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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija
Kopkataloga Id: 001083964
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / sastādītāji: Kristaps Broks, Daina
Daija, Alma Edžiņa (vadītāja), Vera Hohlova, Sofja Negrejeva, Zaiga Oborenko,
Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere ; redaktore Antra Legzdiņa ; priekšvārds: Ivars
Kalviņš ; Latvijas Zinātņu akadēmija. — Rīga : Zinātne, [2022].
2022. — 235, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 1407-0413”—Titullapas 2. pusē. — LZA gadagrāmatās
publicēto dokumentu rādītājs: 217.-224. lpp. un Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: 232.-[236.] lpp. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-599-30-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Arī 2021. gads LZA ir bijis nopietnu pārbaudījumu laiks. Pandēmijas noteiktie
ierobežojumi praktiski pārtrauca iespēju tikties un apspriest zinātnei, ekonomikai un kultūrai
svarīgus jautājumus klātienē. Zinātniskās konferences un semināri, kuros dažādu valstu zinātņu akadēmiju pārstāvji varētu ierastajā kārtībā diskutēt par visām nācijām nozīmīgām tēmām,
tostarp par nepieciešamību pastiprināti skaidrot lēmējinstitūcijām to, ka zinātnes un tehnikas
progress nedrīkst pārvērsties par cilvēces eksistences pamatus graujošu spēku, — notika pārāk
reti.

UDK

001.32(474.3)(058)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 001078363
Nidagundi, Padmaraj. Software Testing Strategy Utilizing Lean Canvas Model :
summary of the doctoral thesis / Padmaraj Nidagundi ; scientific supervisors:
Dr.sc.ing. Marina Uhanova, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis ; official reviewers:
Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.sc.ing. Igor Lemberski, Dr. Dejan Jokic ; Riga Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. Institute of Applied Computer Systems. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes
resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,30 MB. — Ziņas par autoru: 32. lp. —
Bibliogrāfija: 30.-31. lp. — ISBN 978-9934-22-732-5 (PDF).
UDK
004.415.53(043)
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Kopkataloga Id: 001078360
Nidagundi, Padmaraj. Uz Lean Canvas modeļa balstīta programmatūras testēšanas stratēģija : promocijas darba kopsavilkums / Padmarajs Nidagundi ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Marina Uhanova, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis ;
oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.sc.ing. Igors Lemberskis, Ph.D. Dedžans Džokičs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2022. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,30 MB. — Ziņas
par autoru: 31. lp. — Bibliogrāfija: 29.-30. lp. — ISBN 978-9934-22-731-8 (PDF).
UDK
004.415.53(043)
Kopkataloga Id: 001076515
Viļuma, Liene. Lietotāja pieredzes projektēšana: Latvijas Universitātes tīmekļvietnes informācijas arhitektūra : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda
iegūšanai plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē, apakšnozare:
bibliotēkzinātne / Liene Viļuma ; zinātniskais vadītājs Dr.phil. Jurģis Šķilters ;
darba recenzenti: Dr.hist. Gustavs Strenga, Dr.philol. Ilva Skulte, Dr.sc.comm. Jānis Buholcs ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte = Designing User
Experience: Information Architecture of the University of Latvia Website : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in media and communications, subfield of library science / Liene Viļuma ; supervisor Dr.phil. Jurģis
Šķilters ; reviewers: Dr.hist. Gustavs Strenga, Dr.philol. Ilva Skulte, Dr.sc.comm.
Jānis Buholcs ; University of Latvia. Faculty of Social Sciences. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp. PDF, ) : ilustrācijas ; 4,90 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187773. — Bibliogrāfija:
56.-60. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-778-0 (PDF).
UDK
004.774.6(043)

02

Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001083801
Latvijas Universitātes Bibliotēka preses izdevumu publikācijās (1941-1990) : bibliogrāfiskais rādītājs / sastādītāja Agra Some ; zinātniskā un bibliogrāfiskā redaktore Sandra Fomina ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Latvijas Universitātes
Bibliotēka. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 123 lpp. ; 21 cm. — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934187940. — Personu rādītājs:
105.-123. lpp. — ISBN 978-9934-18-793-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dati par Latvijas Universitātes Bibliotēku periodisko izdevumu publikācijās
konkrētajā laika posmā līdz šim dati nav bijuši apkopoti. Bibliogrāfiskais rādītāja esamība un
aptvērums ir svarīgs, jo pēc tā iespējams redzēt, kā tika veidota sociālā realitāte par Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbību trimdas laikrakstos un Padomju Latvijas presē.

UDK

087.5

027.7(474.3)”19”(01)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001084165
Dinozauri : aizraujoši uzdevumi, izspiežamas spēles un dinozauri / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 24 lpp., 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (figūriņu uzlīmes). — Oriģinālnosaukums: Dinosaurs: with Awesome Activities and
Press-Outs. — ISBN 978-9934-0-9656-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mazos lasītājus gaida aizraujošu uzdevumu pasaule. Jāsaliek pa pāriem dinozauriņi, jāatrod atšķirīgais triceratopss, jāizspiež spēļu kartītes un jāizfantazē savs dinozaurs.
Komplektā vairāk nekā 100 mīkstās uzlīmes, kuras var lipināt, kur vien vēlies.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001084168
Kosmoss : superīgi uzdevumi, izspiežamas spēles un citplanētieši / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 24 lpp., 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (figūriņu uzlīmes). — Oriģinālnosaukums: Space: with Epic Activities and PressOuts. — ISBN 978-9934-0-9657-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mazā lasītāja priekšā paveras starpgalaktisku uzdevumu lappuses! Jāuzzīmē
ērmīgs citplanētietis, jāatrod atšķirīgais kosmonauts, jāizspiež spēļu kartītes, lai iegūtu citplanētiešu komandu. Komplektā vairāk nekā 100 spīdīgas uzlīmes, kuras var līmēt, kur vien vēlies.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001084163
Mīlulīši : āķīgi uzdevumi, izspiežamas spēles un dzīvnieciņi / no angļu valodas
tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 24 lpp., 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (figūriņu uzlīmes). — Oriģinālnosaukums: Cute: with Epic Activities and Press-Outs. — ISBN
978-9934-0-9659-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bērnus gaida aizraujoši uzdevumi un spēles. Jāpalīdz vienradzītim nokļūt
mājās, jāuzzīmē augļiem jaukas sejiņas, jāizspiež spēļu kartītes un mīlīgi dzīvnieciņi. Komplektā
vairāk nekā 100 mīkstās uzlīmes, kuras var lipināt, kur vien vēlies.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001084788
Rībela, Dorisa. Palīdzēt, dalīties un sadzīvot ar citiem : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem / Dorisas Rībelas ilustrācijas un teksts ; no vācu valodas
tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?. Juniors). — Oriģinālnosaukums:
Helfen, teilen, sich vertragen. — ISBN 978-9984-31-904-9 (spirāliesējums) ; ISBN
9984319040 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmata bērni uzzinās, kā sadzīvot citam ar citu, kāpēc vajadzīgi noteikumi, ar ko ir jādalās, kā var vienoties un kas nav pareizi. Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniegs
zināšanas.

UDK

087.5+159.922.7

Kopkataloga Id: 001084161
Sacīkšu auto : interesanti uzdevumi, izspiežamas spēles un modelīši / no angļu
valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 24 lpp., 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (figūriņu uzlīmes). — Oriģinālnosaukums: Fast Cars: with Epic Activities and PressOuts. — ISBN 978-9934-0-9658-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jāiedarbina savs auto un jāver vaļā zibenīgo uzdevumu grāmatiņa! Te var
traukties pa sacīkšu labirintu, noformēt savu mašīnu un piemeklēt auto monstriem īstās ēnas.
Pēc tam var ķerties pie spīdīgajām uzlīmītēm. Lai prieki turpinās! Komplektā vairāk nekā 100
uzlīmes ar metālisku spīdumu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001084786
Veinholda, Angela. Tehnika lauku sētā / Angelas Veinholdas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. — Rīga : Madris, [2022]. — 16
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Fahrzeuge auf dem Bauernhof. — ISBN 978-9984-31-976-6 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem. Tā ietver atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams visapkārt. Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz zināšanas, detalizēti
attēli rada atklājumu prieku, viegli uztverams teksts lasīšanai un priekšā lasīšanai.

UDK

087.5+631.3(02.053.2)
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 001085509
Segliņš, Valdis. Orākuli antīkajā pasaulē / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.philol.
Janīna Kursīte-Pakule, Dr.philol. Ina Druviete, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.hist.
Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. —
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 300 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 24 cm. —
Bibliogrāfija atsaucēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. —
ISBN 978-9934-18-792-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Monogrāfija veltīta pareģošanas jeb orākulu praksei antīkajā pasaulē. Darbā
sistemātiski apskatītas ziņas un teksti galvenokārt par Vidusjūras reģiona senajām kultūrām raksturīgo pareģošanas praksi. Starp šiem antīkās pasaules pareģiem plašāk zināmais Delfu orākuls
par tādu kļūst, pateicoties sava laika izklaides industrijas attīstībai politiskās ietekmes kāpumos
un kritumos. Apskatīti seno pareģu darba daudzveidīgie paņēmieni, kā arī to vienkāršošanās līdz
profesijas izzušanai.

UDK

133.3(3)

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 001081946
Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā : rakstu krājums / sastādītāja,
priekšvārda autore un vāka dizaina autore Kitija Mirončuka ; zinātniskā redaktore Dr.habil.phil. Maija Kūle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis,
Dr.phil. Igors Gubenko ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore
Andra Damberga ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (167 lp., PDF) ; 3,66 MB. —
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu
valodā, viens raksts un kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-784-1
(PDF).

A n o t ā c i j a : Lai arī raksta krājuma tēmas izvēli ietekmēja pandēmijas situācija, apkopotajos rakstos normalitāte un ārkārtējība ir skatīta no dažādiem aspektiem, pievēršoties tādām
tēmām kā rasisms, cilvēktiesības, mītrade un saskaņa ar dabu un dabisko, cilvēka pilnveides un
pilnības meklējumi, stoicisma mācību attīstība, Platona mācības atbilstība mūsdienām, personas
un sabiedrības attiecības un jaunās pasaules veidošanās.

UDK

14(082)

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001085547
Beverlija, Endžela. Atbrīvojies no emocionālās vardarbības : kā izbeigt emocionālos pāridarījumus attiecībās un atgūt pašapziņu / Endžela Beverlija ; no angļu valodas tulkojusi Ināra Siliņa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka
dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2021]. — 262, [2] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija:
261.-[263.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Escaping Emotional Abuse. — ISBN 9789934-576-34-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Aizvainojoši, apsūdzoši, pazemojoši vārdi līdz ar citām izpausmēm ir būtiska
emocionālās vardarbības sastāvdaļa. Gandrīz katrs savulaik ir cietis no emocionālās vardarbības,
iespējams, pat vairākkārt. To neviens nav pelnījis, un ir grūti sevi no tās pasargāt, taču emocionālo vardarbību var atpazīt, var atgūt pašcieņu un izmantot visus līdzekļus, lai izkļūtu no postošās
situācijas. Un šī grāmata šajā ziņā būs labs palīgs.

UDK

159.942+159.98:331+316.624
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Kopkataloga Id: 001085575
Rankina, Lisa. Visumam ir nolūks : kā atbrīvošanās no bailēm spēj dziedināt
ķermeni, dvēseli un prātu / Lisa Rankina ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs,
[2022]. — 293, [2] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [279.-288.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Fear Cure. — ISBN 978-9934-576-36-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā darbā Lisa Rankina rosina lasītājus iepazīt sevi un iegūtās zināšanas
izmantot veselības atgūšanai un nostiprināšanai. Viņas uzmanības lokā īpaša vieta ir bailēm un
drosmei — diviem neatņemamiem cilvēka dzīves elementiem. Tradicionālā medicīna praktiski
neņem vērā faktu, ka bailes spēj izraisīt slimības. Taču pētījumi pierāda, ka nekontrolētas bailes
var veicināt sirds slimības, diabētu, vēzi un citas kaites.

UDK

159.91

Kopkataloga Id: 001077456
Repule, Iluta. Psihosomatika — kad ķermenis rāda ko dvēsele raud / Iluta Repule. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 252 lpp. ; 21 cm. — Virstitulā: Sevisapzinasanaskola.lv. — ISBN 978-9934-8924-1-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā jūs uzzināsiet visu, kas ir jāzina par saslimšanu un izveseļošanos. Tā sniedz informāciju, kuras katastrofiski pietrūkst sistēmiskajai pieejai veselības jautājumos. Grāmata sevis izzināšanai, lai atrastu atbildes uz sen seniem jautājumiem — kāpēc tieši
tā un ne savādāk, lai mācītos un iepazītu sevi no jauna un izprastu sava ķermeņa un dvēseles
signālus.

UDK

159.923.2

Kopkataloga Id: 001085491
Vilde, Māra. Miers mājās : attiecību strupceļi un speciālistu ceļazīmes, kas ļauj
no tiem izkļūt / Māra Vilde ; vāka dizaina autors Rauls Liepiņš. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2021]. — 222, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-576-33-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata atklāj attiecību greizos spoguļus, kuros dzīves laikā ielūkojas visi.
Lai dzīvotu mierā ar sevi un citiem, cilvēka galvenais uzdevums ir nosargāt savu patību un labsajūtu. Attiecībās ar vecākiem. Ar maziem un arī lieliem bērniem. Ar dzīvesbiedru. Ar viņa vecākiem. Ar dzīvesbiedra bērniem no iepriekšējās laulības. Autore ļauj atpazīt visu rangu manipulatorus (arī tad, ja tie ir tuvinieki), atmasko postošas attiecības, analizē cēloņus un piedāvā
risinājumu. Grāmatā izlasīsiet arī to, kā mēs izvēlamies partneri un cik postošas ir gaidas „Tagad
dari mani laimīgu!”.

UDK

159.923
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001076649
Nastevičs, Uģis. Latviešu dievturība un japāņu šintō: rituāli, to sakrālā telpa
un teksti salīdzinošā aspektā : promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā, kultūras
teorijas apakšnozarē / Uģis Nastevičs ; zinātniskā vadītāja Ph.D. Rūta Muktupāvela ; recenzenti: Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.art. Zane Šiliņa, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele, Dr.philol. Gatis Ozoliņš, Dr.art. Ieva Pīgozne ; Latvijas Kultūras akadēmija = Latvian Dievturība and Japanese Shintō: a Comparative Study of Rituals,
Their Sacred Space and Texts : summary of the doctoral thesis for the degree of
doctor in philosophy (Ph.D.) in theory of culture, the subsection of music, visual arts, and architecture / Uģis Nastevičs ; scientific advisor Ph.D. Rūta Muktupāvela ; reviewers: Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.art. Zane Šiliņa, Dr.philol. Angelika
Juško-Štekele, Dr.philol. Gatis Ozoliņš, Dr.art. Ieva Pīgozne ; Latvian Academy of
Culture = ラトビア神道と日本神道：諸祭式、その神聖空間と詞章の比較研究 : 博士論文要旨
博士学位 (Ph.D.) 請求論文 音楽学・芸術学・建築学 文化理論専攻 / ウギス・ナステビッチ ;
指導教員：ルータ・ムクトゥパーヴェラ博士 ; 査読者： エリタ・サリニャ博士と, ネ・シリニ
ャ博士, ンゲリカ・ユ シコ＝シュテケレ博士, ガティ ス・ウアズアリンシュ博士, ピーグアズネ
博士 ; ラトビア文化アカデミー. — Rīga : Puzuri, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (116 lp.,
PDF) : kartes, tabulas ; 3,50 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latviešu, angļu
un japāņu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums visās valodās. —
ISBN 978-9934-9067-2-5 (PDF).
UDK
257.7(=174)(043)+225.2(043)
Kopkataloga Id: 001085580
Nisargadata Maharadža, Šrī. Visstiprākās zāles : parakstījis Šrī Nisargadata
Maharadža : sarunas ar apskaidrotu meistaru / [redaktors] Roberts Pauels ; no
angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Māra Garjāņa
vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2021]. — 197, [3] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 199. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Ultimate Medicine: as prescribed by Sri
Nisargadatta Maharaj. — ISBN 978-9934-576-35-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lielākā daļa sarunu, kas lasāmas šīs grāmatas lappusēs, norisinājās gadā
pirms Šrī Nisargadatas Maharadžas nāves, tāpēc tās var uzskatīt par beidzamajām mācībām vairākās šī vārda nozīmēs. Tām raksturīga skolotāja vēlme savas dzīves beidzamajās dienās aplūkot
tikai svarīgākos jautājumus un darīt to pēc iespējas dziļāk. Jūtams, ka meistars centās taupīt savu
izsīkstošo fizisko enerģiju, lai paspētu pateikt galveno, ko savā dzīvē bija atklājis. Viņš neatvēlēja
daudz laika iesācējiem, kurus nodarbina vieni un tie paši jautājumi un elementāri principi.

UDK

233-1

Kopkataloga Id: 001078489
Sirds sūtra : 般若心経 / [tulkojis] Uģis Nastevičs. — Rīga : Puzuri, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : ilustrācijas ; 422,00 KB. — Bibliogrāfija: 10. lp. —
Teksts paralēli latviešu, ķīniešu un japāņu valodā. — ISBN 978-9934-9067-3-2
(PDF).

A n o t ā c i j a : „Sirds sūtrai” dažādi autori latviešu valodā sarūpējuši tulkojumus ar komentāriem un skaidrojumiem, taču tie nav skandējami avotteksta ritmā, proti, ievērojot senākā mūsdienās saglabātā senķīniešu (un arī senjapāņu) budistu tekstā lietoto pirmatnējo zilbju skaitu.
Tālab, tiecoties rast risinājumu šim izaicinājumam — radīt gan latviešu cilmes vārdos balstītu,
gan ritmā deklamējamu tekstu, Uģis Nastevičs 2011. gadā sūtru atdzejoja.

UDK

24-1
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001076456
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2021 : 16 : Daugavpils, Latvija). 16.
starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai
2021” tēzes : veltīta Daugavpils Universitātes simtgadei = Abstracts of the 16th
International Academic Conference „Social Sciences for Regional Development
2021” : dedicated to the 100 years anniversary of the Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. Sociālo Zinātņu fakultāte. Humanitāro un Sociālo zinātņu
institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) : tabula ; 705,00 KB. — Teksts latviešu,
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-940-0 (PDF).
UDK
3(062)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001080019
Pranka, Maruta. Pētījums par fizisko aktivitāti, uztura paradumiem un ķermeņa
masas indeksu 5-6 gadīgiem pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā : ziņojums /
Maruta Pranka, Iveta Briška ; Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. — Rīga :
LR Veselības ministrija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (95 lp., PDF) : diagrammas,
tabulas ; 1,78 MB. — Ziņojums ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. — Bibliogrāfija: 90.-94. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu
valodā. — ISBN 978-9934-8845-8-0 (PDF).

A n o t ā c i j a : Bērnu aptaukošanās ir viena no nopietnākajām 21. gadsimta sabiedrības veselības problēmām. Tā ir neinfekcijas slimību riska faktors, un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos
neinfekcijas slimību profilakse noteikta kā viena no galvenajām globālajām prioritātēm nākamajā desmitgadē. Šajā kontekstā PVO Globālais rīcības plāns neinfekcijas slimību profilaksei un kontrolei 2013.-2025. gadam aicina apturēt bērnu aptaukošanās un liekā svara izplatības pieaugumu.

UDK

316.654:613.25-053.2(474.3)(047.3)

Kopkataloga Id: 001084447
Resnis, Imants. Kas ir latvieši : pašskats : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
traucējumiem / Imants Resnis ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 93 lpp. ; 22 cm.
A n o t ā c i j a : Autors grāmatu raksturo tā: „Manis sarakstītais ir neliela grāmatiņa, kas ar
smaidu pašiem par sevi, dažkārt neizslēdzot arī ironiju, vēsta par būšanām un nebūšanām Latvijā. Arī par latviešiem pašiem, mūsu kapu un citiem svētkiem, ēšanas paradumiem un tā tālāk.
Tā domāta ikvienam, kurš vēlas iegūt informāciju par Latviju, bet nevēlas sevi apgrūtināt ar gudru enciklopēdiju lasīšanu. Dažkārt tā var noderēt arī mums pašiem, lai, piemēram, uzzinātu, ka
kādas Rīgas ielas nosaukums var radīt pārpratumus, vai igauņu galvenais kalns ir augstāks par
Gaiziņu — lai nodomātu: atkal jau kaimiņiem ir kas labāks”.

UDK

316.347(474.3)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001076459
Commonalities, Risks and Lessons for Small Democracies: Hybrid Threats in
Baltics and Taiwan / editors: Andris Sprūds, Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Sintija Broka ; design: Oskars Stalidzāns. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) : ilustrācijas ;
1,372 KB. — Autori: J. Michael Cole, Ivo Juurvee, Elina Lange-Ionatamišvili, Chiayi Lee, Hsuan-Yu, Vida Macikenaite, Louis Wierenga, Charles K.S. Wu, Yao-Yuan
Yeh. — Bibliogrāfija piezīmēs rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-78-0 (PDF).
UDK
327(474)(082)+327(529)(082)
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Kopkataloga Id: 001077228
Riga Dialogue Papers / editors: Imants Lieģis, Andris Sprūds ; authors: Łukasz
Kulesa, Imants Lieģis, Sergey Utkin, Viljar Veebel ; cover design: Mikus Kovalevskis ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of
International Affairs, 2022.
2021, Strategic Stability in the Euro-Atlantic Area. — 1 tiešsaistes resurss
(38 lp., PDF) ; 3,30 MB. — Ziņas par autoriem: 36.-37. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
327

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001077188
Economics, Business & Finance (7 : 2021 : Jūrmala, Latvija). 7th International
Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” ; 4th International Multidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 28-29 July, 2021, Jurmala, Latvia :
proceedings / Institute of Researches and International Simposiums Alkona
(IRIS-ALKONA). — [Rīga] : Institute of Researches and International Symposiums IRIS-ALKONA, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (122 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 4,76 MB. — „ISSN 2500-9737 un ISSN 2592-8678”—Datnes
sākumlapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā angļu valodā, daži
raksti krievu valodā.
UDK
33(062)+338(062)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.
Darba organizācija
Kopkataloga Id: 001085787
Krūmiņa, Inta. Personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātība Latvijā :
pētījuma galaziņojums, 2022. gada marts / Inta Krūmiņa ; redaktore Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima,
2022. — 77 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
67.-77. lpp. — ISBN 978-9934-598-23-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ir personas ar intelektuālās
attīstības traucējumiem vai psihosociāliem traucējumiem. Vairākumā gadījumu šīm personām
ir noteikta invaliditāte. Personas ar GRT ir sarežģīta un neviendabīga mērķgrupa — pastāv liela
daudzveidība, ko nosaka traucējuma veids, tā izpausmes un smaguma pakāpe, kopējais veselības stāvoklis kā arī daudz citu faktoru. Latvijā personu ar GRT skaitam ir tendence pieaugt un
personām nepieciešams atbalsts dažādās jomās, tostarp nodarbinātībā un lēmumu pieņemšanā.

UDK

331.548-056.36(474.3)(047)+376-056.36(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001084838
Krūmiņa, Inta. Personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātība Latvijā :
pētījuma galaziņojums, 2022. gada marts / Inta Krūmiņa ; redaktore Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima,
2022. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 2,50 MB. — Bibliogrāfija: 69.-79. lp. — ISBN 978-9934-598-24-1 (PDF).
UDK
331.548-056.36(474.3)(047)+376-056.36(474.3)(047)
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336 Finanses
Kopkataloga Id: 001076471
Matisone, Anita. Achieving Self-Sustainability of Venture Capital Market in
Latvia : summary of the doctoral thesis / Anita Matisone ; scientific supervisor
Dr.oec. Nataļja Lāce ; official reviewers: Dr.habil.oec. Remigijs Počs, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr. Jelena Stankevičienė ; Riga Technical University. Faculty of
Engineering Economics and Management. Institute of Business Engineering and
Management. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,194 KB. — Ziņas par autori: 54. lp. — Bibliogrāfija: 50.-53. lp. — ISBN 978-9934-22-730-1 (PDF).
UDK
336.767(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001076463
Matisone, Anita. Pašpietiekama riska kapitāla tirgus izveide Latvijā : promocijas
darba kopsavilkums / Anita Matisone ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Nataļja Lāce ;
oficiālie recenzenti: Dr.habil.oec. Remigijs Počs, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.
Jelena Stankevičienė ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,271 KB. — Ziņas par autori: 54. lp. — Bibliogrāfija: 50.-53. lp. —
ISBN 978-9934-22-729-5 (PDF).
UDK
336.767(474.3)(043)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Pasaules ekonomika
Kopkataloga Id: 001076513
Pūķe, Ieva. Mārketinga spējas un to ietekme uz jaunu eksportējošu uzņēmumu
rezultātiem : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes
doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Ieva Pūķe ; zinātniskā
vadītāja Dr.oec. Anda Batraga ; recenzenti: Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.sc.admin. Didzis Rūtītis, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka ; Latvijas Universitāte. Biznesa, ekonomikas un vadības fakultāte = Marketing Capabilities and Their Impact on the Performance of Young Exporting Firms : summary of the doctoral thesis submitted for
the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Ieva Pūķe ; scientific supervisor Dr.oec. Anda Batraga ; reviewers: Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.sc.
admin. Didzis Rūtītis, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka ; University of Latvia. Faculty of
Business, Economics and Management. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. —
1 tiešsaistes resurss (77 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,00 MB. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. —
ISBN 978-9934-18-774-2 (PDF).
UDK
339.564(043)
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Kopkataloga Id: 001085791
Pūķe, Ieva. Mārketinga spējas un to ietekme uz jaunu eksportējošu uzņēmumu
rezultātiem : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes
doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Ieva Pūķe ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Anda Batraga ; recenzenti: Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.sc.admin.
Didzis Rūtītis, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = Marketing Capabilities and Their Impact on the
Performance of Young Exporting Firms : summary of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Ieva
Pūķe ; scientific supervisor Dr.oec. Anda Batraga ; reviewers: Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.sc.admin. Didzis Rūtītis, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka ; University of Latvia.
Faculty of Business, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2022. — 76 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 69.-75. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-773-5 (brošēts).
UDK
339.564(043)
Kopkataloga Id: 001085784
Pūķe, Ieva. Mārketinga spējas un to ietekme uz jaunu eksportējošu uzņēmumu
rezultātiem : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.)
ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Ieva Pūķe ; darba zinātniskā vadītāja
Dr.oec. Anda Batraga ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 224 lp. : ilustrācijas, tabulas ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 158.-180. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā.
UDK
339.564(043)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001084347
Administratīvā procesa likums ; Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās
likums. — [Rīga] : AFS, 2022. — 162, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-889-74-0
(brošēts).
UDK
342.9(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001077315
European Potential for the Development of Legal Science, Legislation and
Law Enforcement Practice (2021 : Vloclaveka, Polija). European Potential for
the Development of Legal Science, Legislation and Law Enforcement Practice :
international scientific and practical conference, February 26-27, 2021 / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek, Poland : Baltija Publishing,
2021. — 255 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu,
angļu un arī krievu valodā. — ISBN 978-9934-26-040-7 (brošēts).
UDK
34(062)
Kopkataloga Id: 001077464
A New Way to Law : collective monograph / head of the author’s team A. Selivanov ; National Academy of Legal Sciences of Ukraine. — Riga : Baltija Publishing,
2021. — 161 lpp. : portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-26-030-8 (iesiets).
UDK
34(082)
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Kopkataloga Id: 001085096
Rozentāle, Lidija. Partnerattiecību institūts — problēmjautājumi un tiesiskā
regulējuma pilnveide Latvijas Republikā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „Zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — tiesību
zinātne, apakšnozare — civiltiesības / Lidija Rozentāle ; darba vadītājs Dr.iur.
Ivans Jānis Mihailovs ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Inga Kudeikina, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Viktors Justickis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas
Stradiņa universitāte], 2022. — 66 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 62.-66. lpp. un
zemsvītras piezīmēs.
UDK
347.61/.64(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001085091
Rozentāle, Lidija. Partnerattiecību institūts — problēmjautājumi un tiesiskā
regulējuma pilnveide Latvijas Republikā : promocijas darbs zinātniskā doktora
grāda „Zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — tiesību zinātne, apakšnozare — civiltiesības / Lidija Rozentāle ; darba vadītājs Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ;
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 209 lp. :
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 185.-198. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
347.61/.64(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001085095
Rozentāle, Lidija. Partnership Institute — Issues and Improvement of Legal
Framework in the Republic of Latvia : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree „Doctor of Science (Ph.D.)”, sector — law, sub-sector —
civil law / Lidija Rozentāle ; supervisor Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; official reviewers: Dr.iur. Inga Kudeikina, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Viktors Justickis ;
Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2022. — 70 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 66.-70. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
347.61/.64(474.3)(043)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums.
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
Kopkataloga Id: 001079998
Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse / sastādītāja un priekšvārda autore Lolita Vilka ; redkolēģija: Dr.phil. Lolita Vilka, Dr.med. Liāna Deklava, Dr.med.
Signe Tomsone, Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.theol. Olafs Brūvers, Anita Ābele, Marika
Lotko, Dagnija Staķe ; literārie redaktori: Ināra Mikažāne (latviešu valodā) un Jānis Zeimanis (angļu valodā) ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2021.
2021. — 1 tiešsaistes resurss (217 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
7,56 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934563911. —
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs, autoru rādītājs: 216. lp. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-928 (PDF).
A n o t ā c i j a : Rakstu krājumā ir ietvertas vairākas aktuālas tēmas: par deinstitucionalizāciju Latvijā, par sociālās palīdzības un pakalpojumu attīstību, par sociālā darba izglītību, tai
skaitā starptautisko pieredzi, par inovācijām sociālā darba praksē. Izdevums atspoguļo studentu
un absolventu skatījumu uz profesijas izvēli.

UDK

364-78(082)
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Izglītība

Kopkataloga Id: 001077346
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems / redaktore Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks,
Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. —
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
2021 (2). — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 625,81 KB. — ISSN 2661-5266. — Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Antra Klavinska, Vladislavs Malahovskis, Ilga Prudnikova, Inta Rimsane, Marite
Rozenfelde, Jelena Zascerinska u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
37(082)+37.011.33(474.3)(082)+37.014.3(082)
Kopkataloga Id: 001077379
New Impetus for the Advancement of Pedagogical and Psychological Sciences
in Ukraine and EU Countries: Research Matters : collective monograph / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek, Poland : Baltija Publishing,
2021. — vi, 438 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu, angļu un poļu valodā. — ISBN 978-993426-032-2 (brošēts).
UDK
37(477)(082)+37(4)(082)+159.9(477)(082)+159.9(4)(082)
Kopkataloga Id: 001085102
Zeide, Inga. Izglītības iestāžu vadītāju angļu valodas prasmes kā profesionālā
kapitāla resurss dzīves kvalitātes kontekstā : promocijas darbs zinātniskā grāda
iegūšanai izglītības zinātnēs, pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē / Inga Zeide ;
darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Indra Odiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. —
232 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 169.-179. lp. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
37.091.113(043)
Kopkataloga Id: 001085107
Zeide, Inga. Izglītības iestāžu vadītāju angļu valodas prasmes kā profesionālā
kapitāla resurss dzīves kvalitātes kontekstā : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai izglītības zinātnēs, apakšnozare: pieaugušo pedagoģija / Inga Zeide ; zinātniskā vadītāja Dr.paed. Indra Odiņa ; recenzenti: Dr.psych.
Tija Zīriņa, Ph.D. Dzintra Iliško, Dr.paed. Ineta Lūka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = English Language Skills of Managers
of Educational Institutions as a Resource of Professional Capital in the Context of
the Quality of Life : summary of doctoral thesis submitted for the promotion to
the doctoral degree in education sciences, subfield: adult pedagogy / Inga Zeide ;
supervisor Dr.paed. Indra Odiņa ; reviewers: Dr.psych. Tija Zīriņa, Ph.D. Dzintra
Iliško, Dr.paed. Ineta Lūka ; University of Latvia. Faculty of Education, Psychology
and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 56 lpp. : diagramma, ilustrācija,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-56. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18795-7 (brošēts).
UDK
37.091.113(043)
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Kopkataloga Id: 001084908
Zeide, Inga. Izglītības iestāžu vadītāju angļu valodas prasmes kā profesionālā
kapitāla resurss dzīves kvalitātes kontekstā : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai izglītības zinātnēs, apakšnozare: pieaugušo pedagoģija / Inga Zeide ; zinātniskā vadītāja Dr.paed. Indra Odiņa ; recenzenti: Dr.psych.
Tija Zīriņa, Ph.D. Dzintra Iliško, Dr.paed. Ineta Lūka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = English Language Skills of Managers
of Educational Institutions as a Resource of Professional Capital in the Context of
the Quality of Life : summary of doctoral thesis submitted for the promotion to
the doctoral degree in education sciences, subfield: adult pedagogy / Inga Zeide ;
supervisor Dr.paed. Indra Odiņa ; reviewers: Dr.psych. Tija Zīriņa, Ph.D. Dzintra
Iliško, Dr.paed. Ineta Lūka ; University of Latvia. Faculty of Education, Psychology
and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) :
diagramma, ilustrācija, tabulas ; 756,00 KB. — Bibliogrāfija: 56.-57. lp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-796-4 (PDF).
UDK
37.091.113(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001078877
Augstākajā izglītībā studējošo caurviju kompetenču novērtēšanas instrumenta
(CKNI) lietošanas rokasgrāmata / Anika Miltuze, Ģirts Dimdiņš, Alise Oļesika,
Anda Āboliņa, Gatis Lāma, Dace Medne, Zanda Rubene, Agnese Slišāne ; literārā
redaktore Baiba Kaļķe ; dizains: Zinta Zālīte-Supe ; Latvijas Universitāte. — Rīga :
LR Izglītības un zinātnes ministrija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (121 lp., PDF) :
tabulas ; 753,00 KB. — Bibliogrāfija: 55.-58. lp. — ISBN 978-9934-9052-1-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Rokasgrāmata tapusi ESF projekta Nr.8.3.6.2. „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” darbības Nr.3.2. LU pētījuma „Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” pirmās kārtas ietvaros
(8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103). Rokasgrāmatā aprakstīts izveidotā studējošo caurviju kompetenču novērtēšanas instrumenta saturs, struktūra, administrēšanas vadlīnijas, datu apstrādes
un rezultātu apkopošanas vadlīnijas, rezultātu analīzes principi utt.

UDK

378(474.3)(035)+378.011.3(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 001084558
Jansone, Astrīda. Trimdas izskolotie / Astrīda Jansone ; māksliniece Zane Neimane ; [ievads]: Ligita Kovtuna. — Rīga : Laika grāmata : Vesta-LK, [2021]. —
118 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Grāmata iznākusi ar ALA Kultūras fonda
atbalstu. — ISBN 978-9934-511-83-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ir cilvēki, kuru soļu atbalss dzirdama pat pēc tam, kad šīs zemes gaitas ir
noietas. Astrīda Jansone mūžībā devās pagājušā gada decembrī, bet nu lasītāju rokās nonāk grāmata „Trimdas izskolotie”, kurā apkopotas Astrīdas intervijas ar jauniešiem — Vītolu fonda stipendiātiem, kuri studējot saņēmuši atbalstu no ziedotājiem latviešu diasporā.

UDK

378.014.543.3(474.3)(092)+929(474.3)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001073187
Marinaki, Maksims. Parameter Optimization and Pattern Recognition for Combustion and Reaction Kinetics Applications : doctoral thesis submitted for the
degree of doctor of mathematics, subfield of mathematical modelling / Maksims
Marinaki ; supervisor Uldis Strautiņš ; University of Latvia. Faculty of Physics,
Mathematics and Optometry. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — vi,
92 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 91.-92. lp.
UDK
519.63(043)+544.452:519.63(043)
Kopkataloga Id: 001073195
Marinaki, Maksims. Parameter Optimization and Pattern Recognition for
Combustion and Reaction Kinetics Applications : summary of doctoral thesis
submitted for the degree of doctor of mathematics, subfield of mathematical
modelling / Maksims Marinaki ; scientific supervisor Dr.math. Uldis Strautiņš ;
dissertation reviewers: Dr.habil. Raimondas Čieģis, Dr.math. Andrejs Koliškins,
Ph.D. Oleg Iliev ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2021. — vii, 47, vi lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984187582. —
Bibliogrāfija: v-vi lpp. — ISBN 978-9934-18-757-5 (brošēts).
UDK
519.63(043)+544.452:519.63(043)
Kopkataloga Id: 001073201
Marinaki, Maksims. Parametru optimizācija un paternu atpazīšana degšanas
un reakciju kinētikas modeļiem : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda
iegūšanai matemātikā, apakšnozare: matemātiskā modelēšana / Maksims Marinaki ; zinātniskais vadītājs Dr.math. Uldis Strautiņš ; darba recenzenti: Dr.habil.
Raimondas Čieģis, Dr.math. Andrejs Koliškins, Ph.D. Oleg Iliev ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — viii, 47, vi lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī
elektroniskā izdevuma ISBN 9789984187568. — Bibliogrāfija: v-vi lpp. — ISBN
978-9934-18-755-1 (brošēts).
UDK
519.63(043)+544.452:519.63(043)

53 Fizika
Kopkataloga Id: 001076476
Jansons, Ernests. Gaisa mitruma, gaisa un ledus temperatūras ietekme uz berzes pāra nerūsējošais tērauds-ledus slīdēšanu raksturojošiem parametriem :
promocijas darba kopsavilkums / Ernests Jansons ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing.
Irīna Boiko, Dr.sc.ing. Kārlis Agris Gross, Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis ; oficiālie
recenzenti: Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš, Ph.D. Vadims Savičs, Ph.D. Bojan Podgornik ;
Rīgas Tehniskā Universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.
Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,10 MB. — Ziņas
par autoru: 42. lp. — Bibliogrāfija: 39.-41. lp. — ISBN 978-9934-22-723-3 (PDF).
UDK
531.44(043)
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Kopkataloga Id: 001076474
Jansons, Ernests. Influence of Humidity, Air and Ice Temperature on Sliding
Ability Characteristics of Friction Pair Stainless Steel-Ice : summary of the doctoral thesis / Ernests Jansons ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Irīna Boiko, Dr.sc.
ing. Kārlis Agris Gross, Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis ; official reviewers: Dr.sc.ing.
Ēriks Geriņš, Ph.D. Vadims Savičs, Ph.D. Bojan Podgornik ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of
Mechanics and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes
resurss (42 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,60 MB. — Ziņas par
autoru: 42. lp. — Bibliogrāfija: 39.-41. lp. — ISBN 978-9934-22-724-0 (PDF).
UDK
531.44(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 001085773
Gorskis, Mihails. 2020. gada centralizētā eksāmena ķīmijā uzdevumu atrisinājumi : metodiskais materiāls / Mihails Gorskis, Andrejs Zaičenko ; recenzenti:
Dr.chem. Jānis Švirksts, Dr.chem. Sergejs Osipovs ; Daugavpils Universitāte. —
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 63,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-14-946-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Metodiskais materiāls satur centralizētā eksāmena (CE) uzdevumus un šo
uzdevumu atrisinājumu iztirzājumu. Tas ļauj izprast CE ķīmijā struktūru, kopējo virzību un uzdevumu iespējamo saturu.

UDK

54(474.3)(079)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 001076467
Lapčinska, Sindija. Cisteīnu un selēncistīnu saturošo peptīdu modificēšana
elektrofīlās ciklizācijas un redzamās gaismas iniciētās reakcijās : promocijas darba kopsavilkums = Modification of Cysteine and Selenocystine-Containing Peptides by Electrophilic Cyclization and Visible Light-Induced Reactions : summary
of doctoral thesis / Sindija Lapčinska ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. Pāvels Arsenjans ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Māris Turks, Dr.chem. Aigars Jirgensons,
Dr.chem. Edgars Sūna ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (85 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
2,80 MB. — Ziņas par autori: 85. lp. — Bibliogrāfija: 40.-42. lp. un 81.-83. lp. —
Teksts latviešu un angļu valodā, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-22-728-8 (PDF).
UDK
577.112.6(043)
Kopkataloga Id: 001081967
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference. (79 : 2021 : Rīga, Latvija) Innovative and Applied Research in Biology. Innovative and Applied Research
in Biology : 79th international scientific conference of the University of Latvia :
proceedings / compiler Dr.biol. Līga Jankevica ; editors: Līga Jankevica, Liene Auniņa ; University of Latvia. Institute of Biology. — Riga : University of Latvia, 2021.
Volume 3. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
karte, tabulas ; 4,36 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18787‑2 (PDF).
UDK
57(474.3)(062)+58/59(474.3)(062)+502(474.3)(062)

15

Latvijas jaunākās grāmatas

6

2022 Nr. 8, 16.–30. aprīlis

EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001085490
Modeja, Hetere. Atklāj savu imunitātes tipu : personalizēts plāns imūnsistēmas
līdzsvarošanai / Hetere Modeja ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. —
221, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 190.-[220.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Immunotype Breakthrough. — ISBN 978-9934-576-37-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Imūnsistēma ir ļoti komplicēta — tā sastāv no neskaitāmām šūnām, receptoriem un ķīmiskajiem informācijas nesējiem. Covid-19 uzbrukums visai pasaulei īsā laikā pievērsa
mūsu uzmanību tam, cik būtiska nozīme ir cilvēka imunitātei. Bija redzams, ka tieši tā neskaitāmos gadījumos izšķir slimnieka dzīvības un nāves jautājumu. Šajā grāmatā H. Modeja runā par
nelīdzsvarotas imūnsistēmas problēmu un uzsver, ka tieši nelīdzsvarotība (nevis tikai vājums!)
ir tā īpašība, kas parasti izraisa slimību, hronisku iekaisumu, infekciju, alerģiju un autoimunitāti.

UDK

612.017

Kopkataloga Id: 001085568
Rankina, Liza. Prāts pārspēj medicīnu : zinātniski pierādījumi cilvēka spējai dziedināt pašam sevi / Liza Rankina ; no angļu valodas tulkojusi Ilva Priedniece ; redaktore Inita Saulīte-Zandere ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] :
Lietusdārzs, [2021]. — 261, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 234.[258.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Mind over Medicine. — ISBN 978-9934-57632-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kas notiek ar ķermeni, kad prāts ir vesels, kāpēc mēs saslimstam, kad prāts
nav vesels? Šī grāmata atklāj atbilžu meklēšanas ceļu un atradumus. Tā iedalīta trīs daļās — pirmajā daļā apgalvots, ka prāts spēj fiziski mainīt ķermeni ar pozitīvu domu un atbalstoša medicīniskā personāla palīdzību. Otrajā daļā izskaidrots, kā prāts spēj mainīt cilvēka fizioloģiju, trešajā
daļā sniegts autores izstrādāts labsajūtas veicināšanas modelis un sešu soļu pašizdziedināšanas
tehnika.

UDK

615.851.8+159.9.016.1

614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu
novēršana. Personu aizsardzība, drošība
Kopkataloga Id: 001076512
Beinaroviča, Ieva Daniela. Policy Learning and Change after Emergency Situations in Latvia : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctoral degree of political science, subfield: public policy and administration / Ieva
Daniela Beinaroviča ; scientific supervisor Dr.sc.pol. Iveta Reinholde ; reviewers:
Ph.D. Juris Pupčenoks, Dr.oec. Inga Lapiņa, Ph.D. Diana Šaparniene ; University of
Latvia. Faculty of Social Sciences. — Riga : University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ; 630,00 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā
izdevuma ISBN 9789934187681. — Bibliogrāfija: 31.-32. lp. — ISBN 978-9934-18769-8 (PDF).
UDK
614.8(043)+351.75(043)
Kopkataloga Id: 001076510
Beinaroviča, Ieva Daniela. Rīcībpolitikas mācīšanās un maiņa pēc ārkārtas situācijām Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, apakšnozare: pārvalde un administrācija / Ieva
Daniela Beinaroviča ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.pol. Iveta Reinholde ; recenzenti: Ph.D. Juris Pupčenoks, Dr.oec. Inga Lapiņa, Ph.D. Diana Šaparniene ; Latvijas
Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. —
1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ; 698,00 KB. — Resursā uzrādīts
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187667. — Bibliogrāfija: 31.-32. lp. — ISBN
978-9934-18-767-4 (PDF).
UDK
614.8(043)+351.75(043)
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637 Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo dzīvnieku
produkti
Kopkataloga Id: 001084768
Jacino, Kristīne. Kur rodas cīsiņi un desas? / 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
978-9934-0-9314-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lasītājs noskaidros, no kādām izejvielām cīsiņus un desas ražo, kas ir pārtikas piedevas un kāpēc tās lieto, kā notiek cīsiņu un desu pildīšana, vārīšana, atdzesēšana un iepakošana, kā šos produktus pareizi uzglabāt, ko iesākt ar tukšo iepakojumu, kā pagatavot cīsiņu
„astoņkājīšus” un kā cīsiņu un desu ražošanas gaitā iesaistās visjaunākās tehnoloģijas. Lasītāju
apgaismos un izklaidēs profesore Jacino, runcis Bernards, brokolis Smukulis un viņu draugi.

UDK

637.523(02.053.2)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 001077231
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. — [Jelgavas novads] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2021.
2021, 25. gads. — 1 tiešsaistes resurss (231 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 3,32 MB. — Autori: Inese Bārtule, Inese Biukšāne, Elita
Benga, Jānis Ābele, Jānis Lasmanis, Miks Veinbergs, Kristaps Gramanis, Didzis
Ustups, Ēriks Aleksejevs, Edmunds Bērziņš, Rūdolfs Tutiņš, Ruta Medne, Jānis
Bajinskis, Santa Purviņa, Diāna Demčuka, Dagnija Blumberga, Mārcis Ziņģis,
Žanna Bertaite, Jānis Baltačs, Žanna Bertaite, Mārcis Ziņģis, Jānis Dumpis, Jānis Aizups, Juris Pavlovičs. — Ietver bibliogrāfiju.
UDK
639.2/.3(474.3)(058)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001085403
Apse, Linda. De Profundis — Mārtiņš Rītiņš / Linda Apse ; redaktore Klinta Mell
upa ; vāka foto un dizains: Sintija Sproģe ; „Ikss un Igreks” dizains. — [Rīga] : Vincents restorānu serviss, [2021]. — 287 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN
978-9934-23-491-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mārtiņš Rītiņš ir Latvijas pavārmākslas lielmeistars — unikāla un spilgta personība ar reti aizraujošu dzīvesstāstu. Mārtiņš ir radījis jaunu diplomātijas veidu — kulinārijas
diplomātiju — un parādījis pasaulei, ka Latvija ir „garšīga”. Viņš mūs ir iedvesmojis apzināties, ka
latviešu kultūras kodu veido ļoti izsmalcināta estētika. Mūsu uzdevums ir to izkopt un pilnveidot.

UDK

640.432(474.3)(092)+641.5(092)

Kopkataloga Id: 001084771
Grēgers, Maikls. How Not To Die. Pavārgrāmata : vairāk nekā 100 recepšu, kas
ārstē un palīdz izvairīties no slimībām / Maikls Grēgers, Džīns Stouns ; no angļu
valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 249 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 230.-235. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 237.-249. lpp. — Oriģinālnosaukums: The How Not To Die Cookbook: 100+ Recipes to Help Prevent and Reverse Disease. — ISBN 978-9934-09587-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vērtīgs, praktisks papildinājums grāmatai „Kā nenomirt no…”. Vairāk nekā
100 recepšu gardām augu valsts izcelsmes maltītēm, uzkodām un dzērieniem. Receptēs iekļauts
Dr. Grēgera „Dienas ducis” — vislabākie produkti, kas pagarina mūža ilgumu. Pavārgrāmata noteikti kļūs par izcilu palīgu visiem, kuriem rūp veselīgs uzturs. Izdevumā iekļautas veselīgu ēdienu receptes, kuru autors ir Robins Robertsons.

UDK

641.564(083.12)
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657 Grāmatvedība
Kopkataloga Id: 001084352
Bojarenko, Jūlija. Praktiskā finanšu grāmatvedība / autore, redaktore Jūlija Bojarenko ; Grāmatvedības un finanšu koledža. — Rīga : ArtBuh Akadēmija, 2022.
I [1.] daļa. — 180 lpp. : tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-9087-0-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lasītājiem tiek piedāvāti praktisku piemēru risinājumi un pārdomātie uzdevumi, kas ir autores 28 gadu pedagoģiskā darba un praktiskās darbības pieredzes apkopojums.
Profesionālā ziņā noderīgs izziņas materiāls, kurā nepieciešamības gadījumā iespējams rast atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļi
uzskaiti līdz pat sīkākām niansēm.

UDK

664

657.15(07)

Pārtikas ražošana un konservēšana

Kopkataloga Id: 001084765
Jacino, Kristīne. Kur rodas rudzu maize? / Kristīne Jacino ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Profesore Jacino). — Grāmatai ir video, kam var piekļūt ar QR kodu. — ISBN 978-99340-9316-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā lasītājs noskaidros, kā maizes ceptuve tiek pie rudzu miltiem, no
kādām izejvielām un kādā veidā top mīkla, kas ir plaucējums un ieraugs, kā tiek veidoti maizes
klaipi, kur un kā tos cep, sagriež un iepako, ko iesākt ar tukšo iepakojumu, kā mājās pagatavot
maizes grauzdiņus un kā maizes ražošanas gaitā noder visjaunākās tehnoloģijas. Lasītāju apgaismos un izklaidēs profesore Jacino, runcis Bernards un maizes ceptuves eksperti. Grāmatā iekļauti
arī dažādi saistoši uzdevumi.

UDK

664.6(02.053.2)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001083466
Atrasts kolekcijā (2021 : Daugavpils, Latvija). Atrasts kolekcijā = Found in the
Collection = Найдено в коллекции / redakcija: Zane Melāne ; tulkojums: Inga
Gedžūne, Farida Zaletilo ; dizains: Pāvels Terentjevs ; fotogrāfijas: Santa Suhanova, Didzis Grodzs ; [ievads]: Māris Čačka, Zane Melāne ; Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2021]. —
1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, portreti ; 25×25 cm. — Teksts: Zane
Melāne, Inga Gedžūne, Tatjana Černova, Farida Zaletilo, Valentīns Petjko, Pēteris
Pigalovs, Igors Kovaļovs, Evelīna Gorbačova. — Teksts paralēli latviešu, angļu un
krievu valodā, tulkots no latviešu valodas; nosaukums uz vāka latviešu valodā,
titullapā paralēli angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-594-21-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums ir stāsts par Marka Rotko mākslas centra mākslas simpoziju un
izstāžu norisi, sadarbību ar mākslas ekspertiem, galeriju īpašniekiem un izstāžu veidotājiem
mākslas projektu plānošanā un īstenošanā, dialogi ar atzītiem māksliniekiem, veidojot personālizstādes Rotko centrā. Tās ir liecības par novērtējumu no mākslinieku puses, dāvinot savus
mākslas darbus, un mākslinieku novērtējums, papildinot centra kolekciju ar mākslas darbu iepirkumiem. Neviens kolekcijā nonākušais mākslas darbs nav nejaušība.

UDK

7.036/.038(083.824)

Kopkataloga Id: 001085122
Gritāne, Agita. Mākslinieka Jēkaba Bīnes (1895-1955) dzīves gājums un daiļrade Latvijas mākslas, sociālo un politisko notikumu kopainā : promocijas darbs
zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai nozarē „Mūzika, vizuālās mākslas un
arhitektūra”, apakšnozare: mākslas zinātne = Life path and creative work of artist
Jēkabs Bīne (1895-1955) in the context of the artistic, social and political events in
Latvia : doctoral thesis / Agita Gritāne ; zinātniskā vadītāja Dr.art. Kristīne Ogle ;
Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 235 lp. :
ilustrācijas, portreti ; 31 cm + pielikums (sējums, 120, 9 lp.). — Bibliogrāfija: 203.224. lp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 225.-235. lp. — Teksts latviešu
valodā, nosaukums titullapā latviešu un angļu valodā.
UDK
7.071.1(474.3)(043.3)
Kopkataloga Id: 001084363
Gritāne, Agita. Mākslinieka Jēkaba Bīnes (1895-1955) dzīves gājums un daiļrade Latvijas mākslas, sociālo un politisko notikumu kopainā : promocijas darba
kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai nozarē „Mūzika, vizuālā
māksla un arhitektūra”, apakšnozare: mākslas zinātne / Agita Gritāne ; zinātniskā
vadītāja Dr.art. Kristīne Ogle ; darba recenzenti: Dr.art. Jānis Kalnačs, Dr.art. Ginta
Gerharde-Upeniece, Dr.art. Natālija Jevsejeva ; Latvijas Mākslas akadēmija = The
Biography and Artistic Oeuvre of Artist Jēkabs Bīne (1895-1955) in the Overall
Context of Artistic, Social and Political Events in Latvia : doctoral thesis summary
to obtain the degree of a doctor of science (Ph.D.) in the field of „Music, visual
art and architecture”, subfield: art history / Agita Gritāne ; scientific supervisor
Dr.art. Kristīne Ogle ; reviewers: Dr.art. Jānis Kalnačs, Dr.art. Ginta Gerharde-Upeniece, Dr.art. Natālija Jevsejeva ; Art Academy of Latvia. — Rīga : Latvijas Mākslas
akadēmija, 2021. — 112 lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-541-77-3 (brošēts).
UDK
7.071.1(474.3)(043.2)
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Kopkataloga Id: 001084368
Jākobsone, Liene. Kritiskais pārmaiņu dizains: kritiskā dizaina loma ilgtspējas
veicināšanā : promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora (Dr.art.) grāda iegūšanai nozarē „Mūzika, vizuālā māksla un arhitektūra” / Liene Jākobsone ; darba
vadītājs Dr.art. Andris Teikmanis ; darba recenzenti: PhD Tonijs Frajs, Dr.art. Matīss Kūlis, Dr.sc.soc. Signe Mežinska ; Latvijas Mākslas akadēmija = Critical Transition Design: the Role of Critical Design in Fostering Sustainability : summary of
doctoral thesis for a PhD degree in „Music, visual arts, and architecture” / Liene
Jākobsone ; academic supervisor Dr.art. Andris Teikmanis ; reviewers: PhD Tony
Fry, Dr.art. Matīss Kūlis, Dr.sc.soc. Signe Mežinska ; Art Academy of Latvia. —
Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2022. — 92 lpp., 88 lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. —
Bibliogrāfija: 84.-89. lpp. un 80.-85. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-541-67-4 (brošēts).
UDK
7.05(043.2)+7.01(043.2)
Kopkataloga Id: 001076518
Jākobsone, Liene. Kritiskais pārmaiņu dizains: kritiskā dizaina loma ilgtspējas
veicināšanā : promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai nozarē „Mūzika, vizuālā māksla un arhitektūra” / Liene Jākobsone ; darba
vadītājs Dr.art. Andris Teikmanis ; darba recenzenti: PhD Tonijs Frajs, Dr.art. Matīss Kūlis, Dr.sc.soc. Signe Mežinska ; Latvijas Mākslas akadēmija = Critical Transition Design: the Role of Critical Design in Fostering Sustainability : summary of
doctoral thesis for a PhD degree in „Music, visual arts, and architecture” / Liene
Jākobsone ; academic supervisor Dr.art. Andris Teikmanis ; reviewers: PhD Tony
Fry, Dr.art. Matīss Kūlis, Dr.sc.soc. Signe Mežinska ; Art Academy of Latvia. —
Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 1,269 KB. — Bibliogrāfija 44.-46. lp. un 90.-93. lp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-541-68-1
(PDF).
UDK
7.01(043)
Kopkataloga Id: 001085119
Jākobsone, Liene. Kritiskais pārmaiņu dizains: kritiskā dizaina loma ilgtspējas
veicināšanā : promocijas darbs zinātņu doktora (PhD) grāda iegūšanai nozarē
„Mūzika, vizuālā māksla un arhitektūra” / Liene Jākobsone ; promocijas darba
vadītājs Dr. Andris Teikmanis ; Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs
nav zināms], 2022. — 303 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 286.-296. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
7.05(043.2)+7.01(043.3)
Kopkataloga Id: 001076521
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (10 : 2022 :
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas X Maģistrantu zinātniskā konference : referātu tēzes / referātu tēžu sastādīšana un redakcija: Silvija Grosa, Laurance Rozentāle ; vāka dizains: Annija Grosa ; Latvijas Mākslas akadēmija. —
Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) ;
607,00 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934541650. —
ISBN 978-9934-541-66-7 (PDF).
UDK
7(474.3)(062)

20

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 8, 16.–30. aprīlis

Kopkataloga Id: 001080498
Latvijas Mākslas akadēmija. Zinātniskā konference (2021 : Rīga, Latvija).
Acta Academiae Artium : conference proceedings of the doctoral study programme Art Academy of Latvia / editors-in-chief: Ojārs Spārītis, Agita Gritāne ; editorial board: Laine Kristberga, Ojārs Spārītis [un vēl 3 redaktori] ; design: Sabīne
Vernere ; Art Academy of Latvia. — Riga : Art Academy of Latvia, 2021.
IV [4], Ideas and Materials: Cultural Hybridity of the Baltic and Other Regions. — 1 tiešsaistes resurss (59 lp., PDF) : ilustrācijas ; 8,43 MB. — Resursā
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934541629. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-541-63-6 (PDF).
UDK
7:316.74(062)
Kopkataloga Id: 001080655
Nākotnes māksla / Nākotnes pilsēta : trešā jaunās mākslas minibiennāle, Rīga
2021 : katalogs = Art Future / Future City : the third New Art Mini Biennale, Riga
2021, 1/12/2021-31/01/2022 : catalogue / kuratore Māra Ādiņa ; teksti: Dr.art. Aija
Freimane, Dr.art. Andris Teikmanis, Linda Sīle (Teikmane) ; foto: Didzis Grodzs,
Andris Teikmanis, Andrejs Ratkevičs ; tulks: Valērija Kaminska ; mākslinieks
Rauls Liepiņš ; Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija,
[2021]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Mākslinieki: Egons Peršēvics, Baiba Ābelīte, Māra Lorberga, Krišjānis Beļavskis un Krists Janstevics. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-64-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Nākotnes māksla / Nākotnes pilsēta” norisinās nebijušā kontekstā, kad
mākslas un pilsētas dzīvi būtiski ietekmējusi pandēmija un aktualizējusies klimata krīze. Sabiedrība ir ne tikai institucionāla vai valstiska struktūra, sabiedrība ir sociāla izvēle — indivīdi dažādu apstākļu rezultātā vienojas dzīvot noteiktā vietā. Nākotnes mākslas un nākotnes pilsētas simbioze ir dzīvs process, kad katrs mākslinieks personiski vēršas pie skatītāja ar savu vēstījumu.

UDK

7.079(474.362.2)(083.82)

Kopkataloga Id: 001080913
Ničs, Hermanis. Orģiju un mistēriju teātris : katalogs = The Orgies Mysteries
Theatre : catalogue / Hermanis Ničs ; sastādītāja, izstādes kuratore Līna Birzaka-Priekule ; redaktore Arta Vārpa ; tulkotājs angļu valodā Jānis Frišvalds ;
teksts: Līna Birzaka-Priekule, Igors Gubenko, Laine Kristberga, Hermanis Ničs,
Vilnis Štrams ; dizains: Eltons Kūns. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2021]. — 23 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 42 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-538-40-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Par savu mūža darbu Ničs atzīst 50. gadu beigās radīto „Orģiju mistēriju teātri”, kas ir intensīva mākslas pieredze, kurā savienojas glezniecība, teātris, mūzika un lirika ar
liturģiski reliģioziem elementiem. Orģiju mistēriju teātra pamatā ir ideja radīt kaut ko vairāk par
teātra iestudējumu, un Ničs uzskata, ka tas ir iespējams tikai brīdī, kad vienlīdzīgi tiek iesaistīts
un pārveidots gan skatītājs, gan aktieris. Savā ziņā tā ir mākslas terapija, šajā teātrī nevar pasīvi
vērot un palikt neitrāls.

UDK

7.071.1(436)(083.824)
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72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001076520
Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) un viņa laiks (2022 : Rīga, Latvija). Starptautiskās zinātniskās konferences „Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) un viņa
laiks” tēzes = Abstracts of the International Scientific Conference „Konstantīns
Pēkšēns (1859-1928) and his Time” / sastādītāja Silvija Grosa ; latviešu valodas
redaktore Māra Ņikitina ; angļu valodas redaktore Iveta Boiko ; dizains: Annija Grosa. — [Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmija, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss
(42 lp., PDF) ; 1,372 KB. — Ziņas par autoriem: 39.-42. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-74-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Rīgas jūgendstila arhitektūras mākslinieciskā kvalitāte un lielais saglabājušos ēku skaits ir sekmējis pilsētas vēsturiskā centra iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma
sarakstā. Par šo stilistisko parādību Latvijā vēsta daudz publikāciju, tomēr to skaitā ir maz pētījumu par tās radītājiem. Arī K. Pēkšēna darbība aplūkota galvenokārt vispārējos arhitektūras
vēstures pārskatos. Šī konference ir veltījums izcilajam Rīgas arhitektam, parādot viņa darbību
plašā kultūrvēsturiskā kontekstā un laikmeta panorāmā.

UDK

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

Kopkataloga Id: 001084369
Lapiņš, Artūrs. Viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē : promocijas darba
kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai nozarē „Mūzika, vizuālā
māksla un arhitektūra”, apakšnozare: mākslas zinātne / Artūrs Lapiņš ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.art. Ojārs Spārītis ; Latvijas Mākslas akadēmija. Mākslas
zinātnes nodaļa = Mediaval Castle Ruins in the Cultural Environment of Latvia :
summary of doctoral thesis / Artūrs Lapiņš ; scientific supervisor Dr.habil.art.
Ojārs Spārītis ; Art Academy of Latvia. Department of Art Science. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2021. — 35 lpp., 37 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Dalīta paginācija. — Bibliogrāfija: 32.-35. lpp. un 34.-[37.] lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-541-75-9 (brošēts).
UDK
728.81(474.3)(043.2)
Kopkataloga Id: 001085113
Lapiņš, Artūrs. Viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē : promocijas darbs zinātņu doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai nozarē „Mūzika, vizuālā māksla un arhitektūra”, apakšnozare: mākslas zinātne = Mediaval Castle Ruins in the Cultural
Environment of Latvia : summary of doctoral thesis / Artūrs Lapiņš ; zinātniskais
vadītājs Dr.habil.art. Ojārs Spārītis ; Latvijas Mākslas akadēmija. Mākslas zinātnes nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 205 lpp., 85 dažādi numurētas lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 1.-19. lpp. (atsevišķi
numurētas lpp.) un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, nosaukums
titullapā latviešu un angļu valodā.
UDK
728.81(474.3)(043.3)
Kopkataloga Id: 001077343
Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна
монографія / редактор В.В. Карпов ; Національний авіаційний університет. — Рига : Baltija Publishing, 2021. — 602 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-063-6 (iesiets).
UDK
72(477)(082)+7.05(477)(082)+69(477)(082)

22

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 8, 16.–30. aprīlis

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 001083576
Ceramic Laboratory (9 : 2021 : Daugavpils, Latvija). Ceramic Laboratory : 9.
Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs = 9th International Ceramic Art
Symposium = 9-й Международный симпозиум керамического искусства :
katalogs / teksts: Aivars Baranovskis ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Didzis
Grodzs, Santa Suhanova. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,
[2021]. — 75 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Mākslinieki: Aivars Baranovskis, Ilona Abdulajeva, Lilija Zeiļa, Nellija Dzalba, Una Gura, Katerina
Geiduka, Kaspars Geiduks u.c. — Ietver ziņas par māksliniekiem. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 9789934-594-03-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās keramikas
centru jau 9. reizi rīko simpoziju „Keramikas laboratorija”. Divu nedēļu garumā dalībnieki no 7
valstīm apvienojas radošā frontē. Smeļoties iedvesmu cietokšņa atmosfērā un veldzējoties Rotko
centra vēsajos mūros, te top pasaules māksla. Starptautiskais simpozijs „Keramikas laboratorija”
tiek rīkots Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta Nr. ENI-LLB-1-021
„Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai” ietvaros.

UDK

738.079(474.346.1)(083.824)

Kopkataloga Id: 001084256
Ceramic Laboratory (9 : 2021 : Daugavpils, Latvija). Daugavpils keramiķi : katalogs = Ceramicists from Daugavpils : catalogue = Даугавпилсские керамис
ты : каталог / teksts: Valentīns Petjko ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Santa
Suhanova. — [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2021]. — 35
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Mākslinieki: Aivars Baranovskis, Ilona Abdulajeva, Lilija Zeiļa, Nellija Dzalba, Una Gura. — Teksts paralēli latviešu,
angļu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-535-79-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Daugavpils cietoksni jau devīto reizi ieņem keramiķi — divu nedēļu garumā
dalībnieki no 7 valstīm apvienojas radošā frontē, veidojot keramikas mākslas darbus un eksperimentējot ar apdedzinājumiem. Smeļoties iedvesmu cietokšņa īpašajā atmosfērā un veldzējoties
Rotko centra vēsajos mūros, te top pasaules māksla.

UDK

738.071.1(474.346.1)(083.82)

Kopkataloga Id: 001083469
Creo, ergo sum (2021 : Rīga, Latvija). Creo ergo sum — radu, tātad esmu : Baltijas laikmetīgā keramika = Creo Ergo Sum — I Create, Therefore I Am : Baltic
Contemporary Ceramic Art : katalogs / kuratori: Aivars Baranovskis, Dace Ļaviņa, Valentīns Petjko, Pille Kaleviste, Aurelija Seilienė ; redaktori: Valentīns Petjko,
Inga Gedžūne ; dizains: Pāvels Terentjevs ; fotogrāfi: Didzis Grodzs, Santa Suhanova [un vēl 9 fotogrāfi]. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,
[2021]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm. — Izstāde 3. Latvijas
keramikas biennāles ietvaros Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā no 2021.
gada 3. augusta līdz 3. oktobrim. — Mākslinieki: Kaspars Geiduks, Valda Podkalne, Dainis Pundurs, Juta Rindina, Ilona Romule, Elīna Titāne (Latvija); Isroildžon
Baroti, Eglė Einikytė-Narkevičienė, Monika Gedrimaitė, Milena Pirštelienė, Egidijus Radvenskas, Agnė Šemberaitė, Rūta Šipalytė (Lietuva); Ingrid Allik, Kadi Hektor, Lauri Kilusk, Laura Põld, Leo Rohlin, Anne Türn (Igaunija). — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā, nosaukums uz vāka angļu valodā, titullapā — latviešu
valodā. — ISBN 978-9934-535-80-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs un Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs rīkoja izstādi ar nosaukumu „CREO ERGO SUM” jeb „Radu, tātad esmu”. Izstādē savus darbus demonstrēja 19 keramiķi no Baltijas valstīm. Viņus vieno gan keramikas materiāls kā izpausmes līdzeklis, gan talants radīt, apliecinot mākslinieka būtību. Baltijas laikmetīgās keramikas
izstāde aicina palūkoties uz radīšanas aktu kā savas esības pamatojumu. Lielākā daļa ekspozīcijā
redzamo darbu tapuši pandēmijas izraisītās sociālās izolācijas laikā.

UDK

738(474)(083.824)
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Kopkataloga Id: 001085110
Čaupova, Ruta. Jānis Aivars Karlovs : nepakļaušanās un uzbūves spēks tēlniecībā / Ruta Čaupova ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā:
Filips Birzulis ; dizains: Brālis Y. — Rīga : Neputns, [2022]. — 125, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 124.-[126.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-37-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : R. Čaupovas monogrāfija par Jāni Karlovu sniedz ieskatu mākslinieka dzīvē — bērnība pavadīta kopā ar māti, brāļiem un māsu izsūtījumā Sibīrijā. Grāmata stāsta par
mācību laiku Lietišķās mākslas skolā un Mākslas akadēmijā, par sastaptajiem pedagogiem un
situācijām, par turpmāko radošo darbību un sasniegumiem. Izdevumā apkopota maksimāli plaša
informācija par J. Karlova darbiem, kas rodami gan Latvijā, gan aiz tās robežām, piedaloties simpozijos un veicot pasūtījumus daudzās vietās ārvalstīs, kur viņa darbs īpaši novērtēts.

UDK

73.071.1(474.3)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001083594
Kupčs, Jānis. Cietsirdīgās romances : izstādes katalogs = Cruel Romances : exhibition catalogue / Jānis Kupčs ; kurators: Māris Čačka ; teksts: Ieva Rupenheite ; tulkojums: Inga Gedžūne ; dizains: Pāvels Terentjevs ; foto: Santa Suhanova ;
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrs, [2021]. — 51 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Ziņas par
autoru: [48.-51.] lpp. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2021.
gada 29. oktobra līdz 2022. gada 16. janvārim. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-594-29-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jāņa Kupča personālizstādē eksponēti darbi no trim atsevišķiem glezniecības projektiem — „Kuģu vēderi”, „Zudušos ciemus meklējot” un „Cietsirdīgās romances”, kuriem
piemīt kopīgā vērojošā intonācija un mākslinieciskais tēlošanas veids. Apjomīgie „Kuģu vēderu”
fragmenti, līdzīgi kā cikls „Zudušos ciemus meklējot, tapa, dokumentējot dabā un vēlāk pārradot
fotoiespaidus glezniecībā. Savukārt, „Cietsirdīgās romances” ir 2021. gada karstās vasaras Latgales iespaidu koncentrāts.

UDK

75.071.1(474.3)(083.824)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001084373
Hermane, Agnese. Līderības izpausmes dziesmu un deju svētku māksliniecisko
kolektīvu vadībā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā, kultūras teorijas apakšnozarē / Agnese Hermane ; darba vadītāja Dr.sc.soc. Anda Laķe ; oficiālie recenzenti:
Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.phil. Velga Vēvere, Dr.art. Valdis Muktupāvels ; Latvijas
Kultūras akadēmija = Manifestations of Leadership in the Management of Artistic
Collectives of the Song and Dance Celebration : summary of doctoral thesis for
obtaining a doctoral degree in music, visual arts and architecture, in the subbranch of the theory of culture / Agnese Hermane ; scientific advisor Dr.sc.soc.
Anda Laķe ; official reviewers: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.phil. Velga Vēvere, Dr.art.
Valdis Muktupāvels ; Latvian Academy of Culture. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2022. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-76. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
UDK
78:316.46(474.3)(043.2)+78.091.4(474.3)(043.2)
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Kopkataloga Id: 001077301
Modern Ukrainian Musicology: from Musical Artifacts to Humanistic Universals :
collective monograph / editorial board: O.I. Samoilenko [un vēl 5 redaktori] ;
Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation. — Riga : Baltija Publishing, 2021. — iv, 515 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Virstitulā arī: Odessa National
A.V. Nezhdanova Academy of Music, Non-Governmental Organisation „Community „Musicology of Ukraine in the World Culture”. — Bibliogrāfija rakstu beigās
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā ukraiņu un arī angļu valodā. — ISBN
978-9934-26-072-8 (iesiets).
UDK
78(477)(082)
Kopkataloga Id: 001084778
Mūzikas akadēmijas raksti / sastādītāja (zinātniskā redaktore) un priekšvārda autore Lolita Fūrmane ; redaktore un kopsavilkumu tulkotāja Lauma Mellēna-Bartkeviča ; angļu valodas redaktore Ieva Mežulis ; māksliniece Kristīna Bondare ; redakcijas kolēģija: Lauma Mellēna-Bartkeviča (galvenā redaktore), Anda
Beitāne, Valdis Bernhofs [un vēl 8 redaktori] ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2021.
XIX [19], Mūzika Latvijā 17.-19. gadsimtā: radošie procesi kultūras kontekstos. — 202 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ;
24 cm. — „ISSN 2243-5719”—Iespiedziņās. — Redakcijas kolēģija arī: Mārtiņš
Boiko, Lolita Fūrmane, Baiba Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Jānis Torgāns u.c. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Krājumā iekļautie raksti aplūko mūzikas norises Latvijas teritorijā 18. un 19.
gadsimtā, precīzāk — līdz neatkarīgas valsts nodibināšanai. Uzmanības degpunktā ir gan mūzikas dzīves panorāma ar tās ietvaros atsevišķi izceltiem radošajiem procesiem un faktiem, gan to
uztvere un atspoguļojums kritikā. Vairāki autori savos pētījumos pirmoreiz skāruši vairākas muzikoloģijas tēmas. Aktualizētie jautājumi tikai ievada diskusiju konkrētajā pētnieciskajā laukā un
prasa padziļinātu izvērsumu nākotnē, veidojot daudzslāņaināku skatījumu uz Latvijas mūzikas
vēsturisko kopainu.

UDK

78(082)

Kopkataloga Id: 001087010
Mūzikas akadēmijas raksti / sastādītāja (zinātniskā redaktore) un priekšvārda autore Lolita Fūrmane ; redaktore un kopsavilkumu tulkotāja Lauma Mellēna-Bartkeviča ; angļu valodas redaktore Ieva Mežulis ; māksliniece Kristīna Bondare ; redakcijas kolēģija: Lauma Mellēna-Bartkeviča (galvenā redaktore), Anda
Beitāne, Valdis Bernhofs [un vēl 8 redaktori] ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2021.
XIX [19], Mūzika Latvijā 17.-19. gadsimtā: radošie procesi kultūras kontekstos. — 1 tiešsaistes resurss (209 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ; 4,48 MB. — Redakcijas kolēģija arī: Mārtiņš Boiko,
Lolita Fūrmane, Baiba Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Jānis Torgāns u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi
angļu valodā.
UDK
78(082)
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Kopkataloga Id: 001076516
Sarunas ar diriģentiem: balss ergonomika : projekta interviju materiāli / intervētājas: Ilze Valce un Anete Krūza ; literārā redaktore Diāna Laiveniece ; māksliniece Marta Kļaviņa ; priekšvārds: Ilze Valce ; Liepājas Universitāte. — Liepāja :
LiePA, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) ; 1,485 KB. — Intervijas ar Andri
Kontautu, Āriju Šķepastu, Intu Teterovski, Andi Grozu, Edgaru Vītolu un Aigaru
Meri. — ISBN 978-9934-608-22-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Kordiriģentu balss veselība un balss lietošanas apstākļi līdz šim Latvijā nav
pētīti. Tāpēc Liepājas Universitāte veica pētījumu „Kordiriģentu vokālās slodzes noteikšana balss
ergonomikas kontekstā” (projekts Nr. lzp-2020/2-0250). Pētījuma plāns citu uzdevumu starpā
ietvēra arī daļēji strukturētas intervijas ar Latvijas kordiriģentiem. Interviju mērķis: izpētīt kordiriģentu unikālo pieredzi profesionālajā darbā ar kori, lai aktualizētu un padziļinātu izpratni par
balss ergonomiku.

UDK

784.9+78.071.2(474.3)(047.53)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001084371
Lūriņa, Rita. Žests latviešu dramatiskajā teātrī un aktiera izglītībā (19. gadsimta beigas — 20. gadsimta 30. gadi) : promocijas darba kopsavilkums doktora
zinātniskā grāda iegūšanai mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā, kultūras
teorijas apakšnozarē / Rita Lūriņa ; zinātniskais vadītājs Dr.philol. Raimonds
Briedis ; recenzenti: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Maija Burima,
Dr.art. Inga Pērkone-Redoviča ; Latvijas Kultūras akadēmija = Gesture in Latvian
Dramatic Theatre and Actor’s Education (Late 19th Century — 30-ies of the 20th
Century) : summary of the doctoral thesis submitted for degree of doctor of arts
in music, visual arts and architecture / Rita Lūriņa ; Latvian Academy of Culture. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2021. — 61 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
61. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 9789934-8959-2-0 (brošēts).
UDK
792.028.3(474.3)(043.2)

793.3 Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 001084374
Vidzemniece, Valda. Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē : promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda iegūšanai zinātņu nozarē „Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra”, kultūras teorijas apakšnozarē = Modern
Dance in Latvia in the First Part of the 20th Century : summary of the doctoral
thesis submitted for the doctoral degree of the field of music, visual arts and architecture, subfield of theory of culture / Valda Vidzemniece ; zinātniskais vadītājs
Dr.philol. Raimonds Briedis ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.philol. Elīna Vasiļjeva, Dr.art. Baiba Jaunslaviete ; Latvijas Kultūras akadēmija. — Rīga : Latvijas
Kultūras akadēmija, 2021. — 89 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 87.-89. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18636-3 (brošēts).
UDK
793.322(474.3)(091)(043.2)
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001085487
Krauksts, Viesturs. Treniņu procesa periodizācija : (kompleksā koncepcija) /
Viesturs Krauksts ; recenzenti: PhD Juris Grants, PhD Vladimirs Zaglada ; Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,
2022. — 273 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 237.-273. lpp. —
ISBN 978-9934-520-49-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Treniņu procesa periodizācija praktiski nozīmē treniņu darba plānošanu.
Katram sevi cienošam un sava darba rezultātus uzlabot gribošam trenerim nepieciešams izstrādāt treniņu plānu. Sporta akadēmijā izdotā V. Krauksta grāmata „Treniņu procesa periodizācija”
stāsta par sporta treniņu plānošanas teoriju, sporta veidiem, fizioloģiju, fizisko sagatavotību un
uzturu, treniņu sistēmu un periodizāciju. Stāstījums strukturēts 18 nodaļās.

UDK

796.015.26
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001084138
Pātaga, Daiga. Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā pamatskolai /
Daiga Pātaga, Ingrīda Segliņa ; Guntas Plotkas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 79, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-09929-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata sniedz izpratni par līdzīgo un atšķirīgo laboratorijas darbu izstrādē
dabaszinātņu un humanitārajā jomā, attīsta prasmi izmantot mācību informāciju un resursus
temata izpratnei un pilnveido prasmi veikt pašvērtējumu un diskutēt par to.

UDK

82(076.5)+811.174(076.5)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001085226
Linde, Māris. Sanskrits un mūsu Dieva valoda / Māris Linde. — [Cēsis] : Sava
grāmata, 2022.
VII [7. grāmata]. — 298 lpp. : diagrammas, kartes ; 22 cm. — (Bibliotheca Lindana ; LII [52]). — Teksts latviešu valodā un sanskritā. — ISBN 978-9934-60464-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mēs esam spēruši sešus soļus sanskrita un baltu valodu sakritību un līdzību
pētīšanā — esam apskatījuši ap 50 000 sanskrita vārdus un atlasījuši tos, kuri šķiet līdzīgi vai
sakrītoši ar baltu un citām valodām. Tālākais joprojām ir mūsu pašu rokās. Šodien, kad jaunās
iespējas ar milzu spēku apdraud mūsu vēsturi, valodu un pastāvēšanu, mums ir jābūt pietiekoši
darbīgiem, lai nenolaistu rokas, bet meklētu patiesību — vienīgo iespēju, kas mūs var vest pretī
uzvarai. Strādāsim!

UDK

811.211’374.8-022.218=174

Kopkataloga Id: 001077403
Trends of Philological Education Development in the Context of European Integration : collective monograph / authors: Viktoriia Badenkova [un vēl 26 autori]. — Riga : Baltija Publishing, 2021. — iv, 279 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-26-069-8 (iesiets).
UDK
81’24(082)+821.161.2.09(082)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001084109
Golubova, Vita. Latviešu valoda : 3. klase : mācību grāmata / Vita Golubova, Iveta
Ikale, Anita Lanka ; māksliniece Alise Landsberga ; redaktore Indra Putre ; Edgara Švanka dizains ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022].
2. — 199 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 3. klase). — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā”—
Titullapā. — ISBN 978-9934-0-9766-9 (iesiets).
UDK
811.174(075.2)
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Kopkataloga Id: 001078243
Latvijas ezeri Civillikuma pielikumos : ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca / sastādītāja Otīlija Kovaļevska ; redaktore Ineta Rušmane ; informāciju vārdnīcai sagatavoja un šķirkļus papildināja: Zane Cekula, Dace Kavace, Aija Kresse, Maruta
Pētersone, Ineta Rušmane, Vita Strautniece, Māra Šterna ; LĢIA Kartogrāfijas departaments. Toponīmikas laboratorija. — Rīga : Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (103 lp., PDF) : ilustrācija, tabulas ;
4,75 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 75.-102. lp.
A n o t ā c i j a : Vārdnīcā ietverti Civillikuma pielikumos minētie 417 ezeru un mākslīgo
ūdenskrātuvju nosaukumi. Šķirkļi veidoti, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Vietvārdu datubāzes informāciju, kā arī datus no LĢIA topogrāfiskajām kartēm. Vārdnīcā
galvenā uzmanība pievērsta ezeru nosaukumiem. Vārdnīcas mērķis ir ne tikai informēt par to
izmaiņām, bet, sniedzot plašāku ieskatu ezeru nosaukumu lietojumā dažādos vēstures posmos,
parādīt nosaukumu labojumu pamatotību.

UDK

82.09

811.174’374.2’373.21

Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kopkataloga Id: 001085636
Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural Studies : scientific papers / galvenā redaktore Dr.theol. Anita Štašulāne ; redakcijas kolēģija: Maija Burima, Ēvalds Daugulis, Viktors Ivbulis [un vēl 17 redaktori] ; literārie redaktori:
Jana Butāne-Zarjuta (latviešu valoda), Sandra Meškova (angļu valoda), Anatolijs
Kuzņecovs (krievu valoda) ; māksliniece Andra Liepiņa ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds „Saule”, 2021.
XIII [13], „Savējais”, „svešais”, „citādais” literatūrā un kultūrā = „Own”, „Strange”, „Other” in literature and culture. — 231 lpp. ; 24 cm. — „ISSN 1691-6026”—
Titullapas otrā pusē. — Redaktori arī: Kristīne Ogle, Anna Stankeviča, Andris
Vecumnieks u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, krievu un
angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-934-9 (brošēts).
UDK
82.09(082)+821.174.09(082)+821.161.1.09(082)+398.8(=174)(082)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001085737
Bakena, Elizabete. Otrā sieva : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas
tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2022]. —
430 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Second Wife. — ISBN 978-9934-25051-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mintija, reiz mīļākā precētam vīrietim, nu ir kļuvusi par viņa sievu. Tomēr
sapņa piepildījums ir izrādījies rūgtāks, nekā gaidīts: laulības dzīves rutīna, vīra naidīgi noskaņotā ģimene un mūžīgais otrās sievas statuss Mintijai liek justies kā sliktākajai sevis versijai.
Turklāt pirmā sieva nekur nav pazudusi. Vai tā ir cena par ļaušanos aizliegtām attiecībām? Un
ko tagad iesākt?

UDK

821.111-31
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Kopkataloga Id: 001085240
Lyons, Noel. Voices on the Bridge = Balsis uz tilta = Glórtha ar an nDroichead /
Noel Lyons, Skarleta Feierabends ; ilustrācijas: Skarleta Feierabends, Ainārs Feierabends, Samanta Krūma ; pēcvārds: Dr.hist. Gints Apals. — Cēsis : Sava grāmata,
2022. — 80, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Teksts angļu, latviešu un īru valodā. — ISBN 978-9934-604-65-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Gan latviešu, gan citām diasporām ārzemēs Tilts ir būtisks simbols, kas vieno
mājas ar mītnes zemi. Tilts ir vienojošais elements, kas garīgi saista cilvēkus savā starpā. Pilnais
emociju spektrs — daudzveidīgās balsis uz tilta — veido mūsu attiecības, pārdzīvojumus un nākotni. Šajā krājumā, kurš ir trīs valodās, izgaismotas īru un latviešu kultūras vērtības. Ar dzejas
palīdzību tiek mēģināts nojaukt sabiedrības stereotipu būvētās robežas. Visā pasaulē cilvēki jūt
un pārdzīvo līdzīgi — smejas, raud, zaudē un iegūst, un pats galvenais — mīl.

UDK

821.111-1(417)(082)+821.152.1-1(082)+821.174-1(082)

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001084758
Vaita, Kārena. Viesi no pagātnes : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas
tulkojusi, rediģējusi Gunita Mežule. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 475 lpp. ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Guests on South Battery. — ISBN 978-993425-049-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Melānijas dzīve pāris gadu laikā ir strauji mainījusies: viņa ir apprecējusies,
kļuvusi par māti dvīņiem un negaidīti mantojusi vecu māju no kāda vientuļa kunga. Atgriezusies
mākleres darbā pēc dekrēta atvaļinājuma, Melānija sastop jaunu klienti. Arī Džeina ir mantojusi
māju, tikai viņai nav ne mazākās nojausmas, kā tas varējis notikt, jo bārene Džeina nekad mūžā
nav neko dzirdējusi par nelaiķi Batonu Pinkniju, kura novēlējusi viņai savu savrupnamu. Centieni
atšķetināt šo mīklu aizved pie pagātnes noslēpumiem, kuriem ir laiks nākt gaismā.

UDK

821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001085463
Larka, Sāra. Vinteru mājas noslēpums : romāns / Sāra Larka ; no vācu valodas
tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 461, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Das Geheimnis des Winterhauses. — ISBN 978-9934-0-9792-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vīne. Mūsdienas. Kad gaismā nāk ilgi glabāts noslēpums, sabrūk Elinoras
ierastā pasaule. Kā noskaidrojas, Elinoru un viņas māti ar pārējo ģimeni nemaz nesaista asinsradniecība. Lai atrastu savas īstās ģimenes saknes, Elinora dodas uz Dalmāciju un Jaunzēlandi un
uzzina trīs dzīvesstāstus, kas ir nesaraujami saistīti… Ceļojums izjauc Elinoras dzīves iepriekšējo
kārtību un ir apdraudēta arī viņas laulība. Vai viņai tomēr izdosies atgūt drošību un laimi?

UDK

821.112.2-31

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001083741
Jēgerfelde, Jennija. Stendapa karaliene / Jennija Jēgerfelde ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Signe Viška. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (EPUB) ; 5,17 MB. — Oriģinālnosaukums:
Comedy Queen. — ISBN 978-9934-29-001-5 (EPUB).
A n o t ā c i j a : Sašai ir divpadsmit gadu. Kā magnija atomskaitlis. Viņas mamma mēdza
teikt, ka dažiem cilvēkiem humors ir kaulos, viscaur skeletā! Sašai ir aizdomas, ka viņas kaulos
humora nav, bet viņai ir plāns kļūt par Stendapa karalieni. Tā ir viņas misija! Moderna, asprātīga
un reizē emocionāli dziļa grāmata, kas precīzi attēlo pusaudža domas un pārdzīvojumus. Tā būtu
jāizlasa ikvienam bērnam un vecākam.

UDK

821.113.6-93-31
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Kopkataloga Id: 001085461
Nats o Dāgs, Niklass. 1794 : kriminālromāns / Niklass Nats o Dāgs ; no zviedru
valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 479, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: 1794. — ISBN 978-9934-0-9971-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir sācies jauns gads, un barona Reiterholma aizbildņa režīms Stokholmai ir
laupījis krāsas un dzīvību. Ikviens, kurš neieņem gana augstu stāvokli sabiedrībā, ir spiests ģērbties pelēcīgi. Ļaudis šo gadu drīz vien iesauks par Dzelzs laikmetu. Dānvīkenas hospitālī kāds jauns, dižciltīgs puisis mokās sirdsapziņas pārmetumos par briesmīgo noziegumu, kurā tiek vainots.
Kādā nomnieka saimniecībā valsts vidienē māte skumst par meitu, kura mirusi savā kāzu naktī.
Kad visi citi ir atteikušies izmeklēt šo nāves gadījumu, māte vēršas pie kārtībnieka Kardella, kurš
jau labu laiku nezina, no kā pārtikt, lai sagaidītu nākamo dienu.

UDK

821.113.6-312.4

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001085472
Sagāna, Fransuāza. Esiet sveicinātas, skumjas! / Fransuāza Sagāna ; no franču
valodas tulkojusi Inta Geile Sīpolniece ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. — 126, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Bonjour tristesse. — ISBN 978-9934-0-9927-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Francijas Rivjērā mīt bagāti un skaisti cilvēki. Un nav citu vēl skaistāku par
septiņpadsmitgadīgo Sesilu un viņas tēvu Reimonu — šarmanti, apburoši, dekadentiski. Viņi bezrūpīgi nododas brīvai mīlestībai un dzīves baudām, līdz kādā brīdī Reimons nolemj precēties, bet
Sesila iejaucas tēva mīlas plānos, izraisot neparedzēti traģiskas sekas.

UDK

821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001083679
Savvins, Dmitrijs. Rīts brīvajā Latvijā : antiutopija : romāns / Dmitrijs Savvins ; tulkojums latviešu valodā: Sallija Benfelde ; mākslinieks Emīls Garjānis ;
literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 7,79 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934159688. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Утро в
свободной Латвии. — ISBN 978-9934-15-969-5 (ePUB).
A n o t ā c i j a : D. Savvins uzrakstījis romānu par tādu Latviju, kas 90. gados neizvēlas neatkarību un top par īstu padomju valsts mantinieci. Arī 21. gadsimtā te pastāv deficīts, ražo zemas
kvalitātes automašīnas „Lielupe”, valda Aivars Lembasts, ir dziļa korupcija, ienesīgākie arodi ir
prostitūcija un kontrabanda, kas galvenajiem varoņiem reiz sagādā ļoti lielas nepatikšanas, jo no
demokrātijas „brīvā Latvijā” var saņemt bargu sodu arī par neatbilstoši patiesu atmiņu ievešanu.

UDK

821.161.1-31

Kopkataloga Id: 001084337
Лытченко, Александр. Мечты реальны / Александр Лытченко. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2022. — 58 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-30-022-6 (brošēts).
UDK
821.161.1-34(474.3)
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001084438
Barone, Esperansa. Sarkanais zelts : romāns / Esperansa Barone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 191, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2022/4 (274)). — ISBN 978-9934-29-034-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Cik maz mēs īstenībā zinām par savu tuvinieku dzīvi, par to daļu, kur mūsu
nav klāt, kas neattiecas tieši uz mums! Ko tu darītu, ja kāds no taviem vistuvākajiem cilvēkiem
pēkšņi pazustu? Kam tu zvanītu? Kur meklētu? Vai tu būtu gatavs kāpt lidmašīnā un triekties uz
otru pasaules malu, lai meklētu adatu siena kaudzē? Pat tad, ja tev pašam būtu tik slikti, ka tu fiziski to gandrīz nespētu? Uz šiem jautājumiem nākas atbildēt Agnesei, kad pēc dažu nedēļu darba
starptautiskā uzņēmumā Venēcijā bez pēdām pazūd viņas meita…

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001084332
Bērziņa, Ingrīda. Omītes pasaciņas / Ingrīda Bērziņa ; ilustrācijas: Elīna Salaka ;
redaktore Agnese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-30-019-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : 21 pasaciņa un daudz krāsainu ilustrāciju iepriecinās mazos lasītājus. Bitīšu
pasaciņa, Zābaciņu pasaciņa, Gardumu pasaciņa, Nošu pasaciņa un daudzas citas. Grāmatā samērā lieli burti, tādēļ grāmatiņa būs piemērota arī mazajiem lasītājiem, kuri nesen iemācījušies lasīt.

UDK

821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001084443
Bukšs, Aldis. Brāļi : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Aldis Bukšs ; vāka dizains: Jānis Esītis ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 324 lpp. ; 31 cm.

A n o t ā c i j a : Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā latvieti Edgaru ievelk
notikumu ķēdē, kuri noved viņu Helsinku cietumā. Pa šo laiku Igaunijā bez vēsts pazūd Edgara
jaunākais brālis. Aizsākas Edgara pēddziņa gaitas: no Igaunijas uz Ziemeļlatgali, Latvijas—Krievijas pierobežas joslu un Londonu, pamazām izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001084334
Cabe, Dace. Burtiņi krāsu un ciparu zemē : izzinoša dzejoļu grāmata mazākajiem / Dace Cabe ; ilustrācijas: Marika Beļēviča. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas,
[2022]. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, notis ; 21×29 cm. — Ziņas par ilustratori: [2.] lpp. — ISBN 978-9934-30-014-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Burtiņi un cipariņi aicināt aicina mazo lasītāju aizraujošā ceļojumā! Asprātīgie dzejolīši atklāj burtiņu piedzīvojumus. Grāmatā teksts ar lieliem rakstītajiem burtiem, ko būs
viegli lasīt tiem, kuri vēl mācās šo prasmi. Grāmatā ļoti skaistas, košas ilustrācijas.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001083726
Drage, Gvido. Karma-sūtra : stāsti / Gvido Drage ; mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes
resurss (ePUB) ; 3,72 MB. — ISBN 978-9934-15-986-2 (ePUB).

A n o t ā c i j a : Gvido Drage, sēņu vecis ar motorzāģi, sāka rakstīt pēc un pirms 40. Vispirms
sapinās ar dzeju, tad iekrita lielās mīlas — haiku — skavās, līdz sīks sānsolītis ar prozu izrādījās autora „karma fatale”. Viņa teksti veidoti tādā vīrišķās rakstības formā, kurā autors nebaidās
atklāt savu prozas cilvēku ievainojamību, sastopoties ar dzīvi un mīlestību, nebaidās apspēlēt
vispārpieņemto tikai viņam piemītošā, šarmantā veidā, kā arī nebaidās būt tāds, kāds viņš ir:
valodā, izteiksmē, eksistenciālajā pozīcijā. Un visam pāri viegls humors.

UDK

821.174-34
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Kopkataloga Id: 001084570
Epnere, Alda Darbiņa. Klejojumu gadi : pieci stāsti par Sāras Rū ciltskoku =
Годы странствий : пять рассказов о родовом древе Сары Ру / Alda Darbiņa Epnere ; krievu valodā tulkojis Georgs Stražnovs ; vāka dizains: Kaspars Ķekurs. — Rīga : Laika grāmata : Vesta-LK, [2022]. — 223 lpp. ; 21 cm. — Teksts
paralēli latviešu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934511-90-5 (brošēts) ; ISBN 9786098050653 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti stāsti, kuru tēli, tēmas, noskaņas veido vienotu veselumu.
Galvenā varone Sāra Rū, kuras ciltskoks ir daudz plašāks par asinsradinieku kopu un kurā ir vieta ne tikai cilvēkiem, kādā stāstā tiek nodēvēta par hipijmeiteni. Nav svarīgs viņas vecums, nav
būtiskas pagātnes un mūsdienu proporcijas viņas vēstījumā, galvenais ir hipiju gars — mīlestība
pret visu dzīvo, dzejiska dzīves uztvere, spēja saskatīt un radīt skaisto ikdienā.

UDK

821.174-31=030.174=161.1

Kopkataloga Id: 001084539
Galiņš, Ivars. Lats un Blats : laikmetīga poēma / Ivars Galiņš, teksts ; Māris Platais, ilustrācijas ; grafiskā apdare: Aldis Aleks. — Rīga : Laika grāmata, 2022. —
46 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Grāmata izdota ar Latviskā Mantojuma fonda Bostonā atbalstu. — ISBN 978-9934-511-93-6 (brošēts).
UDK
821.174-17
Kopkataloga Id: 001085200
Geikina, Rasma. Tas bija toreiz : kādas meitenes atmiņu stāsts / Rasma Geikina. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 445 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-604-66-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Tagad, kad Ogres kapukalniņā izdziest pelēkā vakara krēsla, liekas, ka kāds
tomēr nolūkojas no zvaigžņotās tāles un atnāk sapnī, lai parunātos. Bet izkaltušajā, kādreiz svešu
zābaku mītajā zemē uzdiedzēti jauni asni, kas ir mūžībā aizgājušo dzīves pēdējo gadu darba un
lielo cerību piepildījums. Laikmeta vēji mūsu spēku un gara stiprumu Baltijas jūras krastā pārbauda arī šodien. Būsim tam gatavi.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001083707
Grīnberga, Mērija. Mērijas Grīnbergas atmiņas un dienasgrāmatas : mana pasaku zeme / Agitas Ančupānes priekšvārds, komentāri, sastādījums un anotācijas ;
māksliniece Aija Andžāne ; Tatjanas Pāveles tulkojums no vācu valodas un komentāri ; Bernarda Kudiņa tulkojums no vācu valodas ; literārā redaktore Renāte
Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (626 lp., PDF) :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 33,60 MB. — Uz vāka: Janis Rozentāls. Mērijas
Grīnbergas portrets. 1902. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu. — Bibliogrāfija: 622. lp. un zemsvītras piezīmes. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta tulkota no vācu valodas. — ISBN 978-9934-15-979-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Atmiņas un dienasgrāmatas atklāj autores interesanto personību un ļauj ceļot laikā, jo tiek aptverts posms no 19. gs. beigām līdz 1965. gadam un iepazīta latviešu inteliģences vide. Kāpēc tas ir interesanti? Grāmatā iespēju robežās saglabāts autores izteiksmes veids, arī
Mērijas Grīnbergas rakstīšanas maniere papildināt tekstu ar kādu vārdu vai teikumu krievu vai
vācu valodā. Ir arī vairāk nekā 50 unikālas fotogrāfijas no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
krājumiem.

UDK

821.174-94
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Kopkataloga Id: 001083730
Hofmane, Evita. Durvis : stāsti / Evita Hofmane ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes
resurss (ePUB) ; 6,43 MB. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu. — ISBN 978-9934-15-989-3 (ePUB).
A n o t ā c i j a : E. Hofmane teic, ka grāmata lasītājam ir durvis uz viņu pašu. Stāsti nākuši dabiski, un autore atzīst, ka rakstot esot arī raudājusi, jo daudzus no stāstiem rakstniece uztver ļoti
personīgi. Stāstu krājums ļauj ielūkoties deviņās nesaistītu varoņu dzīves epizodēs, pārsteidzot
ar dažādību, laika un vietas mainību, kā arī personāžu daudzveidību.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001083756
Judina, Dace. Nemodiniet mirušos : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ;
atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss
(ePUB) ; 1,29 MB. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; četrpadsmitā grāmata). — ISBN 978-9934-15-912-1 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Agrā svētdienas rītā Egons Dambergs saņem zvanu — policijas ģenerāļa Bozes pagalmā atrasts līķis, bet viņa virtuve izdemolēta. Tajā pašā dienā, atgriežoties mājās no Austrijas, Vīnes lidostā bez pēdām pazūd Annas Elizabetes vecmāmiņa, baronese Anna Roze Berga.
Taču, ja šie notikumi paliek zināmi tikai šaurām aprindām, tad ziņa par to, ka pazīstama uzņēmēja mājās noslepkavots atrasts viņa dubultnieks, līdz ar rakstu dzeltenajā presē izplatās pa visu
valsti. Anna Elizabete atkal iesaistās izmeklēšanā.

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001083691
Judina, Dace. Pārcēlājs : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ;
autoru redakcijā. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) :
ilustrācijas, portreti ; 6,01 MB. — (Laika stāsti ; piektā grāmata). — ISBN 9789934-15-975-6 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Laiks no tevis neko negrib. Grib cilvēki. Zemgale — bezgalīgi lauki, upe, pārceltuve, vecsaimniecības un sena kapsēta, kuru pieskata tikpat sena dzimta — pārcēlāji, kuru
ziņā ir savienot abus Laika upes krastus. Kurš varēja iedomāties, ka Dziļciema vecākās iedzīvotājas Vescīļu Marijas bēres un no Rīgas atbraukušās testamenta izpildītājas Vitas Ābeles kritiens
no pārceltuves plosta tieši Dziļupes Melnajā akacī aizsāks biedējošu notikumu virkni? Marijas
izcelsme slēpj smagu dzimtas pāridarījumu, viņas sūrais mūžs bijis nožēlas pilns par savulaik pamestajiem deviņiem bērniem. Juristei Vitai Ābelei tie jāatrod un jāsapulcina zem Vec-Sīļu jumta.
Taču kāds ļoti nevēlas, lai tas notiek…

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001084433
Judina, Dace. Tukšais nams : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; palielinātās drukas
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. —
213 lpp. ; 31 cm. — Turpinājums romāniem „Ēnas spogulī” un „Dēls”.

A n o t ā c i j a : Grāmata ir noslēgums Daces Judinas „Ēnu spoguļa” triloģijai. Pagājuši divi
gadi, kopš psiholoģe un laulību terapeite Dagnija šķīrusies no vīra. Gads — kopš brīža, kad Jūrciemā risinājās asa sižeta filmas cienīgi notikumi, kuru rezultātā vietējā vārdava Magda nonāca psihiatriskajā dziednīcā. Dagnijai „Spārnos” iedibinājusies harmoniska dzīve kopā ar mīļoto — bijušo jūrasbraucēju Gintu, kurš nu pārkvalificējies par Zintnieku muzeja klientu menedžeri. Tomēr
tagad melnā svītra piemeklējusi Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnei kopā ar Dagniju joprojām
pāri klājas pagātnes melnās ēnas.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001083740
Judina, Dace. Uz dzīvību un nāvi : detektīvromāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 6,26 MB. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; piecpadsmitā
grāmata). — ISBN 978-9934-15-999-2 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Deviņu mūzu fonda direktoram, pret kuru sākta finanšu pārbaude, tiek nolaupīts dēls, dēla sieva un divi darbinieki. Prasība — atkāpties no amata, citādi kāds dabūs cementa zābaciņus, bet kāds cits būs ilgi jāvāc kopā. Tikmēr biezo dārzos parādās savādas skulptūras, kuras ļoti atgādina reālus cilvēkus. Starptautiskas kompānijas biznesa centra svinīgajā
atvēršanā tehniskajam direktoram no autoceltņa nāvējoši uzkrīt pustonnīga torte, bet pēc pāris
dienām mirušā šefa auto nāvējoši notriec firmas mārketinga vadītāju. Mežāju ūdenstorņa rezervuārā tiek atrasts torņa sarga līķis. Pagastā klīst baumas par Melno Vīru — Bergu dzimtas rēgu,
kas parādās, kad kādam jāmirst.

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001084412
Kovaļova, Lelde. Šoseja : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; palielinātās drukas
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. —
181 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Laura kopā ar vīru Agri dzīvo privātmājā nomaļā lauku apvidū. Laurai ir mīlošs vīrs, gādīgi vecāki un veiksmīga māsa, draudzīgs suns un sapnis par pirmdzimto, taču kādu
vakaru viņas dzīve pārvēršas. Agris dodas pastaigā ar suni, bet mājās neatgriežas. Kad sieviete
sāk pazudušā vīra meklējumus, viņai nākas saskarties ar apkārtējo nesapratni, vēl vairāk — apgalvojumu, ka nekāda Agra nav, viņa dzīvo viena. Laurai izdodas atrast pierādījumus Agra eksistencei, bet vēl jāsaprot, kas īsti noticis…

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001083745
Krekle, Maija. Dzīvības vainags : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 3,97 MB. —
(Vakara romāns ; 2021/12 (270)). — „Dzīvības vainags” ir noslēdzošā grāmata t.s.
Mežmaļu triloģijā. Tās pirmie darbi ir „Dzīvības spītīgie asni” un „Klusums izmisīgs”. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-29-005-3 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Lelde un mamma — tikai viņas divas palikušas no nesen vēl kuplās un laimīgās Mežmaļu ģimenes. Leldei sāpīgi pietrūkst māsas un tēva, tomēr viņa nespēj un nevēlas līdz ar
māti dzīvot tikai pagātnē, kopā ar mirušajiem. Jaunība uzstājīgi prasa savu tiesu. Ilgu laiku šķiet,
ka Leldei nav lemtas ne ilgstošas attiecības ar vīrieti, ne arī mātes laime. Tikai stūrgalvīga ticība
dzīvības spēkam liek mēģināt atkal un atkal.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001083754
Liepiņa, Ilga. Ūdensvīrs ar resno bizi : stāsti / Ilga Liepiņa ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dace Kraule ; Emīla Garjāņa vāka dizains. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB); 5,02 MB. — ISBN
978-9934-29-015-2 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Vai, verot vaļā preses izdevumus vai interneta portālus, aci mēdz neviļus
piesaistīt astroloģiskā prognoze dienai, nedēļai vai gadam? „Ūdensvīrs ar resno bizi” pasmaida
par un rotaļājas ar stereotipiem, jo ikviens jebkuras zīmes pārstāvis ir neatkārtojams Visums ar
savām zvaigznēm, planētām, supernovām un melnajiem caurumiem. Neparasti izstāstīta dzimtas
sāga, kas aptver piecas paaudzes.

UDK

821.174-34
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Kopkataloga Id: 001084783
Liepiņa, Nadīna. Kamēr vēl vari : vēstules dzejā / Nadīna Liepiņa ; autores redakcijā ; māksliniece Lāsma Gūtmane. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra
izdevniecība, 2022. — 233 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9984-29-352-3
(iesiets).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001084781
Liepiņš, Pēteris. Zem sirpja un āmura / Pēteris Liepiņš ; redaktore Valentīna
Unda. — 2. izdevums. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. —
263, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9984-29-353-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : P. Liepiņa grāmata rakstīta pēc dienasgrāmatas materiāliem un to var uzskatīt par triloģijas „Darbā, kauju ugunīs un krievu lēģerī rūdīts” turpinājumu. Tas ir stāsts par
dzīvi Latvijā pēc lēģerī pavadītiem gadiem, par atgriešanās prieku un par dzīvi padomju iekārtā.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001084759
Mežavilka, Rūta. Tālāk : dzeja 2010-2022 / Rūta Mežavilka, dzeja, dizains ; redaktors Aivars Eipurs. — Rīga : Neputns, [2022]. — 61, [2] lpp. ; 16 cm. — ISBN
978-9934-601-40-8 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001084423
Mikele, Aija. Zelta būrītis : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 205 lpp. ;
31 cm. — „Otrs romāns sērijā par izmeklētāju Maksi Mežalu”—Uz 1. vāka.

A n o t ā c i j a : Veiksmīgais uzņēmējs Georgijs Sudžava jeb, kā viņu dēvē draugi un tuvinieki,
Goša tiek atrasts savā mājā noslepkavots. Uzsākot izmeklēšanu, Maksis Mežals drīz vien secina:
viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Visiem aizdomās turamajiem ir neapgāžams alibi, bet Gošas
šķirtā sieva Dorote, kurai būtu vislielākā motivācija atriebties, ir pazudusi. Kur meklēt Doroti?
Kurš nogalinājis Gošas kādreizējo biznesa partneri Antonu? Arī policijas priekšnieks un pilsētas
mērs sēž kā uz pulvermucas — kādreizējā draudzība ar Gošu šodien var sagādāt lielas nepatikšanas.

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001083699
Muktupāvela, Laima. Mīla. Benjamiņa : romāns / Laima Muktupāvela ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 6,31 MB. — ISBN 978-993415-976-3 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Romāns „Mīla. Benjamiņa” piedāvā aizraujošu versiju par uzņēmīgu un pārdrošu sievieti, kas atstājusi dziļas pēdas Latvijas 20. un 30. gadu sabiedriskajā dzīvē, izdevējdarbībā, un pat modē un arhitektūrā. Autore par romānu: „Ar savu uzņēmību, krampīgo raksturu,
spītīgo dabu un ambīcijām biznesā Latvijas preses karaliene Emīlija Benjamiņa pēc izsūtīšanas
uz Sibīriju tautas apziņā kļuvusi par mocekli. Par dzīvu sievieti, kam augstsirdīgi piedod kaislības, piemirst vājības, atstāj nepamanītus trūkumus, bet ar bijīgu piemiņu godina savdabību un
apbrīno paveikto”.

UDK

821.174-312.6
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Kopkataloga Id: 001085468
Ozoliņš, Mikus. Dzelmē : romāns / Mikus Ozoliņš ; Alises Krajevičas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 271, [1] lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9821-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Parasts trešdienas rīts. Kāds vīrs dodas izbraucienā ar motorjahtu pa Daugavu, divi puiši aizvadījuši nemierīgu naktsmaiņu hidroelektrostacijas vadības telpā, studenti Valmierā aizstāv diplomdarbus, bet kādas privātmājas dārzā jaunieši cep gaļu un izklaidējas. Taču
pēkšņi nogrand sprādziens un no Daugavas puses sāk celties violeti dūmi. Drīz kļūst zināms, ka ir
iespējams vēl viens sprādziens, kas varētu sagraut visu Rīgas centru. Un romāna varoņiem nākas
pieņemt, iespējams, svarīgākos lēmumus savā dzīvē.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001084493
Salmgriezis, Ģirts. Briseles pastkartes / Ģirts Salmgriezis ; māksliniece Daiga
Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte ; fotogrāfs Edvards Vārdaunis. — Rīga :
Vesta-LK : Laika grāmata, [2022]. — 226, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20×24 cm. — Ziņas
par autoru: uz 3. vāka atloka. — ISBN 978-9934-511-89-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata paver citādu redzējumu par Briseli un Eiropu — tā nav ceļvedis
pilsētas aplūkošanai tūristu skrējienos. Pandēmija pavēra logu dažādām dzīves un skatu panorāmām. Tad tapa mīlestības stāsti arī par pilsētu. Brisele — noskaņās un dažādās izjūtās. Brisele — arvien no jauna atklājama. Ne garlaicīga, ne pelēka, bet šarmanta un izsmalcināta, dārga un
dzirkstoša šampanieša vērta.

UDK

821.174-94+821.174-92

Kopkataloga Id: 001085229
Sudakova, Santa. Formula 1 : dzeja / Santa Sudakova ; vāka noformējums: Ketrina Kļaviņa. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
ISBN 978-9934-604-68-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Autore saka: „Ja par manu dzeju — vienmēr ir bijis grūti to klasificēt — daiļliteratūra vai autosporta vēsture. It kā divas nesavienojamas lietas, kuras tomēr esmu savienojusi.
Dzejas veidā aprakstu Pirmo Formulu — leģendārus braucējus, komandas, vērā ņemamus notikumus gan no senākiem laikiem, gan mūsdienām”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001083718
Šmite, Linda. Akmens peldēšana : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 5,40 MB. —
(Vakara romāns ; 2021/10 (268)). — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma
ISBN 9789934159824. — ISBN 978-9934-15-983-1 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Kurš to būtu domājis, ka pieredzējušais docents Atvars Akmens iemīlēsies kā
puika? Sapīsies pārgudras studentes zeltainajā bizē, un gatavs gan! Bet, kad mīlestība zudusi, Atvars, tāpat kā dažs labs intelektuālis pirms viņa, meklējot pamatu zem kājām, dodas uz laukiem.
Nomaļā pieturā sastaptā izdarīgā ogotāja Jana ir tiešs pretstats zudušajai mīlestībai. Vai abiem
kopīgais spīts kavēs saprašanos, vai palīdzēs izpeldēt cauri dzīves grūtībām?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001084414
Šteinberga, Džeina. Lasītāja : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
traucējumiem / Džeina Šteinberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 190 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Pastiprinot cilvēka smadzeņu darbības kapacitāti ar kvantu skaitļošanu, ir
radīta jauna profesija — lasītājas, kuru apstrādātā informācija tiek izmantota ekonomisku un
politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr prestiža darbavieta, neierobežotas iespējas un augsts statuss sabiedrībā nespēj kompensēt neizskaidrojamo tukšumu, ko Anna jūt. Pēc nelielas tehniskas
kļūmes viņa tiek izslēgta no lielās spēles un ir spiesta no jauna palūkoties uz sevi un savu dzīvi.
Mulsinoši atklājumi par uzņēmumu, kas viņu noalgojis, ved Annu arvien tuvāk patiesībai un liek
uzdot jautājumu: kas ir lielāks apdraudējums cilvēcei — mākslīgais intelekts vai tomēr mēs paši?

UDK
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Kopkataloga Id: 001084427
TR Notārs. Belašs jeb vilcienā lasāma grāmata : īsprozas krājums : palielinātā
drukā cilvēkiem ar redzes traucējumiem / TR Notārs ; māksliniece Natālija Kugajevska ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 203 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : TR Notārs piedāvā patiešām pikantu stāstu „ēdienkarti”, prozas saulītē ieceldams tādus varoņus, kurus par varoņiem var dēvēt tikai literāriskajā nozīmē. Stāstu krājumā ietvertos paradoksālos dzīves vērojumus un atzinumus autors ietērpis lieliskā valodā, kas bagātīgi
smēlusies no dažādiem leksikas avotiem. Pārsteidz un sajūsmina autora drosme un meistarība,
rādot savu laiku satīriskā un groteskā formā. Grāmata lasītājiem sniegs gan izklaidi un patiesi
jautrus brīžus, neviļus ievelkot ne tikai asprātīgajos tekstos, bet arī pārdomu vērtos zemtekstos.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 001084324
Vītola, Meldra. Pareizās izvēles un citas muļķības : romāns / Meldra Vītola ;
vāka dizains: Elīna Salaka ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 359 lpp. ; 22 cm. — „Jauno rakstnieku konkurss Dalībnieks”—Uzlīme
uz vāka. — ISBN 978-9934-30-021-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāns pastāsta par zēna un meitenes pieaugšanu. Par izvēlēm, ko satiekam un par to sekām. Gan labajām, gan tām, kuras ne pārāk. Aleksandrs grib būt kopā ar labāko
draudzeni Natellu, bet tāpat arī vēlas draudzēties ar klases foršāko puiku Danielu. Kā būt, ja abas
šīs draudzības apvienot nesanāk? Aleksandram augot nāksies izdarīt daudzas izvēles, katrai no
kurām ir savs svars. Svars, kas dažkārt sver veselu tonnu un tā spiedienu sajutīsi pat pieaugušo
dzīvē.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001084437
Zarāne, Agnese. Laba meitene : stāstu krājums : palielinātā drukā cilvēkiem ar
redzes traucējumiem / Agnese Zarāne ; Kristas Miltiņas vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka,
2021. — 104 lpp. ; 31 cm.

A n o t ā c i j a : Esi laba, esi skaista, esi pieklājīga, nerunā pretī! Esi veiksmīgs, esi gudrs, esi
stiprs — čaļi neraud! Lai cik dīvaini tas būtu, mēs vēl joprojām mēdzam ierāmēt cilvēkus stereotipiskos sociālos konstruktos, atsakoties redzēt to, kas paliek ārpus rāmja. Tomēr tieši šīs šķautnes
parasti ir visinteresantākās. Neapzinātās emocijas vada mūs daudz biežāk, nekā mums pašiem
šķiet. Un tam nav lielas saistības ar prātu un domāšanu. Iestājoties tumsai, princese pārvēršas
par pelnrušķīti. Un šī pelnrušķīte ir mazliet nobijusies, mazliet apvainojusies un mazliet dusmīga
uz visu pasauli. Pa nakti viņa izdusmosies un no rīta pamodīsies atkal laba…

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001084436
Zarāne, Agnese. Slīdošās kāpnes : stāsts jauniešiem : palielinātā drukā cilvēkiem
ar redzes traucējumiem / Agnese Zarāne ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 191 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Vidusskolniece Signe no Latvijas austrumu pierobežas mazpilsētas pārceļas
uz Rīgu. Iesākot skolas gaitas jaunā klasē, paralēli mācībām meitenei ir jāatrisina vairāki „cietie
rieksti” personiskajā dzīvē: jāatšķetina vecāku gadiem samezglojušās un neskaidrās attiecības,
jāmeklē sava vieta mācību iestādē, kurā skolēni tiek dalīti stilīgajos un nestilīgajos, un jāiepazīstas ar pirmās mīlestības jūsmu un trauslumu. Risinot šos uzdevumus, meitene saskaras ar
mulsinošu nepieciešamību meklēt savu identitāti.

UDK

821.174-93-34
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Kopkataloga Id: 001084789
Ziedonis, Imants. Epifānijas / Imants Ziedonis ; mākslinieks Aigars Truhins ; [ievadvārdi]: Māra Zālīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 303, [1] lpp. ; 21 cm. —
(Skolas bibliotēka). — „Grāmata sagatavota pēc 1995. gada Imanta Ziedoņa
Rakstu III sējuma izdevuma”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-0-3610-1
(iesiets) (2022).
A n o t ā c i j a : „Epifānijas” dēvē gan par esejām, gan par dzeju prozā, pats dzejnieks — par
miniatūrām. Bet kādēļ tomēr epifānijas? „Epiphaneia” ir grieķu vārds — atspīdēšana, atklāsme,
tie ir mazi impulsi, mazi uzplaiksnījumi, kuru gaismā daži brīži dzīvē izgaismojas īpaši spilgti. Izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa epifāniju izlasē iekļauti interesantākie šī savdabīgā žanra
paraugi. Epifānijas caurauž filozofiska dzīves uztvere, dziļš skatījums uz pasauli. Īpaša vērtība ir
autora spilgtā, neparastā tēlainība, viņa bagātīgā un krāšņā latviešu valoda.

UDK

821.174-3
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
902 Arheoloģija
Kopkataloga Id: 001085591
Karnups, Adolfs. Ādolfa Karnupa dienasgrāmatas : 1941-1946 / sastādītāja, ievada autore Sanita Kalna ; komentāru autori: Sanita Kalna, Kaspars Zellis ; bibliogrāfijas sastādītāja Māra Ritmane ; zinātniskais redaktors Kaspars Zellis ; literārā redaktore Ilze Antēna ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; fotogrāfs Jānis
Puķītis ; dizains: Zane Ernštreite. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs,
[2021]. — 478, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. — Resurss sagatavots ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 469.-[476.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu
valodā. — ISBN 978-9984-747-54-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Adolfs Karnups bija viens no talantīgākajiem 20. gs. Latvijas vēsturniekiem,
ar plašām zināšanām arheoloģijā, etnogrāfijā, numismātikā, mākslas un kultūras vēsturē. Dienasgrāmatas aptver laika periodu no 1941. līdz 1946. gadam. Sešās paštaisītās burtnīcās (nedēļas
plānotājos) veiktas īsas, koncentrētas piezīmes par konkrētajā dienā darbā plānoto un paveikto,
minētas iesaistītās personas, atzīmēti autoram būtiski vietējie un starptautiskie notikumi. Personīgajām vajadzībām tapušie pieraksti vēsta ne tikai par autora dzīvi un ikdienas darbu Valsts
Vēsturiskajā muzejā, bet izgaismo varu pārmaiņu laiku.

UDK

902(474.3)(093.3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001084343
Brūtgāns, Jānis. Mana Sēlija / Jānis Brūtgāns ; mākslinieciskais noformējums:
Madara Pavloviča ; redaktore Ligita Kovtuna ; [ievads], pēcvārds: Lidija Ozoliņa. — [Rīga] : VESTA-LK : Laika Grāmata, [2022]. — 216 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-511-86-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autors Jānis Brūtgāns dzimis Sēlijā un dzimtā novada vēsturi, kultūru, dižos novadniekus Veltu Tomu un Jāni Jaunsudrabiņu godājis visu mūžu. Autors, stāstot
savas bērnības atmiņas, uzzīmē bagātīgu un autentisku Sēlijas dzīves ainu 20. gs. 30.-60. gados.

UDK

908(474.34)(093.3)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001085202
Aurītis, Edmunds. Aiz apvāršņa / Edmunds Aurītis ; vāka noformējums: Ketrina Kļaviņa. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 179, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — ISBN 978-9934-604-59-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pieminot Himalajus, prātā nāk N. Rēriha glezna „Ceļš”, kuru viņš gleznojis
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Gleznā attēlota kūsājoši, ātri tekoša upes straume, kas
savu ceļu atradusi, izlaužoties starp milzīgām kalnu grēdām, atgādinot, ka Dzīve ir Ceļš. Par to
raksta E. Aurītis savā svētceļojumā uz Apsolīto Zemi (tā katram ir cita), bet katram ir savi sapņi
un savs Ceļš ejams. Kā var sasniegt nesasniedzamo virsotni uz Mistisko Tibetu, vai noslēpumaino
Butānu?

UDK

913(541.35)

Kopkataloga Id: 001084776
Šustere, Gunta. Ģeogrāfija 8. klasei : darba burtnīca / Gunta Šustere, Dace Markota ; autoru redakcijā ; Eduarda Groševa un Alises Landsbergas zīmējumi ; kartogrāfe Rita Saurova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 74, [6] lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 29 cm. — Komplektizdevumā ar mācību grāmatu
„Ģeogrāfija 8. klasei”. — ISBN 978-9934-0-9982-3 (brošēts).
UDK
91(075.2)
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929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001084328
Mauriņa, Ilona. Pūra lāde : dzimtas grāmata / Ilona Mauriņa. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 100 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-993430-020-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Stāsts par dzimtas skolotājiem trijās paaudzēs, viņu paveikto un sasniegto,
viņu sapņiem un mīlestību. Stāsts par Jāni Rudzīti, par Āriju Mauriņu (dzim. Rudzīte) un Egonu
Ziediņu Mauriņu. Un par pašu autori. Stāsts par 20. gadsimta notikumiem.

UDK

929.52(474.3)

Kopkataloga Id: 001084262
Николаева, Наталия. Жили… были… харбинцы : наши ровестники : воспоминание / Наталия Николаева, автор, редактор ; дизайн обложки: Надеж
да Резина. — Рига : [Natālija Laļetina], 2021. — 395 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
22 cm. — ISBN 978-9934-23-370-8 (iesiets).
UDK
929(474.3)(=161.1)+929(510)(=161.1)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001084340
Sļozkins, Jurijs. Ivars Smilga un latviešu revolūcijas epilogs Krievijā / Jurijs
Sļozkins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktors Uldis Tīrons ;
mākslinieks Juris Petraškevičs. — Rīga : Rīgas Laiks, [2022]. — 127 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 15 cm. — (Rīgas Laika mazās grāmatiņas ; 1). — Bibliogrāfija: 114.127. lpp. — Oriģinālnosaukums: Ивар Смилга и российский эпилог Латышской революции. — ISBN 978-9934-8802-2-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nav iespējams pētīt boļševiku vēsturi, nepamanot latviešus. Toties var izlasīt vairākas grāmatas par latviešu vēsturi, tikpat kā nepamanot boļševikus. 1918. gada septembrī, Sarkanā terora augstākajā punktā, čekas vadošajā, operatīvajā, uzraugošajā, kancelejiskajā
un administratīvi saimnieciskajā personālā bija 48,1% latviešu. Šī grāmatiņa veltīta vienam no
slavenākajiem latviešu boļševikiem Oktobra revolūcijas un Pilsoņa kara laikā. Slavens viņš bija
toreiz, tagad viņš ir aizmirsts.

UDK

94(47+57)(=174)(092)
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