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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001088344
Hager, Frank W. Support Network Quality and Personality Traits as Moderators on the Relationship Between Perceived Supervisor Support and Employee
Burnout : doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in
economics and business / Frank W. Hager ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ;
University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Riga :
[izgatavotājs nav zināms], 2022. — 230 lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 184.-202. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
005.57(043.3)+005.583.3(043.3)
Kopkataloga Id: 001088347
Hager, Frank W. Support Network Quality and Personality Traits as Moderators
on the Relationship Between Perceived Supervisor Support and Employee Burnout : summary of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree
(Ph.D.) in economics and business / Frank W. Hager ; supervisor Dr.oec. Baiba
Šavriņa ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Tambovceva,
Dr.oec. Dzintra Atstāja ; University of Latvia. Faculty of Business, Economics
and Management = Atbalsta tīkla kvalitāte un personības iezīmes kā moderējošie faktori sakarībām starp uztverto vadītāju atbalstu un darbinieku izdegšanu : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors
(Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Frank W. Hager ; zinātniskā
vadītāja Dr.oec. Baiba Šavriņa ; recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec.
Tatjana Tambovceva, Dr.oec. Dzintra Atstāja ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2022. — 95 lpp. :
ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934188015. — Bibliogrāfija: 92.-94. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18800-8 (brošēts).
UDK
005.57(043.2)+005.583.3(043.2)
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Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001088028
Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Vineta Baško, Inta Sallinene ;
sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane ; ievadvārdi: Dzidra Šmita ; [tulkotāja] Valērija Zirdziņa ; svarīgāko notikumu
hroniku sastādītāja Aiga Balode. — Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2022].
2020-2021. — 158 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — „ISSN 16911377”—Titullapas otrā pusē. — Autori: Evita Hofmane, Dzidra Šmita, Santa
Mūrniece, Linda Grīnberga, Gita Mikuda, Daina Valeine, Gunta Ozola, Inese
Vanaga, Baiba Andrejeva. — Intervējamās personas: Linda Langenfelde, Vija
Kilbloka, Jana Dreimane, Dace Vlasova, Ilze Siliņa. — Intervētājas: Inta Sallinene, Dzidra Šmita. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8714-8-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī ir jau astoņpadsmitā RCB gadagrāmata, un aptver notikumus no 2020.
gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam, līdztekus citiem rakstiem atspoguļojot arī Covid-19 pandēmijas
laika mācības. Jauna sadaļa ir rakstu apkopojums „Sadarbībā un vienotībā”, kurā atspoguļotas
ikgadējā METLIB konferencē gūtās atziņas, atskats uz konferenci „Baltu mantojums” un Lietuvas
un Latvijas kultūras saiknes Raiņa un Aspazijas literārās darbības kontekstā. Jauna nodaļa ir arī
„Rīgas Centrālās bibliotēka un LKA Latvijas Kultūras koledža”. Publikācijas iepazīstina ar koledžas piedāvājumu, aktualitātēm un studentu atsauksmēm.

UDK

087.5

02(474.362.2)(058)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001087167
Disney : lielā krāsošana / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Story House Egmont,
[2022]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney Mega Coloring Book. — ISBN 978-9934-27-124-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā tevi gaida tikšanās ar Sniegbaltīti, Bembiju, Pinokio, Rībkāji, Alisi, Maugli, Vaukundzi, Klaiduli un vēl citiem klasisko Disneja studijas animācijas filmu varoņiem.
Sameklē zīmuļus un ļauj vaļu iztēlei un krāsošanas priekam!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001087810
Draiskais kaķēns / no angļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore
Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cute Kitten. — ISBN 978-9934-0-9571-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Atver šo burvīgo grāmatiņu un iepazīsties ar draisko kaķēnu Muri! Nospied
pogu un esi gatavs superjautrai lasīšanai un ņaudēšanai.

UDK

087.5+82-93

Kopkataloga Id: 001088867
Dropa, Konstanca. Mēs svinam dzimšanas dienu : izzinoša grāmata bērniem no
2 līdz 4 gadiem / Konstancas Dropas ilustrācijas un teksts ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?. Juniors). — Oriģinālnosaukums: Wir
feiern Geburtstag. — ISBN 978-9984-31-928-5 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmata bērni uzzinās, kāpēc mēs svinam dzimšanas dienu, kas šajā
dienā ir īpašs un kā var iepriecināt draugus.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001087188
L.O.L. Surprise!. — Rīga : Story House Egmont, 2022.
Modīgās krāsās. — 16 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: L.O.L. Surprise! — ISBN 978-9934-27104-5 (brošēts).
UDK

A n o t ā c i j a : Esi radoša un steidz piešķirt modīgus toņus izsmalcinātajām L.O.L. lellēm!

087.5

Kopkataloga Id: 001087194
Naylor, Helen. Izkrāso dzīvniekus! : 40 lappuses tavam radošumam / [ilustrācijas]: Helen Naylor. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 40 nenumurētas lpp. :
pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-27-073-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir attēli ar rotaļīgiem dzīvnieciņiem, kurus krāsojot, liec lietā iztēli
vai centies atcerēties to dabiskās krāsas. Piešķir priecīgus toņus izsalkušam kāmītim un pūkainiem kaķēniem, lēnīgam bruņrupucim un pļāpīgam papagailim, un vēl daudzām citām mīļām
radībām.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001087815
Nerātnais kucēns / no angļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore
Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Playful Puppy. — ISBN 978-9934-0-9572-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Atver šo burvīgo grāmatiņu un iepazīsties ar nerātno kucēnu un viņa draugiem! Nospied pogu un esi gatavs superjautrai lasīšanai un riešanai.

UDK

087.5+82-93

Kopkataloga Id: 001087094
Stepanyan, Vazgen. Mini mandalas krāsošanai / art designer Vazgen Stepanyan. — Rīga : RAFFA, 2022.
4 : radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai : 22 burvju mandalas. —
25 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — (Mandalas krāsošanai). — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a : Krāsas — tā ir zemapziņas dzimtā valoda. Ar katru krāsu mums saistās pozitīvas un arī negatīvas asociācijas. Tas saistīts ar to, ka mēs dzīvojam krāsainā pasaulē. Bieži ar
krāsām mēs saistām savu koncepciju par to, kas ir skaists. Atkarībā no mūsu kultūras, audzināšanas, dzimuma un vecuma, mēs krāsas uztveram atšķirīgi. Krāsām ir arī simboliska nozīme.

UDK

087.5+159.944.4

Kopkataloga Id: 001087102
Stepanyan, Vazgen. Mini mandalas krāsošanai / art designer Vazgen Stepanyan. — Rīga : RAFFA, 2022.
7 : radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai : 22 burvju mandalas. —
25 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 16×24 cm. — (Mandalas krāsošanai). — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a : Mandala tiek veidota no centra uz āru un ieņem katru reizi jaunu formu,
krāsu un rakstu atkarīgi no tā, kādu ziņu ar to vēlas nodot. Krāsošanai var ņemt jebkuru iepatikušos krāsu un nedomāt ne par ko citu, kā tikai par roku kustībām un par krāsām, kuras piepilda
mandalas kontūru!

UDK

087.5+159.944.4
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Kopkataloga Id: 001087189
Vāģi : uzmanību, gatavību… krāso! / Disney, Pixar. — Rīga : Story House Egmont,
[2022]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars Colouring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-122-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies Zibenim Makvīnam, Metriņam un citiem vāģiem šajā grāmatā,
lai atsauktu atmiņā animācijas filmas „Vāģi” aizraujošos notikumus!

UDK

087.5

4
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 001089171
Grēniņš, Paulis. Meklējot rakstus un rakstos / Paulis Grēniņš. — Rīga : Sava grāmata, 2022.
2. sējums, Atziņas bez maldiem : filozofiski ekskursi atziņas ierosmei ezoterikas mērcē. — 491 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 25 cm + pielikums (1 nenumurēta
salocīta lp.). — ISBN 978-9934-604-60-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata var atrast interesantas lietas, piemēram, kāpēc budistiem govs ir
svēts dzīvnieks? Kāpēc vaļi tagad izmetas krastā? Vai kastu sistēma Indijā ir pareizi iekārtota
sabiedrība utt. Bet galvenais — kas ir un kā rodas, un kur izveidojas „Melnie caurumi”. Skaidrojums ir vienkāršs — ja kaut kur Visumā spiediena spēks, matērijas svars, gravitācija vai jebkas
sasniedz spiedienu (iedarbību uz vidi) 131051 tn/cm2, tad tajā vietā sagrūst telpa, līdz ar to Laiks,
visa vieliski fiziskā matērija pāriet citā vidē — smalkajā pasaulē. Šo vietu ir viegli matemātiski
aprēķināt, jāsameklē tikai galaktika, kuras spirāles gala zara rotācijas ātrums ir pietiekoši ātrs, lai
centrtieces spēks radītu vajadzīgo spiedienu.

UDK

133+141.339+141.33

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001089350
Ābeltiņa, Marija. Dažādu izdegšanas modeļu savstarpējās sakarības un sakarības ar psihiskās veselības, iesaistes darbā faktoriem un shēmu terapijas konstruktiem : promocijas darba kā rakstu kopas kopsavilkums doktora grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: klīniska psiholoģija / Marija Ābeltiņa ;
darba zinātniskā vadītāja Dr.psych. Malgožata Raščevska ; darba recenzenti:
Ieva Bite, Jeļena Koļesņikova, Ph.D. Jesus Montero-Marin ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Interrelationships between
different burnout conceptualizations and their association with mental health,
work engagment and schema therapy constructs : summary of doctoral thesis as
a set of scientific articles, submitted for a PhD degree in psychology, subfield of
clinical psychology / Marija Abeltina ; scientific supervisor Dr.psych. Malgožata
Raščevska ; reviewers: Ieva Bite, Jelena Kolesnikova, Ph.D. Jesus Montero-Marin ;
University of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2022. — 51 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 22.-26.
un 47.-51. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka
noformējums abās valodās.
UDK
159.944(043)+159.98:61(043)
Kopkataloga Id: 001089396
Ābeltiņa, Marija. The different burnout models and their interrelations and relationships with mental health and work engagement factors, and schema therapy
constructs : summarizing introduction to the doctoral thesis as a set of thematically related articles doctoral thesis for a PhD degree in psychology, the subbranch of clinical psychology / Marija Ābeltiņa ; scientific supervisor Dr.psych.
Malgožata Raščevska ; University of Latvia. Faculty of Education, Psychology and
Art. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 46 lp., 49 dažādi numurētas lp. :
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs izstrādāts kā tematiski vienota
publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 31.-46. lp. un saistīto publikāciju beigās.
UDK
159.944(043)+159.98:61(043)
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Kopkataloga Id: 001087785
Bērna, Ronda. Vislielākais noslēpums / Ronda Bērna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
256 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Greatest Secret. — ISBN
978-9934-0-9776-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Vislielākais Noslēpums” ir kvantu lēciens, kas aizvedīs lasītāju ceļojumā
ārpus materiālās pasaules robežām uz garīgo sfēru, kur pastāv visas iespējas. Šajās lappusēs ietvertās mācības atklāj izmantojamas prakses, kā arī dziļas atklāsmes, kas palīdzēs atbrīvoties no
bailēm, nedrošības, trauksmes un sāpēm. Viedie vārdi, kurus senatnē un mūsdienās teikuši garīgie skolotāji, bagātina „Vislielāko Noslēpumu”, un lasītājiem visā pasaulē parāda ceļu, kā izbeigt
ciešanas un dzīvot priekpilnu dzīvi.

UDK

159.923.2

Kopkataloga Id: 001088010
Okvela-Smita, Sāra. Maigā miega grāmata : rokasgrāmata vecākiem par mierīgu
zīdaiņu, mazuļu un pirmsskolas vecuma bērnu miegu / Sāra Okvela-Smita ; Ilze
Lasmane, tulkojums latviešu valodā. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna,
[2021]. — 271 lpp. : diagramma, ilustrācijas, tabula ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 262.263. lpp. un piezīmēs: 264.-271. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Gentle Sleep Book. — ISBN 978-9934-8873-8-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pirmie pieci gadi bērna audzināšanā mēdz būt satraukuma un raižu pilni,
bet lielākajai daļai vecāku neviena cita problēma nešķiet tik nozīmīga kā miega trūkums. Nereti
vecākiem, cenšoties balansēt starp vēlmi izgulēties un bērna vajadzībām, miega jautājums bieži
pārvēršas par „cīņu”. Taču tam tā nevajadzētu būt. „Maigā miega grāmata” piedāvā uzticamus,
pierādījumos balstītus padomus, kā iejūtīgi risināt izplatītas miega problēmas, tostarp biežu mošanos, nakts šausmas un čurāšanu gultā, kā arī praktiskus ieteikumus, kas pielāgoti katram bērna
attīstības posmam.

UDK

159.963.2(035)+612.821.7(035)

Kopkataloga Id: 001089563
Rodina, Natālija. Apskaidrība / Natālija Rodina ; no krievu valodas tulkojusi
Līga Zītara ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika
Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2022].
Pirmā grāmata. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums:
Истинознание. — ISBN 978-9934-614-07-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata, kas veltīta cilvēka būtības atklāsmei un viņa spēju attīstīšanai. Tā
izmantojama kā zinātniskā mācību grāmata. Tās autore ir Ukrainas zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, psiholoģe, parapsiholoģe, bioenergoterapeite Natālija Rodina.

UDK

159.923.2

Kopkataloga Id: 001088589
Svifta, Keilija. Dzīves prasmes : radošums, problēmrisināšana, apzinātība, empātija, sadarbība / Keilija Svifta ; ilustrējis Džeimss Gibss ; no angļu valodas
tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Bibliogrāfija: 96. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 94.-95. lpp. — Oriģinālnosaukums: Life
Skills. — ISBN 978-9934-0-9925-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī grāmata apkopo dažādas prasmes, kas tev palīdzēs pārvarēt ikdienas izaicinājumus. Te atradīsi daudz praktisku ieteikumu un piemēru. Problēmrisināšana, saskarsme,
spēja izprast sevi, līdzcilvēkus un dzīves situācijas, prasme tikt pāri grūtiem brīžiem un lēmumu
pieņemšana — „Dzīves prasmes” sniedz lieliskus padomus šajās un citās jomās.

UDK

159.923.2(035)
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Kopkataloga Id: 001081868
Vieglā valoda : rokasgrāmata / zinātniskās redaktores: Dr.philol. Dite Liepa, Velga Polinska ; rakstu autori: Gunta Anča, Indra Karapetjana, Tatjana Knapa (Tatjana Knapp), Dite Liepa, Irīna Meļņika, Ērika Pičukāne, Velga Polinska, Gunta Roziņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds,
2022. — 1 tiešsaistes resurss (146 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
3,03 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-804-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Šī rokasgrāmata ir tikai pirmais mēģinājums apkopot Latvijā gūto praktisko
pieredzi vieglajā valodā, adaptēt citu valstu zinātniskajos pētījumos paustās atziņas un sniegt
padomus vieglās valodas lietojumā. Izstrādātais materiāls nav uzskatāms par universālu, aprobētu un izmēģinājumpētījumos pārbaudītu. Rokasgrāmata ir tikai sākums ceļā uz mērķtiecīgiem,
kompleksiem pētījumiem, kvalitatīviem mācību līdzekļiem un citiem materiāliem.

UDK

159.95(035)+376(035)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001087299
Romas rituāle / Latvijas Bīskapu konference. — [Rīga] : Latvijas Bīskapu konference, 2021.
Pieaugušo kristīgās iniciācijas rituāle : Latvijas diecēzēm. — 214 lpp. ;
25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, daļa
teksta arī latīņu valodā; tulkots no latīņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Rituale Romanum. Ordo initiationis christianae adultorum. — ISBN 978-99348803-3-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Latvijas Bīskapu konference ir sagatavojusi rediģētu un atjaunotu „Pieaugušo kristīgās iniciācijas rituāles” tulkojumu latviešu valodā un akceptējusi to Latvijas Bīskapu
konferences plenārsēdē 2021. gada 22. jūnijā. Sākotnējais Rituāles tulkojums latviešu valodā ir
apstiprināts Dievišķā kulta kongregācijā 1987. gada 12. oktobrī (prot. Nr.1160/87).

UDK

272-472.3+272-558.2
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001090020
Purēns, Vilnis. Sociālās zinības 3. klasei / Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2022]. — 94, [4] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-446-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam sociālo zinību mācību priekšmeta programmas paraugam, 3. klasē ietverti temati „Kā atšķirt faktus un viedokļus ikdienā?”,
„Kā raksturot Latviju?”, „Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?”, „Kā pētīt, ko dara uzņēmēji?” Grāmatā
ietverti materiāli, kas domāti gan skolēniem, gan skolotājam. Tā tas darīts tāpēc, lai gan skolotāji,
gan vecāki varētu izprast mācību procesa mērķus un sniegtu atbalstu skolēnam.

UDK

3(075.2)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001087999
Ruks, Māris. Piebūrums—19 : intīmi, globāli, nāvējoši / Māris Ruks. — Rīga :
Antava, [2022]. — 335 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 330.-332. lpp. —
ISBN 978-9934-8987-3-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kā aizsargāt savu likteni, pilnvērtīgu dzīvi, veselību un mīlestību? Kad pienāk
tas laiks, kad jāizšķiras, kam ticēt un kā rīkoties? Tik daudz bijis apmānīto vai vienaldzīgo un
tumšiem spēkiem kalpojošo… Kā piebūrums no intīma var kļūt globāls? Pārāk ilgi tas jau turpinājās slepeni, lēni, iznīcinoši, bet jebkura piebūruma laiks ir ierobežots. Viss reiz nāk atklātībā
un izgaismots ļaunums zaudē spēku. Patiesos notikumos un faktos balstīta, aktuāla un svarīga
grāmata ar daudzām ilustrācijām un cilvēku pieredzi.

UDK

316.654:616.98

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001088005
Lembergs, Aivars. Kriminālprocess kā atriebība : par parādu atprasīšanu no
„SWH Rīga” / Aivars Lembergs ; redaktors Ritums Rozenbergs ; mākslinieciskais
noformējums: Margrieta Griestiņa, Andis Laizāns. — [Mārupes novads] : Goldberg Trust, [2022].
Mērķis — iznīcināt Lembergu. 2. cēliens. — 281, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-9934-8559-8-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā „Kriminālprocess kā atriebība” tiek analizēti tā dēvētā Lemberga
kriminālprocesa paši pirmsākumi, notikumi, kas aizsākās pirms 23 gadiem, tālajā 1999. gada
maijā, kad politiķi, kuri konfliktēja ar Ventspils mēru Aivaru Lembergu, pirmoreiz aiznesa uz
Ģenerālprokuratūru dažus papīrus, kas it kā kompromitēja Ventspils mēru. No šiem un vēlāk arī
citiem papīriem, kas tika nogādāti Ģenerālprokuratūrā, pēc 9 gadiem tapa kriminālapsūdzība par
akciju un kapitāla daļu izspiešanu no Aināra Gulbja.

UDK

343(474.3)

Kopkataloga Id: 001088404
Trofimovs, Igors. Atsevišķu ar īpašuma apdraudējumu saistītu noziegumu
identificēšanas un atklāšanas problemātika : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē (kriminālistikas un operatīvās
darbības teorijas apakšnozarē) / Igors Trofimovs ; zinātniskais vadītājs Dr.iur.
Vitolds Zahars ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Alvydas Šakočius,
Dr.iur. Ryšardas Burda ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022. — 75, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 67.-[76.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-14-954-7 (brošēts).
UDK
343.7(043)
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Kopkataloga Id: 001088382
Trofimovs, Igors. Atsevišķu ar īpašuma apdraudējumu saistītu noziegumu identificēšanas un atklāšanas problemātika : promocijas darbs izstrādāts zinātniskā
doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnes kriminālistikas un operatīvās darbības
teorijas apakšnozarē / Igors Trofimovs ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. Vitolds Zahars ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Alvydas Šakočius, Dr.iur.
Ryšardas Burda ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 196 lp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 179.-196. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
343.7(043)
Kopkataloga Id: 001088399
Trofimovs, Igors. Problems of Identification and Detection of Particular Crimes
Related to Property : summary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral
degree in the branch of law science (sub-branch: theory of criminalistics and operational activities) / Igors Trofimovs ; scientific advisor Dr.iur. Vitolds Zahars ;
official reviewers: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Alvydas Šakočius, Dr.iur. Ryšardas
Burda ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022. — 79, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 71.-[80.] lpp.
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-14-955-4 (brošēts).
UDK
343.7(043)
Kopkataloga Id: 001088374
Varde, Rvīns. Vardes arhipelāgs / Ervīns Varde ; dizains: Anna Priede. — Saldus :
Valters Dakša, [2021]. — 1 sējums (aptuveni 160 nenumurētas lpp.) : faksimili,
ilustrācijas ; 30 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-8942-8-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pirms 10 gadiem Rvīns, savā blogā mēģinot noskaidrot, vai var uzrakstīt
tekstu, kas lasītājā izsauc fizioloģisku reakciju, ar nokavēšanos saņēma pamatīgu atsitienu, kas
rezultējās krimināllietā. „Šis izdevums ir atbilde. Šī lieta nav par to, ka manis uzrakstītais teksts
ir laba literatūra. Tas ir aicinājums pataustīt un, iespējams, pārformulēt iekšējās vārda brīvības
definīcijas, kā arī ieskatīties birokrātijas brikšņos, kurus veido cilvēki, kas dzīvo reālajā pasaulē.
Lietas hronoloģiskās skrūvspīles un bezapelācijas piegarša definē to kā pastāvīgu mākslas parādību ar savu valodu un seju”.

UDK

343.542.1(474.3)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 001088418
Katelo, Iveta. Administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijas publiskā sektora iestādēs : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda
zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai (uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē) = Evaluation of the Quality of Administrative Services in Latvia’s Public Sector Institutions : summary of the doctoral thesis for
obtaining the doctoral degree (Ph.D.) in economics and entrepreneurship (speciality: business management) / Iveta Katelo ; darba zinātniskā vadītāja Dr.psych.
Irēna Kokina ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Olga Lavriņenko, Dr.habil.oec. Baiba
Rivža, Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene ; Daugavpils Universitāte. Izglītības un vadības fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2022. — 179, [1] lpp. : karte, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-953-0 (brošēts).
UDK
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Kopkataloga Id: 001088406
Katelo, Iveta. Administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijas publiskā sektora iestādēs : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai
ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē / Iveta Katelo ; darba zinātniskā vadītāja Dr.psych. Irēna Kokina ; Daugavpils
Universitāte. Izglītības un vadības fakultāte. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 158, [15] lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 141.-158. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
351(474.3)(043)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 001087806
Suņdzi. Karamāksla / Suņdzi ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Zinta Stikute. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
232 lpp. ; 21 cm. — „Ietekmīgākā stratēģiskās domāšanas grāmata pasaules vēsturē”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums transliterācijā: Sunzi bing fa. — Tulkots no:
Art of War. — Oriģinālnosaukums: 孫子兵法. — ISBN 978-9934-0-1487-1 (iesiets)
(2022).
A n o t ā c i j a : Jūsu rokās ir grāmata, no kuras gadu tūkstošiem cilvēki ir smēlušies zināšanas, kā visefektīvāk gūt uzvaru. Svarīgi ir ne tikai izpētīt pretinieka stiprās un vājās puses un
apzināties savu iespēju robežas, bet arī nešaubīgi ticēt saviem spēkiem. Taču pats galvenais ir
kontrolēt informāciju, jo tieši zināšanas un stratēģija ļauj izšķirt kaujas likteni, pirms tā vēl sākusies. Grāmatā izklāstītie principi ir noderīgi, lai gūtu panākumus cīņā visās dzīves jomās.

UDK

355.4(510)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001088875
Profesors Dr.habil.phys. Juris Zaķis : dzīve un darbs / sastādītāja Mārīte Saviča ;
recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.habil.phys. Andris Šternbergs ; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Fomina ; priekšvārdu tulkojusi Andra Damberga ;
latviešu teksta literārā redaktore Ruta Puriņa ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 286 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 25 cm. — (Latvijas Universitātes rektori). — Ielīme: LU rektora profesora Ivara Lāča portrets, gleznojis Kārlis Dobrājs. — Profesora Jura Zaķa bibliogrāfiskais rādītājs: 132.-286. lpp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī angļu
valodā. — ISBN 978-9934-18-815-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir veltījums rektoram Jurim Zaķim — personībai, kas ilgus darba
gadus bija LU saimes vadītājs un idejiskais līderis. Grāmata balstīta uz kolēģu atmiņām, sniedz
ieskatu rektora amata daudzveidīgajos darba virzienos vēstures periodā, kad bruka padomju iekārta un sākās jaunā tūkstošgade.

UDK

378.4.091.113(474.3)(092)+53(474.3)(092)
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39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.
Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 001089133
Vaivare, Baiba. Vasaras lina tērps Vidzemē / Baiba Vaivare. — [Limbažu novads] : Dzilna L, [2022]. — 119 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Resurss sagatavots ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 119. lpp. — ISBN 978-993423-593-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā redzamas kopējās iezīmes vasaras lina apģērba darināšanā, komplektēšanā un valkāšanā 19. gadsimtā. Tās pamatā ir XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku Tautastērpu skatē Lielo balvu ieguvusī Limbažu kultūras nama Tautas lietišķās mākslas
studijas „Dzilna” vasaras lina tērpu kolekcija, papildināta ar materiāliem no muzeju un personīgajiem krājumiem.

UDK

391(474.36)+687.12(474.36)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001090042
Dabaszinības 6. klasei : mācību grāmata / Ilgoņa Vilka, Guntas Ansones un
Mairas Gribustes redakcijā ; literārā redaktore Ilze Zvirgzda ; izdevuma dizaineri: Jānis Gribusts, Edgars Zvirgzdiņš ; ilustrators Agris Bobrovs ; recenzentes:
Inese Dudareva, Zina Jonušaite. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2022. —
95 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Rādītājs: 94.-95. lpp. — „Apstiprinājusi Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — ISBN 9789984-11-604-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mācību grāmata „Dabaszinības 6. klasei” ir daļa no komplektizdevuma „Dabaszinības 4.-6. klasei”, kurā vienoti integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA
viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatu vērtības. Komplektizdevuma mācību
saturs ir veidots atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”. 6. klases mācību grāmatā saturs ir izkārtots
četros tematos: Kādi dabas procesi notiek uz Zemes? Kas ietekmē objektu kustību? Kā notiek
vielu pārvērtības? No kā sastāv dzīvie organismi?

UDK

5(075.2)

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 001088355
Vidzemes Augstskola. Starptautiskā zinātniskā konference (3 : 2022 : Valmiera, Latvija). International Scientific Conference „Society. Technology. Solutions” : 8th of April, 2022 : abstract proceedings / complied by Oskars Java ; foreword: Agnese Dāvidsone ; Vidzeme University of Applied Sciences. — Valmiera :
Vidzeme University of Applied Sciences, 2022. — [3], 34 lpp. ; 30 cm. — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984633640. — Bibliogrāfija dažu
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-633-64-0 (spirāliesējums).
UDK
502.131.1(062)+338.48(062)+37:502(062)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 001082932
Latvijas valsts militārās kartogrāfijas 100 gadi / autoru kolektīvs: Vilnis Zvaigzne, Reinis Vāvers, Aivars Ratkevičs, Valdis Bērziņš, Arnis Krišjānis, Andris Zelmanis ; zinātniskais redaktors Kārlis Dambītis ; mākslinieciskais noformējums
Māris Grīnvalds ; literārā redaktore Dace Krastiņa ; recenzijas: Jurģis Kavacs,
Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš, Dr.geol. Aivars Markots. — [Rīga] : Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2021. — 328 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes,
tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 306.-313. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-561-45-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā aprakstīti daudzi nozīmīgi notikumi, kas saistīti ar Latvijas militāro kartogrāfiju līdz 2019. gada jūlijam — tieši simt gadiem pēc Latvijas armijas Virspavēlnieka
štāba Operatīvās daļas Topogrāfijas nodaļas, kuras pamatuzdevums bija nodrošināt Latvijas armiju ar kartēm, izveidošanas. Pēdējos 15 gadus šo darbu veikusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kas kartes gatavo arī civilām vajadzībām. Grāmata būs noderīga augstāko mācību
iestāžu kartogrāfijas programmu studentiem, Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem, kā
arī visiem tiem, kurus interesē Latvijas vēsture, īpaši, militārā un kartogrāfijas vēsture.

UDK

528.9(474.3)(091)+623.64(474.3)(091)
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53 Fizika
Kopkataloga Id: 001088664
Supervienkāršā fizika : vēl vienkāršāk nav iespējams / no angļu valodas tulkojis
Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 288 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —
(A Dorling Kindersley book). — Rādītājs: 282.-287. lpp. — Oriģinālnosaukums:
Super Simple Physics. — ISBN 978-9934-0-9909-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gan tad, ja tavs mērķis ir tikai apgūt fizikas pamatus, gan tad, ja par to izjūti
patiesu interesi, tev noderēs „Supervienkāršā fizika”. Šī grāmata ir lielisks palīglīdzeklis, veicot
mājas darbus un pārbaudot savas prasmes, tā noderēs arī kā visaptveroša rokasgrāmata.

UDK

53(035)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 001087391
Volkinšteine, Jeļena. Ķīmiskās pārvērtības : uzdevumi ar atrisinājumiem 10.12. klasei : mācību līdzeklis / Jeļena Volkinšteine ; recenzents Mihails Gorskis ;
redaktore Ināra Bēra ; vāku zīmēja Irēna Žguta. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
56 lpp. : shēmas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-17-192-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklī dotas 18 ķīmisko pārvērtību shēmas, kas attiecas gan uz neorganisko ķīmiju, gan uz organisko ķīmiju vidusskolā. Shēmas izveidotas, izmantojot vienkāršo
vielu un ķīmisko savienojumu formulas un arī nosaukumus.

UDK

54(075.3)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes
Kopkataloga Id: 001087770
Olupe, Edīte. Vēju grāmata : par vēju dabā un cilvēka dzīvē / Edīte Olupe ; grāmatas, vāka dizaina un zīmējumu autors Aigars Truhins ; redaktors Aldis Vēvers. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 286, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ;
25 cm. — Grāmatā apzinātas vairāk nekā 140 vējdzirnavas visos Latvijas novados,
tādēļ ceļojot tās būs ērti atrast un nolasīt pēc ievietotajām koordinātām vai kvadrātkoda. — Bibliogrāfija: 284.-[287.] lpp. — ISBN 978-9934-0-8414-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vairāku gadu garumā E. Olupe ir veikusi apjomīgu tematisku pētījumu par,
iespējams, pašu varenāko dabas fenomenu uz Zemeslodes — vēju. Tā ir radies gluži enciklopēdiska rakstura bagātīgi un arī poētiski ilustrēts izdevums, kurā saistošā veidā vējš aplūkots no
visdažādāko jomu skatpunktiem. Grāmatā pārstāvēta gan meteoroloģija, gan folklora, gan daba,
gan kuģniecības vēsture, gan sports, gan Latvijas industriālās kultūras mantojums. Izdevumā apzinātas vairāk nekā 140 vējdzirnavas visos Latvijas novados.

UDK

551.55+398.33+621.548

58 Botānika
Kopkataloga Id: 001089611
Šustere, Gunta. Pļavu un mežu ziedi : 40 ziedu kartītes / sastādītāja Gunta
Šustere ; vāka dizaina un dizaina autore Gunta Plotka ; K. Kalvišķa, M. Kusiņas,
M. Plotkas, G. Šusteres fotogāfijas ; redaktore Dzintra Stelpa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 1 mape (40 atsevišķas nenumurētas kartītes) : ilustrācijas ;
25×17×2 cm. — ISBN 978-9934-0-9629-7.
A n o t ā c i j a : Krāsainās kartītes „Pļavu un mežu ziedi” iepazīstina ar 40 pļavu un mežu
ziediem, gan ar pazīstamu augu ziediem, piemēram, pīpenēm, zvaniņiem, kreimenēm, pienenēm,
gaiļbiksītēm, nārbuļiem, rudzupuķēm, gan ar mazāk zināmām puķēm, kuras neievērojam un kurām arī nosaukumu nezinām. Kartītes vienā pusē ir zieda fotogrāfija, bet otrā — īss apraksts: kur
augs aug, kad zied, raksturīgākās tā pazīmes. Minētas arī ziedu izmantošanas iespējas.

UDK

58
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59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 001088861
Veinholda, Angela. Iepazīstam kukaiņus / 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: Wir entdecken Insekten. — ISBN 978-9984-31-940-7 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem. Grāmata sniegs atbildes uz
visdažādākajiem bērnu jautājumiem — Kas ir kukainis? Kā veidojas tauriņi? Kāpēc kukaiņi ir tik
svarīgi? Kas ir kaitēkļi? Detalizēti attēli sniegs zināšanas un radīs atklājuma prieku.

UDK

595.7(0.053.2)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001086978
Huys, Jan. Medicīnisko ierīču sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā / Jan Huys ;
Gundara Lāča tulkojums latviešu valodā ; priekšvārdi: Ludmila Vīksna, Ilze Kreicberga, Dace Rātfeldere. — Pirmais izdevums latviešu valodā. — Rīga : [Gundars
Lācis], 2021. — xii, 424 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. —
Terminu vārdnīca: 386.-397. lpp. — Bibliogrāfija: 398.-408. lpp. un alfabētiskais
rādītājs: 417.-424. lpp. — Tulkots no: Sterilization of Medical Supplies by Steam. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom. — ISBN 978-9934-23-561-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata pievēršas visizplatītākajai un drošākajai sterilizācijas metodei,
ko izmanto veselības aprūpes iestāžu centrālajās sterilizācijas nodaļās: sterilizācija ar paaugstinātas temperatūras tvaiku. Sākotnēji grāmata bija paredzēta tehnisko dienestu darbinieku
izglītošanai attālās veselības iestādēs, tagad tā ir kļuvusi par mācību grāmatu, kuru var izmantot ikviens, kurš interesējas par sterilizāciju. Infekcijas Kontroles un Sterilizācijas asociācija ar
prieku iesaka grāmatu visiem saviem biedriem un visiem tiem, kas iesaistīti medicīnisko ierīču
sterilizācijas praksē.

UDK

614.48

Kopkataloga Id: 001087369
Jurševska, Vilma. Saruna ar lasītāju / Vilma Jurševska. — [Ķekavas novads] :
Domu Pērles, [2022]. — 120 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-28-055-9 (iesiets).
UDK
615.85

Kopkataloga Id: 001088919
Morfoloģisko zinātņu konference (27 : 2022 : Rīga, Latvija). XXVII Student
International Conference of Morphology Sciences : 13 May 2022, Rīga : abstracts
book / layout: Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš University. Institute of Anatomy and
Anthropology. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2022. — 38 lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934618093. — Autoru rādītājs:
38. lpp. — ISBN 978-9934-618-08-6 (brošēts).
UDK
61(062)
Kopkataloga Id: 001088887
Pilmane, Māra. Embrioloģijas daudzveidība / Māra Pilmane ; galvenā redaktore
Aija Lapsa ; redaktore Inga Lievīte ; vāka dizaina autors Egils Turss ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2022. — 108 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-618-02-4
(brošēts).
UDK
611.013
Kopkataloga Id: 001087477
Смирнов, Вячеслав. Мне дают на 20 лет меньше : повесть : опыт и научные рекомендации для здоровья, долголетия и свежего вида / Вячеслав
Смирнов. — Riga : [Vjačeslavs Smirnovs], 2022. — 130 lpp. : ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-577-1 (brošēts).
UDK
613.2
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632 Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, augiem
kaitīgie organismi. Augu aizsardzība
Kopkataloga Id: 001087293
Avotniece-Vīksna, Zanita. Augu aizsardzības līdzekļu lietojuma samazināšana:
situācija Latvijā un nodoklis kā risinājums ārvalstīs : pētījuma galaziņojums, 2022.
gada februāris / Zanita Avotniece-Vīksna, Ilona Beizītere, Inese Grumolte-Lerhe ;
Latvijas Republikas Saeimas Analītiskais dienests. — Rīga : Latvijas Republikas
Saeima, 2022. — 127 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 99.-117. lpp. — ISBN 978-9934-598-25-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Latvijā pēdējo divdesmit gadu laikā ir vērojama augu aizsardzības līdzekļu (AAL) pārdošanas apjomu palielināšanās. Vides monitoringa pētījumu laikā iegūto paraugu
analīze norāda uz AAL klātbūtni apkārtējā vidē un pārtikā, kā arī liecina par AAL radīto negatīvo
ietekmi. Latvijas rīcības plāns ilgtspējīgai AAL izmantošanai neparedz kvantitatīvu AAL patēriņa
samazinājumu, taču tajā ir iezīmēti svarīgi rīcības virzieni. Šis pētījums ir izstrādāts, lai raksturotu sintētisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas praksi Latvijā un pesticīdu nodokļa ieviešanas pieredzi ārvalstīs.

UDK

632.95(047)+336.22:63(4)(047)

Kopkataloga Id: 001084844
Avotniece-Vīksna, Zanita. Augu aizsardzības līdzekļu lietojuma samazināšana:
situācija Latvijā un nodoklis kā risinājums ārvalstīs : pētījuma gala ziņojums,
2022. gada februāris / Zanita Avotniece-Vīksna, Inese Grumolte-Lerhe, Ilona
Beizītere ; Latvijas Republikas Saeimas Analītiskais dienests. — Rīga : Latvijas
Republikas Saeima, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (130 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 3,90 MB. — Bibliogrāfija: 101.-119. lp. — ISBN 978-9934-59826-5 (PDF).
UDK
632.95(047)+336.22:63(4)(047)

636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana
Kopkataloga Id: 001088566
zirgi un poniji : viss par zirgiem un ponijiem — no iemauktiem un šķirnēm līdz
galifē biksēm un lēkšanu / no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas ;
29 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Alfabētiskais rādītājs: 190.-191. lpp. —
Oriģinālnosaukums: Horses & Ponies. — ISBN 978-9934-0-9911-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī populārā, bagātīgi ilustrētā grāmata sniedz daudz noderīgas informācijas
par zirgiem un ponijiem. Ievaddaļā apskatīta zirgu izcelsme un ievērojamākie priekšteči, svarīgākie notikumi zirgu un cilvēku attiecību vēsturē, zirgu un poniju tuvākie radinieki — citi zirgu
dzimtas pārstāvji. Pienācīga uzmanība veltīta zirga anatomijai, eksterjeram, uzvedībai, pārvietošanās veidiem, krāsai un pazīmēm. Divas pēdējās nodaļas veltītas zirga kopšanai — no staļļa mēšanas līdz zirga sagatavošanai skatei — un jāšanas pamatprasmju apguvei. Atsevišķos atvērumos
parādīti daži interesanti zirgu dzīves aspekti, kā arī jāšanas sporta un citi izmantošanas veidi.

UDK

636.1(035)+798(035)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001088977
Васильев, Александр. Сказание о вкусной, сытной, но не всегда полезной пище : и еще немного о реалиях нашей жизни / Александр Васильев ;
дизайн: Валерий Иванюта ; иллюстрации: Сергей Тюленев. — [Ropažu novads] : [Aleksandrs Vasiļjevs], [2022]. — 184 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Rādītājs:
183.-184. lpp. — ISBN 978-9934-23-568-9 (iesiets).
UDK
641.55(083.12)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. Tirdzniecības
organizācija
Kopkataloga Id: 001088318
Hossfeld, Steffen. The Impact of Digitalization of Decision-Making Performance
in Supply Chain Management : doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Steffen Hossfeld ; supervisor
Dr. Josef Neuert ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 160 lp. : ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 132.-142. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
658.7(043.3)
Kopkataloga Id: 001088329
Hossfeld, Steffen. The Impact of Digitalization of Decision-Making Performance
in Supply Chain Management : summary of the doctoral thesis submitted for the
scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Steffen Hossfeld ;
supervisor Dr. Josef Neuert ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Andra Zvirbule ; University of Latvia. Faculty of Business,
Economics and Management = Lēmumu pieņemšanas procesu digitalizācijas ietekme uz piegādes ķēdes pārvaldību : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā
doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Steffen Hossfeld ; vadītājs Dr. Josef Neuert ; darba recenzenti: Dr.sc.admin.
Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Andra Zvirbule ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia,
2022. — 121 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934188114. — Bibliogrāfija: 117.-120. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-810-7 (brošēts).
UDK
658.7(043.2)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001088165
Radi rotājot : XII [12.] Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas izstādes darbu katalogs / foto: Andris Vītols ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 145 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-24-092-8 (brošēts) ; ISBN 9789934240935
(kļūda).

A n o t ā c i j a : No 21. jūlija līdz 15. augustam VEF Kultūras pilī bija skatāma Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju norišu #dziedundejo2021 izstāde „Radi rotājot”, kurā bija iespēja apskatīt labākos Latvijas skolu audzēkņu 550 darbus dažādās tehnikās — keramikā, tekstilā, kokā,
metālā, papīrā un citos materiālos.

UDK

7.079(474.3)(083.824)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 001088654
Munkevica, Anda. Crossroads : glass = Pārmijas : stikls / Anda Munkevica ; graphic design: Ieva Vīriņa ; texts: Milan Hlaveš, Olena Som-Serdiukova, Alexander
Fokin, Steef Hendriks, Anda Munkevica, Valentīns Elsts, Iliana Veinberga, Ilze
Martinsone ; photographs: Jānis Deinats, Ilmārs Znotiņš, Oskars Lekuns, Marija Levicka, Ieva Vīriņa, Anda Munkevica, Jānis Vidmants Kalniņš ; translations:
Sanita Grīna (Latvian-English-Latvian), Alžběta Sůvová (Czech-English), Лінгва
(Ukrainian-English). — Rīga : AM studio, 2022. — 95 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
29 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts
paralēli angļu un latviešu valodā, daļa teksta tulkota arī no angļu, čehu un ukraiņu valodas. — ISBN 978-9934-23-584-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevumā iekļautas esejas un citi teksti, kas parāda Andas Munkevicas mākslu plašākā kultūras kontekstā. Par viņas darbiem komentāru sniedz ukraiņu mākslas vēsturniece Olena Soma-Serdjukova un nīderlandiešu kurators Stīfs Hendriks. Savukārt Čehijas stikla
mākslas pētnieks Milans Hlavešs esejā iezīmē Eiropas un pasaules stikla mākslas teritoriju, kurā
kā mājās jūtas latviešu māksliniece.

UDK

748.071.1(474.3)(083.824)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001088530
Burāne, Ingrīda. Jānis Lauva : Skrunda, Kuldīga, Liepāja / Ingrīda Burāne ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. — [Rīga] : Lapu dizains, 2022. — 254, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 253.[255.] lpp. — ISBN 978-9934-23-557-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Visu savu dzīvi Jānis Lauva veltīja mākslas skolotāja darbam. Tūlīt pēc akadēmijas absolvēšanas sāka strādāt par zīmēšanas skolotāju Skrundā. Bija viens no Kuldīgas daiļ
amatniecības vidusskolas dibinātājiem un zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, veidošanas
pedagogiem, vēlāk ilgus gadus strādāja Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā. Viņš strādājis pārsvarā eļļas un akvareļa tehnikās, daudzus paliekošus darbus veicis zīmējumā.

UDK

75.071.1(474.3)(084)
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77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 001088311
Teivāne-Korpa, Katrīna. Laikmets un fotogrāfija. Roberts Johansons / Katrīna Teivāne ; zinātniskās recenzentes: PhD Aija Brasliņa, PhD Laine Kristberga ; priekšvārds: Ainārs Kamoliņš ; dizains: Anta Pence ; literārā redaktore
Antra Bula ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš. — Rīga : Neputns, [2022]. —
366 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — „Roberta Johansona salona
„Venera” iekšskats ar fotokamerām. Maskava, 1924.”—Uz vāka. — Bibliogrāfija:
351.-356. lpp., zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 363.-365. lpp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-42-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par Robertu Johansonu ir otra tik apjomīga satura publikācija, kas
veltīta Latvijas pirmskara fotogrāfam. Izdevuma sastādītāja un pamatteksta autore Katrīna Teivāne apkopojusi materiālu grāmatai par V. Rīdzenieka laikabiedru Robertu Johansonu. Monogrāfiskais albums sniedz vērtīgu pienesumu Latvijas fotogrāfijas vēstures izpētē, iepazīstina ar līdz
šim mazāk zināmiem vizuālās estētikas piemēriem, paplašina izpratni par fotomākslas ģenēzi
lokālajā mākslas vidē.

UDK

77-051(474.3)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 001089891
Uzulniece, Anita. Mans kino (un) laiks / Anita Uzulniece ; redaktore Kristīne
Matīsa ; māksliniece Zane Neimane. — Rīga : Laika grāmata, [2022].
2. daļa. — 253 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-511-95-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „Kinozinātnieces Anitas Uzulnieces neparasti bagātā, gadiem krātā kino pieredze, kas savulaik atspoguļojās viņas daudzajos rakstos, nu ir pārtapusi sējumā, kas ataino gan
Anitas patieso un dziļo mīlestību pret kino, bet lasītājiem ļauj vai nu gremdēties atmiņās kopā ar
viņu, vai arī atklāt sev gluži jaunu kino pasauli. Es pat teiktu, šis sējums ļauj ieraudzīt pasaules
nozīmīgāko autoru filmas viņas acīm, tādējādi mums katram tiek dota iespēja paplašināt savu
pieredzi ar Anitas Uzulnieces skatījumu uz suģestējošo kino pasauli”, Viktors Freibergs, kino zinātnieks.

UDK

791.072.3(474.3)+791.229.2(474.3)(049.32)+791.2(049.32)

794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību un veiksmi)
Kopkataloga Id: 001088662
esi / spēles maziem un lieliem / Andra Strautiņa, Anna Melbārde, Dace Daliņa,
Daiga Demitere, Elīna Jēkabsone [un vēl 16 autori] ; ilustrācijas: bērnu kolektīvs ;
dizains: Everita Upeniece ; redaktore Madara Mickeviča. — [Mārupes novads] :
Centrs Sevii, 2021. — 44 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×25 cm. — Autori arī:
Elīna Švēde, Elvīra Laizāne, Ilze Lejniece, Kristiāna Paula, Kristīne Liepiņa, Laura
Cernava, Laura Millere, Līga Jansone, Madara Mickeviča, Marika Čerņavska, Neļa
Ivanovska, Nika Linde, Oskars Grīslis, Rūta Dvinska, Sindija Meluškāne, Tatjana
Laizāne. — ISBN 978-9934-23-505-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas 45 spēļu metodes darbam skolā, klasē, ģimenē, lai attīstītu bērna emocionālo, sociālo inteliģenci un nepieciešamās spējas veiksmīgai dzīvei, tādas kā
pašpārliecību, sadarbību, drosmi, emociju regulāciju. Spēles spēlējamas ne tikai klasē, bet arī
ģimenē un draugu lokā. Tās ir vieglas, jautras un noderīgas katrai dienai.

UDK

794
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001088838
Olimpiskās medaļas Latvijai : grāmata veltīta Latvijas Olimpiskās komitejas
simtgadei / sastādītājs, tekstu autors Anatolijs Kreipāns ; mākslinieks Andris Rozentāls ; [priekšvārds]: Žoržs Tikmers. — [Rīga] : Latvijas Olimpiskā komiteja,
2022. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Latvijas Olimpisko medaļnieku alfabētiskais rādītājs: [158.-159.] lpp. — ISBN 978-9934-8034-8-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par Latvijas olimpisko mantojumu veidota kā apkopojums ar nelielu aprakstu par medaļniekiem hronoloģiskā secībā, norādot gan sportistus, kas ieguvuši olimpiskās godalgas zem savas valsts karoga, gan PSRS un citu valstu komandās. Latvijas Olimpiskās
komitejas prezidents Žoržs Tikmers sacīja, ka 117 medaļas 100 gados ir labs sasniegums, kā arī
viņš uzteica spēcīgas autoru komandas veidoto grāmatu kā stāstu par tiekšanos uz ideālu. Grāmata arī ļauj iepazīt olimpiskās kustības vēsturi Latvijas sasniegumu kontekstā.

UDK

796.323.2.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 001090066
Strēle, Ilze. Handbols — Vaiņodes fenomens jau piecdesmit gadus / Ilze Strēle un Ainārs Pāvils. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 302, [3] lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — ISBN 978-9934-604-69-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata caurvij dažādu bijušo un esošo Vaiņodes handbolistu un handbolam
tuvu stāvošu cilvēku emocionālākos handbola mirkļus. Atklātas intervijas, daudz un dažādi jau
zināmi fakti un līdz šim rūpīgi noklusēti notikumi. Tik daudz uzrunāti cilvēki, tik daudz uzklausīti stāsti un visiem ir kas kopīgs — milzīga pateicība sportam, pateicība treneriem un pateicība
Vaiņodei.

UDK

796.322(474.32)(091)

Kopkataloga Id: 001087491
Volgemute, Katrīna. Kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
pilnveide : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai veselības un sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē /
Katrīna Volgemute ; zinātniskās vadītājas: Dr.paed. Daina Krauksta, Dr.paed. Žermēna Vazne ; recenzenti: Dr.paed. Romualdas Malinauskas, Dr.med. Anita Villeruša, Dr.paed. Juris Grants ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = Imagery
Ability and Physical Self-Efficiency Improvement of Alpine Skiers : summary of
the doctoral thesis for obtaining the doctoral (Ph.D.) degree in the field of health
and sports science, in the sub-branch of sport pedagogy / Katrina Volgemute ;
scientific advisor: Dr.paed. Daina Krauksta, Dr.paed. Žermēna Vazne ; official reviewers: Dr.paed. Romualdas Malinauskas, Dr.med. Anita Villeruša, Dr.paed. Juris
Grants ; Latvian Academy of Sport Education. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2022. — 94 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-520-54-9
(brošēts).
UDK
796.926:159.9(043.2)
Kopkataloga Id: 001087488
Volgemute, Katrīna. Kalnu slēpotāju iztēles spēju un fiziskās pašefektivitātes
pilnveide : promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai veselības
un sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / Katrīna Volgemute ; zinātniskās vadītājas: Daina Krauksta, Žermēna Vazne ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 248 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 133.-149. lp.
UDK
796.926:159.9(043.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001088949
Ozola, Māra. „Protu, protu rakstīt” / Māra Ozola ; redaktore Silvija Ozola ; māksliniece Sandra Štikāne. — [Siguldas novads] : MontMasca, [2021].
1. daļa, Vārdu pareizrakstība „priekš muļķiem”. — 160 lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — Vārdu alfabētiskais saraksts: 122.-160. lpp. — ISBN 978-9934-90391-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Katram ir gadījies, kad vārda pareizrakstība ir it kā zināma, bet gribas īsi
un aši pārliecināties, vai viss kārtībā. Šī ir tā grāmata, kas paredzēta ašai acs iemešanai, lai var
turpināt iesākto. Tāpat, kad latviešu valodu pēc gudrām grāmatām apgūst vai māca, var rasties
vēlēšanās pamēģināt, kā vienkāršāk. Te arī būs — saprast un uztvert latviešu valodas vārdu pareizrakstību ātri un viegli. Šīs grāmatas uzmanības centrā ir skaņa, burts un vārda pareizrakstība.

UDK

81’351(035)

821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001087133
Cloke, Rene. Ozolu meža pasakas / Rene Cloke, [teksts un ilustrācijas] ; tulkojusi
Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. —
69 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Woodland Stories. — ISBN
978-9934-27-086-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Omulīgajā Ozolu mežā dzīve rit ierastu gaitu. Dzīvnieku māmiņas un tēti rūpējās par ģimeni, bet mazuļi rotaļājas, draiskojas un dara gan darbus, gan nedarbus. Iepazīsti
meža iemītniekus un uzzini, kā trusēns meklēja sev jaunas mājas, kā ezītim gāja piknikā un ko
lapsiņa piedzīvoja tirdziņā.

UDK

821.111-93-32+821.111-343

Kopkataloga Id: 001089295
Džeferisa, Dina. Toskānas grāfiene : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 398, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Tuscan Contessa. —
ISBN 978-9934-31-007-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ir 1943. gads. Grāfienes Sofijas de Korsi Toskānas muižas mierpilno gaisotni
izjauc negaidīta vācu karavīru ierašanās. Vēlēdamās atbalstīt Sabiedroto spēkus, viņa slepenībā
no sava vīra Lorenco ir piekritusi dot pajumti ievainotam angļu radistam, tādējādi apdraudot
viņu visu dzīvības. Kad pie Sofijas ierodas Maksīne, kura darbojas pretošanās kustībā, viņas noslēdz kādu vienošanos. Drošsirdīgā un neatkarīgā Maksīne savulaik sev ir solījusi nekad neiemīlēties, tomēr, sastopot glīto partizānu Marko, viņa saprot, ka šo solījumu pildīt nespēs… Pavisam
drīz abas sievietes attopas ierautas bīstamā spēlē ar nacistiem. Vai viņas tiks atklātas? Vai viņām
izdosies glābt savus mīļotos?

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 001087790
Mankāstere, Herieta. Izidora Mūna atrakciju parkā / Herieta Mankāstere, autore un ilustratore ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna
Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 116, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. —
(Izidora Mūna / Herieta Mankāstere ; 6). — Oriģinālnosaukums: Isadora Moon
Goes to the Fair. — ISBN 978-9934-0-9993-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izidora nav gluži parasta maza meitenīte, jo viņas mamma ir feja un tētis ir
vampīrs. Izidora ir priecīgi satraukta: viņa pirmo reizi mūžā dosies uz atrakciju parku. Tomēr
izrādās, ka tas nemaz nav tik brīnumains, kā viņa bija cerējusi. Varbūt viegls vēziens ar burvju
nūjiņu vai piliens raganu dziras varētu šīs atrakcijas padarīt patiesi žilbinošas? Kas gan slikts
varētu notikt?

UDK

821.111-93-32
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Kopkataloga Id: 001087794
Mankāstere, Herieta. Izidora Mūna dara blēņas / Herieta Mankāstere, autore
un ilustratore ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 115, [6] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (Izidora Mūna / Herieta Mankāstere ; 5). — Oriģinālnosaukums: Isadora Moon Gets
in Trouble. — ISBN 978-9934-0-9995-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsties, tā ir viņa: īpašā Izidora Mūna! Drīz Izidoras klasē būs „mīluļu
diena” — bērni ņems līdzi uz skolu savus mīļdzīvniekus, lai par tiem pastāstītu. Izidora nolēmusi
doties kopā ar Rozā Trusi, taču viņas māsīcai Mirabellai rodas vēl labāka ideja: „Parādi klasesbiedriem pūķi!”.

UDK

821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001089698
Veika, Džūlsa. Brīvdienas Romā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2022]. —
461 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: From Rome
with Love. — ISBN 978-9934-25-052-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Roma ir mīlestības un pavedināšanas pilsēta. Bet romantika ir pēdējais, kas
Līzai ir prātā. Viņai ir daudz svarīgākas lietas padomā, piemēram, jāuzmeklē nozudušais tēvs.
Kad meklējumos rodas pirmais šķērslis, viņas bērnības draugs Vills ne tikai palīdz viņai nonākt
atkal uz pēdām, bet arī kopā ar viņu izbauda romantiskas ainavas un izmeklētus ēdienus, un
Līza pamazām aizdomājas par to, ka viņu ir sākusi valdzināt ne tikai Roma. Kad Līza un Vills sāk
rakņāties pagātnē, neviens no viņiem nav gatavs tiem ilgi glabātajiem noslēpumiem, kam viņi
uzdursies. Mēs apsolām — abu pasaule apgriezīsies ar kājām gaisā!

UDK

821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001089722
Dauninga, Samanta. izcilības cena : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents,
[2022]. — 445 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: for your own good. — ISBN
978-9934-25-050-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Prestižajā Belmontas akadēmijā pulcējas tikai labākie — prasīgi pedagogi,
ambiciozi vecāki un skolēni, no kuriem tiek sagaidīta izcilība. Kad mīklainos apstākļos nomirst
vairāki Belmontas darbinieki, privātskola nonāk zem policijas lupas — izrādās, ne vienam vien
šajā iestādē ir kāds noslēpums. Bet kurš ir vainīgais?

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001089905
Kalaniti, Pols. Kad elpa pārtop par gaisu / Pols Kalaniti ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Dace Lorensa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
175, [1] lpp. : ilustrācija ; 23 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums:
When Breath Becomes Air. — ISBN 978-9934-0-9912-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Trīsdesmit sešu gadu vecumā, gandrīz desmit gadus veltījis neiroķirurga
profesijas apgūšanai, Pols Kalaniti uzzināja, ka viņam ir neoperējams plaušu vēzis. Vairākus gadus pašaizliedzīgi glābis pacientu dzīvības, viņš pats pārtapa par pacientu, kurš apņēmīgi cīnās
par savu dzīvību. Savā brīnišķīgajā grāmatā „Kad elpa pārtop par gaisu” Kalaniti stāsta par savu
dzīvi pirms slimības, profesijas izvēli, dzīves jēgas un savas sūtības meklējumiem, par ārsta darbu
un ētiku, cīņu ar slimību un lēmumu kļūt par tēvu pašā grūtākajā dzīves brīdī.

UDK

821.111(73)-94+616.8-089(73)(092)
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Kopkataloga Id: 001087761
Kvinna, Džūlija. Vikonts, kurš mani mīlēja : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu
valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 383, [1] lpp. ; 23 cm. — (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 2. grāmata). —
„Vikonts, kurš mani mīlēja” ir otrā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni. — Oriģinālnosaukums: The Viscount who Loved Me. — ISBN 978-9934-31-033-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Antonijs Bridžertons, Londonas iekārotākais vecpuisis, ir nolēmis apprecēties. Vienīgais šķērslis ir Keita Šefīlda, iecerētās vecākā māsa. Šī enerģiskā intrigante ar savu apņēmību nepieļaut saderināšanos padara Antoniju vai traku, bet, naktī iemiegot, tieši Keita ir tā
sieviete, kuru viņš redz savos sapņos. Savukārt Keita ir pārliecināta, ka trakulīgie uzdzīvotāji un
zvērinātie vecpuiši nav labākie vīra kandidāti, turklāt Antonijs ir ļaunākais blēdis no visiem! Keita ir apņēmusies pasargāt māsu, bet, kad Antonija lūpas negaidīti piekļaujas viņējām, viņa vairs
nav tik ļoti pārliecināta, vai maz pati spēs pretoties šī ļaundara valdzinājumam…

UDK

821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001089299
Linka, Šarlote. Bez vainas : romāns / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 396, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Ohne
Schuld. — ISBN 978-9934-0-9684-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ir saulaina un tveicīga vasaras diena. Seržante Keita Linvila sēž vilcienā, kas
dodas no Londonas uz Jorku, kad kāda pasažiere panikā lūdz viņai palīdzību: viņu vajājot svešinieks. Un tad jau atskan vairāki šāvieni. Divas dienas vēlāk netālu no Skārboro jauna skolotāja
nokrīt no velosipēda, jo kāds pāri ceļam ir novilcis tievu stiepli. Viņa uzreiz zaudē samaņu un
vairs nedzird šāvienu. Abas sievietes nav savstarpēji saistītas, taču izmantotais ierocis ir tas pats.
Ziemeļjorkšīras policijas jaunā darbiniece Keita Linvila, kura pametusi darbu Skotlendjardā, lai
pievienotos Kaleba Heila komandai, tiek iesaistīta izmeklēšanā. Laiks negaida, ir jārīkojas ātri.
Viņa nāk uz pēdām baisam noslēpumam un nokļūst nāves briesmās. Jo noziedznieks negrasās
padoties.

UDK

821.112.2-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001088704
Keplers, Lārss. Lācars : romāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojusi
Ieva Pudure ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 527, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu
klubs). — (Izmeklē Jona Linna / Lārss Keplers ; septītā grāmata). — „„Lācars”
ir sērijas septītā grāmata”—Uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Lazarus. — ISBN
978-9934-31-005-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādā dzīvoklī Oslo tiek atrasts vīrieša līķis. Pārmeklējot nozieguma vietu,
policija saprot, ka upuris ir nodarbojies ar kapu apzagšanu un trofeju kolekcionēšanu, tomēr
pats šausminošākais atklājums tiek uziets virtuves saldētavā. Dažas dienas vēlāk ar Jonu Linnu
sazinās vācu policijas detektīve, lūdzot palīdzību saistībā ar kādu slepkavību piejūras kempingā
netālu no Rostokas. Jona apzinās, ka līdzība, ko viņš sāk saskatīt šajos noziegumos, nav racionāli
izskaidrojama, tomēr nespēj to ignorēt. Ja kāds atgriežas no mirušajiem, daži to sauc par brīnumu, bet citi — par šausmu murgu…

UDK

821.113.6-312.4
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Kopkataloga Id: 001089308
Niemi, Mīkaels. Kā nomedīt lāci : romāns / Mīkaels Niemi ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 399, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Koka björn. — ISBN 978-9934-31-011-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ir 1852. gada vasara, Kengisas ciems atrodas pašos Zviedrijas ziemeļos, un
jaunais Jusi ir aizbēdzis no savām mājām, kurās valda cietsirdība un bads. Viņš kļūst par uzticīgu
harismātiskā prāvesta Larsa Levi Lestadiusa mācekli. Lestadiuss ir arī aizrautīgs botāniķis —
viņš māca Jusi visu par dabu un augiem, kā arī lasīt un rakstīt, mīlēt un cienīt Dievu. Kādu dienu
mežā pazūd kalpone, drīz nozūd vēl viena. Kad pirmā tiek atrasta mirusi, bet otra — smagi savainota, vietējie tur aizdomās apkārtnē klaiņojošu asinskāru lāci, un tiek izziņota atlīdzība par
tā nogalināšanu. Tomēr Lestadiuss, izmantojot zināšanas un izmeklētāja talantu, uziet pēdas, kas
norāda uz daudz bīstamāku slepkavu.

UDK

821.113.6-312.4

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001088706
Grimaldi, Virdžīnija. Laiks atkal iedegt zvaigznes : romāns / Virdžīnija Grimaldi ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore Margita Krasnā. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 286, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Il est
grand temps de rallumer les étoiles. — ISBN 978-9934-0-9785-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sirsnīgs romāns par mātēm un meitām, ģimenēm un neparastām draudzībām, kas liks gan smieties, gan raudāt… Ja Anna nebūtu zaudējusi darbu, iespējams, viņa nekad
nebūtu uzdrošinājusies rīkoties tik impulsīvi. Viņas vecākajai meitai Hlojai ir septiņpadsmit gadu
un kārtējie sirdēsti. Piepeši atklājas, ka meitene ir atmetusi ar roku mācībām licejā un plāno sākt
strādāt. Izrādās, arī divpadsmitgadīgā Lilī skolā nejūtas labi… Brīdī, kad Anna saprot, ka ģimene
burtiski jūk laukā, kļūst skaidrs, ka tikai ļoti spontāna rīcība var kaut ko mainīt.

UDK

821.133.1-31

Kopkataloga Id: 001089320
Perēna, Valērija. Svaigs ūdens puķēm : romāns / Valērija Perēna ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 475, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Changer l’eau des fleurs. —
ISBN 978-9934-31-024-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Violeta Tusēna ir kapsētas pārzine mazā Burgundijas pilsētiņā. Sērojoši tuvinieki, regulārie apmeklētāji un arī kolēģi iegriežas viņas namiņā sasildīties vai rast mierinājumu,
un, dzerot kafiju un sarunājoties, asaras mijas ar smiekliem. Kādu dienu ierasto ikdienu izjauc
policijas komisāra Žiljēna Sola ierašanās. Viņš vēlas izkaisīt savas mātes pelnus uz pilnīgi sveša
cilvēka kapavietas. Un diezgan ātri kļūst skaidrs, ka Žiljēna neizprotamajai vēlmei ir kaut kāda
saistība arī ar Violetas pašas sarežģīto pagātni.

UDK

821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001088067
Glazova, Jeļena. Naivums = Наивность / Jeļena Glazova ; atdzejotājs Einārs
Pelšs ; redaktors Arvis Viguls ; dizainers Kirils Kirasirovs. — Saldus : Valters Dakša, 2021. — 99 lpp. ; 20 cm. — Dzejas krājums izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „KultūrElpa” atbalstu. — Teksts paralēli latviešu un krievu
valodā, tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-9934-8942-7-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jeļena Glazova ir pašmāju multimediju māksliniece. Krājumā „Наивность/
Naivums” iekļauti dzejoļi no autores tekstiem, kas ir sarakstīti no 2019.-2021. gadam, un šī ir jau
ceturtā grāmata. Dzejoļus J. Glazova raksta pārsvarā krieviski, tie ir atdzejoti daudzās valodās.

UDK
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Kopkataloga Id: 001088035
Дынко, Евгения. Листая календарь души… : стихи разных лет / Евгения
Дынко ; графика Саманты Пакалне, Наталии Павловой ; дизайн обложки Наталии Павловой, Евгении Дынко. — Рига : [Jevgenija Dinko], 2022. —
215 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-592-4 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)
Kopkataloga Id: 001090038
Морозова, Карина. Мы / Карина Морозова. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. —
49, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-604-72-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Karina Morozova ir jauna autore, kura aktīvi rakstīt sākusi jau pusaudzes
gados. Rakstīšanas pārtraukumos nodarbojusies ar mākslu (beigusi Jēkabpils mākslas skolu) un
dejošanu (piecus gadus mācījās austrumu dejas, piedalījās festivālos). Pēc profesijas pavāre.

UDK

821.161.1-3

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001087363
Anševics, Gunārs. Vēl viens atmiņu spiets / Gunārs Anševics. — Ķekavas novads : Domu Pērles, [2022]. — 306 lpp. : faksimils, ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN
978-9934-28-052-8 (iesiets).
UDK
821.174-94

Kopkataloga Id: 001088071
artist Romeo. Pieaugušie / artist Romeo ; redaktors Demon. — Saldus : Valters
Dakša, [2022]. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — „Pieaugušie” tapuši iedvesmā no
Kārļa Vērdiņa un Krišjāņa Zeļga garadarbiem „Pieaugušie”—7. lpp. — ISBN 9789934-9061-2-1 (brošēts).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001088070
Belkovska, Anna. Veranda : dzeja 2015-2021 / Anna Belkovska ; redaktore Anna
Auziņa ; dizains: Anna Priede. — Saldus : Valters Dakša, [2021]. — 51, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 18 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-8942-9-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Annas Belkovskas debijas dzejas krājumā apkopoti autores dzejoļi, kas tapuši laikā no 2015. līdz 2021. gadam. Grāmatas redaktore, dzejniece Anna Auziņa raksta: „Annas
Belkovskas dzejā ķermeniskumu un intimitāti caurvij asprātība un erudīcija, dabas tēlus un aizkustinošu liriku aptver mākslas un teātra pasaules iedvesmots rotaļīgums. Līdzās laikmetīgām
idejām un pasaules kultūras tēliem autore nevairās no Latvijas ģeogrāfijas un ģimenes vēstures.
Daudzveidīgā formā izkārtots tīrs un precīzs teksts; spēcīga, drosmīga un silta dzejnieces balss”.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 001088320
Beveronijas kantikums : veltījums Beveronijas 100 gadu jubilejai / apkopojuši un sastādījuši Ričards Grigonis un Aksels Rijkuris ; priekšvārds: Ričards Grigonis. — Pirmais izdevums. — Rīga : Latvijas studentu korporācija Beveronija,
2022. — 256 lpp. ; 17 cm. — Bibliogrāfija: 247. lpp. — Daļa teksta tulkota no vācu
valodas. — ISBN 978-9934-23-615-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dziesmas ir korporāciju dzīves neatņemama sastāvdaļa, kas vijas cauri laikiem. Lai dziesmu pūrs savienotu pagātni ar tagadni, kantikumā satiekas gan senākas dziesmas,
gan arī pēdējos gados radītas un iemīļotas melodijas.

UDK

821.174-192

Kopkataloga Id: 001087797
Gailīte, Anna Skaidrīte. Neredzamo važu gūstā : neparasts dzīvesstāsts / Anna
Skaidrīte Gailīte ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Māra
Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 222, [2] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-31-103-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Romānā izsekots vācu zēna Pētera Tomasa, vēlāk saukta Pierre van de Velde,
tad — Georgs Jaunzemis, liktenim. Puisēns 1945. gadā tiek nolaupīts no patversmes Briselē. Līdztekus spraigajam sižetam autore cenšas izprast latviešu sievietes, bēgles Annas Rauzes motivāciju: kāpēc viņa bērnu nozagusi un ar to bēguļojusi, mainot dzīvesvietas Briselē, Lībekā, Minhenē,
līdz nokļuvusi Jaunzēlandes pilsētā Kraistčērčā. Liktenīgu sakritību un oficiālo dienestu nolaidības dēļ nolaupītā bērna pēdas, starptautiskās meklēšanas atrastas, atkal tiek pazaudētas, jo Anna
prot aprēķināt iespējamos draudus un neiedomājami veikli izvairīties. Romāns ir arī vēstījums
par mīlestību, ģimeniskumu, sirsnību, ko Pēteris Tomass izjūt, sastopot latviešu sievieti Viju, kas
ne vien atšķetina viņa dzīves sarežģītos pavedienus, bet arī kļūst par dzīvesdraugu.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001087380
Kārkliņa, Anita. Es esmu brīnums mazs = I am a Little Miracle / Anita Kārkliņa ;
cover design by Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. —
85, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — „Poetry and english translation by Anita Kārkliņa”—Iespiedziņās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-993428-059-7 (iesiets).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001088984
Kremer, Gidon. (ne)Spārnotas domas = (не)Крылатые слова : 2020/2021 / Gidons Krēmers ; no krievu un angļu valodas tulkoja Eduards Liniņš un Gundars
Āboliņš ; redaktore Marika Rozenberga ; latviešu valodas literārais redaktors
Alnis Auziņš ; krievu valodas literārā redaktore Aleksandra Zamatajeva ; angļu
valodas redaktore Lelde Beņķe ; māksliniece Anna Aizsilniece ; ilustrāciju autors
Sandro Kančeli. — [Rīga] : Aminori, [2022]. — 298, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ;
17 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no krievu un angļu valodas. — ISBN 978-9934-612-09-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors pats šo darbu sauc par „piezīmēm uz lappušu malām”. Grāmata ir
emocionāla laikmeta liecība un atklāj līdz šim nezināmas Gidona Krēmera rakstura šķautnes un
oriģinālo skatījumu uz dzīvi. Par ko izcilais mūziķis domāja pandēmijas apstādinātajā laikā, kad
mēģinājumi, koncerti un turnejas kļuva neiespējami? Viena grāmatas daļa lasāma divās valodās,
kurās autors domā visbiežāk, proti, krieviski un angliski.

UDK

821.174-84+821.174-84=161.1+821.174-84=111+78.071.2(474.3)
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Kopkataloga Id: 001089323
Lāce, Ilze. Sarunas uz sētas kāpnēm : stāsti / Ilze Lāce ; redaktore Bārbala Simsone ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 190 lpp. ;
21 cm. — Vāka noformējumā izmantota Andreja Bovtoviča glezna. — ISBN 9789934-31-039-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sīkās dienu lauskas Ilzes Lāces jaunajā stāstu krājumā liekamas mozaīkā,
izvēloties savu lasījuma secību, atrodot pagātni vai nākotni, vai savu šīs dienas sajūtu. Smalkas
izteiksmes nianses un bagāta valoda, bet pāri visam — ikdienas cilvēkiem tik līdzīgu tēlu galerija,
ka rodas dienasgrāmatas lasījuma sajūta. Stāstos viss notiek pa īstam. Vieglas skumjas dzīves
norietā, pieņemot esību bez nožēlas. Jaunības cerības, kuras varbūt pagaisušas bez pēdām, tomēr
spējušas piešķirt dzīvei krāsu daudzveidību, kas tekstā atklājas maigos pustoņos. Stāstu krājums
piedāvā iespēju sajūtu līmenī rast atbildi uz jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam. Iespējams, tā ir
spēja just.

UDK

821.174-32

Kopkataloga Id: 001087452
Leimans, Ernests. Liepājas anekdotes / Ernests Leimans ; mākslinieks Vilnis Bulavs. — [Cēsu novads] : [Sava grāmata], [2022]. — 143 lpp. : ilustrācijas ;
18 cm. — ISBN 978-9934-604-73-7 (iesiets).
UDK
821.174-36+821.174-7

Kopkataloga Id: 001088707
Lisovska, Aija. Dullā diena Dundurzālē / gandrīz detektīvs, kurā izmeklētājs būsi
tu, lasītāj! / Aija Lisovska ; māksliniece Renāte Logina ; redaktore Guna Pitkevica ; dizaina autore Inguna Kļava-Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 134,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-9242-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Meža vidū atrodas Dundurzāles ciems. Kādā ļoti lietainā dienā ar ciema
iemītniekiem atgadās pavisam neparasti notikumi. Pazūd pūķa labākais draugs. Rūķis cīnās ar
kreisās kājas lāstu un dzen pēdas lidojošam laupītājam. Pa to laiku vārnu bērns izvelk no upes
mazu, slapju radījumu, bet sivēns no dubļiem — konfektes. Zaķu meiteni pārsteidz bubulis, bet
āpsi — palīgā saucieni. Bet kāpēc kazai ir spārni? Un kurš sabojājis torti? Un kas tā par atbalsi,
kas patiltē mēdās?

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001089695
Meijere, Ieva. Grētas dienasgrāmata / saturs, fotogrāfijas: Ieva Meijere ; dizains:
Unigunda Meijere. — [Ropažu novads] : [Ieva Meijere], [2022]. — 65, [4] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-628-0 (brošēts).
UDK
821.174-3

Kopkataloga Id: 001087389
Meklējot atbildes : Talsu 2. vidusskolas jauno autoru 24. gadagrāmata / teksta
atlase un sakārtojums: Maija Laukmane ; mākslinieciskais iekārtojums: Zigurds
Kalmanis ; Talsu 2. vidusskolas literātu studija. — [Talsi] : Aleksandra Pelēča lasītava, [2022]. — 85 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-513-58-9
(brošēts).
UDK
821.174(082)(058)
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Kopkataloga Id: 001087373
Mīlestībai brīvi / Maira Dzērve, Inga Erbreidere, Violeta Kļaviņa, Inita Kligina,
Vanda Knipste, Alisa Marčenkova, Guntis Petrovs, Elīza Puķāne, Ligita Zvirbule,
Indra Zvirgzdiņa ; Ingas Zvirgzdiņas ilustrācija grāmatas noformējumam. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 177 lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — ISBN 9789934-28-053-5 (brošēts).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001088055
Munkevica, Signe. Signe, bezizejas nav! / Signe Munkevica ; redaktore Sanita
Dāboliņa ; māksliniece Lauma Munkevica. — [Ķekavas novads] : [Signe Munkevica], [2022]. — 139, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-9095-0-4
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Katrs mēs pieredzam kādu traumu, sarežģījumus, grūtības. Es ļoti ceru, ka šī
grāmata nebūs sanākusi kā slimības vēsture. Drīzāk kā vēstule, kurā ir kaut nedaudz iedvesmas
doties arvien uz priekšu. Lai tie nebūtu vien tukši, bezdvēseliski teikumi, visu esmu pastāstījusi
caur savu visintīmāko pieredzi, par kuru reti kurš nojauš. Vēl arvien nezinu, vai tā vajadzēja vai
ne. Ja vārdi atnāca un piepildīja lapu pēc lapas, varbūt kāds cilvēks šo grāmatu gaida. Vismaz
es pati kopš pirmajiem čukstiem par šādas grāmatas vajadzību jau pirms desmit gadiem esmu
piedzīvojusi lielu izaugsmi.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001088073
Naivo, Eriks. Ritms = Ритм : dzeja 2014-2021 / Eriks Naivo ; redaktore Jeļena
Glazova ; atdzejotāji: Kārlis Vērdiņs, Einārs Pelšs, Arvis Viguls ; dizainere Anna
Priede. — Saldus : Valters Dakša, [2022]. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts
paralēli latviešu un krievu valodā, tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-99349061-5-2 (brošēts).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001089544
Nuts, Zane. Latvietes nevar nemīlēt : romāns / Zane Nuts ; literārā redaktore Gunita Lagzdiņa-Skroderēna ; vāka dizainere Dace Krēsliņa. — [Cēsu novads] : Nuts
Family, [2022]. — 383 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-9073-1-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Latviete Linda izdzīvo savu ilgi kāroto sapni — mīt pašā Losandželosā, strādā
ar augstas raudzes slavenībām un ir brīva kā putns. Diemžēl sapnis izrādās ne tik salds, kā viņa
to bija iztēlojusies. Jaunais „darbs” ar katru mirkli kļūst neizprotamāks, jaunais klients — arvien
iekārojamāks. Ko darīt? Un tad viss kļūst vēl sarežģītāks — sapnis kļūst par kaitinošu izaicinājumu, kad Linda kopā ar neprognozējamo un neizprotamo klientu spiesta doties uz Latviju, kur
amizanti pārpratumi seko ik uz soļa.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001088330
Ostups, Artis. Variācijas par mēness tēmu : dzejoļi 2016-2021 / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. — Rīga : Neputns, [2022]. — 59,
[2] lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-601-41-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „Rakstīdams krājumu „Variācijas par mēness tēmu”, es meklēju līdzsvaru
starp patiesumu un tēlainību. Pirms dažiem gadiem tas vēl būtu pašsaprotami, bet šodienas
latviešu dzejas ainavā, kurā arvien biežāk tēlainība pretnostatīta patiesumam, šādi rakstīt šķiet
avantūra. Vienlaikus šis krājums ir manu iepriekšējo poētisko meklējumu sintēze: te ir gan dzejproza, gan vārsmas, gan melanholija, gan sirsnība, gan ikdienišķi vērojumi, gan intertekstuāli
eksperimenti. Un tas viss caur plastisko „mēness” tēlu, kas manu dzeju savieno ar plašāku liriskās
dzejas tradīciju, to reizē turpinot un izsmeļot”, saka Artis Ostups.

UDK
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Kopkataloga Id: 001087538
Rostovskis, Aigars. AR 2021 / Aigars Rostovskis. — [Latvija] : [Aigars Rostovskis], [2021]. — 171, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 19 cm.
A n o t ā c i j a : Autors ievadā raksta: „Dzīvojot uz šīs zemes 50 gadus, radās vēlme „nofiksēt”
savas izjūtas un domas, ar kurām esmu tieši šajā brīdī (aptuveni gada griezumā). Šī bija mana
ideja, ka no saviem tuvākajiem cilvēkiem — ģimenes, radiem, draugiem, biznesa un sadarbības
partneriem, — no katra vēlējos saņemt vienu jautājumu par jebkuru tēmu, ko būtu interesanti
uzzināt par mani, vai kādas ir manas domas vai viedoklis par konkrētu tēmu. Atbildot uz jautājumiem, ir iespēja vairāk izprast pašam sevi”.

UDK

821.174-4

Kopkataloga Id: 001088065
Surgunts, Andis. es nekad nebiju redzējis dzejoli kuram nosaukums ir Andis
Surgunts : 2003-2018 / sakārtojis Einārs Pelšs ; dizains: Anna Priede. — Saldus :
Valters Dakša, [2021]. — 1 sējums (aptuveni 200 lpp.) : faksimili ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži dzejoļi arī krievu valodā. — ISBN 978-9934-8942-3-7 (iesiets) ;
ISBN 9789934894220 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Andis Surgunts (1984-2018) bija spilgts, talantīgs latviešu dzejnieks. Autors,
kura radošās izvēles neietekmēja kompromisi, kas, savukārt, nozīmēja pārkāpšanu pāri konvencionālam valodas lietojumam, izgaisinot nošķīrumu starp kategorijām „pieņemams” un „nepieņemams”. Tas ļāva tapt daudziem lieliskiem tekstiem, kas noteikti iekļūs latviešu dzejas vēsturē.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001089336
Šnipke, Gunta. Ineses māja / Gunta Šnipke ; ilustrējusi Anna Vaivare ; redaktore
Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2022]. — 34 nenumurētas lpp. (dažas salocītas) : ilustrācijas ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-574-74-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šajā „projektā” satiekas divas arhitektes, kas vienlaikus aktīvi darbojas citā
radošā sfērā: ilggadīgā Liepājas arhitekte un dzejniece Gunta Šnipke un arhitekte un grāmatu
ilustratore Anna Vaivare. Jautrajā bilžu grāmatā, kurā ir ļoti daudz, ko pētīt, viņas stāsta par māju,
kuras projektu arhitektei palūdz dzejoļa varone Inese. Gan Inesei, gan, iespējams, daudziem lasītājiem ir priekšstats, ka arhitekts tāpat vien piesēžas pie galda un „uzzīmē mājiņu”, kādai tai būtu
jāizskatās — un celtnieki var ķerties pie būvēšanas. Taču dzejolī un ilustrācijās mēs uzzinām,
ka nekas nav tik vienkārši! Arhitektam jāzina milzīgi daudz konkrētu detaļu par cilvēkiem un
dzīvniekiem, kas šajā mājā dzīvos un viesosies, par viņu vajadzībām un paradumiem. Pamazām
iepazīstot Ineses ģimeni, draugus, radus un mājdzīvniekus, noskaidrojas, ka tāda māja, kurā viņi
visi kopā, ieskaitot pulciņu kazu, varētu justies labi, aizņemtu veselu pilsētas kvartālu!

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001088708
Tilaks, Dzintars. Kaijas ligzda : romāns / Dzintars Tilaks ; vāka dizaina autore
Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 283,
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9905-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Piedzīvojumu romāns „Kaijas ligzda” adresēts pieaugušajiem lasītājiem un
stāsta par latviešiem, kas spēles vai antropoloģiska eksperimenta ietvaros nokļuvuši uz vientuļas salas Baltijas jūrā, lai ar vairākām citām grupām sacenstos par iespēju tikt pie prāvas naudas
summas. Viņi ir pieci — viens kungs un četras dažāda vecuma un rakstura dāmas. Katra pagātnē
ir kāds notikums, kas rosinājis pamest mājas un mēģināt gadu izdzīvot ekstremālos apstākļos,
turklāt ikvienam no viņiem piesolītā summa šķiet svarīga.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001087833
Trimalniece, Ieva. Mīlestība pasaulē staro / Ieva Trimalniece. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 218 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-30-024-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Mīlestība. Tā ir bijusi un būs pasaulē un debesīs. Acīs un sirds pašā vidiņā.
Tā ir bijusi un būs zemes katrā šūnā, katrā lietus lāsē. Katrā saules pieskārienā zemes vaigam un
cilvēka dvēselei. Mīlestība ir šīs pasaules sāls…” (Ieva Trimalniece).

UDK
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Kopkataloga Id: 001089159
Zeibots, Andris. Stāsti un teikas Laika vecim / Andris Zeibots ; redaktore Dace
Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. —
261, [1] lpp. ; 22 cm. — Grāmatas vāku noformējumā izmantots tēlnieka Matiasa
Jansona skulptūras „Gadsimtiem ejot” attēls. — ISBN 978-9934-595-57-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir pāris desmiti stāstu, kurus autors ir radījis, iedvesmojoties no
ziņu publikācijām. Pārsvarā tie ir jautājumi, kas uztrauc mūsdienu Latvijas sabiedrību un kurus
Andris Zeibots vēlreiz aktualizē, radot no tiem stāstus un teikas. Stāstu krājums izskan kā spraiga un ideju slodzē nepiekāpīga, savā brīžam biedējošajā patiesīguma intensitātē arvien skaļumā
pieaugoša simfonija šodienai, soctīklu haosa varoņiem un cilvēciskā prāta, saprāta totālam apjukumam.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001088069
Zeļģis, Krišjānis. Pieaugušie / Krišjānis Zeļģis ; redaktors Raimonds Ķirķis ;
māksliniece Zane Ernštreite. — Saldus : Valters Dakša, [2021]. — 81, [1] lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — ISBN 978-9934-8942-6-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata „Pieaugušie” ir konceptuālās dzejas projekts, kura pamatā ir Kārļa
Vērdiņa 2015. gadā izdotais dzejoļu krājums ar tādu pašu nosaukumu. Katrs dzejolis Zeļģa grāmatā atbilst vienam dzejolim Vērdiņa krājumā. Zeļģa parafrāzes atklāj intertekstualitātes plašās
iespējas. Lai izveidotu savu dzejas grāmatu, autors pārrakstījis, interpretējis, parodējis vai vizuāli
„pārtulkojis” jau eksistējošus dzejas tekstus. Grāmata ir ne tikai tekstuāla, bet arī vizuāla parafrāze par Vērdiņa krājumu, jo abiem izdevumiem dizainu veidojusi Zane Ernštreite.

UDK

821.174-1

821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 001089341
Andersone, Henrika. Gabaliņš dvēseles / Henrika Andersone ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Inese Zandere ; vāka ilustrācija: Rūta
Briede ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2022]. — 220, [4] lpp. ;
19 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: En skärva av själen. — ISBN 978-9934-574-79-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tas ir piecpadsmitgadīgas meitenes stāsts par savu noslēpumaino pirmo mīlestību, kas apvieno gan risku un izaicinājumu, jo puisim ir slikta slava, gan patiesas jūtas un romantiku. Jaunietes acīm skatīta ģimenes situācija — jaunākā brāļa slimība. Gan mīlestības stāsts,
gan bīstamais mēģinājums palīdzēt slimajam brālītim ar maģijas palīdzību liek grāmatas varonei
iepazīt savas personības tumšās šķautnes.

UDK

821.511.111-93-31=113.6

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 001088709
Kerenens, Mika. Skolas pica / Mika Kerenens ; ilustrējusi Marja Līsa Platsa ; no
igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!). — Oriģinālnosaukums: Soome pitsa. — ISBN 978-9934-0-9921-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Uz skolas elektrības skapja kāds bez atļaujas uzzīmējis picu. Visi vēlas noskaidrot, vai tā ir ielu māksla vai ķēpājums, un kurš gan ir vainīgais, nemaz neinteresējoties par
vēsti, ko zīmētājs vēlējies nodot. Tā kā nosmērēto pirkstu dēļ aizdomas krīt uz Olavu, slepenajai
biedrībai „Bibļuks” nekas cits neatliek kā noslēpumaino picas autoru atklāt pašiem.

UDK
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001087122
Ķepu patruļa / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story
House Egmont, [2022].
Saldus sapņus, kucēni!. — 70, [2] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Goodnight Pups. — ISBN 978-9934-27-087-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā stāstu krājumā uzzināsi, kā kucēni piedalās labdarības sporta spēlēs, lai
vāktu ziedojumus jaunai cirka teltij, kā mērs Hamdingers iejūtas pērtiķa ādā un kā kucēni palīdz
pūķītim, kurš izbēdzis no grāmatas. Iekārtojies ērti — un piedzīvojumi var sākties!

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001087186
My Little Pony / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga :
Story House Egmont, 2022.
Jauns piedzīvojums. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. New Adventure. —
ISBN 978-9934-27-131-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Poniju valstība Ekuestrija zaudējusi burvju spēku, bet sparīgā zemes poniju meitene Sanija ir pārliecināta, ka sašķeltā poniju pasaule vēl var apvienoties. Sanija ar jauno
draugu palīdzību cenšas pierādīt, ka pat mazi poniji spēj daudz ko mainīt.

UDK
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001088934
Smirnova, Anželika. Tālu, tālu Austrumos / Anželika Smirnova ; tulkojums no
ķīniešu valodas: Sonkeigo LS International. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
[2022]. — 155 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934188060. — ISBN 978-9934-18-805-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „Mana pieredze, apciemojot Ķīnas lauku ciematus, man ir ļāvusi pilnīgāk
iepazīt šo valsti un tās cilvēkus. Grāmatā vēlos atklāt jums savas jūtas pret Ķīnas laukiem un
padalīties ar stāstiem par Ķīnas sasniegumiem lauku reģionu atjaunošanā. Šajā jomā neesmu
speciāliste un man ir grūti aprakstīt situāciju Ķīnas lauku reģionos no, piemēram, ekonomiskā
viedokļa, tāpēc rakstīšu vienkārši par pašas redzēto un dvēselē izjusto”, Anželika Smirnova.

UDK

913(510)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001088809
Roga, Anna Ilona. Jauru dzimtas „Zvanītāji” : I [1.] daļa / Anna Ilona Roga ; grāmatas sastādītāja Sandra Aigare ; dzimtas koku sastādītāja Gita Vanaga ; priekšvārds: Janīna Kursīte. Jaunie laiki „Zvanītājos” : II [2.] daļa / Sandra Aigare. —
Rucava : Rucavas tradīciju klubs, 2022. — 269, [4] lpp. : faksimili, ģenealoģiskās
tabulas, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Vāka noformējumā izmantots Annas Rogas zīmējums
„Zvanītāji”. — ISBN 978-9934-23-548-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pateicoties divu neatlaidīgu Rucavas sievu — Annas Rogas un Sandras Aigares — pūlēm lasītāji nu var tuvāk iepazīt Rucavu tās pagātnē un tagadnē. Grāmatas pirmo daļu
uzrakstījusi Anna Roga. Tā aptver Jauru dzimtas stāstu vairāku paaudžu garumā, ietverot to Rucavas apkaimes ielogā. Grāmatas otro daļu veidojusi Sandra Aigare, secīgi apkopojot un izceļot
divdesmit gadu laikā Rucavas kultūras dzīvē nozīmīgo. Abas daļas saliedē vienotā veselumā un
kultūras pārmantojamības sajūtu nodrošina grāmatā daudzkārt pieminētās „Zvanītāju” mājas,
kas kopš senlaikiem bijušas Annas Rogas senču īpašumā, bet ar īpašnieku gādību nodotas Rucavas kultūras kopējiem.

UDK

929.5(474.321)

Kopkataloga Id: 001088278
Roga, Anna Ilona. Jauru dzimtas „Zvanītāji” : I [1.] daļa / Anna Ilona Roga ; grāmatas sastādītāja Sandra Aigare ; dzimtas koku sastādītāja Gita Vanaga ; priekšvārds: Janīna Kursīte. Jaunie laiki „Zvanītājos” : II [2.] daļa / Sandra Aigare. —
Rucava : Rucavas tradīciju klubs, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (140 lp., PDF) :
faksimili, ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, notis, portreti ; 167,48 MB. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Vāka noformējumā izmantots Annas Rogas zīmējums
„Zvanītāji”. — ISBN 9789934235481 (kļūda).
UDK
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