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Kopkataloga Id: 001082525
Grāmata Latvijai ārpus Latvijas : kolektīvā monogrāfija = Books for Latvia outside Latvia : collective monograph / zinātniskais redaktors Viesturs Zanders ; zinātniskie recenzenti: PhD Jānis Krēsliņš, Dr.philol. Pāvels Štolls ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; tulkojumi angļu valodā: Juris Ojārs Beņķis ; dizains: Andrejs
Lavrinovičs. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. — 479 lpp. : faksimili,
ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: 476.-477. lpp. — „Latviešu grāmatai
5[..]0”—[1.] lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-610-05-9
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatniecībai Latvijā ir unikāls liktenis. Cauri gadsimtiem tās izpausmēs
ļoti nozīmīga loma ir bijusi notikumiem ārpus Latvijas vēsturiskajām robežām. Šis izdevums atklāj daudz jauna, plašāk nezināma. Tas apliecina, ka ir arī pietiekami daudz vēl neatrisinātu mīklu
vai pavisam neizpētītu jautājumu.

UDK

002(=174)(091)+655(=174)(091)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 001077436
Information Technologies and Management (19 : 2021 : Rīga, Latvija). Information Technologies, Management and Society : the 19th International Scientific
Conference, 2021, April 22-23 : theses / editor V.I Gopejenko ; ISMA University. —
Riga : ISMA, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (264 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 30,16 MB. — „ISSN 1691-2489”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija
rakstu beigās.
UDK
004(062)+33(062)+658(062)+62(062)
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Kopkataloga Id: 001083262
Šneps-Šneppe, Manfreds. Ilgu mūžu Latvijai : raibās dzīves esejas / Manfreds
Šneps-Šneppe ; priekšvārds: Ojārs Spārītis ; pēcvārds: Igors Graurs ; atbildīgā
redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris Dzenis ; vāka grafiskais
noformējums: Agnis Auns. — Rīga : Jumava, [2022]. — 304 lpp. : diagrammas,
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-542-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : M. Šneps-Šneppe savu autobiogrāfisko vēstījumu precizē ar apakšvirsrakstu
„Raibās dzīves esejas”. Viņa mūža piepildītākā daļa saistās ar karjeras realizāciju Maskavā, 30
intensīva darba gadus veltot PSRS zinātnes, tehnoloģiju un industrijas telpas attīstībai. To palīdz
saprast 2017. gadā krievu valodā publicētā grāmata „Telekomunikacii Pentagona”, kurā autors
„spēj” vai „drīkst” padalīties ar tādu informāciju, kas vēl pirms neilga laika bija pieejama tikai
ierobežotam skaitam. Ar lielu interesi var iedziļināties nodaļās, kas veltītas cieņpilnai attieksmei pret Latvijas zinātni un zinātniekiem, un var saprast arī autora sāpi, analizējot mūsu valsts
saimnieciskās tuvredzības neveiksmes, kuras izriet no zinātnes iespēju nenovērtēšanas Latvijas
ekonomikas attīstīšanā.

UDK

087.5

004(474.3)(092)+62(474.3)(092)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001084152
Aizraujošie darbiņi : darbojies bērnudārzā un mājās : uzdevumu burtnīca / Māras Alševskas grāmatas dizains un vāks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-31-031-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevumu burtnīca veidota, lai bērns pakāpeniski un viegli apgūtu pirmsskolas posmam nepieciešamās prasmes un sagatavotos skolai.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083715
Apburošā daba : iedvesmojoši zīmējumi, kas palīdzēs rast mieru / dizains: Charlie Wood-Penn. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 40 nenumurētas lpp. :
pārsvarā ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums:
Calming Nature. — ISBN 978-9934-27-074-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Apburošie zīmējumi palīdzēs rast mieru un atklāt dabas pasaules brīnumus
ik lappusē. Šī neparastā krāsojamā grāmata ar detalizētajām ilustrācijām sniegs jums atkalredzēšanās prieku ar apkārtējo vidi — te rosās spāres, kurkst vardes, plaukst ziedi, lokus ūdenī met košas zivtiņas un pat savās gaitās dodas bruņurupucis. Krāso un papildini šos smalkos zīmējumus,
radot savas iztēles dzīlēs dzimušus mākslas darbus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001082707
Automašīna, ekskavators, ugunsdzēsēju auto : kam ko vajag? / Katrīnas Vestfālas ilustrācijas ; Kornēlijas Frankas teksts ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte
Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. —
Oriģinālnosaukums: Wer braucht was? Auto, Bagger, Feuerwehrauto. — ISBN
978-9984-31-856-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kāds transports nepieciešams zemniecei Līzei, lai vestu salmu ķīpas? Ko ekskavatorists Toms dara ar smiltīm? Un kāpēc ierodas ugunsdzēsēju komanda? Pavelc slīdni un
noskaidro.

UDK

087.5

2

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 7, 1.–15. aprīlis

Kopkataloga Id: 001083844
Barbie : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — Rīga : Story House Egmont, [2022].
Pūkaiņi un astaiņi. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Barbie). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Barbie. — ISBN 978-9934-27-093-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bārbija un viņas draugi ļoti mīl savus dzīvnieciņus, kā arī darbojas dzīvnieku
patversmē, kur kopj tās iemītniekus un palīdz tiem atrast jaunas mājas. Izkrāso grāmatiņu un
spēlējies ar uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083767
Dažādu braucamrīku krāsojamā grāmata : ar 40 attēliem tavam krāsotpriekam /
[ilustrācijas]: Helen Rowe. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 40 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 9789934-27-072-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lai galvu reibinošs piedzīvojums mašīnu, motociklu, traktoru, vilcienu, gaisa
balonu un vēl citu braucamrīku pasaulē! Sameklē savus iecienītākos krāsošanas piederumus, lai
piešķirtu košus toņus šiem 40 lieliskajiem attēliem!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083719
Enchantimals : mācāmies kopā! : valoda, matemātika, krāsas / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 48 lpp.,
1 nenumurēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Learn it all with the Enchantimals. — ISBN 978-9934-27036-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Laipni lūgti brīnumu pilnajā Enchantimals pasaulē! Risini uzdevumus, mācies skaitīt, koši izkrāso un rotaļājies ar uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083723
Fireman Sam : mācīsimies kopā! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 48 lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Learn it
all with Fireman Sam. — ISBN 978-9934-27-037-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsties ar Pontīpendijas pilsētiņas ugunsdzēsējiem! Mācies rakstīt burtus un ciparus, kā arī risini uzdevumus kopā ar ugunsdzēsēju brigādi!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083764
Krāso ar ūdeni! / [ilustrācijas]: Simon Abbott. — Rīga : Story House Egmont,
[2022].
Bruņrupucis. — 12 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 22×22 cm. — Bez
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Magic Paint. Turtle. — ISBN 9789934-27-034-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iemērc otiņu ūdenī, velc pār zīmējumu, un kā uz burvju mājienu lappusē
parādīsies krāsas! Ik pa laikam izskalo otu, lai krāsas nesajauktos. Lappuses ir viegli izņemamas,
tāpēc vari savu skaisto darbiņu pasniegt kā dāvanu.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001083765
Krāso ar ūdeni! / [ilustrācijas]: Simon Abbott. — Rīga : Story House Egmont,
[2022].
Taurenis. — 12 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 22×22 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Magic Paint. Butterfly. — ISBN 9789934-27-035-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iemērc otiņu ūdenī, velc pār zīmējumu, un kā uz burvju mājienu lappusē
parādīsies krāsas! Ik pa laikam izskalo otu, lai krāsas nesajauktos. Lappuses ir viegli izņemamas,
tāpēc vari savu skaisto darbiņu pasniegt kā dāvanu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001084159
Krāso un līmē!. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].
Lieldienas. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Coller et
colorier Easter. — ISBN 978-9934-0-9805-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbošanās grāmatiņa bērna smalkās motorikas un pētniecisko interešu attīstībai, kā arī vienkārši Lieldienu gaidīšanas priekam. Tajā var gan izkrāsot attēlus, gan lipināt
uzlīmes.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083858
Ķepu patruļa : krāso ar prieku!. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN
978-9934-27-078-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata sagādās patiesu prieku mazajiem māksliniekiem! Tev vajag tikai
otu un glāzi ar ūdeni. Pārklāj ilustrācijas ar ūdeni un ļauj atdzīvoties saviem iemīļotajiem varoņiem!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083853
Ledus sirds : krāso ar ūdeni! / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Story
House Egmont, [2022]. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen Water Colouring Book. — ISBN
978-9934-27-077-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata sagādās patiesu prieku mazajiem māksliniekiem! Noskaidro, kādas krāsas ir paslēpušās lappusēs — tev vajadzēs tikai ūdeni un otu! Kad attēls būs nožuvis,
papildini to, krāsojot ar zīmuļiem, krītiņiem vai mirdzošajām pildspalvām.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001084154
Līkloči un labirinti : darbojies bērnudārzā un mājās : uzdevumu burtnīca / Māras Alševskas grāmatas dizains un vāks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-31-032-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevumu burtnīca veidota, lai bērns pakāpeniski un viegli apgūtu pirmsskolas posmam nepieciešamās prasmes un sagatavotos skolai.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001082144
Minecraft krāsošanai. — Rīga : Raffa, 2021.
4 : izvēlies savus noteikumus : krāsošanas albums radošo spēju attīstībai. —
24 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a : Krāsošanas albums paredzēts bērnu radošo iespēju attīstībai. Tajā bērns atradīs savus iecienītākos tēlus, kurus viņš pats varēs krāsot. Tas palīdzēs palielināt pašdisciplīnu,
koncentrēšanos, 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: 001083770
Pasakaini brīnišķīgā krāsojamā grāmata : ar 40 attēliem tavam krāsotpriekam /
[ilustrācijas]: Helen Graper. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 40 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Fabulous and Sparkly Colouring Book. — ISBN 978-9934-27-071-0
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Lai neaizmirstams piedzīvojums skaisto princešu, brīnišķīgo laumiņu, graciozo balerīnu un burvīgo nāriņu pasaulē! Sameklē savus iecienītākos krāsošanas piederumus —
zīmuļus, krītiņus vai flomāsterus — un piešķir debešķīgus toņus šiem 40 pasakainajiem attēliem!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083836
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022].
Krāso kopā ar Pepu!. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
30 cm. — „Peppa Pig created by Mark Baker and Neville Astley”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN
978-9934-27-094-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pepai un Džordžam ir daudz draugu, ar kuriem kopā var jautri rotaļāties.
Pievienojies arī tu un koši izkrāso attēlus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001083851
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022].
Pepas draugi : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — „Peppa Pig created by Mark Baker and Neville
Astley”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Peppa Pig Friends Activity Book. — ISBN 978-9934-16-968-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pepai ļoti patīk rotaļāties ar draugiem. Pievienojies jautrībai un izpildi uzdevumus, ņemot talkā košās uzlīmes.

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001083840
Princeses : krāsojam un līmējam : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem / Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess Colouring
Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-095-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies burvīgajām pasaku princesēm šajā jaukajā grāmatā! Kad attēli
izkrāsoti, steidz tos rotāt ar uzlīmēm.

UDK
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Kopkataloga Id: 001082139
Stepanyan, Vazgen. Burvju pasaule ar Jūsu mīļākajiem mājdzīvniekiem un zvēriem / art designer Vazgen Stepanyan. — [Rīga] : Raffa, 2021.
2. — 18 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — (Mandalas krāsošanai). — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a : Pieaugušajiem ir liela interese par krāsošanu, kas apliecina, ka tas ir meditatīvs un stresu mazinošs hobijs. Zīmējumi nav bērnišķīgi — tie ir sarežģīti, iedomātas līnijas,
daudzas sīkas detaļas. Zvēru un mājdzīvnieku burvju pasaule sāks dzīvot zem krāsaino zīmuļu
mīkstā spiediena. Intuitīvi pielāgojoties krāsām un kombinācijām, attēls spēlēsies dažādos toņos
atkarībā no Jūsu garastāvokļa un noskaņas.

UDK

087.5+159.944.4

Kopkataloga Id: 001082136
Stepanyan, Vazgen. Mini mandalas krāsošanai / art designer Vazgen Stepanyan. — [Rīga] : Raffa, 2021.
5 : radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai. — 25 nenumurētas lp. pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — (Mandalas krāsošanai). — Bez lingvistiska
satura.

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. Krāsošana ir brīnišķīgs veids, kā atbrīvot prātu un ļauties meditācijai.

UDK

087.5+159.944.4

Kopkataloga Id: 001082138
Stepanyan, Vazgen. Mini mandalas krāsošanai / art designer Vazgen Stepanyan. — [Rīga] : Raffa, 2021.
6 : radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai. — 23 nenumurētas lp. :
pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — (Mandalas krāsošanai). — Bez lingvistiska
satura.
A n o t ā c i j a : Mandala tiek veidota no centra uz āru un ieņem katru reizi jaunu formu un
rakstu atkarībā no tā, kādu ziņu ar to vēlas nodot. Krāsošanai var ņemt jebkuru iepatikušos krāsu
un nedomāt ne par ko citu, kā tikai par roku kustībām un par krāsām, kuras piepilda mandalas
kontūru!

UDK

087.5+159.944.4

Kopkataloga Id: 001082704
Ugunsdzēsēji : uzlīmju grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem / Niklasa Bevēra ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris,
[2022]. — 23, [1] lpp., 8 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Kādēļ?
Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Feuerwehr: Stickerheft. — ISBN 9789984-31-964-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kad ieradīsies ugunsdzēsēji? Kā nodzēst ugunsgrēku? Kāds aprīkojums
ugunsdzēsējiem nepieciešams? Izmantojot vairāk nekā 300 uzlīmes, bērni sagatavo ugunsdzēsēju auto darbam, sakrauj smilšu maisus un projektē ugunsdzēsēju depo. Lasot grāmatu un darbojoties, viņi iepazīst ugunsdzēsēju glābēju ikdienu — no ugunsgrēka dzēšanas līdz aizsardzībai
pret plūdiem.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001083642
Голод, Камила. Смелость быть собой / Камила Голод ; ответственный
редактор Лиене Соболева ; иллюстратор Ева Жилюте. — [Rīga] : Jumava :
Liegra, [2021]. — 150, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Drąsa
būti savimi. — ISBN 978-9934-572-69-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : K. Goloda ir pazīstama lietuviešu terapeitiskā trenere. Šī ir grāmata par sevis atrašanu un par savām iekšējām izmaiņām šajā grūtajā ceļā. Par sāpošo vientulības sajūtu,
atrašanos cilvēku vidū, par neremdināmo vēlmi mīlēt un būt mīlētam. Par galvenās, dominējošās
saiknes zaudēšanu — ar sevi. Stāstos un tēlos lasītājs viegli atpazīs sižetus un situācijas no savas
pagātnes vai tagadnes. Iedomātu varoņu pieredze kļūst par impulsu meklēt atbildes uz saviem
jautājumiem. Grāmata aicina atklāt sevi no jauna un piešķirt savai dzīvei jaunas, iespējams, košākas krāsas.

UDK

159.923.5
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001082033
Rižeščonoks, Artūrs. Dievišķās Gudrības Pērles / Artūrs Rižeščonoks ; redaktore Inta Rižeščonoka. — Jelgava : Artūrs Rižeščonoks, 2022. — 46 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-571-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Artūra Rižeščonoka grāmatā „Dievišķās gudrības pērles” apkopotas vairāku
gadu laikā tapušās atziņas un citāti par dažādām aktuālām tēmām, kas skar ikviena kristieša
dzīvi.

UDK

27-726.6(474.3)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001083987
Alhimionoks, Romāns. Sociālās zinības 9. klasei : darba burtnīca / Romāns Alhimionoks, Roberts Alhimionoks. — Rīga : RaKa, [2022]. — 36 lpp. ; 28 cm. —
„Komplektā ar mācību grāmatu Vilnis Purēns „Sociālās zinības 9. klasei” (ISBN
9789984464435), kuru 2022. gadā apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija”—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-447-3 (brošēts).
UDK
3(076)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001082921
Рочко, Иосиф. Хронология Даугавпилсской еврейской общины, 19402020 / Иосиф Рочко ; редактор Галина Рочко. — Даугавпилс : [Иосиф Рочко],
2021. — 171 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 171. lpp. — ISBN
978-9934-8762-4-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vēsturniekam un novadpētniekam J. Ročko iznākusi jauna grāmata par Daugavpils ebreju kopienu. Tajā ir ziņas par 1075 datumiem un notikumiem, kā arī 50 fotogrāfijas,
kuras atspoguļo kopienas dzīves dažādus periodus.

UDK

316.7

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001078416
Latvijas Ārlietu simtgade / zinātniskie redaktori: Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Mārtiņš Vargulis ; vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Bērziņa. — [Rīga] : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2021].
[5. sējums], Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas. —
1 tiešsaistes resurss (209 lp., PDF) ; 3,40 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā
izdevuma ISBN. — Īsas ziņas par autoriem: 205.-208. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-69-8 (PDF) ; ISBN 9789934567681 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Šis izdevums ir noslēdzošais Latvijas ārlietu simtgades publikāciju sējums.
Grāmatas uzdevums ir skaidrot daudzpusējās diplomātijas un organizāciju lomu Latvijas ārlietu
simtgades kontekstā. Autori aplūko pašnoteikšanās, neiejaukšanās politikas, kolektīvās drošības,
vides, cilvēktiesību attīstību, kā arī Latvijas kā mazas valsts nozīmi un lomu starptautiskajās organizācijās starpkaru un pēc neatkarības atgūšanas periodos.

UDK

327(474.3)”19/20”(082)

Kopkataloga Id: 001083790
Pildegovičs, Pēteris. My China Story / Pēteris Pildegovičs ; translator Anita Jaunzeme ; scientific editor Shang Quanyu ; proofreader Andra Damberga ;
author of cover and design: Baiba Lazdiņa. — Riga : University of Latvia Press,
2022. — 445 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Tulkots no latviešu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Mans Ķīnas stāsts. — ISBN 978-9934-18-788-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autors P. Pildegovičs savā vēstījumā, kas uzrakstīts dienasgrāmatas
formā, dalās ar lasītāju vērojumos, kas radušies, veicot pirmā latviešu diplomāta pienākumus
Ķīnā, kā arī stāsta par saviem iespaidiem, kas gūti, strādājot „Sjiņhua” aģentūrā, kur līdz šim bijis
vienīgais darbinieks no mūsu valsts. Autors iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos ceļojumos Ķīnā, bieži atsaucoties uz neskaitāmām sarunām ar visu paaudžu un jebkura sociālā slāņa
ķīniešiem.

UDK

327(474.3)(093.3)
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331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.
Darba organizācija
Kopkataloga Id: 001082111
Roja, Ženija. Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm : praktiskie padomi /
Ženija Roja, Henrijs Kaļķis ; vāka dizains: Sandis Dudars ; Latvijas Ergonomikas
biedrība. — Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022. — 43 lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 40.-43. lpp. — ISBN 978-9934-8966-1-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Digitalizācija ir strauji ienākusi mūsdienu dzīvē. Cilvēks, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir nešķirams veselums. Tas ir normāls tehnoloģiju evolūcijas
process, un tā ir mūsu dzīves realitāte. Vai tas ir labi vai slikti? Autori grāmatā aprakstījuši būtiskākos ergonomiskos risinājumus, strādājot ar digitālajām ierīcēm, tai skaitā darbā pie datora,
strādājot/mācoties attālināti un klātienē, pievēršoties nodarbināto/izglītojošo veselības aizsardzības jautājumiem mijiedarbībā ar digitālajām ierīcēm.

UDK

331.101.1+613.6

336 Finanses
Kopkataloga Id: 001078418
Beņkovskis, Konstantīns. Chasing the Shadow: the Evaluation of Unreported
Wage Payments in Latvia / Konstantīns Beņkovskis, Ludmila Fadejeva ; Latvijas Banka. — Riga : Latvijas Banka, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) :
diagrammas, tabulas ; 1,327 KB. — (Working Paper / Latvijas Banka ; 2022/1). —
Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 40.-42. lp. un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-578-41-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Neformālā jeb ēnu ekonomika ir plaši izplatīta globāla parādība, kas samazina nodokļu ieņēmumus. Autori piedāvā novērtēt neuzrādīto algu maksājumu lielumu darbinieku
līmenī, pamatojoties uz darba devēja un darbinieka administratīvajiem datiem par ienākumiem,
kas tiek apvienoti ar uzņēmuma finanšu pārskatiem un aptaujas datiem, piemēram, izglītību,
pieredzi un līguma veidu. Latvijas aplokšņu algas lieluma analīzei izmantoti Valsts ieņēmumu
dienesta dati un Statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojums.

UDK

336.226(474.3)(047)

338.48 Tūrisms
Kopkataloga Id: 001078316
Kuskis, Aldis. Better Travel : the not so dirty secrets of Travel Advisors or a
key to travellers’ love and trust / Aldis Kuskis & Brigita Stroda ; editing by Anna
Reynolds ; art and design by Sandra Strele. — [Riga] : STAGINGS Travel Design,
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (256 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 50,28 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 978-9934-23-494-1 (PDF) ;
ISBN 9789934234729 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir noderīgs un praktisks ceļvedis tūrisma jomā strādājošajiem, taču
tā nekādā ziņā nav vienkārša recepte ideāla ceļojuma izstrādei. Grāmatā autori apkopo savu labāko pieredzi, ko var izmantot, apkalpojot prasīgus ceļotājus un piedzīvojumu meklētājus, kas ceļo
uz pārsteidzošiem galamērķiem visā pasaulē. Būt ceļojumu konsultantam ir māksla!

UDK

338.48
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339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Pasaules ekonomika
Kopkataloga Id: 001083814
Karnups, Viesturs Pauls. The Little Country that Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period / Viesturs Pauls Karnups ; reviewers: Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr. Hans Jörgensen,
Dr.oec. Inna Romānova ; cover design: Ineta Priga. — Riga : University of Latvia
Press, 2022. — 263 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 255.-263. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums
latviešu valodā. — ISBN 978-9934-18-785-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par Latvijas ekonomiskajām attiecībām ar dažādām valstīm pasaulē. Autors analizē Latvijas starpkara ekonomiskās attiecības ar mazāk pētītām valstīm Latvijas
ekonomiskajā historiogrāfijā. Ierasti pētniecība koncentrējusies uz Vāciju un Lielbritāniju. Šajā
grāmatā tiek apskatītas Latvijas ekonomiskās attiecības ar tādām valstīm kā Japāna, ASV, Austrālija, Polija, Somija, Indija, Turcija. Grāmatā apskatīti arī tādi vispārēji aspekti Latvijas starpkara
ekonomikā kā, piemēram, lata devalvācija 1936. gadā un tās efekts uz ārējo tirdzniecību.

UDK

339.56(474.3)(091)+339.56(474.3)”1918/1940”

Kopkataloga Id: 001081975
Karnups, Viesturs Pauls. The Little Country that Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period / Viesturs Pauls Karnups ; reviewers: Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr. Hans Jörgensen,
Dr.oec. Inna Romānova ; cover design: Ineta Priga. — Riga : University of Latvia
Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (265 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,08 MB. — Bibliogrāfija: 256.-264. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā. — ISBN 978-9934-18-786-5 (PDF).
UDK
339.56(474.3)(091)+339.56(474.3)”1918/1940”

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001082096
Gilberts, Gustavs. Nirnbergas dienasgrāmata / Gustavs Gilberts ; tulkojums:
Toms Gulbis. — Rīga : Viupe, 2022. — 472 lpp. ; 22 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Nuremberg Diary. — ISBN 978-9934-8996-2-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : G. Gilberta grāmata veltīta vācu kara noziedznieku tiesāšanai Nirnbergā. Autors, būdams ASV armijas virsnieks, tribunālā pildīja psihologa funkcijas. Grāmatā viņš apraksta
tiesas gaitu, tiesnešu, prokuroru un advokātu darbību. Daudz laika G. Gilberts ir pavadījis sarunās
ar tiesājamajiem kara noziedzniekiem, uzklausījis viņu vērtējumu par notiekošo tiesu, par bojā
gājušo Trešo reihu, par Hitleru. Tāpat viņš spilgti apraksta nesaskaņas un intrigas, kas valda bijušās reiha elites starpā pat sēžot uz apsūdzēto sola. Būdams psihologs, G. Gilberts sniedz lielisku
nacistisko vadoņu psiholoģisko portretu.

UDK

341.322.5(430)(092)+341.645+343.95(430)(092)
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351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 001077279
Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Policijas darbs” noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumi : 2021./2022. mācību
gads / priekšvārds: Jānis Grasis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2022. — 91 lpp. ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934618055. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-618-04-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izdevumā ir apkopoti labākie RSU Juridiskās fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Policijas darbs” studentu pētījumi dažādos policijas darba virzienos
ar pamatotiem secinājumiem un konstruktīviem priekšlikumiem normatīvās bāzes pilnveidošanai, kas vērsti uz policistu ikdienas darba pienākumu veikšanas un veicamo darbu efektivitātes
uzlabojumiem.

UDK

351.74(048.4)+343(048.4)

355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.
Militārie varoņdarbi
Kopkataloga Id: 001082151
Kohs Jumītis, Arnis. Es karā aiziedams, cirvi cirtu ozolā… : latgalieši, kurzemnieki un citi latviešu karavīri Eiropas karalaukos 17. gadsimta beigās un 18. gadsimta
sākumā / Arnis Kohs Jumītis ; redaktors Guntis Kalns ; dizaina un vāka autors
Eduards Groševs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 246, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 30 cm. — (Scripta Bellica Lettica ; trešā grāmata). — Bibliogrāfija: 235.-[243.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-0-9564-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : A. Kohs Jumītis pievērsies maz pētītai tēmai — latviešu karavīru gaitām Eiropas valstu armijās 17. un 18. gadsimtā. Viņš apkopojis arhīvos pieejamās ziņas par latviešu karavīriem Polijas-Lietuvas kopvalsts, Saksijas kūrfirsta valsts, Austrijas erchercogistes, Saksijas-Meiningenes un Kurzemes-Zemgales hercogistes armijās. Visu Latvijas vēsturisko reģionu dažādu
tautību iedzīvotāji, dienot šo armiju vienībās, piedalījās 17. un 18. gadsimtā lielākajos karos un
citos militāros konfliktos. Autors apraksta militāro vienību struktūru, bruņojumu, ekipējumu un
uniformu, kā arī sniedz ieskatu to kara gaitās.

UDK

355.48(474.3)”16/17”

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001074759
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu žurnāls / Vitas Krieviņas redakcijā ; Rīgas
Valsts 2. ģimnāzija. — Rīga : Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 2021.
Nr. 4. — 1 tiešsaistes resurss (190 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
4,94 MB. — Resursā uzrādīts iepriekšējā iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934874000 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Latvijas skolēnu 44. zinātniskajā konferencē tika aizstāvēti 12 Rīgas Valsts 2.
ģimnāzijas skolēnu darbi. Novērtējot skolēnu ieguldīto darbu, ģimnāzija turpina tradīciju un publicē visaugstāk novērtētos darbus. Šie zinātniski pētnieciskie darbi tiek publicēti, veicot nelielus
precizējumus, ar dažiem pielikumiem un bez izmantoto informācijas avotu saraksta.

UDK
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398 Folklora
Kopkataloga Id: 001082156
Aulmane, Dzintra. Bite pina zelta kroni : latviešu tautasdziesmas / izvēlējās
un ilustrēja Dzintra Aulmane ; Māras Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 27 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-0-9834-5
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatai atlasītajās latviešu tautasdziesmās apdziedāts Latvijas dabas skaistums — gan dabas parādības, gadalaiki, saulgriežu svētki, gan zvēri, kukaiņi un putni. Tautas
dziesmas labāk izprast bērniem palīdzēs arī krāšņās ilustrācijas.

UDK

398.8(=174)

Kopkataloga Id: 001083383
Sunītis un kaķītis : 24 skaistākās latviešu tautas pasakas / sastādītāja un priekšvārda autore Raimonda Strode ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ilustratori:
Andris Bērziņš, Gunta Brakovska, Sarmīte Caune, Laine Kainaize, Aleksejs Naumovs, Lauma Palmbaha, Raimonda Strode, Maira Veisbārde. — Rīga : Jumava,
[2021]. — 139, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-549-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Katram no bērnības ir savas mīļākās latviešu tautas pasaku grāmatas, kuras
bijušas izteiksmīgas un krāšņas, pateicoties mākslinieku veidotajām ilustrācijām. Šajā grāmatā
astoņi latviešu mākslinieki iepazīstina lasītājus ar savām trim mīļākajām latviešu tautas pasakām, kā arī vēstī par to neatkārtojamo sajūtu, kas viņus valdzina un aizrauj pasaku pasaulē.

UDK

398.21(=174)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001082003
Acta medico-historica Rigensia / galvenie redaktori: Juris Salaks, Ieva Lībiete ;
atbildīgā redaktore Ineta Lipša ; redkolēģija: Dr.pharm. Baiba Mauliņa, Dr.med.
Maija Pozemkovska [un vēl 11 redaktori] ; literārie redaktori: Jānis Zeimanis (angļu valoda), Aija Lapša (latviešu valoda) ; kopsavilkumu tulkojums latviešu valodā: Inga Lievīte ; Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts, Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021.
Volumen XIV (XXXIII) [14 (33)]. — 175 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934618017. —
„ISSN 1022-8012”—[4.] lpp. — Uz vāka: Voldemārs Caune „Ķirurgs operē”,
1950. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, kopsavilkumi tulkoti latviešu valodā. — ISBN 978-9934-618-00-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Acta medico-historica Rigensia ir recenzēts akadēmisks brīvpieejas žurnāls,
kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē un medicīnas muzeoloģijā Latvijā
un Baltijas jūras reģiona valstīs. Žurnāls iznāk reizi gadā, publicējot zinātniskus pētījumus latviešu un angļu valodā, grāmatu un mediju recenzijas, kā arī apskatus par notikumiem akadēmiskajā
un muzeju dzīvē.

UDK

61(091)(082)

Kopkataloga Id: 001077397
Acta medico-historica Rigensia / galvenie redaktori: Juris Salaks, Ieva Lībiete ;
atbildīgā redaktore Ineta Lipša ; redkolēģija: Dr.pharm. Baiba Mauliņa, Dr.med.
Maija Pozemkovska [un vēl 11 redaktori] ; literārie redaktori: Jānis Zeimanis (angļu valoda), Aija Lapša (latviešu valoda) ; kopsavilkumu tulkojums latviešu valodā: Inga Lievīte ; Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts, Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021.
Volumen XIV (XXXIII) [14 (33)]. — 1 tiešsaistes resurss (177 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 17,68 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā
izdevuma ISBN 9789934618000. — ISSN 2592-818X. — Uz vāka: Voldemārs
Caune „Ķirurgs operē”, 1950. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts
angļu valodā, kopsavilkumi tulkoti latviešu valodā. — ISBN 978-9934-61801‑7 (PDF).
UDK
61(091)(082)
Kopkataloga Id: 001082368
Borroni, Davide. Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty: NGS Metagenomics-Optimized Tissue Preparation and Surgical Technique : doctoral thesis
for obtaining a doctoral degree „Doctor of Science (Ph.D.)”, sector — clinical medicine, sub-sector — ophthalmology / Davide Borroni ; supervisors: Dr.med. Zita
Krūmiņa, Giovanni Porta ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [izgatavotājs nav
zināms], 2021. — 124 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 108.-114. lp.
UDK
617.7-089(043)
Kopkataloga Id: 001082173
Borroni, Davide. Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty: NGS Metagenomics-Optimized Tissue Preparation and Surgical Technique : summary of the
doctoral thesis for obtaining a doctoral degree „Doctor of Science (Ph.D.)”, sector — clinical medicine, sub-sector — ophthalmology / Davide Borroni ; scientific supervisors: Dr.med. Zita Krūmiņa, Giovanni Porta ; official reviewers: Dr.med.
Guna Laganovska, Dr.biol. Dāvids Fridmanis, Ph.D. Chiara Bonzaro ; Rīga Stradiņš
University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2021. — 78 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-67. lpp.
UDK
617.7-089(043.2)
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Kopkataloga Id: 001082175
Borroni, Davide. Descemeta membrānas endotēlija keratoplastika: nākamās paaudzes sekvenēšanas metagenomiski optimizētu audu sagatavošana un ķirurģijas tehnika : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes
doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — oftalmoloģija / Davide Borroni ; darba vadītāji: Dr.med. Zita Krūmiņa, Giovanni Porta ;
oficiālie recenzenti: Dr.med. Guna Laganovska, Dr.biol. Dāvids Fridmanis, Ph.D.
Chiara Bonzaro ; Rīgas Stradiņa Universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa Universitāte], 2021. — 78 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-67. lpp.
UDK
617.7-089(043.2)
Kopkataloga Id: 001078091
Danilāns, Anatolijs. Profesora Danilāna zelta likumi : mīti un patiesība par
medicīnu un dzīvesveidu / sastādīja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Roberta Blumberga vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava,
[2021]. — 165 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-546-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Profesors skaidro sabiedrībā izplatītus mītus, sniedzot zinātnisku pamatojumu un noderīgus ieteikumus par veselīgu dzīvesveidu. Kāpēc mums tik ļoti patīk mīti? Jo tie ir tik
stabili un nemainīgi un palīdz padarīt krāšņāku pelēko ikdienu. Taču mītiskā domāšana nozīmē
iestrēgšanu pagātnē un zinātniski nepierādītos apgalvojumos. Jaunām atziņām vajadzīgs laiks,
lai tās iekļautos plašāku uzskatu sistēmā. Zinātne un realitāte ir daudz aizraujošāka ar jaunajām
atziņām, atliek vien tajās kaut nedaudz iedziļināties. Un tad zinātne kļūst saistošāka par jebkuru
mītu!

UDK

613

Kopkataloga Id: 001083628
Hīters, Geralds. Dzīvojot nemīlestībā, kļūstam slimi : kas stiprina pašdziedināšanās spēkus, un kā beidzot varam kļūt veselāki un laimīgāki / Geralds Hīters ; no
vācu valodas tulkojusi Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; zinātniskā konsultante Sandra Vestermane. — Rīga : Ziedu enerģija, 2022. — 103 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — H. Heses dzejoli atdzejojis Kārlis Vērdiņš. — Oriģinālnosaukums: Lieblosigkeit macht krank. — ISBN 978-9934-9009-3-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Modernā medicīna ir attīstījusies straujiem soļiem, taču cilvēki nav kļuvuši
ne veselāki, ne laimīgāki. Kā tas iespējams? Lai cik daudz spētu mūsdienu medicīna, atveseļošanās vienmēr ir ķermeņa pašdziedināšanās process. „Dzīvojot nemīlestībā, kļūstam slimi — tā nav
tikai tēze, bet gan ar dabaszinātņu atziņām pamatojams un medicīniski pierādāms fakts,” savā
grāmatā apgalvo Vācijas populārākais smadzeņu pētnieks G. Hīters un piedāvā vienkāršu risinājumu, ko varam īstenot savā dzīvē, lai ikviens no mums un mēs visi kopā kļūtu laimīgi un veseli.

UDK

61:159.9

Kopkataloga Id: 001082178
Kiseļova, Olga. Availability of Extemporaneous Preparations in Pharmacies in
Latvia: a Quantitative and Qualitative Assessment of the Situation and Future
Perspectives : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree
„Doctor of Science (Ph.D.)”, sector — basic sciences of medicine, including pharmacy, sub-sector — dosage form technology / Olga Kiseļova ; supervisor Dr.
pharm. Baiba Mauriņa ; official reviewers: Dr.pharm. Inga Urtāne, Dr.habil.biol.
Ruta Muceniece, Ph.D. Jurga Bernatoniene ; Rīga Stradiņš University. — Riga :
[Rīga Stradiņš University], 2022. — 105 lpp. : diagramma, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 96.-105. lpp.
UDK
615.014.2(474.3)(043.2)
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Kopkataloga Id: 001082184
Kiseļova, Olga. Ekstemporālo zāļu pieejamība Latvijas aptiekās: situācijas kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums un nākotnes perspektīva : promocijas darba
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, apakšnozare — zāļu formu
tehnoloģija / Olga Kiseļova ; promocijas darba vadītāja Dr.pharm. Baiba Mauriņa ; oficiālie recenzenti: Dr.pharm. Inga Urtāne, Dr.habil.biol. Ruta Muceniece,
Ph.D. Jurga Bernatoniene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa
universitāte], 2022. — 93 lpp. : diagramma, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 84.93. lpp.
UDK
615.014.2(474.3)(043.2)
Kopkataloga Id: 001082362
Kiseļova, Olga. Ekstemporālo zāļu pieejamība Latvijas aptiekās: situācijas kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums un nākotnes perspektīva : promocijas darbs
zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, apakšnozare — zāļu formu tehnoloģija /
Olga Kiseļova ; promocijas darba vadītāja Dr.pharm. Baiba Mauriņa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 115 lp. : diagrammas,
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 102.-111. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija
arī angļu valodā.
UDK
615.014.2(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001081797
Ķeviņš, Aldis. Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol
Vita, [2022].
2. daļa, Ceļā. — 239, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-614-05-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir dziednieka Alda Ķeviņa tiešām brīnumainā dzīvesstāsta „Ar uzticēšanos” otrā daļa. Autors ik dienas pateicas un uzticas Dievam, un tā noliktajam Dziednieka
Ceļam. Dievs paņēmis pie savas rokas, lai vestu tālāk, un nāk palīgā viskritiskākajos dzīves brīžos,
dodot patvērumu un glābiņu, sūtot arī liktenīgos cilvēkus. Dzīve ir negaidītu pagriezienu un pārbaudījuma pilna. Cik gan spēka varbūt vienā cilvēkā?

UDK

615.85(474.3)

Kopkataloga Id: 001082373
Začesta, Vita. Anal Sphincter Muscle Activity Changes in Women after Delivery :
doctoral thesis for obtaining a doctoral degree „Doctor of Science (Ph.D.)”, sector — clinical medicine, sub-sector — obstetrics and gynaecology / Vita Začesta ;
supervisors of the doctoral thesis: Ph.D. Dace Rezeberga, Ph.D. Haralds Plaudis ;
Rīga Stradiņš University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 137 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 105.-120. lp. —
Teksts angļu un latviešu valodā.
UDK
616.35(043)+618.7(043)
Kopkataloga Id: 001082168
Začesta, Vita. Anal Sphincter Muscle Activity Changes in Women after Delivery :
summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree „Doctor of Science
(Ph.D.)”, sector — clinical medicine, sub-sector — obstetrics and gynaecology /
Vita Začesta ; supervisors of the doctoral thesis: Ph.D. Dace Rezeberga, Ph.D. Haralds Plaudis ; official reviewers: Ph.D. Andris Gardovskis, Ph.D. Arnolds Jezupovs, Ph.D. Eglė Bartusevičienė ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš
University], 2022. — 51 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-49. lpp.
UDK
616.35(043)+618.7(043)
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Kopkataloga Id: 001082172
Začesta, Vita. Anālā sfinktera muskuļa aktivitātes izmaiņas sievietēm pēc dzemdībām : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes
doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — dzemdniecība un ginekoloģija / Vita Začesta ; promocijas darba vadītāji: Dr.med. Dace
Rezeberga, Dr.med. Haralds Plaudis ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Andris Gardovskis, Dr.med. Arnolds Jezupovs, Ph.D. Eglė Bartusevičienė ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2022. — 52 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-50. lpp.
UDK
616.35(043)+618.7(043)

614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu
novēršana. Personu aizsardzība, drošība
Kopkataloga Id: 001083392
Maknabs, Kriss. Izdzīvošanas skola dabā : 101 padoms jauniešiem / Kriss Maknabs ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Baštiks ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, [2021]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
101 Wilderness Survival Tips for Boys. — ISBN 978-9934-20-545-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai tev patīk savu brīvo laiku pavadīt, ejot pārgājienos un nakšņojot dabā?
Tad šī grāmata ir domāta tev! Uzzini, kā izveidot apmetni, iekurt uguni, izsekot meža zvērus un
izdzīvot ekstrēmās situācijās mežā, tuksnesī un kalnos, kā izgatavot sadzīves priekšmetus un ieročus no dabā atrodamā, kā uzkrāt ūdeni un aprūpēt brūces. Izlasot šo grāmatu un apgūstot
tajā aprakstītās prasmes, tu būsi gatavs nepieciešamības gadījumā parūpēties gan par sevi, gan
citiem!

UDK

614.8(035)+796.5(035)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika
Kopkataloga Id: 001076480
Rokasgrāmata notekūdeņu dūņu apsaimniekotājiem / Sandra Dejus, Uldis Kalniņš, Jānis Zviedris, Artūrs Kazimiraitis, Rihards Vītoliņš, Jānis Jansons, Dana Grīntāle, Sandis Dejus ; literārā redaktore Ginta Poriete ; vāka dizains: Paula Lore ;
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (196 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 25,40 MB. — Bibliogrāfija: 194.-195. lp. — ISBN 978-9934-22712-7 (PDF).

A n o t ā c i j a : Saimniecisko notekūdeņu attīrīšanai izmantotajos bioloģiskajos procesos
nenovēršami rodas liekās aktīvās dūņas, kuras nepieciešams novadīt no notekūdeņu attīrīšanas
procesa un atbilstīgi jāapstrādā, jāpārstrādā un jāutilizē. Rokasgrāmatā sniegta informācija par
notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas metodēm, apstrādes un pārstrādes tehnoloģijām, dažādiem iespējamiem alternatīviem risinājumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un videi
draudzīgu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu.

UDK

628.336(474.3)(035)
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636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana
Kopkataloga Id: 001081974
Janga, Rozamunda. Govju slepenā dzīve / Rozamunda Janga ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Zālīte ; ilustrāciju un grāmatu dizaina autore Ieva Putniņa ; ievads:
Ingmārs Līdaka. — [Rīga] : Alis, [2022]. — 136 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 133. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Secret Life of Cows. — ISBN 9789934-504-48-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sirsnīgs stāsts par noslēpumainu pasauli — govju ganāmpulka krāšņo, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem bagāto ikdienu fermā. Stāsts par govju gudrību, atšķirīgajiem
raksturiem, ieradumiem un krāšņām savstarpējām attiecībām. Tas nav ar asiem sižeta pavērsieniem, ja vien par tādiem neuzskata bullīšu lūrēšanu caur pieri, bet ir ritmiskas un jēgpilnas lielas
lauku saimniecības dzīves tēlojums. Govju ganāmpulks ir tikai viena, kaut arī grāmatas galvenā
persona, bet tikpat aizraujoši ir uzzināt par cūku, aitu un vistu ikdienas gaitām un attiecībām.

UDK

636.2+636

Kopkataloga Id: 001083321
Štelmahere, Vita. Kā kļūt par suņa labāko draugu : rokasgrāmata katram suņa
saimniekam / Vita Štelmahere, Anda Dūniņa ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ;
Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2022]. — 183 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-554-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kad nolemj iegādāties suni, parasti domā, kādu suni izvēlēties, kādu vārdu
dot, ar ko barot. Bet tad, kad suns ir kļuvis par ģimenes locekli, izrādās, ka atbildes jāmeklē vēl
uz citiem jautājumiem. Autores dalījušās ar savu un 15 citu suņu saimnieku (Lita Beiris, Baiba
Sipeniece-Gavare, Ieva Brante, Oskars Lepers, Vladimirs Makarovs, Jānis Verlis u.c.) pieredzi, lai
sniegtu priekšstatu par to, ar ko saskaras suņu īpašnieki. Katrs suns ir personība, kura noteikti
liks savam saimniekam nepārtraukti pilnveidoties un meklēt atbildes uz aizvien jauniem jautājumiem, padarot dzīvi krāsaināku un piepildot to ar mīlestību.

UDK

636.7.08(035)

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo dzīvnieku
produkti
Kopkataloga Id: 001084100
Jacino, Kristīne. Kur rodas piens? / Kristīne Jacino ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Profesore
Jacino). — Grāmatai ir video, kam var piekļūt ar QR kodu. — ISBN 978-9934-09312-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sērijas „Profesore Jacino” grāmatā soli pa solim atklāts piena ceļš no gotiņas
līdz mūsu virtuvei. Lasītājs noskaidros, ko ganāmpulks ēd, kā gotiņas tiek slauktas, kā pienu pārbauda un pārstrādā, kā to drošāk uzglabāt, ko iesākt ar tukšo iepakojumu, ko gardu no piena var
pagatavot un kā piena ražošanas gaitā palīdz visjaunākās tehnoloģijas. Lasītāju apgaismos un arī
izklaidēs profesore Jacino un runcis Bernards, lopkopis Jānis un piena tehnoloģe Marta.

UDK

637.1(02.053.2)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001083263
Skaņas. Garšas. Pilsētas / sastādītājs un ievada autors Atis Zviedris ; atbildīgā
redaktore Santa Kugrēna ; fotogrāfi: Andrejs Ņikiforovs un Natālija Petruhina. —
Rīga : Jumava, [2021]. — 143 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-993420-547-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti stāsti no dažādām pilsētām un mūziķiem. Ikviena mūziķa
stāsts rezultējas kādā ēdiena receptē. Un te uzreiz jāpiebilst, ka šī nav tik daudz recepšu grāmata,
cik stāstu un sajūtu krājums, jo daudzas apkopotās receptes ir pagalam vienkāršas un, pateicoties restorāna „36. līnija” šefpavāram Laurim Aleksejevam un fotogrāfam Aleksejam Ņikiforovam,
izskatās tik lieliski.

UDK

641.55(474.3)(083.12)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001073018
Security-Oriented Development of Innovative-Investment Manufacture : monograph = Безпекоорієнтований розвиток інноваційно-інвестиційного виробництва : монографія / V.I. Zakharchenko, S.V. Filyppova, M.M. Merkulov, L.V.
Shyriaieva, D.O. Melnychenko ; Odessa Polytechnic State University. — Riga : Baltija Publishing, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (88 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 817,47 KB. — Virstitulā arī: Ismail State Humanitarian University,
Odessa National Maritime University. — Bibliogrāfija: 86.-87. lp. — Nosaukums
paralēli angļu un ukraiņu valodā, teksts angļu valodā.
UDK
658.152+658.589
Kopkataloga Id: 001082288
Shahid, Muhammad Umer. Multilevel Framework of Quality Entrepreneurship:
Role of Entrepreneurial Networking and Country Level Institutional Environment : doctoral thesis, discipline: economics and business, sub-discipline: business management / Muhammad Umer Shahid ; supervisors: Dr. Saadat Saeed,
Dr.hab.oec. Vulfs Kozlinskis ; doctoral thesis consultant Dr. Ali Raza ; reviewers:
Dr.rer.pol. Arnis Sauka, Daniela Gimenez Jimenez, Dr.oec. Erika Shumilo ; BA
School of Business and Finance. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], [2021]. —
176 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 137.-162. lp.
UDK
658.114.5(043)
Kopkataloga Id: 001082187
Shahid, Muhammad Umer. Multilevel Framework of Quality Entrepreneurship: Role of Entrepreneurial Networking and Country Level Institutional Environment : summary of the doctoral thesis, discipline: economics and business,
sub-discipline: business management / Muhammad Umer Shahid ; supervisors:
Dr. Saadat Saeed, Dr.hab.oec. Vulfs Kozlinskis ; doctoral thesis consultant Dr. Ali
Raza ; reviewers: Dr.rer.pol. Arnis Sauka, Daniela Gimenez Jimenez, Dr.oec. Eri
ka Shumilo ; BA School of Business and Finance = Kvalitatīvas uzņēmējdarbības
daudzlīmeņu ietvarstruktūra: tīklošanās un nacionālā līmeņa institūtu vides
nozīme : promocijas darba kopsavilkums, zinātnes nozare: ekonomika un uzņēmējdarbība, zinātnes apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Muhameds Umers
Šahids ; darba vadītāji: Dr. Sadats Saīds, Dr.hab.oec. Vulfs Kozlinskis ; konsultants
Dr. Ali Raza ; darba recenzenti: Dr.rer.pol. Arnis Sauka, Daniela Gimenez Jimenez,
Dr.oec. Ērika Šumilo ; Banku Augstskola. — Riga : [Banku Augstskola], 2022. —
117 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 108.-117. lpp. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 9789984-705-54-5 (brošēts).
UDK
658.114.5(043.2)
Kopkataloga Id: 001076483
Ščeulovs, Deniss. Atspēriena punkts veiksmīgai uzņēmējdarbībai : mācību līdzeklis (uzņēmēja rokasgrāmata) / Deniss Ščeulovs, Nīks Plēgmans ; zinātniskā
redaktore Elīna Gaile-Sarkane ; redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (129 lp., PDF) : ilustrācijas ;
5,80 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934226700. —
Teksts latviešu valodā, termini un jēdzieni arī angļu valodā. — ISBN 978-993422-671-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis paredzēts uzņēmējdarbības un ar to saistītu jomu studentiem, kā arī topošajiem un esošajiem uzņēmējiem. Tajā aprakstīti jaunuzņēmuma biznesa modeļa
izveides posmi un izaicinājumi, izmantojot autoru — RTU asociētā profesora Denisa Ščeulova un
Roterdamas Biznesa skolas zinātniskā lektora Nīka Plēgmana — izveidoto „atspēriena punkta”
metodiku. Grāmata palīdzēs analizēt un pilnveidot arī uzņēmuma esošo biznesa modeli.

UDK

658(075)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001083412
Plētiens, Edgars. Raunas pils / Edgars Plētiens, Ieva Plētiena ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 94, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes, plāni, portreti, tabula ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: [95.] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-20-548-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lasītājs tiek iepazīstināts ar Raunas viduslaiku pils vēsturi. Tā ir viena no
apjomos lielākajām viduslaiku pilīm Latvijā, kas līdz mūsdienām saglabājusies drupu stāvoklī.
Izdevums sniedz ziņas, sākot ar pils izmantošanu viduslaikos un beidzot ar mūsdienu pūliņiem
pilsdrupas saglabāt nākotnes paaudzēm. Šis ir pirmais darbs, kurā, balstoties uz rakstītajiem vēstures avotiem un konkrētā laikmeta liecībām, mēģināts salikt kopā pils vēsturi no tās uzcelšanas
līdz 21. gadsimtam.

UDK

728.81(474.36)(091)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 001081351
Slišāne, Annele. #100dečiLatvijai / Annele Slišāne, teksts, foto ; foto arī: Māris
Justs, Ints Vikmanis ; redaktore Ilze Sperga. — [Balvu novads] : Anneleszeme,
[2021]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 30 cm + 4 CD. — Resurss
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — CD ietver 2 videogrāmatas
latviešu zīmju valodā un 2 klausāmgrāmatas. — Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu
valodā, vāka noformējums un ievads latviešu valodā. — ISBN 978-9934-19-684-3
(brošēts) (2021).
A n o t ā c i j a : „#100dečiLatvijai” ir Anneles Slišānes realizētais tekstilmākslas projekts.
Aušana ir domāšanas veids, pasaules kārtības izpratne. Pasaules auduma vienkārtņa radīšana —
augšā, apakšā, balts, melns, kalnā, lejā, dienā, naktī. Aušana ir dzīvesveids un mīlestība, meditācija un gleznošana stellēs. Dečos ieausti sapņi, bērnība, visums, brīnumi, ceļojumi laikā un īstenībā. Simtgadīgās stellēs veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila
meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Austi deči no puķēm, no
neapstrādātiem augu stiebriem, no dažādām augu, dzīvnieku un mākslīgajām tekstilšķiedrām.
Katram dečam savs stāsts un sava vērtība.

UDK

746.1(474.3)(084)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001084232
Kozins, Vladimirs. Vladimirs Kozins. Zīmēšana. Glezniecība. Grafika : mākslas
albums = Владимир Козин. Рисунок. Живопись. Графика : из мастерской и
частных коллекций : художественный альбом / teksts: Ļubova Ziha ; dizains:
Sergejs Krasnopjorovs. — Рига : [Vladimirs Kozins], 2021. — 171 lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 33 cm. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-993423-476-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Gleznotājs V. Kozins daudz gleznojis lielformāta figurālas kompozīcijas reālisma tradīcijās. Gleznojis arī latviešu kultūras darbinieku portretus. Pēdējos gados pievērsies
galvenokārt klusajām dabām. Izstādēs piedalās kopš 1949. gada. Mākslinieku savienības biedrs
kopš 1950. gada — bijis tās valdes loceklis, Glezniecības sekcijas vadītājs, revīzijas komisijas
priekšsēdētājs, kara veterānu grupas biroja priekšsēdētājs. Kopš 1949. gada strādājis Latvijas
Mākslas akadēmijā.

UDK

75.071.1(=161.1)(474.3)(084)
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78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001082471
Elgera dziesmas 1621 : 17. gadsimta latviešu garīgā mūzika = The Songs of Elger :
17th century Latvian sacred music / teksts: Māra Grudule, Guntars Prānis ; tulkojums angļu valodā: Māra Walsh Sinka ; dizains: Mētra Putāne. — [Rīga] : Musica
Baltica, 2021. — 103, [1] lpp. : faksimili ; 21 cm + CD. — Izdevumā iekļauta faksimila „Geistliche Catholische Gesänge” (1621) fragmentu reprodukcija vecajā ortogrāfijā un tulkojums mūsdienu ortogrāfijā latviešu un angļu valodā. — Resurss
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : CD albums un grāmata „Elgera dziesmas. 17. gadsimta latviešu garīgā mūzika”
ir latviešu un starptautiskajai auditorijai līdz šim nepazīstams un unikāls Latvijas mūzikas vēstures materiāls. Mūzikas albumā iekļautas 15 dziesmas „Fabella Ensemble” ieskaņojumā no 1621.
gadā izdotās latviešu izcelsmes garīdznieka, jezuīta Georga Elgera dziesmu grāmatas „Geistliche
Catholische Gesänge”, kurai šogad svinam 400 gadus.

UDK

783.2+272-535.7

Kopkataloga Id: 001083431
Shaping Sounds and Values : multipart music as a means of social and cultural
interaction / edited by Ardian Ahmedaja ; design: Gundega Kalendra ; Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. — Riga : Musica Baltica, 2021. — 219 lpp. : ilustrācijas, notis, tabulas ; 25 cm + CD. — „CD-ROM with 27 audiovisual example included”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un rādītājs: 211.-219. lpp. — ISBN
978-9984-588-67-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī ir jaunākā Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes (International
Council for Traditional Music, ICTM) Daudzbalsīgās mūzikas pētnieku grupas publikācija. Grāmatā publicētie raksti ir prezentāciju un diskusiju rezultāts, kas kaldināts divos simpozijos — library@esplanade Singapūrā (2016) un Guangxi Mākslu universitātē Ķīnā (2017). Nozīmīga publikācijas daļa ir CD-ROM iekļautie audio un video lauka ieraksti no Malaizijas, Marokas, Sardīnijas,
Setu zemes un Ziemeļlatgales, kas atklāj spilgtas un daudzveidīgas mūzikas prakses dažādās
dzīves situācijās.

UDK

784.4.087.62/.67(082)+78.03(082)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001083260
Kamolā tinējs : vēstules Imantam / Rita Trence, Lia Guļevska, Ēriks Hānbergs,
sastādījums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, [2021]. —
143 lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 9789934-20-544-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā uz kopā piedzīvoto personīgos vēstījumos — vēstulēs — atskatās
aktiera, režisora un dziedātāja Imanta Skrastiņa tuvākie cilvēki, draugi un kolēģi. Grāmata atklāj
dažādas personīgas un amizantas epizodes no I. Skrastiņa un vēstuļu autoru kopējiem piedzīvojumiem un atmiņām, kā arī sniedz ieskatu aizkulišu norisēs.

UDK

792.071.2.028(474.3)+791.635-051(474.3)

Kopkataloga Id: 001083255
Skrastiņš, Imants. Mani dienas krikumi : dienasgrāmata, 2003-2006 / Imants
Skrastiņš ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; ievads, sastādījums: Rita Trence. — Rīga : Jumava, [2022]. — 315, [4] lpp. : portrets ; 24 cm. — ISBN 978-993420-513-2 (iesiets) ; ISBN 978934205132 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Laikā no 2003. līdz 2012. gadam tautā mīlētais aktieris, dziedātājs un radio
balss Imants Skrastiņš savu ikdienu un pārdomas fiksēja dienasgrāmatās. Šajā grāmatā atradīsit
viņa rakstītos un viņa sievas Ritas Trences sakopotos dienasgrāmatas ierakstus, kas aptver četrus I. Skrastiņa dzīves gadus — laika posmu no 2003. līdz 2006. gadam.

UDK

792.071.2.028(474.3)(093.3)+791.635-051(474.3)(093.3)
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001083265
Gertners, Edgars. No Ghetto līdz Olimpiskajam zeltam / Edgars Gertners ; vāka
noformējums, ilustrācijas: Vladislavs Lakše ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ;
foto: Renārs Buivids, Romāns Kokšarovs, Edijs Pālens, Marita Vilciņa ; Ghetto Games. — Rīga : Jumava, [2021]. — 180, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN
978-9934-20-543-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad Latvija kļuva par pirmajiem Olimpiskajiem čempioniem 3 pret 3 basketbolā, visa nācija izbaudīja eiforiju. Laikam ejot, leģendas mainās, tāpēc bija nepieciešams karstās
emocijas pēc iespējas ātrāk iemūžināt grāmatā. Šis stāsts ir vistuvākais realitātei. Sportistu atklātība, vienkāršība un mērķtiecība ir viens no galvenajiem panākumu iemesliem. Šī motivācijas
dienasgrāmata lai palīdz mums katram kļūt par savas dzīves čempioniem.

UDK

796.323.2.071.2(474.3)+796.323.2(474.3)

Kopkataloga Id: 001083973
Rubins, Andrejs. es sēdēju tikai vienreiz / Andrejs Rubins, Askolds Uldriķis ;
mākslinieks Edgars Švanks ; literārā redaktore Daina Grīnhofa ; foto: Armands
Puče, Romāns Kokšarovs, Nora Krevņeva-Baibakova, Sanita Sparāne [un vēl 2
fotogrāfi]. — Rīga : [Askolds Uldriķis], 2022. — 215 lpp. : faksimils, ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. — (Latvijas futbola personība ; 2). — ISBN 978-9934-9083-0-9
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Andrejs Rubins — viens no Latvijas futbola valstsvienības līderiem (117 spēles ir otrs lielākais rādītājs mūsu izlasē). Viņam bija svarīga loma arī 2004. gada Eiropas čempionāta spožajā ciklā. Bērnībā Andrejs palika bez tēva, pusaudža gados pievērsās cigaretēm, alkoholam un toksiskām vielām, 15 gadu vecumā nokļuva Rīgas Centrālcietumā, taču spēja izrauties no
šī „purva”. Grāmatā futbolists atklāti stāsta par savu sarežģīto dzīves ceļu, daudziem pārbaudījumiem un lielā futbola aizkulisēm.

UDK

796.332.071.2(474.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001081994
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktore Dr.philol. Sarma Kļaviņa : biobibliogrāfija / sastādītājas: Dita Tretjakova, Renāte Visocka, Dagnija Ivbule ; literārā
redaktore Ieva Jansone ; Andra Nikolajeva mākslinieciskais noformējums ; ievadraksti: Pjetro Umberto Dini, Andra Kalnača, Ilze Lokmane, Ojārs Spārītis. —
Rīga : Zinātne, [2022]. — 296, [1] lpp., 11 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Latvijas zinātnieki). — Rādītāji: 266.-296. lpp. —
ISBN 978-9934-599-29-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Skaistu jubileju svin daudzu Latvijas Universitāti absolvējušo latviešu filologu pasniedzēja, vispārīgās valodniecības, valodniecības vēstures, ievada valodniecībā, latviešu
morfoloģijas, kvantitatīvās lingvistikas u.c. kursu docētāja Dr.philol. Sarma Kļaviņa. S. Kļaviņa
LU strādājusi no 1967. līdz 2009. gadam, un viņu kā vienu no studiju gadu interesantākajām un
iemīļotākajām pasniedzējām atceras plašs audzēkņu loks.

UDK

80(474.3)(092)(01)

Kopkataloga Id: 001081983
Покрова : ежегодное приложение к литературному альманаху „Oceanus
Sarmaticus” / главный редактор Альберт Снегирёв. — Каунас ; Рига : Центр
культуры им. Л.П. Карсавина, [2021].
2020-2021. — 303 lpp. : portreti ; 24 cm. — Autori: Федор Коровин, Зоя Коровина, Николай Романенко, Сергей Пичугин, Виктория Матисоне, Лариса Чухина, Светлана Ковальчук, Иван Кунцевич u.c. — ISBN 978-99348848-3-2 (brošēts).
UDK
82(082)+82(092)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001083159
Boltona, Šerona. Tagad tu mani redzi / Šerona Boltona ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Azovska ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2022]. — 388, [3] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Now You See Me. — ISBN 978-9934-20-558-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Naktī pēc liecinieka iztaujāšanas Leisija Flinta, jauna detektīvu konsteble,
autostāvvietā uzduras nodurtai sievietei. Dienā reportieri saņem anonīmu vēstuli, kas norāda uz
neapstrīdamu līdzību starp šo un Džeka Uzšķērdēja pirmo slepkavību. Ja tā ir taisnība un slepkava ir nolēmis atkārtot Londonas asiņaino pagātni, tad viņiem ir atlikušas tikai piecas dienas
līdz nākamajam mēģinājumam. Neviens neuzskata, ka tas ir kas cits kā vien sadistiska slepkavas
spēle. Taču kad Leisija izmeklē lietu, slepkava arvien vairāk atgādina par pagātni, ko viņa gribētu
paturēt pie sevis.

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001083421
Folija, Lūsija. Apartamenti Parīzē : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas
tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents,
[2022]. — 412 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Paris Apartment. — ISBN
978-9934-25-048-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gribot pārmaiņas dzīvē, Džesa dodas uz Parīzi pie sava brāļa Bena. Tomēr,
kad Džesa ierodas norādītajā vietā, ekskluzīvā dzīvokļu namā, brālis viņu tur nesagaida. Kur gan
Bens ir pazudis? Un kā viņš var atļauties īrēt tik dārgu mitekli? Meklējot atbildes, Džesa iepazīstas ar Bena kaimiņiem, kuri izturas visai rezervēti. Liekas, katram ir kaut kas slēpjams. Katrs
viņas acīs kļūst par aizdomās turamo…

UDK

821.111-312.4
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Kopkataloga Id: 001084118
Hantere, Ērina. Tukšā pilsēta / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Elsberga ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 256 lpp. ;
21 cm. — (Klanu suņi / Ērina Hantere ; 1). — Oriģinālnosaukums: Survivors.
Empty City. — ISBN 978-9934-0-9838-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lasītāji visā pasaulē pazīst Ē. Hanteri kā sērijas „Klanu kaķi” autori. „Klanu
suņi” ir romānu cikls, kurā galvenie varoņi ir suņi: gan draudzīgi un biedriski, gan arī neganti
un nežēlīgi. Ir pienākusi suņu kārta valdīt savvaļā. Leo, dēvēts arī par Veiksmīgo, allaž ir vadījis
dienas kā vienpatis, bet, nograndot Lielajam Rūcienam, visa viņa pasaule mainās. Uz katra stūra
uzglūn ienaidnieki, un Leo apzinās, ka viens pats neizdzīvos, tāpēc piebiedrojas baram. Viņš nav
īsti gatavs paļauties uz citiem suņiem vai uzņemties atbildību par tiem, taču šajā bīstamajā pasaulē izvēles iespēju var arī nebūt.

UDK

821.111-93-3

Kopkataloga Id: 001083247
Kablere, Džekija. Perfekts pāris : psiholoģisks trilleris / Džekija Keblere ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka noformējums. — Rīga : Jumava, [2022]. — 284, [2] lpp. ; 23 cm. —
Oriģinālnosaukums: The Perfect Couple. — ISBN 978-9934-20-566-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pirms pusotra gada Džemma satika savu mūža mīlestību Deniju un viņu attiecības bija kā sapnis. Taču kādu vakaru Džemma atgriežas mājās, bet Denijs ir pazudis. Viņa
vēršas policijā. Džemma ir šausmās no uzzinātā — Bristolē klejo slepkava. Kad viņa ierauga slepkavas upuru fotogrāfijas, šausmas tikai pieaug — visi upuri līdzinās Denijam. Tomēr detektīvus
Džemmas stāsts nepārliecina. Kāpēc neviens nav saticis Deniju nedēļām ilgi? Kāpēc viņu dzīvoklī
par Denija eksistenci nekas neliecina? Vai Džemma stāsta patiesību, vai arī šī laulība slēpj ko
tādu, kas no malas nav redzams?

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001084068
Lī, Amanda. Jaunie piedzīvojumi Muminielejā : pēc Tūves Jānsones darbu motīviem / teksta autore Amanda Lī ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 124, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: More Adventures in Moominvalley. — ISBN
978-9934-0-9730-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vai atceries trollīti Muminu un viņa sirsnīgo ģimeni? Šajā grāmatiņā uzzināsi, kā viņi iepazinās ar neredzamo bērnu, kādus neparastus notikumus trollītis piedzīvoja pašā
ziemas vidū un kā viņiem veicās, izmeklējot kādu mīklainu pazušanu. Kaut arī dzīve Muminielejā
ir pilna ar pārsteigumiem, Mumini pret visiem izturas laipni un katru situāciju allaž uztver filozofiski un labvēlīgi.

UDK

821.111-93-32

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā
Kopkataloga Id: 001083416
Moriartija, Laiena. Āboli nekad nekrīt : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents,
[2022]. — 543 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Apples Never Fall. — ISBN 9789934-25-047-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vietējā sabiedrībā Delanijus ciena un mīl. Vecākus — Stenu un Džoju —
draugi pat apskauž. Viņi ir kā īsti tenisa korta dievi, un viņu mīlestība vienam pret otru ir teju
vai sataustāma. Taču viss mainās, kad pie viņu durvīm pieklauvē kāda svešiniece. Drīz vien, bez
pēdām pazūd Džoja, kas rada aizdomas, ka ģimene nebūt nav tik perfekta un mīloša, kā liekas.
Vai Stens būtu spējis nogalināt savu sievu? Vai varbūt aizdomīgā svešiniece glabā kādu bīstamu
noslēpumu?

UDK

821.111(94)-31
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821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001083175
Boije af Jennesa, Luīze. Latvānis : psiholoģisks trilleris / Luīze Boije af Jenessa ;
no angļu valodas tulkojusi Anna Šēfere ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Baibas Grīnas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2021]. — 350, [1] lpp. ;
23 cm. — (Pretošanās triloģija / Luīze Boije af Jenessa ; [1. grāmata]). — Oriģinālnosaukums: Blodlokan. — ISBN 978-9934-20-551-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kad Sāras tēvs mīklaini mirst ugunsgrēkā, viņa no mazpilsētas Erebrū pārceļas uz Stokholmu. Tur Sārai viss rit ļoti gludi: no viesmīles darba viņa ātri pāriet strādāt sabiedrisko attiecību aģentūrā un no mājvietas piepilsētā pārceļas uz greznu dzīvokli centrā. Sāra
priecājas, ka viņai dzīvē viss beidzot izdodas. Taču drīz vien viņa apjauš, ka nekas nav tā, kā šķiet.
Sāk notikt neizskaidrojamas baisas lietas. Pamazām viņa zaudē uzticību apkārtējiem. Vai visas dīvainības notiek tikai viņas iztēlē? Saistoši un reālistiski autore atklāj pretošanās triloģijas stāstu,
kura centrā ir jaunas sievietes stāšanās pretim nezināmiem spēkiem.

UDK

821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 001083239
Lekberga, Kamilla. Sudraba asaras / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Baibas Grīnas vāka
grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2022]. — 317, [1] lpp. ; 23 cm. — Tulkots no: Silver tears. — Oriģinālnosaukums: Vingar av silver. — ISBN 978-993420-562-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lai gan Feijai nekas dzīvē nav nācis bez cīņas, tagad viņai ir viss — bagātība,
pašas izveidots uzņēmums ir kļuvis par pasaulē pazīstamu zīmolu, un viņai ir izdevies rūpīgi noslēpt savu ģimeni Itālijā, kur bijušais vīrs Jaks vairs nevarēs nodarīt pāri. Taču pienāk brīdis, kad
Feijai nākas atgriezties Stokholmā, jo vairākas ietekmīgas uzņēmuma investores pārdod savas
akcijas, un policiste, kura piedalījās Feijas meitas meklēšanā, ir atklājusi kādu skaudru pagātnes
noslēpumu. Un tad Feija uzzina, ka Jaks ir izbēdzis no apcietinājuma…

UDK

821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 001083235
Mulins, Pēters. Pēdējā dzīvība : detektīvromāns / Pēters Mulins, Pēters Nīstroms ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava,
[2021]. — 429, [2] lpp. ; 23 cm. — (Skandināvu detektīvs). — Oriģinālnosaukums:
Det sista livet. — ISBN 978-9934-20-512-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autoru debijas darbs ir pirmā grāmata jaunā skandināvu detektīvromānu
ciklā, kuras galvenais varonis ir zviedru izcelsmes FIB aģents Džons Aderlijs. Džons ir iefiltrējies nigēriešu narkotiku kartelī, taču pēc negaidītiem pavērsieniem sašauts pamostas Baltimoras
slimnīcā, kur blakus gultā guļ viņa šāvējs. Pēc laika viņš uzsāk jaunu dzīvi liecinieku aizsardzības
programmā Zviedrijā, un sāk strādāt policijas nodaļā, kas pārskata tā saucamās „aukstās lietas”.
Pirmā ir pirms desmit gadiem pazudušās zviedru apģērbu impērijas AckWe mantinieces Emelijas lieta. Džons atjaunotajā izmeklēšanā iesaistās ar pilnu jaudu, visu laiku sev atgādinādams, ka
nigēriešu karteļa rokaspuiši aizvien min uz papēžiem. Taču, risinot pazudušās Emelijas dzīves
sarežģījumus, viņš ir spiests pievērsties arī savas dzīves pagātnes notikumiem.

UDK

821.113.6-312.4
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821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001083168
Anjello Hornbija, Simoneta. Marķīze : vēsturisks itāļu romāns / Simoneta Anjello Hornbija ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Sniķe ; atbildīgā redaktore Kristīne
Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2022]. —
390, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: La zia Marchesa. — ISBN 978-993420-565-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Romāna centrā ir sarkanmatainā Konstance un aristokrātiskā Safamītu
dzimta, kā arī ar tiem saistītie kolorītie personāži — citi aristokrāti, garīdznieki, vienkāršie ļaudis, zemnieki un mafijas aizsācēji. Darbība norisinās 19. gadsimta otrajā pusē Sicīlijā. Fonā norisinās dažādi vēsturiski notikumi: Garibaldi izcelšanās Sicīlijā, vecās karaļvalsts beigas un jaunās,
apvienotās Itālijas veidošanās, kā arī vilciena parādīšanās. Romāns ir par neparastas sievietes
dzīvi un sevis atrašanu: pārdomām par mīlestību un dzīves sūtību, attiecību veidošanu ar ģimeni,
radiniekiem un otro pusi, par ne/samierināšanos ar realitāti, par ilūzijām un meliem, par sevis
mīlēšanu un dzīvošanu saskaņā ar sevis noteiktiem principiem.

UDK

821.131.1-311.6

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001084226
Зиновчик, Ирина. Совсем не та книжка / Ирина Зиновчик ; редактор Ю.
Касянич. — [Rīga] : Rīdzene-1, 2022. — 88 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. —
ISBN 978-9984-553-54-2 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001078401
Соковенина, Елена. Универсальный саквояж мадам Ренар : авантюрный
роман-сериал / Елена Соковенина ; художник Уна Андерсоне ; pедакторы:
Елена Соковенина, Уна Андерсоне. — Рига : Эдвенчер Пресс, 2022.
Лаборатория Z. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 3,27 MB. — (Саквояж мадам
Ренар / Елена Соковенина ; [Книга 3]). — ISBN 978-9934-536-31-1 (ePUB).
UDK
821.161.1-31(474.3)
Kopkataloga Id: 001078404
Соковенина, Елена. Универсальный саквояж мадам Ренар : роман / Елена
Соковенина ; художник Уна Андерсоне ; pедакторы: Елена Соковенина, Уна
Андерсоне. — Рига : Эдвенчер Пресс, 2021.
Операция „Вакцинация”. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 3,04 MB. — (Саквояж мадам Ренар / Елена Соковенина ; [Книга 2]). — ISBN 978-9934-53632-8 (ePUB).
UDK
821.161.1-31(474.3)

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001083375
Auziņš, Arnolds. Patvērums : dzejas izlase / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore
Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava,
[2021]. — 166, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-540-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dzejnieka un rakstnieka Arnolda Auziņa dzejas izlasē „Patvērums” iekļauti
dzejoļi no agrāk izdotajiem dzejas krājumiem. Šī dzejas izlase ir dāvinājums autoram un viņa
daiļrades cienītājiem Arnolda Auziņa 90 gadu jubilejā, kas tiek atzīmēta 2021. gada 29. novembrī.

UDK
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Kopkataloga Id: 001084439
Avotiņa, Daina. Dzērvju svētība : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
traucējumiem / Daina Avotiņa ; mākslinieks Aigars Truhins ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. —
217 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Cilvēks dzīvo ar cerību un ticību, ka ikviens nākamais mirklis un visa viņa dzīve būs gaismas apstarota. Vai gaismas apstarota būs arī mazās meitenītes dzīve, kura nāk pasaulē
romāna pirmajās lappusēs? Vai Liļļukam izdosies stāties pretī gan laikmeta griežu, gan ļaunu
cilvēku, gan pašas vājuma sagādātajiem likteņa pavērsieniem?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001075268
Brīdiņš, Vilnis. tête-à-tête sarunas / Vilnis Brīdiņš ; pēcvārds: Skaidrīte Logina ;
vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles,
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (157 lp., PDF) : portrets ; 1,78 MB. — ISBN 9789934-28-030-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Dzejoļu krājums attaisno tā nosaukumu. Patiešām, Vilnis Brīdiņš tajā ļauj
lasītājam ieiet viņa têt à têt pasaulē un mazu daļu no savas dzīves mirkļiem izdzīvot kopā.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001084101
Cugere, Anda. Pieneņpūka / Anda Cugere ; Agra Jirjena, vāka foto. — [Ķekavas
novads] : Domu Pērles, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (102 lp., PDF) ; 6,00 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN 9789934280443. — ISBN 978-993428-045-0 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001081813
Cugere, Anda. Pieneņpūka / Anda Cugere ; Agra Jirjena, vāka foto. — [Ķekavas
novads] : Domu Pērles, [2022]. — 104 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-28-044-3
(iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001076416
Eglīte, Maija. Saules staru un dzīves vēju skartie : dzeja / Maija Eglīte ; sastādītāja
Ina Anševica ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — Daugmale : Domu Pērles, [2021]. —
1 tiešsaistes resurss (169 lp., PDF) : ilustrācijas, notis, portreti ; 2,10 MB. — ISBN
978-9934-28-032-0 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001081810
Gerca, Sandra. Mīlestības pieturas / Sandra Gerca ; vāka izstrāde, galvenā redaktore Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 2022. — 128 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-28-042-9 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001082977
Gintere, Zanda. Ceļā uz sevi / Zanda Gintere ; Elita Blumbaha, vāka gleznas autore. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2021]. — 80 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934550-51-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autore saka, ka šajā grāmatā apstādinājusi sava ceļa mirkļus, kad dzīves
laikrādis saskaita 50 gadus.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001076447
Gūtmane, Evita. Pietura pēc pieprasījuma : dzeja / Evita Gūtmane ; dizains: Dace
Junemane. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (199 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 8,20 MB. — ISBN 978-9934-28-034-4 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001076445
Ivanovska, Vineta. Nesavtīga mīlestība, bez likumiem : vakara romāns / Vineta
Ivanovska ; vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles,
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (533 lp., PDF) ; 4,50 MB. — ISBN 978-9934-28-035-1
(PDF).
A n o t ā c i j a : Viņa ieslēdza savu portatīvo datoru. Ļoti vēlējās atbildēt uz vēstulēm. Jau
pusgadu viņa sarakstījās ar kādu vīrieti, kuram nezināja vārdu, nezināja, kāds viņš izskatās. Nezināja neko un viņai tas arī neinteresēja. Viņu interesēja tieši dvēseliskās sarunas — par psiholoģiju, dabu, draudzību…

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001082030
Jansone-Apine, Katrīna. Bērnības herbārijs / Katrīna Jansone-Apine ; vāka ilustrācija: Sindija Jankovska. — Rīga : Autorizdevums, 2022. — 82, [1] lpp. ; 17 cm.
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001083266
Jansone-Treice, Daina. Dvēseles mezgli / Daina Jansone-Treice ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2021]. — 206, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-550-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dainas Jansones-Treices dzeja ir ļoti emocionāla un tēlaina, katra rinda ir
jēgpilna, brīžiem — negaidītiem salīdzinājumiem pārsteidzoša. Dzejas valodas ritums ir viegls
un rotaļīgs, un ļoti muzikāls. Saturiskais diapazons — no klusas mīlestības lirikas līdz skaudram
dvēseles kliedzienam.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001076431
Kale, Anvī. Durvis starp murgiem : romāns / Kale Anvī. — Daugmale : Domu
Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (259 lp., PDF) ; 3,20 MB. — ISBN 978-993428-036-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Vai zini to sajūtu, kad sapņo un pēkšņi krīti? Tās sajūtas, kad krīti; kad liekas,
ka tūlīt sasniegsi zemi, bet pēdējā mirklī tomēr pamosties. Grāmatā tā nenotiek, kritiens turpinās
un varone nonāk pasaulē, no kuras nav izejas… Kas ir īstenība, un kas ir tikai sapnis?

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001082763
Micāne-Zālīte, Dace. Zalktenes divas saules / Dace Micāne-Zālīte ; ilustrācijas:
Sandra Strēle ; dizains: Lauma Neretniece ; Latviešu fonds. — [Jelgava] : [Dace
Zālīte], 2021. — 103, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-417-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Krājumā autore ielikusi savu dzīvi, savu būtību. Grāmatā viscaur jūtama autores ciešā saikne ar folkloru, ar latvisko dzīvesziņu. Zalktene ir viņa pati — Dace — Zalkša līgava, kas aizdevās vīram līdzi prom no savām mājām uz tālo Ameriku. Tagad, atgriezusies Latvijā,
viņa dzejoļu krājumā sakopojusi savas izjūtas, dzīvojot divās pasaulēs, uzturot latviešu valodu
un kultūru, mācot savam dēlam piederību dzimtai un senču zemei. Dzejoļos viņa salīdzina abas
pasaules, un var skaidri just, ka latviskās pasaules saknes ir dziļākas.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001084409
Mikele, Aija. Kritušais eņģelis : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors
Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 229 lpp. ;
31 cm.
A n o t ā c i j a : Detektīvromānā mazpilsētā cita pēc citas tiek noslepkavotas trīs jaunas sievietes. Šo noziegumu atšķetināšana tiek uzticēta jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam. Taču
tas nav nekāds vienkāršais uzdevums, jo katram aizdomās turētajam ir savi rūpīgi glabāti pagātnes noslēpumi. Gan šerpā biznesa sieviete Marija Korna, gan viņas māte, bijusī skolas direktore
Izolde Pavlovna, gan vietējās domes izpilddirektors Rūdolfs Lielbriedis — viņiem visiem ir, ko
slēpt. Ko nozīmē noslēpumainais eņģeļa tēls, kas izmeklētāju apciemo sapņos? Kas galu galā gūs
virsroku — noziedznieka spožais analītiskais prāts vai izmeklētāja uzticēšanās savai intuīcijai?

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001082575
Pētersone, Ginta. Es gribu nesteigties : pirmais dzejoļu krājums / Ginta Pētersone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 142 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN
978-9934-30-012-7 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001083401
Polis-Polītis, Uldis. Baltos svētkus gaidot : dzeja / Uldis Polis-Polītis ; māksliniece Sandra Vingre ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava,
[2021]. — 85, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — „Lasītprasmes veicināšanai”—Uz
vāka. — ISBN 978-9934-20-514-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bagātīgi ilustrētajā grāmatiņā atradīsiet Ziemassvētku tematikai veltītus,
vienkāršus dzejolīšus, kas rakstīti drukātiem burtiem, lai palīdzētu mazajiem lasītājiem apgūt
burtu gudrības.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001083267
Pranka, Ingūna. Viņa apēda visas ogles : romāns / Ingūna Pranka ; Baibas Grīnas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga :
Jumava, [2022]. — 181, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-552-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pagātne ir kā kuģis, kas, reiz palaists okeānā, agrāk vai vēlāk vienmēr atgriežas ostā. Pat tad, ja tas vētrā nogrimst, straume to šūpo, un tad kaut kur okeānā sāk veidoties
aizvien spēcīgākas un spēcīgākas straumes. Tā pagātne, straumes nesta, plūst dienām, mēnešiem,
gadiem, līdz sasniedz tevi brīdī, kad tu sēdi okeāna krastā un malko savu trešo „Mohito”. Tieši tas
notika ar Hjūstonu Trevodu. Reiz pieņemtie lēmumi bija radījuši neskaitāmus jautājumus, kas
bija gatavi izskanēt, lai tādējādi uz visiem laikiem izmainītu ap sevi visu — apstākļus, likteņus,
dzīves un cilvēkus…

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001082573
Prologs pavasarim : dzeja, esejas un pārdomas vārsmās / Ārija Āre, Valentīna Erele, Liliāna Kalve, Irēna Moreino, Astrīda Puķe, Anna Kerija Studente, Ilze
Šaicāne, Inta Zaļuma ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2022. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-30-015-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tas pats, bet tomēr cits… Mazliet no ziemas, mazliet no vasaras, mazliet no
pagātnes, mazliet no nākotnes. Ar dzīves prieka zaļajiem diegiem izgreznots, dzīves grāmatas
virsraksts.

UDK

821.174-1(082)+821.174-4(082)

Kopkataloga Id: 001082091
Rībena, Elīna Vendija. Suursna / Elīna Vendija Rībena ; redaktors Raimonds
Ķirķis ; māksliniece Karlīna Marta Zvirbule. — [Limbažu novads] : biedrība četrdesmit grādi, [2021]. — 59 lpp., 59 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm + pielikums (brošūra,
16 nenumurētas lpp.). — ISBN 978-9934-9020-0-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : E.V. Rībenas debijas dzejas krājums apliecina jaunākās latviešu dzejnieku
paaudzes meklējumus, ienesot jaunus motīvus un to variācijas, bet vienlaikus saglabājot spēcīgu
sava laika izjūtu. Tajā atklājas dziļi jūtīgs un ar emocionālo pasauli apveltīts cilvēks, kurš spēj
aizkustināt un uzrunāt lasītājus. Vienlīdz izkopta ir E.V. Rībenas poētika, kuru veido precīzs verlibrs, savdabīgs un saskanīgs urbānās vides un dabas tēlojums, rūpīga pašrefleksija un rotaļīgs
valodas lietojums.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001082157
Samauska, Ieva. Uzmanību — nikns suns! jeb Figaro, beidz baidīties! / Ieva
Samauska ; mākslinieks Didzis Puriņš ; grāmatas dizaina autore Inguna Kļava
Švanka ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 63, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8758-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autore teic: „Rakstot šo grāmatu, man nekas nebija jāizdomā: es Figaro sastapu Cēsīs. Draudzīgu un skaistu. Tomēr bija viens „bet” — šis suns bija bailīgs! Savukārt vistas, augstprātīgais gailis, pļāpīgās kazas, visi daudzie kaķi un suņi, par ko rakstu grāmatā, dzīvo
manās mājās un to apkārtnē Saldū. Jāizdomā nebija arī tas, ko zināju — bailes aiziet projām, ja
ieskatāmies tām acīs. Tad ir labi, ja uzrodas kāds draugs, pat ja tas ir tikai mazs kaķītis, lai mūs
iedrošinātu. Un neprasa neko pretī, pat ne cepumiņus. Tad nekas cits neatliek kā sākt ticēt — gan
pašam sev, gan arī visam labajam dzīvē, pat ja tā ir balta suņu meitene, kurā iespējams iemīlēties
līdz ausu galiņiem…”.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001081789
Skujiņš, Zigmunds. Burti lido, domas skan : Zigmunda Skujiņa sarakste ar rakstniekiem un lasītājiem / Ingas Skujiņas atlase, sakārtojums, skaidrojumi un pēcvārds ; rediģējusi Anita Mellupe. — [Rīga] : Inga Skujiņa, 2022. — 366, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portrets ; 23 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Sarakstes līdzautori: Velta Sniķere, Imants Ziedonis, Rita
Gāle, Velta Toma, Gunars Janovskis, Sarmīte Janovska Ērenpreisa, Alberts Caune,
Georgs Šleiers, Jānis Krēsliņš, Veronika Janelsiņa, Kazimirs Laurs, Alfrēds Straumanis, Juris Kronbergs, Imants Lancmanis, Ilmars Bastjānis, Velta Līne, Aristīds
Vīgners, Rimands Ceplis, Jānis Stradiņš, Ausma Medne, Jette Užāne, Mirdza Zalts,
Vaidelotis Apsītis, Skaidrīte Dombrovska, Daila Tupuriņa, Teodors Rozītis, Ināra
Skulme u.c. — ISBN 978-9934-23-549-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā izbaudām rakstnieka Zigmunda Skujiņa (1926-2022) domu un valodas spēku. Tā atspoguļo rakstnieka plašo saraksti. Un tā ir tikai daļa no bagātības, kas pieder
rakstniekam.

UDK

821.174(092)(044)
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Kopkataloga Id: 001084420
Tilaks, Dzintars. Šausmiņa : skolas vecuma romāns : palielinātā drukā cilvēkiem
ar redzes traucējumiem / Dzintars Tilaks ; autora ilustrācijas ; Vitas Lēnertes
vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas
Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 148 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Šarlotei Ausmai ir divi vārdi un divas lielas problēmas — mazais augums un
matemātika. Ja ar matemātiku vēl kaut kā varētu „cīnīties”, tad ar stiepšanos garumā ir sarežģītāk. Mūsu mazās nepilnības mūs padara ievainojamus. Vai vērts uztraukties par to, ka esam
atšķirīgi? Šarlote domā, uztraucas un meklē risinājumus, līdz galu galā tas kļūst pat smieklīgi. Kā
radusies iesauka Šausmiņa, droši vien nav grūti uzminēt. Jaunajiem lasītājiem tā būs ne tikai laba
lasāmviela, bet arī iemesls padomāt un „neķert kreņķi”, paraugoties uz sevi no malas.

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001083039
Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Apsveikuma teksti rakstnieces darba un apaļajās jubilejās un veltījuma dzejoļi rakstniecei Tirzmalietei : Lejasciema periods /
Normunda Treija sakārtojums un komentāri ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. — Rīga : NT2015, 2022. — 96 lpp. : faksimili, portreti ; 22 cm. — Apsveikumu
autori: Ernests Ādolfs Putniņš, Maiga Putniņa, Milda Lībiete, Emma Stegere, Alberts Caune, Normunds Treijs, Alfrēds Goba, Jānis Sviestiņš, Paula Balode, Roberts Deisons, Atis Zālītis, Antons Strazdiņš, Jānis Meisters, Elza Grāvīte-Plukše,
Lidija Polmane. — „Lejasciema perioda (1912-1942) un vēlāku gadu apsveikumi
un vēlējumi rakstniecei Tirzmalietei”—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8909-7-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rakstniece Tirzmaliete (1876-1942) savā Lejasciema periodā (1912-1942) sasniedza māksliniecisko spēju briedumu, sagaidīja 40., 50., un 60. šūpļa svētkus un izvērsa daudzpusīgu literāro darbību. Šajā grāmatā ietverti Tirzmalietei veltītie un atrastie apsveikuma vārdi
un dzejoļi.

UDK

821.174(092)+821.174-1

Kopkataloga Id: 001082953
Vilona. Kailāk : dzeja / Vilona ; [dizains]: Diāna Andersone = Ногота : стихи / Vilona ; [дизайн]: Диана Андерсоне. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2022]. — 51,
[1] lpp., 91, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, dalīta paginācija. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-550-50-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kailums mijas ar bailēm tapt atklātai vai palikt aizsegā. „Kailāk” ir grāmata
par uzdrīkstēšanos, par emocijām un sajūtām, par spēju krist un celties.

UDK

821.174-1+821.174-1=161.1

Kopkataloga Id: 001084349
Zepa, Ingrīda. Dvēseles tuvība : dzeja / Ingrīda Zepa ; vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (141 lp.,
PDF) ; 257,00 KB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934-28-041-2 (PDF) ; ISBN 9789934280405 (kļūda).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001081801
Zepa, Ingrīda. Dvēseles tuvība : dzeja / Ingrīda Zepa ; vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 141 lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9934-28-040-5 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001082102
Zēģele, Vineta. Grieze : dzīvē kā sapnī / Vineta Zēģele. — Rīga : Sava grāmata,
2022. — 77 lpp. ; 21 cm. — (Dvēseļu putni / Vineta Zēģele ; Otrā grāmata). — ISBN
978-9934-604-62-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Sāra, dārzu un parku atjaunošanas firmas vadītāja, gadu pēc sava vīra nāves
atgriežas vietā, kur tagadne mijas ar pagātni. Viņa jūt, ka Kokmuiža kā veca dāma, iesēdusies
ozolu alejas galā, novēro visu, kas notiek apkārt. Tā redz un glabā sevī pagātnes liecības, un klusē. Klusē. Klusums izstaro noslēpumus, dziļu uzticību, padevību un arī aizvainojumu, sāpes —
sirdssāpes, tādēļ Sārai ir jānoskaidro atbilde tikai uz vienu jautājumu — kāpēc?

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001084401
Ziedonis, Rimants. Pastaiga : stāsti : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Rimants Ziedonis ; Aigara Truhina vāka dizains ; palielinātās drukas
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. —
127 lpp. ; 31 cm.

A n o t ā c i j a : Grāmatā ievietoti seši R. Ziedoņa stāsti. Sešas uz ceļa negaidīti izskrējušas
stirnas, sešu cilvēku divpadsmit rokas, kas glābj un augšup ceļ, sešas zvaigznes dzimtas māju
vecās akas ūdens spogulī. Stāstu krājuma pamats ir cilvēks, kurš realitātē meklē nevis vienkārši
metafizisko dzīves pusi, nezināmu garīgu virsuzdevumu, bet ar lielu tīksmi un labticīgu ziņkāri
un zinātkāri klīst dažādos ceļos un neceļos. Stāstus raksturo filozofiskums, humors un ironija,
paradoksi, rotaļīgums, iejutība un gudra emocionalitāte.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001083637
Привертс, Роланд. Роман с кокаином / Роланд Привертс ; перевод Милены
Макаровой ; графическое оформление обложки: Гиртс Баренис. — [Rīga] :
Jumava : Liegra, [2021]. — 215, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Nebaidies
ne no kā. — ISBN 978-9934-572-83-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir kontrabandista dzīves stāsts. Tas ir laikmeta dokuments, stāsts
par vietu un laiku, kurā autoram bija lemts atrasties. Citiem vārdiem — tā ir stāsts par dzīvi ārpus
sistēmas, ārpus sabiedriskās morāles „kastes” un bieži vien arī ārpus likuma. Ar to pietiktu, lai
kāds cenzors norakstītu šo grāmatu kā nevēlamu vai pat bīstamu. Bet tas ir autora stāsts par savu
dzīvi, un šādā nozīmē to var uzskatīt par autentisku laikmeta liecību, kurai ir ne mazākas tiesības
uz savu lasītāju un vietu Latvijas sociālajā atmiņā kā jebkurai citai laikmeta liecībai.

UDK

821.174-94

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001083703
Aizraujoši vakarstāsti / tulkojuši: Dace Andžāne, Jana Bērziņa, Edvīns Raups ;
redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 271,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Disney: Bedtime Favorites. —
ISBN 978-9934-27-076-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Esi gatavs jaukam vakara cēlienam kopā ar sirsnīgajiem Disney studijas animācijas filmu varoņiem! Šajā krājumā dodies līdzi Rībkājim nakts piedzīvojumā, palīdzi Arielai
noskaidrot malduguņu mīklu, iepazīsti Pelnrušķītes jauno peļu draudzenīti Grētu un vēl, un vēl!
Lai lasīšanas prieks ik vakaru vieno bērnus un vecākus!

UDK

82-93-32
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Kopkataloga Id: 001083758
Driscoll, Laura. Mūsu mīļā māmiņa / teksts: Laura Driscoll ; ilustrācijas: Lori
Tyminski, Maria Elena Naggi, Charles Pickens ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore
Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 30 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Disney zaķēni). — Oriģinālnosaukums: I love you, My
Bunnies! — ISBN 978-9934-27-098-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Zaķēnu rīts sākas kā parasti — tie paberzē mīkstos purniņus, nomazgā mazās ķepiņas un cieši jo cieši apskaujas. Tad kārta draiskām rotaļām! Bet šoreiz zaķēni nolemj
sarūpēt māmiņai dāvanu, lai parādītu, cik ļoti viņu mīl. Kopā ar bērnu lasiet šo sirsnīgo stāstu par
vecāku un bērnu mīlestību!

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001083760
Driscoll, Laura. Rībkājis atrod olu / teksts: Laura Driscoll ; ilustrācijas: Lori Tyminski, Valeria Turati ; tulkojusi Sanda Lakša ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — (Disney zaķēni). — Oriģinālnosaukums: Thumper Finds an Egg. — ISBN
978-9984-43-140-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kādu dienu zaķēns Rībkājis, draiskojoties mežā, atrod spīdīgu, zilganu olu,
taču ligzdas tuvumā nav. Rībkājis kopā ar māsiņām dodas meklēt māmiņu, kam ola pazudusi.
Kopā ar bērnu lasiet šo sirsnīgo stāstu par vēlmi palīdzēt citiem.

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001083762
Kucēni glābj parādi / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — Rīga :
Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-27-101-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Piedzīvojumu līcī visi gatavojas pilsētas svētku parādei. Keitija piedalīsies ar
mīluļu vannu uz riteņiem, kurai Alekss piesējis balonus. Bet, ak vai — baloni paceļ vannu gaisā!
Un te ir darbs Ķepu patruļai!

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001083771
Ledus sirds / [teksts]: Suzanne Francis ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra
Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022].
Olafa vienradzis. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen. Unicorn for Olaf. — ISBN 978-9934-27085-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Olafs ir izlasījis pasaku par vienradzi, un nu viņa kvēlākais sapnis ir to atrast.
Pievienojies Olafam, Elzai un Svenam aizraujošā ceļojumā cauri Apburtajam mežam, lai satiktu
vienradzi.

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001083711
Moss, Stephanie. Sapņu stāsti : septiņi stāsti, katrs savai nedēļas dienai / Stephanie Moss ; [ilustrācijas]: Junissa Bianda ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Antra
Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —
ISBN 978-9934-27-025-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Katru vakaru noklausies vienu jaunu, aizraujošu stāstu! Veries zvaigznēs
kopā ar diviem maziem pētniekiem, lidinies pa debess jumu brīnumaina vienradža mugurā un
palīdzi atrast visjaukāko pidžamu! Septiņi sirsnīgie stāsti patiks gan lieliem, gan maziem.

UDK

82-93-32
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Kopkataloga Id: 001083753
Richards, Kitty. Diena ar tēti / teksts: Kitty Richards ; ilustrācijas: Lori Tyminski,
Valeria Turati ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga :
Story House Egmont, [2022]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Disney zaķēni). — Oriģinālnosaukums: A Day with Papa. — ISBN 978-9934-27-099-4
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Rībkājis ir sajūsmā, uzzinot, ka šo dienu viņš pavadīs divatā ar tēti. Zaķēns
prāto, vai viņi dosies atklāt slepenu alu vai varbūt kāps kalnos! Diena gan izvēršas nedaudz citādi,
bet Rībkājis saprot, ka uz tēti vienmēr var paļauties. Kopā ar bērnu lasiet šo sirsnīgo stāstu par
vecāku un bērnu mīlestību.

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001083761
Superķepu patruļa / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — Rīga :
Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-27-100-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kad Piedzīvojumu līcī nokrīt meteorīts, Ķepu patruļas kucēni tiek pie īpašām
spējām. Taču tad mērs Hamdingers ar savu radinieku Heroldu nolaupa meteorītu un sagūsta Raideru. Superķepaiņiem ir jāķeras pie darba, lai glābtu pilsētu! Kā Čeisa un pārējo kucēnu superspējas palīdzēs viņiem tikt galā ar šo uzdevumu?

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001083995
Junkara, Laimdota. Ugāle laikmetu ceļos / Laimdota Junkara, sastādīja, māksliniece. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2022].
III [3.] grāmata : 1961-1980, 1. sējums. — 539 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-596-22-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Ugāles laikmetu ceļos” 3. grāmata izdota divos sējumos, apskatot 1961.-1980.
gada laika periodu Ugāles pagastā. Tajā bagātīgi aprakstīti dažādi dzīves stāsti, brīnišķīgās Ulda
Grundmaņa un Alda Silarāja atmiņas par kultūras dzīvi, par pūtēju orķestri „Ugāle”, par atgadījumu ar Ugāles flīģeli, tad vēl stāsti par kolhoza laikiem, traktoristiem, Ugāles MRS, Ugāles iestādēm un organizācijām.

UDK

908(474.323)

Kopkataloga Id: 001083996
Junkara, Laimdota. Ugāle laikmetu ceļos / Laimdota Junkara, sastādīja, māksliniece. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2022].
III [3.] grāmata : 1961-1980, 2. sējums. — 863, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-596-23-0 (iesiets).
UDK
908(474.323)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001083269
Krutins, Voldemārs. Sniegotie dimanti : kalnā kāpēja piezīmes / Voldemārs
Krutins ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2021]. — 155, [2] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes :
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-541-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir stāsts par kāpšanu kalnos, kas tika organizēta pagājušā gadsimta
astoņdesmitajos gados. Pateicoties tūrisma aktīvistiem R. Slaviņam un M. Laiviņam, tika izveidota apmācības sistēma „Kalnu skola”, rīkotas turiādes kalnu rajonos, nodrošināta piedalīšanās
PSRS kalnu tūristu sacensībās. Grāmata dod iespēju lasītājam iepazīties ar viena cilvēka personīgo pieredzi un piedzīvoto emociju gammu tik skarbos dabas apstākļos, kādus var piedāvāt tikai
kalnu vide.

UDK

910.4(093.3)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001083043
Рочко, Галина. Из Витебска в Даугавпилс: путь длиною в жизнь / Галина
Рочко ; редактор Иосиф Рочко. — Даугавпилс : [Gaļina Ročko], 2021. — 116,
[1] lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : Memuāri ir Gaļinas Ročko literārā debija, viņas galvenais mērķis ir iedvesmot
citus vākt atmiņas, pierakstīt tās un veidot ģimenes hronikas. Šajā grāmatā autore izseko Zeldinu — Gilimsonu — Geltmaņu dzimtas vēsturei vairākās paaudzēs.

UDK

929(474.3)
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001083608
Laumanis, Ernests. Vēstules meitai no lēģera Mordovijā / Ernests Laumanis ;
sastādītājs Ēriks Kūlis ; Ilutas Koidu mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ievads: Dr.hist. Juris Ciganovs. — Rīga : Jumava, [2022]. —
277, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN
978-9934-20-564-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šīs E. Laumaņa vēstules meitai Brigita ir caur kara skarbumu, nežēlībām un
ciešanām, caur Gulaga katorgu izbriduša vīra dvēseles atklāsme. Liktenis iegrozījās tā, ka viņš
nevarēja būt blakus meitai. Satikties pa īstam, neskaitot acumirklīgas tikšanās reizes kara laikā
un īsajā laika sprīdī starp abiem izsūtījumiem, viņiem izdevās vien tad, kad Brigita jau bija līgavas
gados. Tikai tad viņš varēja pastāstīt, ko viņam nozīmēja pirms II pasaules kara dienēt Latvijas
armijā, un ko — komandēt 19. Latviešu leģiona izlūku bataljonu ar pārliecību, ka viņam tur jābūt,
lai Latviju otrreiz neokupētu PSRS.
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