtu jautrāk!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076669
Benaghi, Silvana. Pretstatu pasaule : macīties ir aizraujoši! / [ilustrācijas]: Silvana Benaghi ; tulkojusi Diāna Alksne. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. —
24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The World of Opposites. — ISBN 978-9934-27-040-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Rotaļājoties apgūt zinības un jaunas prasmes ir aizraujoši! Šī grāmata iepazīstinās bērnu ar pretstatiem un attīstīs vizuāli telpisko izpratni. Ar uzlīmēm, lai būtu jautrāk!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001077112
Ekskavatori un kravas auto : uzlīmes un uzdevumi / no angļu valodas tulkojusi
Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
Diggers and Trucks: Sticker Activities. — ISBN 978-9934-0-9600-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tavā priekšā rosīgs būvlaukums. Spēlē spēles, saliec puzles, izpildi dažādus
uzdevumus un līmē uzlīmes. Izved pašizgāzēju cauri labirintam, savieno punktiņus, lai redzētu,
ko izracis ekskavators, un izspied kartona modelīšus — tev būs pašam sava smagā būvtehnika!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076679
Hello Kitty : jauka krāsošana / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hello Kitty. — ISBN 978-9934-27-066-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kitija ar aizrautību gaida katru jaunu dienu, lai to pavadītu jaukās rotaļās
kopā ar draugiem. Sameklē zīmuļus vai krītiņus un izkrāso ik lappusi šajā grāmatā!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076692
Hot Wheels : krāsotpriekam : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērniem. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. — ISBN 978-9934-16-807-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsti nepārspējamos Hot Wheels modeļus un izkrāso tos, sagatavojot aizraujošiem bezceļu braucieniem un brīnišķīgām uzvarām trasē!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076678
Ķepu patruļa / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Story House Egmont, [2022].
Izkrāso brašo komandu!. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw
Patrol. One Team Colouring Book. — ISBN 978-9934-27-062-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ķepu patruļa tevi sauc. Sameklē zīmuļus vai krītiņus un meties aizraujošos
piedzīvojumos kopā ar drosmīgajiem kucēniem!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001081233
Lancmane, Ieva. Rīgas piedzīvojumi : Maks, Mārlī, Anna un Ava / Ieva Lancmane. — [Rīga] : RAFFA, [2021]. — 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17×25 cm. —
ISBN 4751026340286 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata ir domāta pašiem mazākajiem, tiem, kuri vēl nesaprot burtus, bet
ir īstais laiks mācīties jaunus vārdus. Šī ir ideāla nosaukumu grāmata. Lietu nosaukumi, darbības,
personāži, situācijas, mājas, koki, emocijas, ziedi, krāsas un viss, kas ieskauj cilvēku pasaulē.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076675
Ledus sirds II : krāso no sirds! / tulkojis Kristaps Baķis ; Disney. — Rīga : Story
House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen II Coloring
Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-055-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies Annai un Elzai šajā jaukajā grāmatā, un kopā dodieties glābt
Arendelu! Izkrāso ik lappusi savās mīļākajās krāsās uz steidz rotāt ar uzlīmēm!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001076674
Marvel : izkrāso varoņus! / redaktore Antra Jansone ; tulkojis Mārtiņš Karelis. —
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Marvel Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-057-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies „Marvel” animācijas filmu supervaroņiem viņu aizraujošajos
piedzīvojumos! Sameklē savus zīmuļus, un krāsošanas misija var sākties! Vari būt drošs — garlaicīgi nebūs!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001082143
Minecraft. — Rīga : Raffa, 2021.
3 : krāsošanai izvēlies savus noteikumus : krāsošanas albums radošo spēju
attīstībai. — 17 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — Bez lingvistiska satura.
A n o t ā c i j a : Krāsošanas albumā bērni atradīs savus iecienītākos tēlus, kurus paši varēs
krāsot. Tas veicinās iekšējo mieru, uzlabos vizuālo koordināciju, kā arī attīstīs radošās spējas,
māksliniecisko garu un radošumu. Krāsojamā grāmata nekādā veidā nav saistīta ar Mojang AB
un Minecraft tirdzniecības zīmolu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076673
My Little Pony : krāso pēc parauga! / tulkojusi Diāna Alksne. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. —
ISBN 978-9934-27-058-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata ar uzlīmēm noderēs visiem jaunajiem māksliniekiem!
Ievieto atbilstošā varoņa uzlīmi lodziņā lappuses labajā stūrī un izrotā attēlu košos toņos. Tas būs
vieglāk par vieglu, jo priekšā ir krāsains paraugs.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001077113
Palīdzības dienestu mašīnas : uzlīmes un uzdevumi / no angļu valodas tulkojusi
Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
Emergency Vehicles: Sticker Activities. — ISBN 978-9934-0-9601-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai esi gatavs steigties palīgā? Izpildi dažādus uzdevumus, saliec puzli un
līmē uzlīmītes! Izved policijas mašīnu cauri labirintam, atrodi atšķirīgo neatliekamās palīdzības
auto un izspied kartona modelīšus — tev būs pašam savas glābēju mašīnas!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076683
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Story House Egmont, [2022].
Esam ceļā! : uzdevumu grāmata. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-27-061-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sēdies pie stūres kopā ar iemīļotajiem Ķepu patruļas varoņiem un pildi aizraujošos uzdevumus, kas tevi gaida šajā grāmatā. Katrā lappusē atradīsi jaunu piedzīvojumi, kurā
iesaistīti Ķepu patruļas braucamrīki. Varēsi tos arī izgriezt un likt lietā uzlīmes.

UDK

087.5+791-57
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Kopkataloga Id: 001076676
Prieks krāsot! : ar uzlīmēm / tulkojusi Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Story House
Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-052-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lai nerimstošs prieks krāsot kopā ar Disneja studijas animācijas klasisko
filmu varoņiem! Sameklē zīmuļus un ķeries pie darba!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076684
Princeses : svētku uzdevumi ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess Activity Book with
Stickers. — ISBN 978-9934-27-063-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies skaistajām pasaku princesēm šajā aizraujošajā uzdevumu grāmatā! Kad darbiņi paveikti, steidz tos rotāt ar uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001082147
Stepanyan, Vazgen. Etniskie sakrālie simboli : radošai meditācijai un enerģijas
līdzsvarošanai / art designer Vazgen Stepanyan. — [Rīga] : Raffa, 2021. — 23 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 16×24 cm. — (Mandalas krāsošanai).

A n o t ā c i j a : Mandala tulkojumā no sanskrita nozīmē aplis, centrs. Tradicionāli to arī zīmē
kā apli — kosmosa un tā bezgalības simbolu — un kvadrātu jeb Zemes vai cilvēka radītās pasaules simbolu. Šajā izdevumā radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai jāizkrāso etniskie
sakrālie simboli.

UDK

087.5+159.944.4

Kopkataloga Id: 001076680
Transformers : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — Rīga : Story House Egmont,
[2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ;
30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Transformers. — ISBN
978-9934-27-088-8 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 001077111
Vilcieni : uzlīmes un uzdevumi / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Busy Trains: Sticker
Activities. — ISBN 978-9934-0-9599-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nopērc biļeti un brauc līdzi! Tevi gaida spēles, puzles, dažādi uzdevumi un
uzlīmes. Aizvadi tvaika lokomotīvi līdz stacijai, atrodi pazudušās motora daļas un izspied kartona
modelīšus — tev būs pašam savi vilcieniņi!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076677
Vinnijs Pūks : krāso!. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas
lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the „Winnie the Pooh” works
by A.A. Milne and E.H. Shepard”—Uz 4. vāka. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. Coloring Book with Stickers. — ISBN 9789934-27-064-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Steidz sameklēt krāsu zīmuļus un krītiņus, lai kopā ar Vinniju Pūku un viņa
draugiem izkrāsotu viņu piedzīvojumus!

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 001072328
Third Education Level: Quality Control over Scientific-Professional Training
of a PhD: Individual Issues : collective monograph / edited by Myroslava Filipovych. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (277 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 8,39 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 6 raksti. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Raksti ukraiņu valodā, anotācijas arī angļu valodā.
UDK
14:378.245(477)(082)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001080152
Breviārs : stundu liturģija lūgšanai no rīta, dienā, vakarā un pirms miega / sastādītājs un redaktors Atis Grīnbergs ; konsultants Armands Klāvs ; muzikālais
konsultants Vilis Kolms. — [Liepāja] : [Atis Grīnbergs], 2022. — 367 lpp. : notis ;
22 cm. — ISBN 978-9934-23-554-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Latīniski breviarium nozīmē „konspekts” un tas ir bieži lietots apzīmējums
vienai no Romas katoliskās Baznīcas liturģiskajām grāmatām. To sauc arī par Stundu Liturģiju.
Stundu Liturģija ir visas Baznīcas un katra atsevišķa Baznīcas locekļa lūgšana. Tā ir lūgšana, kas
atgādina par Baznīcas vienotību Dieva godināšanā.

UDK

272-282.5

Kopkataloga Id: 001081612
Lindeblāds, Bjērns Natthiko. Varbūt es maldos : un citas gudrības no manas
budistu mūka dzīves / Bjērns Natthiko Lindeblāds, Karolīne Banklere, Navids
Modiri ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 174, [2] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Jag kan
ha fel: och andra visdomar fråm mitt liv som buddhistmunk. — ISBN 978-99340-9832-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Varbūt es maldos” ir autobiogrāfisks stāsts — bezpretenciozs, godīgs, maiga humora piesātināts. Stāsts par zviedru ekonomista ceļu budisma pasaulē, par mūku ikdienas
gaitām un dzīves sniegtajām mācībām. Stāsts par to, kā mazāk dzīvot ar sažņaugtu dūri un vairāk — ar atvērtu plaukstu.

UDK

24-788-055.1+24-584+159.923.2

Kopkataloga Id: 001081792
Stankevičs, Zbigņevs. Quo vadis, Rietumu pasaule? : Bernharda Veltes pārsteidzošā analīze / Zbigņevs Stankevičs ; oriģinālo versiju no itāļu valodas tulkojis
Mihails Volohovs ; zinātniskais redaktors Dr.phil. Raivis Bičevskis ; Intas Sarkanes vāka dizains ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; Oskara Stalidzāna dizains ; ievadeseja: Maija Kūle ; ievadvārdi: Ivars Kalviņš. — Autora pārstrādāts
izdevums. — Rīga : Zinātne, [2022]. — 191 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Dove va l’Occidente?: Profezia di Bernhard
Welte. — ISBN 978-9934-599-27-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Zbigņeva Stankeviča grāmata ir izcils Bernharda Veltes filozofiskās domas
analīzes paraugs, kas noderēs ikvienam, kurš vēlas atrast kvintesenci tam, par ko Eiropas izcilākie pēdējo gadsimtu filozofi ir domājuši un „lauzuši šķēpus” attiecībā uz cilvēka garīgo būtību
un cilvēces attīstības līkločiem, tai skaitā kristīgās ticības un reliģijas vietu un lomu modernajā
sabiedrībā. Izmantojot vācu filozofa un teologa Bernharda Veltes atstāto rakstisko mantojumu,
grāmatas autors ieved mūs problemātikā, kas tā vai citādi skar ikvienu no mums, neatkarīgi no
tā, vai ticam vai neticam transcendentālajam. Un tas ir jautājums: kurp dodies, Rietumu pasaule
un civilizācija?

UDK

2-1(092)

Kopkataloga Id: 001080420
Бухвалов, Валерий Алексеевич. Славянофильство и советское сознание /
Валерий Бухвалов. — Издание 2-ое, переработанное и дополненное. —
Рига : [Salana Art], 2021. — 167 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 162.-167. lpp. — ISBN
978-9934-589-07-2 (brošēts).
UDK
271.2-584+94(470+571)
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Kopkataloga Id: 001077696
Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский : к
800-летию со дня рождения / авторы-составители: протоиерей Олег Пелевин и Л.Г. Жилвинская. — Рига : Синод Латвийской Православной церкви,
2021. — 136 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK
271.2-36(470+571)+271.2-523.4(474.3)

9

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 6, 16.–31. marts

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Kopkataloga Id: 001077097
Ločmele, Klinta. Datpratība ikdienai : viegli lasāms izglītojošs materiāls par datu
un statistikas izvērtēšanu / Klinta Ločmele ; literārā redaktore Jolanta Treile. —
Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas ; 2,44 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-610-14-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Datpratība, īsi skaidrojot, ir spēja izprast datus un efektīvi tos izmantot lēmumu pieņemšanā. Šī resursa mērķis ir vienkāršā veidā iepazīstināt un atgādināt statistikas un citu
datu izvērtēšanas pamatjautājumus, kas noder, sastopoties ar informāciju, kurā iekļauti skaitļi,
procenti un diagrammas. Tas būs noderīgs palīgs visiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot kritisko domāšanu un prasmes datu izvērtēšanā.

UDK

311(07)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001072419
Journalism: Development Patterns and Trends : collective monograph / Cuiavian University in Włocławek. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes
resurss (68 lp., PDF) : tabula ; 1,71 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 3 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
UDK
316.47(082)+316.77(082)+070(082)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001081348
Kazharski, Aliaksei. Belarus and the EU after the 2020 Awakening: Limited
Room for Maneuver? / Aliaksei Kazharski ; editor Žaneta Ozoliņa ; English language editor Katrīna Baltmane ; cover design: Inese Siliniece. — [Riga] : Latvian
Transatlantic Organisation, [2021]. — 23 lpp. ; 21 cm. — (The Rīga Conference
Policy Brief, ISSN 2661-5789). — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija:
21.-23. lpp.
UDK
327(476)
Kopkataloga Id: 001081339
Ozoliņa, Žaneta. The European Union’s Strategic Autonomy: a Practical Solution
or Verbal Ambitions? / Žaneta Ozoliņa, author, editor ; English language editor
Katrīna Baltmane ; cover design: Inese Siliniece. — [Riga] : Latvian Transatlantic
Organisation, [2021]. — 15, [1] lpp. ; 21 cm. — (The Rīga Conference Policy Brief,
ISSN 2661-5789). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
327(4)
Kopkataloga Id: 001081306
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. — [Riga] :
Latvian Transatlantic Organisation, [2021]. — 19, [1] lpp. ; 21 cm. — (The Rīga
Conference Policy Brief, ISSN 2661-5789). — Ziņas par autorēm: uz 4. vāka. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
327(477)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001081752
Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-XVII nodaļa) / Uldis
Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. —
Trešais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. — 620,
[1] lpp. : portreti ; 23 cm. — Ziņas par autoriem: 12.-15. lpp. — Bibliogrāfija: 561.604. lpp. — ISBN 978-9934-508-96-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā komentēta Krimināllikuma IX-XVII nodaļa, tas ir, 71.-174. pants. Kopš
iepriekšējā izdevuma nākšanas klajā šajās Krimināllikuma nodaļās notikušas vairākas izmaiņas.
Krimināllikums papildināts arī ar jaunu IX-1 nodaļu, kas skar ar terorismu saistītos noziegumus.
Nākusi klāt arī jauna tiesu prakse, judikatūra, teorētiskās nostādnes. Tas viss noteicis nepieciešamību autoriem būtiski papildināt savus iepriekšējos Krimināllikuma komentārus.

UDK

343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001079927
Kriminālprocesa likums : (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos
paredzētajiem grozījumiem) / Tiesu namu aģentūra. — 16. izdevums. — Rīga :
Tiesu namu aģentūra, 2022. — 544 lpp. ; 20 cm. — Kriminālprocesa likuma pantu
rādītājs: 511.-544. lpp. — ISBN 978-9934-508-97-4 (brošēts).
UDK
343.1(474.3)(094)
Kopkataloga Id: 001072372
Retrospection and Modern European Approaches to Jurisprudence : collective
monograph. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (421 lp.,
PDF) ; 5,91 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 15 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu valodā.
UDK
34(082)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 001082166
Bodnieks, Valērijs. Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes transformācija par Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politiku (20042020) : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — politikas zinātne, apakšnozare — starptautiskā
politika / Valērijs Bodnieks ; promocijas darba vadītājs Dr.sc.pol. Māris Andžāns ;
oficiālie recenzenti: Dr.sc.pol. Andris Sprūds, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, Dr.sc.pol.
Margarita Šešelgyte ; Rīgas Stradiņa Universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2022. — 37 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-37. lpp.
UDK
355.02(474.3)(043)+327(4)(043)
Kopkataloga Id: 001082377
Bodnieks, Valērijs. Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes transformācija par Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politiku (20042020) : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)”
iegūšanai, nozare — politikas zinātne, apakšnozare — starptautiskā politika /
Valērijs Bodnieks ; promocijas darba vadītājs Dr.sc.pol. Māris Andžāns ; Rīgas
Stradiņa Universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 190 lp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 156.-174. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
355.02(474.3)(043)+327(4)(043)
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Kopkataloga Id: 001082163
Bodnieks, Valērijs. Transformation of the Cognitive Script of Latvia’s Defence
Sector on the Common Security and Defence Policy of the European Union (20042020) : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree „Doctor
of Science (Ph.D.)”, sector -political science, sub-sector — international politics /
Valērijs Bodnieks ; supervisor Dr.sc.pol. Māris Andžāns ; official reviewers: Dr.sc.
pol. Andris Sprūds, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, Dr.sc.pol. Margarita Šešelgyte ; Rīga
Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2022. — 38 lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 34.-38. lpp.
UDK
355.02(474.3)(043)+327(4)(043)

37

Izglītība

Kopkataloga Id: 001081710
Lemešonoka, Inta. Skolēnu un skolotāju pašizjūta skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas un vāka dizains ; redaktore
Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 62. lpp. — ISBN 978-9934-0-9682-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas mērķis ir piedāvāt skolotājiem, skolēniem un arī skolēnu vecākiem
iepazīties ar faktoriem, kuri ietekmē skolēnu un skolotāju pašizjūtu skolā. Piedāvāti padomi un
metodes, kā uzlabot pašizjūtu. Satura izklāstā izmantoti 2019. un 2020. gadā anketēšanā un intervijās gūtie secinājumi par skolotāju, skolēnu un viņu vecāku savstarpējām attiecībām un skolēnu
un skolotāju pieredzes stāsti.

UDK

37.015.3(035)

Kopkataloga Id: 001072616
Pedagogical and Psychological Science and Education: Transformation and
Development Vectors : collective monograph. — [Riga] : [Baltija Publishing],
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (707 lp., PDF) : ilustrācijas ; 23,56 MB. — Daļējs
saturs: e-resursā iekļauti 34 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā.
UDK
37(082)+159.9(082)+81’24(082)
Kopkataloga Id: 001078809
Протченко, Анна. Стремление к свету : (история образования в Лиепае) /
Анна Протченко, автор, литературный редактор, перевод с немецкого и
латышского языка ; рецензент и консультант по историческим вопросам
Павел Юрс ; оформление обложки Светланы Колесниковой ; консультант
Эдуард Каплан. — Лиепая : [Anna Protčenko], 2021.
Часть I [1], 1561-1918. — 416 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 410.-413. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu
valodā, kopsavilkums latviešu valodā. — ISBN 978-9934-23-490-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad Anna Protčenko bija tikko sākusi rakstīt šo grāmatu, viņa bija iecerējusi
tikai vienu sējumu. Taču atradās negaidīti daudz materiālu, tāpēc grāmatas pirmais sējums vēsta
par mācību iestādēm no pirmsākumiem vairāk nekā četrus gadu simtus atpakaļ, kad pilsētas vēl
nemaz nebija, līdz 1918. gadam — neatkarīgās Latvijas Republikas izveidošanas brīdim. XX gadsimta izglītības vēsture kļūs par otro sējumu.

UDK

37(474.321.2)(091)
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373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001081238
Pumpuru skola laiku lokos : skolas vēsture no 19. gs. līdz mūsdienām / sastādīja
Rūta Kušķe, Dzintra Janisela ; papildināja Edvīns Rāfelds. — [Papildināts izdevums]. — Jūrmala : Pumpuru vidusskola, [2022]. — 82, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Uz 2. vāka: Skaidrītes Kaldupes dzejolis. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Izglītībai Pumpuru, Mellužu, Jaundubultu apkārtnē šogad svinami 146 gadi.
19.gs. šajā rajonā vienlaicīgi darbojās vairākas izglītības iestādes — gan draudzes skolas, gan privātskolas. Pirmoreiz vietā, kur tagad lepni paceļas Pumpuru vidusskolas ēka, tā tika uzcelta 1911.
gadā, diemžēl ēkas mūžs bija īss — 1914. gadā tā nodega. Izdevumu papildina bagāts ilustratīvais
materiāls un skolas absolventu saraksti no 1945. gada.

UDK

373.5(474.3)(091)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 001078970
Tomele, Gundega. Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu
korekcija Montesori pedagoģijas aspektā : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozarē / Gundega Tomele ;
zinātniskā vadītāja Dr.habil.philol. Dace Markus ; darba recenzenti: Dr.paed. Sarmīte Tūbele, Dr.paed. Svetlana Ušča, Dr.paed. Alīda Samuseviča ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts = Promotion of child’s language development
and correction of language disorders in the aspect of Montessori pedagogy : summary of doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.) in the field of educational sciences / Gundega Tomele ; scientific supervisor Dr.habil.philol. Dace
Markus ; reviewers: Dr.paed. Sarmīte Tūbele, Dr.paed. Svetlana Ušča, Dr.paed. Alīda Samuseviča ; Liepaja University. Institute of Educational Sciences. — Liepāja :
LiePA, 2022. — 79 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. —
ISBN 978-9934-608-20-9 (brošēts).
UDK
376-056.264(043)+81’232(043)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001072318
New Impulses for the Development of Natural Sciences in Ukraine and EU
Countries : collective monograph / Cuiavian University in Wloclaw. — [Riga] :
[Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (190 lp., PDF) : ilustrācijas ;
6,75 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 7 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā.
UDK
5(082)+63(082)

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 001076682
Glābsim mūsu planētu! : 50 jautājumi : grāmata un galda spēle / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm + (1 salocīta
lp. plakāts). — Uz atlokamā plakāta ir galda spēle 2-4 dalībniekiem. Tā sastāv no
44 nenumurētiem lauciņiem, uz kuriem ir jautājumi vai norādes. — Tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 50 Questions about Saving My Planet. —
ISBN 978-9934-16-958-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā par klimata pārmaiņām, par apdraudētām dzīvnieku sugām, par
piesārņojumu un par iespējām glābt mūsu planētu. Šī nav enciklopēdija, bet kas krietni labāks —
ātra un aizraujoša zināšanu apguve spēles veidā. Grāmatai ir digitāls papildsaturs (atmiņas spēle), kam var piekļūt ar QR kodu.

UDK

502/504(035)+087.5

57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 001073055
Vilks, Kārlis. Garķēžu acilkarnitīnu patofizioloģiskās funkcijas šūnas un organisma līmenī : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas
nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Kārlis Vilks ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.pharm. Maija Dambrova, Dr.pharm. Edgars Liepiņš ; darba recenzenti:
Terje Larsen, Dr.biol. Jānis Kloviņš, Dr.med. Ilze Konrāde ; Latvijas Universitāte.
Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 32 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-32. lpp.
UDK
577.115.3(043)
Kopkataloga Id: 001073049
Vilks, Kārlis. Garķēžu acilkarnitīnu patofizioloģiskās funkcijas šūnas un organisma līmenī : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Kārlis Vilks ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.pharm.
Maija Dambrova, Dr.pharm. Edgars Liepiņš ; darba recenzenti: Terje Larsen, Dr.
biol. Jānis Klotiņš, Dr.med. Ilze Konrāde ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 76 lp. : diagrammas, ilustrācijas ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 64.-76. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā.
UDK
577.115.3(043.3)
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Kopkataloga Id: 001073060
Vilks, Kārlis. Pathophysiological functions of long-chain acylcarnitines : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, subfield:
molecular biology / Kārlis Vilks ; supervisors: Dr.pharm. Maija Dambrova,
Dr.pharm. Edgars Liepiņš ; reviewers: Terje Larsen, Dr.biol. Jānis Kloviņš, Dr.med.
Ilze Konrāde ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : University of Latvia, 2021. — 32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-32. lpp.
UDK
577.115.3(043)

58 Botānika
Kopkataloga Id: 001074753
Šēnhofa, Silva. Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu
augšanu : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.)
lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Effect of
Meteorological Factors and Planting Material on Poplar Growth : doctoral thesis
for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Silva Šēnhofa ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Kaspars Liepiņš, Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.
Valda Gudynaité-Franckevičiené ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (142 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 6,92 MB. — Promocijas darbs sastāv no sešām tematiski
vienotām zinātniskajām publikācijām. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934603075. — Bibliogrāfija: 69.-74. lp. — Teksts latviešu un angļu
valodā, zinātniskās publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-603-08-2 (PDF).
UDK
582.681.82(043)+630*23(043)+630*111(043)

59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 001076672
Dinozauri : 50 jautājumi : grāmata un galda spēle / tulkojis Krišjānis Lauksargs ;
redaktore Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 nenumurētas
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm + (1 salocīta lp. plakāts). — Uz
atlokamā plakāta ir galda spēle 2-4 dalībniekiem. Tā sastāv no 44 nenumurētiem
lauciņiem, uz kuriem ir jautājumi vai norādes. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: 50 Questions about Dinosaurs. — ISBN 978-9934-16-957-1
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā ir viss, ko tu vēlētos uzzināt par dinozauriem. Tu iepazīsi nozīmīgākās dinozauru sugas, izlasīsi pārsteidzošus faktus un atradīsi vēl daudz interesanta. Šī nav
enciklopēdija, bet kas krietni labāks — ātra un aizraujoša zināšanu apguve spēles veidā.

UDK

598.192(035)+087.5

Kopkataloga Id: 001074783
Kvach, Yuriy. Review of Invasive Ponto-Caspian Gobiids : current range and history of expansion : monograph / Yuriy Kvach, Veniamin Zamorov, Mihails Pupins ; reviewers: Dr.biol. Andris Čeirāns, Iuliia Kutsokon, Dr.biol. Arturs Skute. —
[Daugavpils] : Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (94 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,40 MB. — Virstitulā: Institute of
Marine Biology of the National Academy of Science of Ukraine, Odessa I.I. Mechnikov National University, Daugavpils University. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984149356. — Ziņas par autoriem: 94. lp. — Bibliogrāfija:
57.-79. lp. — ISBN 978-9984-14-936-3 (PDF).
UDK
597.556.333.11(4)+591.524.1
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

Kopkataloga Id: 001072954
Perspective Trajectory of Scientific Research in Technical Sciences : collective
monograph / Odessa National Maritime University, Czech Technical University
in Prague. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (634 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 33,85 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 27 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā.
UDK
6(082)

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001081591
Kindzule, Alise. 12 brīnišķīgi uztura izaicinājumi : kā uzlabot pašsajūtu un iemīlēt sevi 12 mēnešos / Alise Kindzule, teksts un foto ; māksliniece Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2022]. — 207 lpp. : ilustrācijas, portrets, tabulas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-29023-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kā iemīlēt sevi un justies labāk 12 mēnešos? Sāc ar sevis izaicināšanu! Tā ir
praktiska rokasgrāmata par tavu uzturu, kustībām, elpošanu un pozitīvām domām. Pirmie soļi
var nebūt lieli, taču tie atstās iespaidu! Šajā ceļojumā tev būs iespēja uzklausīt uztura speciālistes
Alises Kindzules padomus, sajust un pierakstīt, kā viņas ieteiktie labie ieradumi un veselīga dzīvesveida labumi, daudzveidīga un uzturvielām bagāta pārtika uzlabo tavu pašsajūtu un ķermeni.
Ar katru soli tas būs arvien vienkāršāk!

UDK

613.2

Kopkataloga Id: 001078829
Pētniecība studiju procesā (9 : 2021 : Rīga, Latvija). 9. starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference „Pētniecība studiju
procesā” : tēzes = 9th international student scientific conference dedicated to
F. Nightingale „Research in the Field of Study” : abstract book / Rīgas Stradiņa
universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2021. — 75 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-9033-0-4
(brošēts).
UDK
61(062)+614.253.5(062)
Kopkataloga Id: 001072408
The modern stage of the development of medical education in Ukraine and
EU countries : collective monograph / Medical University of Lublin. — [Riga] :
[Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (172 lp., PDF) : ilustrācijas ;
6,49 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 8 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā.
UDK
61(082)
Kopkataloga Id: 001082280
Brīvība, Monta. Molecular Signatures for Therapeutic Effectiveness and Risk
of Complications in Type 2 Diabetes Mellitus : doctoral thesis promotion to the
degree of doctor of biology / Monta Brīvība ; supervisor Dr.biol. Jānis Kloviņš ;
reviewers: Dr.biol. Dace Pjanova, Dr.biol. Una Riekstiņa, PhD. Elin Org ; University
of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 119 lp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs izstrādāts kā tematiski vienota publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 98.-108. lp. — Teksts angļu valodā,
kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK
616.379-008.64-06(043)
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Kopkataloga Id: 001082189
Brīvība, Monta. Molecular Signatures for Therapeutic Effectiveness and Risk of
Complications in Type 2 Diabetes Mellitus : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, subfield: molecular biology / Monta Brīvība ; supervisor Dr.biol. Jānis Kloviņš ; reviewers: Dr.biol. Dace Pjanova, Dr.biol.
Una Riekstiņa, PhD. Elin Org ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga :
University of Latvia, 2022. — 34 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.34. lpp.
UDK
616.379-008.64-06(043)
Kopkataloga Id: 001082192
Brīvība, Monta. Molekulārie faktori 2. tipa cukura diabēta terapijas efektivitātes un komplikāciju riska novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Monta
Brīvība ; zinātniskais vadītājs Dr.biol. Jānis Kloviņš ; recenzenti: Dr.biol. Dace
Pjanova, Dr.biol. Una Riekstiņa, PhD. Elin Org ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 33 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 27.-33. lpp.
UDK
616.379-008.64-06(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001070999
Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā (2021 : Rīga, Latvija).
Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā : zinātniski metodiskā konference, Rīga, 2021. gada 15. aprīlis : tēžu krājums / redkolēģija: Dr.sc.ing. Anita
Avišāne (zinātniskā redaktore), Ph.D. Māris Gailis, Viktors Gutakovskis ; literārā
redaktore Rūta Lapsa ; Rīgas Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (110 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,36 MB. — Bibliogrāfija
tēžu beigās. — Teksts pārsvarā latviešu valodā un arī angļu valodā. — ISBN 9789934-22-672-4 (PDF).
UDK
621(062)+629(062)

638 Kukaiņu un citu posmkāju turēšana, audzēšana un aprūpe
Kopkataloga Id: 001081725
Baterfīlda, Moira. Kā dzīvo bites / Moira Baterfīlda ; Vivjena Mainekere, [ilustrācijas] ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums:
The Secret Life of Bees. — ISBN 978-9934-0-9589-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lido līdzi Bitītei Dūcītei un neaizmirstamā ceļojumā iepazīsti rosīgās, dūcošās bišu pasaules noslēpumus… bzzz! Vai zināji, ka bitēm patīk dejot un ka tām ir apbrīnojama
oža? Šajā grāmatā tu iepazīsi stāstus par bitēm no visas pasaules, uzzināsi, kā bites nāk pasaulē,
kā iekārto savas ligzdas un kāpēc šīs dūcējas mums visiem ir tik svarīgas.

UDK

638.1(02.053.2)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001071175
Millers, Māris. Governance of the Owner-Managed Small and Medium-Sized
Enterprises : summary of the doctoral thesis / Māris Millers ; scientific supervisor Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ; official reviewers: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.oec.
Andrejs Cekuls, Ph.Dr. Iveta Simberova ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Business Engineering and
Management. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portrets, tabulas ; 856,64 KB. — Ziņas par autoru: 56. lp. —
Bibliogrāfija: 53.-54. lp. — ISBN 978-9934-22-720-2 (PDF).
UDK
658.11(043)+005.7(043)
Kopkataloga Id: 001072590
Transformation of the Economy, Finance and Management in a Pandemic : the
development of digital technologies : collective monograph / State University
of Jan Kochanowski. Departament of Economics and Finance. Departament of
Microeconomics. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss
(256 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,26 MB. — Bibliogrāfija rakstu
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
658(082)+33(082)
Kopkataloga Id: 001071174
Vaivode, Irēna. Advancement of the Entrepreneurial Mindset as a Driving Force
for the Creation of a Successful Born Global Strategy : summary of the doctoral
thesis / Irēna Vaivode ; scientic supervisor Dr.oec. Deniss Ščeulovs ; official reviewers: Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.oec. Jeļena Titko, Dr. Renata Korsakiene ; Riga
Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Business Engineering and Management. — Riga : RTU Press, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 456,60 KB. — Ziņas par
autori: 30. lp. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-22-722-6 (PDF).
UDK
658.11(043)
Kopkataloga Id: 001071172
Vaivode, Irēna. Uzņēmējdomāšanas attīstība kā virzošais faktors veiksmīgas
„Born Global” stratēģijas izveidei : promocijas darba kopsavilkums / Irēna Vaivode ; zinātniskais vadītājs Dr.oec. Deniss Ščeulovs ; oficiālie recenzenti: Dr.oec.
Nataļja Lāce, Dr.oec. Jeļena Titko, Dr. Renata Korsakienė ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības inženierijas
un vadības institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(28 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 474,54 KB. — Ziņas par autori: 28. lp. — Ietver
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-22-721-9 (PDF).
UDK
658.11(043)
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68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 001077107
Apģērb balerīnas! : uzlīmes un uzdevumi / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 16 lpp.,
4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Dolly
Dressing Ballerinas Rule!. — ISBN 978-9934-0-9597-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Fantastiska leļļu tērpu kolekcija! Nu tik sāksies trakulīga pārģērbšanās kopā
ar rotaļīgajām balerīnām. Izmanto uzlīmes un ietērp mazās nebēdnes elpu aizraujošos tērpos!
Šajā kolekcijā ir gan mirdzoši feju spārniņi, gan baletsvārciņi visās varavīksnes krāsās, gan apģērbi ikvienam dzīves brīdim.

UDK

688.721.3(02.053.2)+087.5
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001077899
Boriss Lurje. Rīgā / Boriss Lurje ; Jūlijas Kisinas ievads ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; teksts: Lolita Tomsone un Raivis Sīmansons ; Dr.hist. Kaspara
Zeļļa zinātniskā redakcija un priekšvārds ; literārā redaktore Guna Kalniņa ; dizains: Ineta Sipunova ; foto: Didzis Grodzs ; konsultanti: Anita Kuglere, Marģers
Vestermanis un Iļja Ļenskis ; Anitas Kugleres eseju no vācu valodas tulkojis Bernards Kudiņš ; Borisa Lurjes Mākslas fonds. — Rīga : Žaņa Lipkes memoriāls,
2021. — 182, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Boris Lurie In Riga. A Memoir. — ISBN 978-9934-8953-1-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „… ebrejs, krievs, audzis Latvijā, revolucionārs amerikāņu mākslinieks, attālināts Izraēlas patriots — cionists, ar asiņojošu sirdi, jo manas mājas ir tālajā Rumbulā…”, šādi
par sevi vēstī mākslinieks Boriss Lurje. Lasītājiem tiek dota iespēja iepazīties ar Vācijā dzīvojošās
krievu mākslinieces un rakstnieces Jūlijas Kisinas sastādīto atmiņu grāmatu „Boris Lurie In Riga.
A Memoir”, kas iznāk latviešu valodā Ievas Lešinskas tulkojumā ar vēsturnieka Kaspara Zeļļa
komentāriem.

UDK

7.071.1(=411.16)(73)(082)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001079953
Džons Hejduks: Projekts Rīga : 20. novembris—22. decembris, 1987. gads / galvenais redaktors Rudolfs Dainis Šmits ; redaktori: Igors Malovickis, Reinis Saliņš,
Andris Dzenis ; tulkotāji: Igors Malovickis, Kārlis Vērdiņš, Ieva Lešinska-Geibere,
Inga Karlštrēma ; valodas redaktori: Igors Malovickis, Inga Karlštrēma ; dizains:
Jānis Birznieks ; priekšvārdi: Lerijs I. Mitniks, Rudolfs Dainis Šmits ; RISEBA. Arhitektūras un dizaina fakultāte. — Otrais izdevums. — Rīga : ARHITEKSTI, 2021. —
48 lpp. ; ilustrācijas ; 31 cm. — ([Arhiteksti], ISSN [2592-902X]). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Komplektā 3 brošūras („John
Hejduk: The Riga Project”, „Džons Hejduks: Projekts Rīga” un „Otrais cēliens:
Projekts Rīga”), ievietotas kārbā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: John Hejduk: The Riga Project. — ISBN
978-9934-9057-2-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Neskatoties uz globālo Hejduka ietekmi arhitektūras diskursā, viņa „Projektam Rīga” tā arī nav izdevies sasniegt savu auditoriju Latvijā. Lai šo klusumu pārtrauktu, izdevēji
uzņēmušies iniciatīvu atskatīties uz viņa darbiem un radīt par tiem interesi, lai atgrieztu viņa
Rīgu atpakaļ Rīgā. „Džons Hejduks: Projekts Rīga” dokumentē divu antropomorfu struktūru —
Objekta un Subjekta — tapšanas gaitu. Abi vairāk nekā astoņus metrus augstie elementi, kas
1987. gadā tika izstādīti Filadelfijas Mākslas universitātē, savstarpēji pievelkas un saplūst, emocionāli un telpiski iesaistot instalācijas vērotājus.

UDK

72.071.1(73)+7.038.55(73)

Kopkataloga Id: 001079959
John Hejduk: The Riga Project : November 20—December 22, 1987 / editor in
chief Rudolfs Dainis Šmits ; editors: Igors Malovickis, Reinis Saliņš, Andris Dzenis ; design: Jānis Birznieks ; language editor Benjamin Breggin ; foreword: Larry
I. Mitnick, Rudolfs Dainis Šmits ; The University of the Arts. The Rosenwald-Wolf
Gallery, RISEBA. Faculty of Architecture and Design. — Second edition. — Riga :
ARHITEKSTI, 2021. — 48 lpp. — ([Arhiteksti], ISSN [2592-902X]). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Komplektā 3 brošūras („John
Hejduk: The Riga Project”, „Džons Hejduks: Projekts Rīga” un „Otrais cēliens: Projekts Rīga”), ievietotas kārbā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-9057-1-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nodibinājums „Arhiteksti” laidis klajā trīs sējumu izdevumu, kas iezīmē 35
gadu jubileju kopš Filadelfijas Mākslas universitātē tika izstādīta amerikāņu arhitekta Džona Hejduka struktūru Objekts—Subjekts instalācija „Projekts Rīga”. Izdevums „Džons Hejduks: Projekts
Rīga” dokumentē divu antropomorfu struktūru — Objekta un Subjekta — tapšanas gaitu.

UDK

72.071.1(73)+7.038.55(73)
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Kopkataloga Id: 001079960
Otrais cēliens: Projekts Rīga = Act Two: The Riga Project / galvenais redaktors
Rudolfs Dainis Šmits ; redaktori: Igors Malovickis, Reinis Saliņš, Andris Dzenis ;
tulkotāji: Igors Malovickis, Kārlis Vērdiņš, Ieva Lešinska-Geibere ; valodas redaktori: Igors Malovickis, Bendžamins Bregins, Inga Karlštrēma ; dizains: Jānis Birznieks ; priekšvārds: Igors Malovickis ; RISEBA. Arhitektūras un dizaina fakultāte. — Pirmais izdevums. — Rīga : ARHITEKSTI, 2021. — 46, [2] lpp. : ilustrācijas,
plāni ; 31 cm. — (Arhiteksti, ISSN 2592-902X). — Resurss sagatavots ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Komplektā 3 brošūras („John Hejduk: The Riga
Project”, „Džons Hejduks: Projekts Rīga” un „Otrais cēliens: Projekts Rīga”), ievietotas kārbā. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : „Otrais cēliens: Projekts Rīga” apskata dažādu mākslinieku, kuratoru, dzejnieku, fotogrāfu, arhitektu un arhitektūras studentu praktiskās pārdomas par Džona Hejduka
darba ētosu un pieejas būtību. Dalībnieku vidū ir Efe Dujans, Gustavs Grasis, Indriķis Ģelzis, Kirils
Kusids, Sergejs Kopils, Džo Namī, Malgožata Marija Olčovska, Elza Sīle, Juris Strangots, studio
substrata, Dina Suhanova, Kārlis Vērdiņš. Izdevums iniciē gatavošanās darbus „Projekta Rīga”
jauniestudējumam Rīgā un citviet Latvijā.

UDK

72(73)+7.038.55(73)+7.038.55(474.3)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)
Kopkataloga Id: 001081513
Šļūka, Gatis. Karikatūras / sastādījums un karikatūras: Gatis Šļūka ; Induļa
Martinsona mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2022].
3. — 207 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-29-041-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gatis Šļūka ir viens no zināmākajiem latviešu karikatūristiem. Gata karikatūras vienmēr ir asprātīgi vērojumi par aktuālo Latvijā — par politiku, sadzīvi un mums pašiem.
Karikatūra var būt kā joks un arī kā palīgā sauciens. Tā var izcelt problēmu un dažreiz arī piedāvāt risinājumu. Un tā var būt kā jautājums un dažkārt arī atbilde.

UDK

741.5.071.1(474.3)(084.1)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001073041
Modern Ukrainian Musicology: from Musical Artifacts to Humanistic Universals : collective monograph / Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (515 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 15,44 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 25 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā ukraiņu un
arī angļu valodā.
UDK
78(477)(082)

793.3 Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 001077850
Mēs un deja (Ogre, Latvija). Jaunrades deju konkursu „Mēs un deja 2018” un
„Mēs un deja 2019” jaunrades deju krājums : pirmsskola, 1.-2. klase, 3.-4. klase,
5.-6. klase, 7.-9. klase, 10.-12. klase / krājuma sastādītāja Zanda Mūrniece ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 120 lp. :
ilustrācijas, notis ; 30 cm + pielikums (zibatmiņa).
A n o t ā c i j a : Jaunrades deju konkursu „Mēs un deja 2018” un „Mēs un deja 2019” mērķis ir
sekmēt skatuviskās tautas dejas kolektīvu radošo darbību un māksliniecisko sniegumu, veicinot
horeogrāfu jaunrades darbu deju kolektīvu repertuāra papildināšanai, vienlaikus veicinot bērnu
un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni, pašizpausmi mākslā un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

UDK

793.31(474.3)(072)+78.085.7(474.3)
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794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību un veiksmi)
Kopkataloga Id: 001080973
Latvijas šahistu 100 kombinācijas / [Latvijas Šaha federācija]. — Rīga : [Alberts
Cimiņš], 2021.
V [5]. — 125 lpp. : ilustrācijas ; 9 cm. — Miniatūrizdevums. — Noformējums
latviešu valodā, risinājumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-467-5 (brošēts).
UDK
794.1(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001072596
Theoretical-methodological and scientific aspects of physical education : collective monograph. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss
(148 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,80 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 7 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. —
Teksts ukraiņu un angļu valodā.
UDK
796:378.4(082)+796:37.091.3(082)

22

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 6, 16.–31. marts

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001080708
Burgos, Pedro. Shooting / Pedro Burgos ; editor David Schilter ; layout: Markus
Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
15 cm. — (mini kuš! ; 104). — ISBN 978-9934-581-48-9 (brošēts).
UDK
82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001080665
Harukichi. Dj Cat Gosshie World Tour / Harukichi ; designed by Martín López
Lam. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (kuš!
mono ; 6). — ISBN 978-9934-581-46-5 (brošēts).
UDK
82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001072341
New Horizons of Philological Science : collective monograph / Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (416 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,52 MB. — Daļējs saturs: e-resursā
iekļauti 14 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
ukraiņu valodā.
UDK
80(082)
Kopkataloga Id: 001072935
Philological Science and Education: Transformation and Development Vectors :
collective monograph. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (809 lp., PDF) : ilustrācijas ; 32,19 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 37
raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā
ukraiņu, angļu un krievu valodā, raksts arī itāļu valodā.
UDK
80(082)
Kopkataloga Id: 001080699
Sperandio, Christopher. Li’l Jormly Puzzle Adventure / Christopher Sperandio ;
editor David Schilter ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. —
20, [2] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 105). — ISBN 978-9934-581-49-6
(brošēts).
UDK
82-312.5:741
Kopkataloga Id: 001080711
Turunen, Marko. Dawn of the Living Dead near Kotka Morgue / Marko Turunen ; editor David Schilter ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti,
2022. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 106). — ISBN
978-9934-581-50-2 (brošēts).
UDK
82-312.5:741
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Kopkataloga Id: 001080700
Wray, Patrick. Granddad Reg / Patrick Wray, Clara Heathcock ; editor David
Schilter ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 103). — ISBN 978-9934-581-47-2
(brošēts).
UDK
82-312.5:741

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001073209
Trends of Philological Education Development in the Context of European Integration : collective monograph / edited by authors. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (279 lp., PDF) ; 4,42 MB. — Daļējs saturs: e-resursā uzrādīti 14 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
81’24(082)+821.161.2.09(082)
Kopkataloga Id: 001078962
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums = The Word: Aspects of Research :
collection of articles / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Gunta Smiltniece (atbildīgā
redaktore), Dr.philol. Linda Lauze (atbildīgā redaktore), Dr.philol. Juris Baldunčiks [un vēl 14 redaktori] ; kopsavilkumu redaktores : Sigita Ignatjeva (angļu valodā), Linda Gaile (vācu valodā) ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas
zinātņu fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2021.
25. — 359 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm. — Redaktori arī: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Maija Brēde, Dr.philol. Guntars
Dreijers, Dr.hum. Regīna Kvašīte, Dr.paed. Diāna Laiveniece, Dr.philol. Dzintra
Lele-Rozentāle, Dr.philol. Liene Markus-Narvila, Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.comp.sc. Inguna Skadiņa, Dr.philol. Dzintra Šulce, Dr. Sarmīte
Trūpa, Dr.habil.philol. Pēteris Vanags u.c. — ISSN 2661-5819 (elektronisks),
ISSN 1407-4737 (iespiests). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu,
lietuviešu, angļu, un vācu valodā, kopsavilkumi angļu, latviešu vai vācu valodā, priekšvārds latviešu un angļu valodā.
UDK
81’1(082)+811.174(082)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001078630
Lezina, Olga. Mans apģērbs : didaktisko spēļu burtnīca / Olga Lezina ; Marinas Tumarevas ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 24 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — (Латышский
язык — детям! : серия дидактических игр). — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-0-9855-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Runas pedagoģes O. Lezinas didaktisko spēļu burtnīca „Mans apģērbs” ir otrā
burtnīca sērijā „Латышский язык — детям!”, un tā paredzēta bērniem latviešu valodas apguvei. Uzdevumi, kuros iekļauti spēles elementi, dod iespēju mācīties valodu viegli un aizraujoši.
Izdevumā atrodamas izgriežamas spēļu kartītes un „Loto” spēles laukumi. Košas kartītes, praksē
izmēģināta, saprotama pēctecīga metodika un detalizēts skaidrojums padara šo izdevumu par
efektīvu mācību līdzekli latviešu valodas apguvei.

UDK

811.174’243(02.053.2)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001082043
Hantere, Ērina. Noslēpumu mežs / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
352 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Klanu kaķi / Ērina Hantere ; III [3]). — Oriģinālnosaukums: Warrior Cats. Forest of Secrets. — ISBN 978-9934-0-6952-9 (iesiets)
(2022).
A n o t ā c i j a : „Noslēpumu mežs” turpina aizraujošo stāstu par Pērkona, Upes, Vēja un Ēnas
klanu kaķiem, par draudzību, godaprātu, drosmi un viltību, par gaišo un tumšo spēku cīņu. Visu
četru klanu kaķi nevar vien sagaidīt bargā kaillapja beigas — trūkst medījuma, valda bads, un
posta laiks vēl tikai pavairo spriedzi mežā. Šajā saspringtajā gaisotnē Ugunssirds dzen pēdas bijušā barvedes palīga Sarkanastes slepkavam. Meklējot atbildes, karotājs atklāj baisu patiesību, ko
dažs labs par katru cenu gribētu paturēt noslēpumā…

UDK

821.111-93-3

Kopkataloga Id: 001080164
Meins, Endrū. Melnais korallis : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2022]. —
412 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Black Coral. — ISBN 978-9934-25-046-0
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Policijas ūdenslīdēja Slouna Makfersone kāda ezera dzelmē atrod pamestu
furgonu, kurā atrodas četru pusaudžu līķi. Šie jaunieši pirms 30 gadiem pazuda bez vēsts, kad
kopā bija apmeklējuši rokkoncertu. Izmeklētājiem tas izskatās pēc traģiska negadījuma. Taču
Slouna uzskata, ka notikusi brutāla slepkavība. Vēl vairāk — vainīgais joprojām turpina nogalināt.

UDK

821.111-312.4

821.111(411) Skotu literatūra angļu valodā
Kopkataloga Id: 001081415
Taise, Herieta. Sarkanais apelsīns : romāns / Herieta Taise ; no angļu valodas
tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
319, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Blood Orange. — ISBN 978-9934-09842-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Elisonei ir viss, ko vien var vēlēties. Gādīgs vīrs, apburoša meita un panākumi
darbā — viņai pirmoreiz uzticēta aizstāvība slepkavības lietā. Tomēr nekad viss nav tā, kā šķiet…
Vēl tikai vienu vakaru. Tad es pārstāšu. Elisone dzer pārāk daudz. Viņa pamet novārtā ģimeni.
Turklāt viņai ir dēka ar kolēģi, kura tieksme pārkāpt visas iespējamās robežas Elisonei nav līdz
galam pieņemama.

UDK

821.111(411)-312.4

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001081407
Gabriela, Agnese. Paldies, mesjē Dior! : romāns / Agnese Gabriela ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 353, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Merci,
monsieur Dior. — ISBN 978-9934-29-009-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 1947. gadā Selestīna, piezīvojusi šķiršanos no līgavaiņa, ierodas Parīzē ar cerībām un sapņiem par nākotni. Jau pavisam drīz viņa dodas uz darba interviju, nemaz nenojaušot,
ka kļūs ne vien par sekretāri, bet arī mūzu modes māksliniekam Kristiānam Dioram. Elegances,
izaicinājumu un romantikas piepildītajā vidē Selestīnai būs jāatklāj, ka atrast laimi un mīlestību,
iespējams, paliekot patiesai vien pret sevi. Aizraujošs romāns par vīrieti, kurš atgrieza pasaulei
eleganci, un sievieti, kas kļuva par viņa iedvesmu.

UDK

821.112.2-31
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Kopkataloga Id: 001079931
Garlībs Merķelis : rokraksti, seniespiedumi, grafikas darbi : katalogs = Garlībs
Merķelis : Handschriften, alte Drucke, grafische Werke : katalog / sastādītāja Aija
Taimiņa ; tulkojums: Aiga Šemeta (vācu valodā), Juris Benķis (angļu valodā) ; foto:
Raimonds Briedis, Kristians Luhaers, Aija Taimiņa ; māksliniece Inese Hofmane ;
zinātniskā redaktore Dr.philol. Māra Grudule ; literārā redakcija: Dr.philol. Ieva
E. Kalniņa (latviešu valodā), Dr. Alexander Mionskowski (vācu valodā). — Rīga :
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. — 502 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. —
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 487.492. lpp., zemsvītras piezīmēs un komentāros, un rādītāji: 493.-502. lpp. — Teksts
paralēli latviešu un vācu valodā, kopsavilkums un anotācija arī angļu valodā. —
ISBN 978-9934-610-09-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kā radās Merķeļa interese par latviešiem un kādas bija sekas darbu „Latvieši” un „Vanems Imanta” publikācijām? Kāpēc viņa daiļradē nozīmīgi bija Napoleona karu gadi?
Kāpēc literatūrkritika un publicistika viņam kļuva par kaujas lauku? Kā latvieši godināja Merķeli
simtgadē? Caur šiem un citiem jautājumiem izstāde piedāvāja iepazīt Merķeli ne vien kā Apgaismības laikmeta literātu, bet arī kā cilvēku — gan cildinātu, gan izsmietu, pretrunu pilnu un sarežģītu personību, kas turpina fascinēt un iedvesmot arī šodien.

UDK

821.112.2(474.3)(092)

821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 001081412
Roke, Juns Kore. Ledus : romāns / Juns Kore Roke ; no norvēģu valodas tulkojusi
Māra Valpētere ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2022]. — 476, [3] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Oriģinālnosaukums: Isen. — ISBN 978-9934-29-018-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Briesmās uzticēties var tikai saviem instinktiem. Bijusī kareive Anna kopā ar
profesoru Sakariasenu devusies ekspedīcijā uz Ziemeļpolu. Ledājos Anna cer aizmirst piedzīvotās kara šausmas, taču viss mainās, kad pie debesīm parādās signālraķete. Kaimiņu izpētes stacijā acu priekšā paveras asinis stindzinoša aina — teju visa pētnieku komanda gājusi bojā. Anna
saprot, ka notikušais nav nelaimes gadījums un briestošās vētras dēļ vainīgais nevar būt ticis
tālu prom. Kurš un kāpēc paveicis šausminošo noziegumu? Vai Annai izdosies sagaidīt palīdzību,
pirms slepkava viņus atrod?

UDK

821.113.5-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001081410
Ērnestama, Marija. Mīlestības pavasaris : romāns / Marija Ērnestama ; no
zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā
redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 398, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Knäckta ägg och krossade hjärtan: en alldeles omöjlig påsk. — ISBN 9789934-29-037-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : M. Ērnestamas romāna „Mīlestībai nav brīvdienu” turpinājums. Vēl Ziemassvētkos Līsbetas dzīve šķita nokārtojusies — iemīļots darbs, omulīga mājiņa un jauna mīlestība — viss bija tieši tā, kā viņa pati to vēlējās. Taču, tuvojoties pavasarim, ikdienu darbā aptumšo
tenkas, mīļotais pavada laiku, risinot bijušās sievas problēmas, bet kaimiņu mājā ievācas jauns
pāris, un nav ilgi jāgaida, līdz Līsbetai nākas ne vien aizstāvēt savas zemes robežas, bet arī cīnīties
par naktsmieru… Taču Līsbeta nav vis ar pliku roku ņemama!

UDK

821.113.6-31
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821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001077883
Kalvīno, Italo. Palomars / Italo Kalvīno ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ;
literārais konsultants Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. — Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, [2022]. — 111, [1] lpp. ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Palomar. — ISBN 978-998423-893-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatu „Palomars” veido 27 teksta daļas, un katra no tām ir numurēta ar
trim cipariem, attiecīgi atspoguļojot tekstā savīto triju veidu pieredzes proporciju. Ar 1. tiek apzīmēta vizuālā pieredze, vērojums, kura objekts lielākoties ir daba, un tekstuāli šīs nodaļas visbiežāk ir apraksta formā. Ar 2. tiek apzīmēta antropoloģiska un kultūras pieredze, par pārdomu
objektu šajās daļās kļūst sabiedrībā pieņemtās zīmes, simboli, valoda un to nosacītība, un šīs
daļas vairāk līdzinās īsiem stāstiem. Savukārt ar 3. tiek apzīmēta filozofiskā pieredze, meditācija.

UDK

821.131.1-31

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001081155
Lahaye, Mathias. La Cycle Miroir : apprenti / auteur et éditeur Mathias Lahaye ;
illustration par Groonia Draw. — [Rīga] : [Mathias Lahaye], [2022]. — 336 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-23-501-6 (brošēts).
UDK
821.133.1-3(435.9)

Kopkataloga Id: 001081411
Masa, Viktorija. Trako sieviešu balle : romāns / Viktorija Masa ; no franču valodas tulkojusi Zane Eniņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 236, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Le bal des
folles. — ISBN 978-9934-29-028-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Agrā jaunībā zaudējusi māsu, medmāsa Ženevjēva tic vairs tikai zinātnei un
medicīnai. Taču viss mainās brīdi, kad daktera Šarko vadītajā slimnīcā nonāk 19 gadus vecā Eižēnija. Ģimene viņu ieslodzījusi dziednīcā, jo Eiženijai ir noslēpums, kura dēļ meitene neiederas
19. gadsimta smalkajā sabiedrībā. Tomēr Eiženija ir apņēmības pilna izbēgt no Salpetrjēras. Tam
viņai būs nepieciešama Ženevjēvas palīdzība…

UDK

821.133.1-31

Kopkataloga Id: 001081533
Springora, Vanesa. Piekrišana : autobiogrāfiska grāmata / Vanesa Springora ;
no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore
Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 172, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Le consentement. — ISBN 978-9934-0-9859-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad Vanesai Springorai bija četrpadsmit gadu, viņu savaldzināja slavens
piecdesmitgadīgs rakstnieks, un tagad, kad ir pagājuši trīsdesmit gadi, viņa apraksta, kāda ietekme uz viņu bija šim cilvēkam un kādas neizdzēšamas pēdas viņš atstājis uz visu viņas turpmāko
sievietes dzīvi. Šajā biogrāfiskajā stāstā viņa ne vien pavēsta personiski pieredzēto, bet arī meklē
atbildi uz jautājumu: kā bija iespējamas šādas aprakstītajam laikmetam raksturīgas novirzes un
tāda iecietība gan literātu pasaulē, gan pārējā sabiedrībā?

UDK

821.133.1-94
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Kopkataloga Id: 001081695
Žavo, Amēlija. Mana negantā diena / Amēlija Žavo ; Annika Masona, [ilustrācijas] ; tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā
redaktore Līva Vecvagare. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 25 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Le
jour où je suis devenue plus méchante que le loup. — ISBN 978-9934-29-013-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Lielie saka, ka negantie vilki dzīvo tikai pasakās. Tā nav tiesa. Vilki ir arī manā
skolā. Tie uzglūn, apsaukā un dara pāri. Vai arī man jākļūst par negantu vilku? Mazajai Šarlotei ir
bail no vilkiem. Arī viņas skolā ir negantie vilki — tie, kas dara pāri citiem. Kādu dienu, lai tikai
nekļūtu par pāridarītāju upuri, arī Šarlote kļūst par vilku.

UDK

821.133.1-93-32

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001081917
Tolstaja, Tatjana. Lūška / Tatjana Tolstaja ; no krievu valodas tulkojis Arvis
Kolmanis ; redaktore Ilze Jansone ; vāka dizaina autore Agnese Kurzemniece. —
Rīga : Prometejs, [2022]. — 276, [1] lpp. ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Кысь. — ISBN 978-9934553-23-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pele valda pār visu. Šķiet, kas tas tāds — pele? Mazītiņš pelēks pinkulītis?
Pīkst pagrīdē, bet, ja viņu ķer, viņa tikai — žvīks — ar astīti, un viņas vairs nav? Nu nē. Tak pele —
mūsu dzīves pamats. Viņa dod cilvēkam visu. Gan gaļu virumam, un ādiņu, un arī izkaltētām astītēm pielietojums atradīsies. Pele visdrošākā valūta. Par peli tirgū var daudz ko iemainīt. Pat
grāmatas!

UDK

821.161.1-31

Kopkataloga Id: 001079923
Ковалевский, Григорий. Я остаюсь с вами / Григорий Ковалевский ; редактор Г. Маслобоева. — Резекне : Издательство Латгальского культурного
центра, 2022. — 273, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9984-29-351-6
(brošēts).
UDK
821.161.1-1(474.3)

821.162.1

Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 001081663
Kuļus, Magdalēna. Minka / Magdalēna Kuļus ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; Martas
Kurčevskas ilustrācijas. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Cykor. — ISBN 978-9934-29-021-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Spurainais kaķēns Miķelītis ir laimīgs — pēc ilgas maldīšanās pa laukiem
viņš nonācis jaunā ģimenē. Cilvēki un lielais suns mazo minku uzņem ar prieku. Taču pilsētas
dzīvoklī gaida vēl viens kaķis. Mājas karalim Plankumiņam nu gan tāds kaķēns nav pa prātam.
Aizvainotais runcis izdomā plānu, kā no mazā iebrucēja varētu tikt vaļā…

UDK

821.162.1-93-32
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001076399
Anševica, Ina. Ilgu zirgi : dzeja / Ina Anševica ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. —
[Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (137 lp., PDF) :
ilustrācijas ; 3,40 MB. — ISBN 978-9934-28-029-0 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001082548
Ābolniece, Ligita. Esejas par esību / Ligita Ābolniece ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 116 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — ISBN
978-9934-30-008-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jaunajā eseju krājumā atklājas ne vien piedzīvotais un lasītais, bet arī vērotais un izjustais. Vēstīts par cilvēku savstarpējām attiecībām, spēju nospraust un nosargāt savas
robežas, dzīves ritmu, laimes un prieka izpratni, bailēm, nodarbošanos, attiecībām ar Dievu, māju
sajūtu, spēka avotu un spēju attīstīt to, kas šūpulī ielikts kā talants.

UDK

821.174-4

Kopkataloga Id: 001077757
Bergsone, Aiva. Domas uz ceļa / Aiva Bergsone ; Junemanes dizains. — [Ķekavas
novads] : Domu Pērles, [2021]. — 203 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-993428-013-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata tapusi pateicībā Dievam par spēju iet, saskatīt, sajust un to uzrakstīt, mīlestībā uz dabu, savu ceļu un tajā satiktajiem cilvēkiem.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001076409
Bergsone, Aiva. Domas uz ceļa / Aiva Bergsone ; Junemanes dizains. — [Ķekavas
novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (205 lp., PDF) : ilustrācijas ;
8,30 MB. — ISBN 978-9934-28-028-3 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001076423
Briede, Līva. Sēdu ar domām par Tevi / Līva Briede ; dizains: Dace Junemane. —
[Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) ;
445,00 KB. — ISBN 978-9934-28-031-3 (PDF).

A n o t ā c i j a : Autore saka: „Ar sevi un savu iekšējo Visumu caur dzeju iepazinos pirms
četriem gadiem. Nācās ieskatīties savā tumsā un iespīdināt tajā gaismu. Mēs ikviens esam pilnīgs
un pilns. Lai to apjaustu ir jāiet ceļojumā — Sevī…”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001082555
Bumbiere, Maija. Dzirkstelīte : jauniešu romāns / Maija Bumbiere, teksts un
vāka dizains. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 207 lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789934-30-016-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad es izaugšu liela, man būs skaista māja, laimīga ģimene, piedzīvojumi,
daudz naudas, lieliska karjera un vēl, un vēl, un vēl… Tas ir tas, ko mēs gaidām. Visa sākums ir
gaišs un saules pieliets — peldes upē, zemeņu vēršana uz smilgām, bezgala garas pastaigas ar
vectēvu. Gadiem ejot, satiec arvien jaunus cilvēkus, kur katrs atstāj milzīgu lomu turpmākajā
dzīvē. Tu nonāc dažādās situācijās un vietās. Grāmatā satiekas domas, atmiņas, spontāni brīži,
ikdiena, svētlaime, noriets un pati dzīve. Ances dzīve. Ance mīl būt kustībā un ir nepārtrauktā
skrējienā. Tāpēc vectēvs viņu sauc par Dzirkstelīti, jo viņa ir trausla kā zieds, bet strauja kā uguns.

UDK

821.174-93-31
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Kopkataloga Id: 001080087
Daujātu Daina. Het avontuur van Karel Kuiken = Zaķa pīpe / Daujātu Daina ;
illustraties van Sabine Müller ; vertaald door Manfred Hodenius. — Rīga : Sava
grāmata, 2022. — 44, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18×24 cm. — Teksts holandiešu un
latviešu valodā. — Oriģinālnosaukums: Zaķa pīpe. — ISBN 978-9934-604-58-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī ir autores otrā bērnu grāmata. Tajā ir pasakas holandiešu un latviešu valodā. Brīnišķīgas ilustrācijas ļaus bērniem iejusties zaķa un pārējo meža dzīvnieku pasaulē!

UDK

821.174-93-1=112.5

Kopkataloga Id: 001082544
Ivanovska, Vineta. L’orage Pensera : [no franču valodas „Negaiss domās”] / Vineta Ivanovska ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. —
170 lpp. ; ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-018-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Silva dodas līdzi vīram Niko un Angliju, lai dzīvotu pilnvērtīgu ģimenes dzīvi.
Diemžēl viss nenotiek, kā iecerēts. Sieviete nevar palikt stāvoklī, un tas ir iemesls arī laulības
šķiršanai. Pabeigusi studijas un ieguvusi restorāna vadītāja kvalifikāciju, Silva citā vietā uzsāk
savu biznesu. Satiek savu liktenīgo vīrieti Gunartu. Taču grūtības un pārbaudījumi seko ik uz
soļa. Vai Silva spēs panest dzīves uzlikto nastu? Kas būs viņas atbalsts vissmagākajos brīžos? Cik
daudz prieka un sāpju sniedz kaislīga mīlestība?

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001081395
Judina, Dace. Svilpotājs : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; autoru redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 265, [6] lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Laika stāsti ; Sestā grāmata). — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290336. — ISBN 978-9934-29-038-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sponsora dāvātā treilerbusā dodoties šausmu un spoku stāstu vākšanas
ekspedīcijā, Lilija Ruķele-Spokāne pat iedomāties nespēj, ka reālie notikumi pārspēs visbaisāko iedomu. Saglabāt skaidru skatu Lilijai palīdz naktī uz ceļa sastapts svešinieks — atvaļinātais
virsnieks Ainis Dūcis, kurš kļūst par viņas palīgu, asistentu un dzīvības glābēju, novēršot plānotu
atentātu. Tomēr Ainim ir savi noslēpumi un baisi atmiņu dēmoni, kas rauj atpakaļ pagātnē. Vai
viņi spēs palīdzēt viens otram un pārējiem grupas locekļiem? Un kas ir Svilpotājs — mītiska būtne, dabas parādība, izdomāts tēls vai īsts cilvēks?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001078720
Kads. Tepat pasaulē / Kads, teksts un vāka ilustrācija ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 150 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30009-7 (iesiets).
UDK
821.174-3

Kopkataloga Id: 001081377
Krekle, Maija. Ilgu putni ar sasietiem spārniem : Austras Skujiņas dzīve un kaislības : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 367, [1] lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290220. — Resurss sagatavots ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-15-137-8 (iesiets) (2022).
A n o t ā c i j a : Rīgā ierodas nemiera pilna tumšacaina meitene ar bubi galviņu. Viņa neprātīgi iemīlējusies pilsētā un dzejā. Austra no sirds kāro būt tur, kur Ziemeļnieks, Grots, Čaks,
Grēviņš… Vai dzīvē viņa ir tā pati, kas dzejā? Vai kaislīgās, bet īsās aizraušanās spēs sniegt to,
ko Austra no dzīves gaida? Autore šķetina Austras Skujiņas attiecības ar ģimeni, draugiem un
vīriešiem un paver priekškaru uz 20. gadsimta 20.-30. gadu Rīgas sabiedrību, ļaujot traģisko dzejnieces dzīvesstāstu ieraudzīt jaunām acīm.

UDK

821.174-312.6+821.174(092)
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Kopkataloga Id: 001082569
Kupjanska, Henita. Pieclapīte : dzejas krājums / Henita Kupjanska ; redaktore
Iveta Reinsone ; vāka ilustrācija: Jolanta Balode. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas,
[2022]. — 210 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-30-010-3 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001081416
Liepiņa, Ilga. Ūdensvīrs ar resno bizi : stāsti / Ilga Liepiņa ; Emīla Garjāņa vāka
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dace Kraule. — Rīga :
Latvijas Mediji, [2022]. — 157, [2] lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934290152. — ISBN 978-9934-29-014-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai, verot vaļā preses izdevumus vai interneta portālus, aci mēdz neviļus
piesaistīt astroloģiskā prognoze dienai, nedēļai vai gadam? „Ūdensvīrs ar resno bizi” pasmaida
par un rotaļājas ar stereotipiem, jo ikviens jebkuras zīmes pārstāvis ir neatkārtojams Visums ar
savām zvaigznēm, planētām, supernovām un melnajiem caurumiem. Neparasti izstāstīta dzimtas
sāga, kas aptver piecas paaudzes.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001082551
Marts, Andris. Skrējiens kopā ar mirkļiem : dzejas krājums / Andris Marts ; redaktore Iveta Reinsone ; ilustrācija: Elīna Salaka. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
[2022]. — 148 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-30-011-0 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001078699
Melgalve, Ieva. Emī un Rū. Draudzības kods / Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska ; ilustratore Guna Poga ; redaktore Ingmāra Balode ; dizainers Aleksejs
Muraško. — [Rīga] : Ausma Media, [2022]. — 155 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN
978-9934-8986-6-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Aizraujoša un sirsnīga grāmata bērniem, kas tapusi pēc detektīvseriāla „Emī
un Rū”. Palauzis ir atgriezies Čimpiņ-Rimpiņ aģentūrā, atguvis atmiņu un iemantojis jaunas
spējas. Emīlijai un Rūdim laiks ķerties klāt jaunākajiem pasaules labklājības uzturēšanas uzdevumiem! Tagad pagalmā arvien biežāk redzama ne vien aizdomīgā sētniece, bet arī elektrības
eksperts Bartolomejs. Un dīvainības notiek ne tikai pagalmā, bet visā pilsētā, kur redzams burtu
salikums D.A.R.I.L. Vai aiz šī visa slēpjas kāds noslēpums? Emīlijai un Rūdim šis kods ir jāuzlauž!

UDK

821.174-93-312.4

Kopkataloga Id: 001082559
Mežote, Solvita. Purva migla : romāns / Solvita Mežote ; vāka dizaina izstrāde:
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 251 lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9934-30-013-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vai nakts sapnis var aizvest pie patiesības? Atrisināt kādas pazaudētas dzīves
samudžināto pavedienu? Savest kopā likteņa izšķirtus tuviniekus? Sinilgai, negaidīti izlecot no
ikdienišķā dzīves ritma, būs lemts to uzzināt. Varbūt. Kas gan lai zina, kurp tas viņu īsti aizvedīs…
Bet viņa ir spērusi pirmo soli un devusies ceļā. Uz priekšu vai, iespējams, atpakaļ. Pie sevis. Un
turp, no kurienes viņa ir nākusi.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001082565
Mortukāne, Valentīna. Šis ir mans laiks / Valentīna Mortukāne ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 132 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. —
Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-30-017-2 (iesiets).
UDK
821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 001078723
Pasmaidi un tālāk ej! : dzejas izlase / Veronika Grudule, Līvija Vikšere ; vāka
dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 212 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-000-4 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001081210
Repše, Gundega. Sarunas ar Sīko / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 129,
[6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — J.V. Gētes dzejoļa atdzejojums: Zigurds Skābardis. — Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934595-55-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Atklāta un drosmīga saruna: mēs esam līdzdalībnieki urdošiem pieredzētā
būtības un sevis patiesā meklējumiem — cauri atmiņām un minējumiem, šķitumam un ilūzijai,
sapņiem un murgiem, noliegumam un apstiprinājumam. Tīras lapas uzvarošs apsolījums sarunā
ar sevī patvērušos bērnu.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 001077673
Slišāne, Annele. tuoraga stuosti / Annele Slišāne, teksts, ilustrācijas ; redaktore
Ilze Sperga. — [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2022.
pīns. — 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-99349082-0-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tekstilmāksliniece un konkursa „Latgales prozas lasījumi” 2020. un 2021.
gadu laureāte, rakstniece Annele Slišāne izdevusi pērn publicētā stāstu krājuma „tuoraga stuosti”
turpinājumu, bet reizē arī sākumu — stāstu un dzejas krājumu „tuoraga stuosti. pīns”. Krājumā
apkopoti četrpadsmit jauni literārie darbi, kuros autore risina pasaulē svarīgas lietas un notiekošo, uzdod jautājumus un meklē atbildes. Stāsti un dzejoļi ir par sākumu: par cilvēka sākumu, par
sievietes sākumu būt mātei, par šo laiku.

UDK

821.174’282-32

Kopkataloga Id: 001081715
Staka, Agija. Āpsēns Pēcis un brīnumbrilles / Agija Staka, teksts, ilustrācijas ;
Ingunas Kļavas Švankas grāmatas un vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN
978-9934-31-000-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Māksliniece Agija Staka kopā ar Āpsēnu Pēci atklāj, cik neparasta un pārsteigumiem pilna ir pasaule. Reizēm, lai to saskatītu, vajadzīgas tikai brilles!

UDK

821.174-93-32
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Kopkataloga Id: 001081692
Taurīte, Dace. Burtu balle : apgūsti alfabētu dzejoļos / Dace Taurīte ; Daces Brokas ilustrācijas ; Baibas Lūsītes-Teikmanes vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Jana Egle. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2022]. — 63 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-993429-047-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Burtiem balle — pievienojies! Jautrie dzejoļi atklās katra burta stāstu un
kopā veidos alfabētu! Jautrie dzejoļi, kur katrs vārds ir uz viena burta, ļaus bērniem aizraujošā
veidā apgūt alfabētu, lielos un mazos burtus un uzzināt dažādus jaunus vārdus. Vienmēr aktuālā burtu mācība Daces Taurītes grāmatā bērniem pasniegta klasiskā un vienlaikus neparastā
veidolā.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001078726
Taurīte, Dace. …tā klusi klusi iet un neko nesamīt / Dace Taurīte ; vāka dizains:
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 100 lpp. ; 20 cm. — ISBN
978-9934-30-005-9 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001079921
Tirzmaliete. Rakstnieces Lejasciema perioda apceres : rakstnieces Tirzmalietes
Lejasciema perioda (1912-1942) pārdomas un apcerējumi / ievads, sakārtojums,
komentāri: Normunds Treijs. — Rīga : NT2015, 2022. — 152 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8909-6-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jaunākajā grāmatā ietvertas rakstnieces pārdomas un apcerējumi laikā no
1923. līdz 1938. gadam. Apceres nosacīti būtu iedalāmas trīs daļās — apceres, kas satur eksaktu,
pārbaudāmu informāciju ; apceres, kurās paustās domas atsevišķos gadījumos varētu būt diskutablas un pat neviennozīmīgas, tomēr labi raksturo autores nostāju un apceres kā Ulmaņa personības un politikas slavinājums.

UDK

821.174-92+821.174-1

Kopkataloga Id: 001077684
Zālīte, Māra. Visas lietas : dzejas izlase / Māra Zālīte ; dizains: Jānis Esītis. —
Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 193, [6] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-595-53-0
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Izdevniecība „Dienas Grāmata” laidusi klajā dzejnieces Māras Zālītes pašas
veidotu dzejas izlasi „Visas lietas”. Dzejas izlase iznāk par godu Māras Zālītes 70 gadu jubilejai,
kas tiek svinēta februārī.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001082529
Zebris, Osvalds. Mežakaija : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; vāku dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas
Grāmata, [2022]. — 214, [2] lpp. ; 22 cm. — (Es esmu… Gunars Janovskis). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija piezīmēs: 209.-[213.] lpp. — ISBN 978-9934-595-56-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors ieved mūs ietilpīgu simbolu un tipāžu pasaulē, kur literatūra ir pati
dzīve un otrādi. Vēstījums skan rakstnieka Gunara Janovska balsī, un vienīgais, kas tajā jūtams no
Osvalda Zebra, ir plašāka perspektīva, sava veida nojausmas par to, kas būs tālāk. G. Janovska teksti ir gandrīz zudušās, nokautās Latvijas pieminēšana. Rakstīti cerībā, ka brīnums notiks, ka viņa
atkal elpos. Nozīmīgākais, paliekošākais viņa devums ir tāds vēsturisko notikumu atgādinājums,
kas nevis vispārina, bet konkrēti un tieši parāda, kā idejas un ideoloģijas samin cilvēku dzīves.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001071678
Ziediņa, Līga Samanta. Kliedzienā : dzeja / Līga Samanta Ziediņa ; vāka dizains:
Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (308 lp., PDF) ; 2,65 MB. — ISBN 978-9934-28-033-7 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001079699
Zimnoha, Ruta. Romāns virtuvē : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2022/3
(273)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290275. —
ISBN 978-9934-29-026-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Erna ir simpātiska, apaļīga, izklaidīga trīsdesmitgadniece, kura aizraujas ar
pavārmākslu un pastāvīgi pamanās iekulties nepatikšanās, tomēr nezaudējot optimismu un labo
omu. Taču nu pat viņai ir par daudz: īsā laikā aizgājis mīļotais Mārtiņš, uzteikts dzīvoklis, pedagogam neatbilstošas rīcības dēļ zaudēts darbs. Un kas to zin, kādas vēl neveiksmes glūn aiz stūra.
Vai tur nav jāgaudo pret debesīm?! Taču nē, to gan Erna nedarīs. Viņa ņems savu dzīvi savās
rokās, un tad lai nāk, kas nākdams!

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001081393
Zīle, Monika. mana mīļākā nams / Monika Zīle ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 301, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-29-011-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Uzņēmējam Valteram Klieģim ir viss, kas šķiet veidojam ideālu un apskaužamu dzīvi — veiksmīgs bizness, grezna māja Pierīgā, skaista sieva, dzimtas un darba turpinātājs — dēls. Tomēr aiz skaistās fasādes slēpjas dziļas attiecību plaisas un citu acīm neatklājamas
kaislības. Valteram ir slepena mīļākā — par viņu divreiz jaunākā Kadija — un par šo aizraušanos
vēl dziļāka mīlestība uz dzimtas māju. Un tad uz Kadijas dzīvoklīša sliekšņa naktī uzrodas smagi
ievainots vīrietis, bet Valters strupi noraida viņas lūgumu pēc padoma un palīdzības…

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001081815
Žuravska, Dzintra. Svešs starp savējiem : romāns / Dzintra Žuravsks ; vāka
dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita,
[2022]. — 183 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-614-06-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir tāds teiciens, svešs starp savējiem, savējais starp svešiem. Kā tas iespējams? Dzīve reizēm uzdod mīklas, kuras grūti atminēt.

UDK

821.174-31

821.512.162 Azerbaidžāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001081116
Abdullajevs, Čingizs. Izvēlies nāvi / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds
Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2022]. — 276, [3] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Выбери себе смерть. — ISBN 9789984-880-45-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Varētu šķist — kāds gan sakars ir „likumīgā” zagļa dēla mīklainajai pazušanai
ar bijušās VDK augstākā mērā slepenas nodaļas darbinieku plānveidīgu likvidāciju? Izrādās, ka
abi noziegumi ir kādas sarežģītas mahinācijas rezultāts. Pirmo lietu izmeklē slavenais eksperts
Drongo, otru — Valsts drošības dienesta apakšpulkvedis Kolčins. Meklējot dažādos virzienos, abi
tomēr nenovēršami tuvinās. Un droši vien satiksies vienā punktā, protams, ja viņus neiztraucēs
nāve…

UDK

821.512.162-312.4
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001076663
Mani pirmie kino stāsti / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Walt
Disney klasika). — Oriģinālnosaukums: My First Bedtime Storybook. — ISBN
978-9934-27-068-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā krājumā iekļauti populārākie Disneja studijas animācijas filmu stāsti ar
klasiskajām ilustrācijām. Lai jauka tikšanās ar Dambo, Maugli, Simbu, Alisi un citiem kino varoņiem!

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001081704
Salda miega pasaciņas / no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Guna
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. —
Oriģinālnosaukums: Good Night Stories. — ISBN 978-9934-0-9468-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī sirsnīgā grāmata ir lieliski piemērota lasīšanai pirms gulētiešanas. Katra
pasaka ir kā burvju nūjiņa, ar kuru dāvināt mazulim saldu dusu un ievest viņu sapņu pasaulē.
Aizraujošie varoņi un apburošās ilustrācijas aicinās pārlapot šo grāmatu atkal un atkal. Grāmatā
iekļautas astoņas dažādu autoru pasakas ar košām un mīļuma pilnām bildēm. Tās ne tikai izklaidēs un palīdzēs iepazīt apkārtējo pasauli, bet arī bagātinās mazuļa dvēseles dzīvi un attīstīs
emocionālo inteliģenci.

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības
Kopkataloga Id: 001078621
Urtāns, Juris Tālivaldis. Jaunatklātie pilskalni Latvijā 1998.-2021. / Juris Urtāns ; recenzenti: Dr.hab.phil. Janīna Kursīte un Dr.hab.hist. Andrejs Vasks ;
mākslinieks Rihards Delvers ; Latvijas Kultūras Akadēmija. — Rīga : NT Klasika,
2022. — 199, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm. — „Grāmata izdota ar Latvijas
Zinātnes padomes atbalstu projekta „Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.
gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība” (Nr. lzp-2020/2-0078) ietvaros”—Titullapas
otrā pusē. — Bibliogrāfija: 198.-[200.] lpp. — Teksts latviešu valodā, ievads angļu
valodā. — ISBN 978-9934-8908-7-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Juris Urtāns Latviju sauc par pilskalnu zemi, uzsverot, ka pilskalni ir vizuāli
visnozīmīgākais Latvijas arheoloģisko pieminekļu veids, kam ir ne tikai zinātniskās atslēgas nozīme kā arheoloģiskajiem izpētes objektiem, bet arī nozīme lokālās identitātes un nacionālās pašapziņas veidošanā, tās attīstībā un stiprināšanā. Pēdējos gados, pateicoties publiski pieejamiem
aerolāzerskenēšanas datiem, ir notikusi sprādzienveidīga pilskalnu jaunatklāšana. Šī grāmata
veltīta jaunatklātajiem pilskalniem, gan turpinot iepriekšējo pētnieku izveidoto pilskalnu publicēšanas tradīciju, gan ievadot zinātniskā apritē jaunus, iepriekš nezināmus Latvijas pilskalnus.

UDK

904(474.3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001081741
Niedre, Uģis. Pilsdrupu paēnā : Turaida: muiža, pagasts, apkārtne : kultūrvēsturisks lūkojums rakstos / Uģis Niedre ; redaktore Inguna Mīlgrāve ; mākslinieks
Mārtiņš Plotka ; priekšvārds: Anna Jurkāne ; Turaidas muzejrezervāts. — Rīga :
Zinātne, [2022]. — 943 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, notis, plāni, portreti,
tabulas ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. —
Bibliogrāfija: 932.-942. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-599-28-6
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Varenā Turaidas viduslaiku mūra pils Gaujas senlejas augstajā krastā, laika
zoba drupināta, jau sākot no 18. gadsimta līdz 50. gadiem kļuva par romantisku pilsdrupu apskates vietu. Vēstures zinātņu doktora Uģa Niedres grāmata stāsta par rosīgo dzīvi turpat četros
gadsimtos, sākot ar 17. gadsimtu līdz pat 20. gadsimtam.

UDK

908(474.36)”16/19”

Kopkataloga Id: 001080984
Tukuma gadagrāmata : (laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” pielikums) / redaktore Ivonna Plaude. — Tukums : Novadu Ziņas, 2021.
2022, 26. gadagājums. — 392 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. —
Rakstu autori: Agita Puķīte, Rūta Fjodorova, Baiba Reinsone, Ināra Znotiņa. —
Tekstā stāsta: Dace Lesiņa, Ineta Rudzīte, Daila Trubiņa, Dace Lukševica,
Jeļena Koļesņikova, Viktorija Gribuste, Normunds Gailis, Guntars Upenieks,
Ilmārs Zirnis. — Intervējamās personas: Ramona Vētra, Arnis Šablovskis. —
„NTZ, 2022, XXVI [26]”—Uz grāmatas muguriņas. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8895-2-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gadagrāmata ir tradīcija, kur ir gan informācija, gan padomi, gan kalendāra
daļa. Novada hronika iznākusi jau 26. reizi. Un, kā jau hronikai pienākas, tā ir ar pamatīgu atskatu
pagātnē. Lai novērtētu, cik daudz paveikts, radīts, kopīgi izsāpēts un izgavilēts. Lai, atgādinot sev
un citiem pagātnes ļaužu veikumu, apzinātos savu varēšanu un pasmeltos tajā spēku. Turklāt —
ne tikai spēku, bet arī iedvesmu nākotnei.

UDK

908(474.332)(058)+050.9(474.3)
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Kopkataloga Id: 001079933
Veigelte, Maija. Vēstures graudi Remtes pagātnes dzirnavās / Maija Veigelte. —
[Brocēnu novads] : [Remtes pamatskola], [2021]. — 415, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23-454-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas vairāk kā 400 lappusēs apkopoti daļa no Remtes skolas muzejā sakrātajiem vēstures materiāliem, dodot iespēju interesentiem iepazīt Remtes pagasta vēsturi arī
grāmatas formātā. Grāmata veltīta Remtei un tās cilvēkiem, kas ar savu dzīvi un darbu veidojuši
vēsturi, atstādami dziļas pēdas tajā uz laiku laikiem.

UDK

908(474.327)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001078671
Krēsliņš, Žigimants. Žiga ceļojumi / Žigimants Krēsliņš, teksts, fotogrāfijas ;
ģeogrāfisko karšu izstrāde: Andris Sitko. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021].
Meksika pāris mēnešos. — 432 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm. — ISBN 9789934-28-005-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Žiga ceļojumi turpinās, šoreiz aizvedot uz Meksiku. Un ceļojums šoreiz mazliet neierastāks, jo tajā autors dodas kopā ar ģimeni. Grāmatā joprojām netrūkst ne humora, ne
arī interesantu un nestandarta situāciju. Bet pāri visam — patiesa mīlestība pret šo skaisto zemi,
tradīcijām, dabu un cilvēkiem.

UDK

913(72)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001082153
Obama, Mišela. Izaugt : grāmata jauniešiem / Mišela Obama ; no angļu valodas
tulkojusi Kārina Pētersone ; tulkojumu adaptējusi, redaktore Laura Dreiže. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 396, [3] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Becoming. Adapted for Young Readers. —
ISBN 978-9934-0-9472-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tas ir sirsnīgs stāsts par bērnību Čikāgas Dienvidu pusē, jurisprudences studijām un sekmīgu karjeru, mīlestību pret Baraku, bērnu audzināšanu, kā arī par dzīvi Baltajā
namā. Iedvesmojošie bijušās ASV pirmās lēdijas memuāri tagad adaptēti arī jaunākiem lasītājiem. Mišela Obama dalās pārdomās ar jauniešiem, un mudina saprast, ka neviens nav ideāls,
sevis meklējumi nekad nebeidzas un svarīga ir pati augšana. Drosmīgi stāstot savu stāstu, Mišela
jautā jaunajiem lasītājiem: kas esat jūs un par ko gribat izaugt?

UDK

929(73)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001072578
Modern historical science : changes and development synergy of research studies : collective monograph / Cuiavian University in Wloclawek, Zaporizhzhia
National University. — [Riga] : [Baltija Publishing], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss
(261 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,83 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 11 raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā ukraiņu valodā, 1 raksts angļu valodā.
UDK
94(477)(082)
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Kopkataloga Id: 001080976
Богов, Влад. Саласпилс: забытая история / Влад Богов, составитель, текст,
дизайн. — Рига : Фонд развития культуры, 2022. — 243 lpp. : diagrammas,
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-8890-4-2 (iesiets).
UDK
94(474.362)”1941/1944”

94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001081240
X stunda. Barikādēm — 30 (2021 : Rīga, Latvija). Conference „X Hour. 30th Anniversary of the Barricades” : National Library of Latvia, 13 January, 2021 : a compilation of presentation / editor Augusts Zilberts ; design: Tatjana Raičiņeca and
Werner Timoshko ; translation: Juris Ojārs Beņķis ; introduction: Pauls Raudseps ; opening text: Andris Vilks, Egils Levits, Ināra Mūrniece, Arturs Krišjānis
Kariņš, Nauris Puntulis. — Rīga : National Library of Latvia, [2021]. — 159 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Paneļdiskusiju vadītāji: Edijs Bošs, Aidis
Tomsons un Sarmīte Ēlerte. — Diskusijās piedalījās: Dainis Ģēģers, Māris Šops,
Andris Jaunsleinis, Juris Strīpnieks, Jānis Dinevičs, Tālavs Jundzis, Dainis Īvāns,
Egils Einārs Jurševics, Raimonds Graube, Guntis Kalme, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Mirlins, Zaiga Grīnberga, Māra Sīmane, Laila Pakalniņa. — Tulkots no latviešu valodas. — Izdevums latviešu valodā: Konference „X stunda. Barikādēm —
30”. — ISBN 978-9934-610-13-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopots bagātīgs satura izklāsts par barikāžu 30. gadadienai veltītajā konferencē pausto, atskatoties uz 1991. gada janvāra notikumiem un caurskatot iepriekš vēl
plaši neapspriestas tematiskās līnijas — gatavošanos barikādēm un mediju kā ziņneša lomu. Barikāžu notikumu hronoloģijā palīdz orientēties detalizēta laika līnija — no 1990. gada 18. marta,
kad Latvijas Tautas fronte guva uzvaru LPSR Augstākās Padomes vēlēšanās, līdz pat 1991. gada
24. augustam, kad Krievijas prezidents Boriss Jeļcins parakstīja dekrētu par Lietuvas, Latvijas un
Igaunijas valstiskās neatkarības atzīšanu.
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