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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija
Kopkataloga Id: 001105072
Nekārtības Rūķīša enciklopēdija : interesantākie izgudrojumi / sakārtotāja
Lina Matjukaite ; Linas Žutautes un Laimas Zulones ilustrācijas ; redaktors Guntis Kalns ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 107 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 104.-105. lpp. —
Oriģinālnosaukums: Netvarkos nykštuko enciklopedija: įdomiausi išradimai. —
ISBN 978-9934-0-9933-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Visapkārt mums ir daudz lietu, bet vai kāds zina, kā tās darbojas? Kad radušās ziepes, un kurš uzkonstruēja pirmo ledusskapi? Nekārtības Rūķītis steidz visu noskaidrot. Vai
vēlies to darīt kopā ar viņu? Sēdies laika mašīnā un ceļo pa cilvēces vēsturi no senajiem laikiem
līdz pat mūsdienām! Uzzināsi, kādi izgudrojumi un kad ir radīti, kā tie darbojas un kā mainīja
attiecīgā laika cilvēku dzīvi. Vai esi gatavs? Tevi gaida lielisks iepazīšanas piedzīvojums — no
pirmās adatas līdz lidojošam dronam.

UDK

001.894(02.053.2)

003 Rakstības sistēmas un raksti
Kopkataloga Id: 001103762
Rancāne, Kristiāna. Byut! : mandalu kruosojamuo gruomota / Kristiāna Rancāne ; vuoku ilustratore Liāna Cvetkova ; volūdys vaicuojumus konsultēja Edijs
Rancāns, Laura Melne. — [Preiļu novads] : [SimplyLove], [2022]. — 73 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 9789934-23-716-4 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā mandalu grāmata „Byut!” — vienīgā krāsojamā mandalu grāmata
latgaliski. 60 mandalas, 60 atziņas par Latgales vērtībām — draudzību, mīlestību, latgalisko identitāti un patriotismu, ģimeni, darbu un dabu.

UDK
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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001103184
Hewitt, Angela. No punkta uz punktu : 123 & krāso : skaitļi 1-50 / [ilustrācijas]:
Angela Hewitt. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 32 nenumurētas lpp. :
pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Dot to Dot Count and Colour. — ISBN 978-9934-27-189-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Seko skaitļiem un savieno punktus secībā, lai atklātu paslēptos attēlus! Šī
grāmata iepazīstina ar skaitļiem no 1 līdz 50, sekmē acu un roku saskaņotu darbību un sīko motoriku, attīsta koncentrēšanās spējas un māca kontrolēt zīmuli.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001103173
Hewitt, Angela. No punkta uz punktu : ABC & krāso : mācies burtus / [ilustrācijas]: Angela Hewitt, Peter Adby. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 32 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Dot to Dot ABC & Colour. — ISBN 978-9934-27-190-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Seko burtiem un savieno punktus alfabēta secībā, lai atklātu paslēptos attēlus! Šī grāmata iepazīstina ar latviešu valodas alfabētu — lielajiem un mazajiem burtiem, sekmē
acu un roku saskaņotu darbību un sīko motoriku, attīsta koncentrēšanās spējas un māca kontrolēt zīmuli.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001103201
Keylock, Andy. Izkrāso mani / [ilustrācijas]: Andy Keylock. — Rīga : Story House
Egmont, 2022.
Lielie auto. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Izkrāso mani). —
Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Colour Me. Trucks. — ISBN
978-9934-27-179-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ugunsdzēsēju auto, traktori, kravas mašīnas un citi lieli transportlīdzekļi aicina ķerties pie krāsām!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001103711
Ko darīt, ja… : krāsojamā grāmata drošības jautājumu apguvei / Jānis Esītis,
ilustrācijas un mākslinieciskais noformējums ; GRIFS AG. — Rīga : GRIFS AG,
[2022]. — 26, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-686-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : GRIFS AG veic izglītojošus pasākumus, lai katrs bērns zinātu, kā rīkoties, ja
viņš ir nonācis apdraudētā vidē. Tiek uzsvērts, kādi drošības pasākumi ir jāveic, lai no šādām
situācijām izvairītos. Sadarbībā ar drošības un veselības speciālistiem sagatavots informatīvais
materiāls ar atbildēm uz dažādajiem „ko darīt, ja…” jautājumiem. Tas ir materiāls, ko apspriest
gan audzināšanas stundās, gan mājās.

UDK

087.5+614.8-053.2

Kopkataloga Id: 001103210
McDonald, Jake. Izkrāso mani / [ilustrācijas]: Jake McDonald. — Rīga : Story
House Egmont, 2022.
Dinozauri. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Izkrāso mani). —
Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Colour Me. Dinosaurs. — ISBN
978-9934-27-180-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Stegozauri, tiranozauri, ihtiozauri un citi aizvēsturiski dzīvnieki aicina ķerties pie krāsām.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001103215
Pelītes Paulas dzīvnieku vārdnīca / [Lieve Boumans]. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
Animal dictionary of Emma Mouse. — ISBN 978-9934-27-150-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Bilžu vārdnīcā ietverts vairāk nekā 120 lielu un mazu dzīvnieku. Tā ir kā radīta, lai kopā ar bērnu uzspēlētu spēli „Vai pazīsti šo dzīvnieku?”, un drīz vien bērns zinās nosaukt
visas attēlotās radības.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001103163
Ziemassvētku darbiņi : izņem, saloki, izkrāso, rotaļājies / [ilustrācijas]: Gabriel
Cortina. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 12, [2] lpp., 4 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
The Fun Book of Christmas Papercrafts. — ISBN 978-9934-27-102-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā atradīsiet bez griešanas atdalāmus, viegli saliekamus dekorus
un daudz košu uzlīmju, ar ko tos izrotāt. Pavadiet aizraujošus mirkļus kopā ar bērniem, gatavojot
skaistus Ziemassvētku rotājumus!

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 001104614
Dzīvesziņas gadagrāmata / sastādītāja un priekšvārds: Aija Austruma ; atbildīgā
redaktore Līva Kukle ; vāka dizains: Indulis Martinsons. — Rīga : Latvijas Mediji,
2022.
2023. — 191 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Aigars Vītols, Aija
Trofimova, Māra Meijere, Dace Dansone-Deņisova, Ilona Ķirse, Inga Nemše,
Līga Eglīte, Ziedonis Kārkliņš, Alīna Voronova, Līga Zemniece, Ilze Vainovska,
Sanita Petere, Gunta Dauģe, Guna Kārkliņa, Māris Pelēkais, Kristīne ImShanti. — ISBN 978-9934-29-109-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gadagrāmata būs līdzgaitnieks, kas sniegs atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, ļaus iepazīt dabas dziedniecisko spēku, dos praktiskus padomus un vielu pārdomām,
būs palīgs rituālos un nezināmā iepazīšanā.

UDK

133(059)+615.89(059)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001102958
Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas metropolīts. Jānis (Garklāvs), Rīgas bīskaps (1943-1944) = Иоанн (Гарклавс), епископ Рижский (1943-1944) / Rīgas un
visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs ; no krievu valodas tulkojusi Anita (Anna)
Āboliņa. — [Rīga] : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode, 2022. — 168 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — Oriģinālnosaukums: Иоанн (Гарклавс), епископ Рижский (1943-1944).

A n o t ā c i j a : Jānis Garklāvs, arhibīskaps Joans (Архиепископ Иоанн, 1898-1982), laikā no
1943. līdz 1944. gadam bija Latvijas pareizticīgo baznīcas Rīgas bīskaps, kam tajā laikā bija padotas visas pareizticīgo draudzes Latvijā. Neskatoties uz kara grūtībām, bīskapam Jānim izdevās
organizēt garīga žurnāla „Dzīvības Vārds” izdošanu latviešu valodā. Pēc došanās bēgļu gaitās uz
ASV viņš bija Čikāgas un Mineapoles pareizticīgo draudžu arhibīskaps.

UDK

271.2-726.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001103261
Grizāne, Maija. Pareizticība un vecticība: starpkonfesionālā integrēšana Vitebskas guberņas rietumu apriņķos 19. gs. beigās — 20. gs. sākumā : promocijas
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktores (Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā iegūšanai (vēstures nozarē, Latvijas vēstures apakšnozarē) =
The Orthodoxy and the Old Belief: the Inter-Confessional Integration in Western
Districts of Vitebsk Province in the Late 19th — Early 20th Century : summary
of the doctoral thesis for obtaining the doctoral degree (Ph.D.) in history and
archaeology (specialisation: history ; subfield: history of Latvia) / Maija Grizāne ;
zinātniskā vadītāja Dr.theol. Anita Stašulāne ; oficiālie recenzenti: Dr.hist. Inese
Runce, Dr.philol. Alīna Romanovska, Dr.hist. Džefrijs Sveins ; Daugavpils Universitāte. Vēstures katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds „Saule”, 2022. — 43 lpp. ; 21 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-957-8 (brošēts).
UDK
271.2-9(474.38)(043)
Kopkataloga Id: 001103927
Grizāne, Maija. Pareizticība un vecticība: starpkonfesionālā integrēšana Vitebskas guberņas rietumu apriņķos 19. gs. beigās — 20. gs. sākumā : promocijas
darbs / Maija Grizāne ; zinātniskā vadītāja Dr.theol. Anita Stašulāne ; Daugavpils
Universitāte. Humanitārā fakultāte. Vēstures katedra. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 232, 32, [1] lp. : diagrammas, karte, tabulas ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 201.-232. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
271.2-9(474.38)(043)
Kopkataloga Id: 001104733
Jaunā derība / Bībeles tulkošanas komisijas koordinators Juris Cālītis ; Jaunās
Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; valodu konsultantes: Maija Baltiņa, Ināra Ķemere ; literārā redaktore Milda Klampe. — Rīga : Latvijas Bībeles
biedrība, [2022]. — 323, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-592-15-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis ir trešais nozīmīgākais Bībeles izdevums latviešu valodā pēc Ernsta Glika
veiktā pirmā Bībeles tulkojuma latviešu valodā 17. gadsimtā un emigrācijā tapušā Bībeles 1965.
gada izdevuma.

UDK
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Kopkataloga Id: 001105064
Kamerona, Beksija. Kulta pēdās : mana bēgšana no kulta „Dieva bērni” un atgriešanās tajā : memuāri / Beksija Kamerona ; no angļu valodas tulkojis Andris
Smilgdrīvs ; redaktore Elīna Vendija Rībena. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. —
366, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Cult Following. — ISBN 978-9934-31056-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vēl maza būdama, viņa piedzīvoja pirmo eksorcismu un kluso režīmu jeb
aizliegumu sarunāties gada garumā. Beksijai kultā notiekošais šķita nepieņemams, bet no tā izkļūt, pametot vecākus un vienpadsmit brāļus un māsas, izdevās tikai 15 gadu vecumā. Divpadsmit gadus vēlāk, pagātnes rēgu vajāta, Beksija devās ceļojumā pāri visai Amerikai, iefiltrējoties
reliģisku kultu midzeņos, lai tiktos ar bērniem, kas, tāpat kā viņa, bija dzimuši vecāku un kultu
vadoņu izvēlētā pasaulē. Grāmata ir piedzīvojumu pilns ceļojums: tikšanās ar metamfetamīna
brūvētājiem un mūkiem, miesassodi, vardarbīgs sekss, bēgšana no izsekotājiem… un visbeidzot
Beksijas satikšanās ar vecākiem un sevi pašu.

UDK

29(73)(092)

Kopkataloga Id: 001105470
Kurš liek ziedēt ābelēm? : trešā liecību grāmata / redaktore Mārīte Lipska ; vāka
dizains: Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, [2022]. — 186, [3] lpp. ; 25 cm. — ISBN
978-9934-548-77-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jau trešo reizi izdevniecība „Patmos” laiž klajā jaunu liecību grāmatu, kurā
savos piedzīvojumos ar Dievu dalās sievietes. Šīs liecības turpina teikt un slavēt Dievu par Viņa
mīlestību, žēlastību, palīdzību un bagātajām svētībām. Viņš ir līdzās gan mūsu mazajos ikdienas
darbos, gan nopietnu izšķiršanos un grūtību laikā. Kā pirmajā grāmatā, tā arī tagad ikkatrs Viņa
darbs aizvien mums atgādina, kurš liek ziedēt ābelēm.

UDK

27-584(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001100942
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija. Reliģijas loma mainīgajā pasaulē : LU 80.
starptautiskā zinātniskā konference : Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija :
tēžu krājums / sastādītājs Valdis Tēraudkalns. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2022. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) ; 504,62 KB. — Konference notika 2022.
gada 17. un 18. februārī tiešsaistē „Zoom” platformā. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — ISBN 978-9934-18-856-5 (PDF).
UDK
2(062)
Kopkataloga Id: 001104675
Pedersen, Karoline Pahus. Bībeles vakara lūgšanas / Karoline Pahus Pedersen ;
no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; literārā redaktore Milda Klampe. —
Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2022]. — 93 lpp. ; ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Bedtime Bible Prayers. — ISBN 978-9934-592-16-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Bībele vakara lūgšanas ir rūpīgi veidotas tam, lai Bībeles lasīšana un lūgšana
kļūtu par vakara kārtības dabisku sastāvdaļu un palīdzētu bērniem Dievu uztvert daudz personīgāk. Grāmatā atrodas 44 lūgšanas, katra no tām balstīta uz kādu Bībeles pantu, kas palīdzēs
bērniem atvērt savu sirdi un domas Dievam — tajā pašā laikā arī mācoties, ko Dieva sirds jūt un
kādas ir viņa domas par tiem.

UDK

27-534.3
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Kopkataloga Id: 001105075
Rubenis, Juris. Desmit baušļi : Jura Rubeņa esejas / Māra Subača zīmējumi ; Ilzes
Isakas vāka un maketa dizains ; redaktore Meldra Āboliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 68, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-9934-31-353-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Iespējams, kādam var šķist, ka „baušļu” jēdziens ir novecojis. Tomēr baušļu
principi joprojām ir ikvienas ētikas sistēmas pamatā. Juris Rubenis tos sauc par dziļiem cilvēka
esību balstošiem principiem. Baušļi iedalāmi divās grupās. Pirmie trīs runā par cilvēka un Dieva
attiecībām, pārējie septiņi — par cilvēku savstarpējām attiecībām. Šī grāmata ievada izpratnē un
ļauj veidot savu redzējumu par baušļiem, ētiku un attieksmi. Tā ir kā aizraujoša saruna par dzīvi,
kas ieinteresē un rosina domāt plašāk.

UDK

27-29+27-428-242.6

Kopkataloga Id: 001104716
Sotēra dialogs : Nag-Hammadi III [3.] papirusu kodeksa 5. traktāts (NHC III, 5) /
ievada, komentāra un tulkojuma autors Ralfs Kokins ; pēcvārda autors Linards
Rozentāls ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Agate Muze. — Rīga :
Latvijas Bībeles biedrība, [2022]. — 60 lpp. ; 17 cm. — Tulkots no koptu valodas. — Vispārpazīstams nosaukums: Nag Hammadi Codex. III, 5, Dialogue of the
Savior. — ISBN 978-9934-592-17-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbs kopā ar daudziem citiem papirusiem atrasts 1945. gadā netālu no
Nag-Hammadi ciemata Ēģiptē. Ralfs Kokins uzsver, ka „Sotēra dialogs” ir skaists un noslēpumains
teksts, tā fascinācija slēpjas arī apstāklī, ka tas vairs nav pilnībā salasāms. Teksts pārstāv gnosticisma strikti askētisko tradīciju, kuras nesēji (mūki) par esamības apslēptajiem aspektiem zināja
biedējoši daudz, un visu savu laiku veltīja Dieva pieredzei un it kā tik neiespējamās nemirstības
sasniegšanai. Grāmata domājošam lasītājam liks saskarties ar esamības lielākajiem, dziļākajiem
un skaistākajiem jautājumiem.

UDK

27-252

7

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 20, 16.–31. oktobris

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001100826
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (2022 : Rīga, Latvija). International Scientific Conference „Emerging Trends in Economics, Culture
and Humanities (etECH2022)” : abstracts proceedings / chief editor Dr.oec. Jelena Titko. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola : Alberta koledža, 2022. —
1 tiešsaistes resurss (59 lp., PDF) ; 1,63 MB. — Ziņojumu beigās īsas ziņas par autoriem. — ISBN 978-9984-24-251-4 (PDF) (Ekonomikas un Kultūras augstskola) ;
978-9934-9004-3-3 (PDF) (Alberta koledža).
UDK
3(062)+304.4(062)
Kopkataloga Id: 001104011
Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei : mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca / Madara Lāce, Ineta Upeniece, Ilze Vaivode ; redaktore Ineta
Upeniece ; dizaineri: Laila Dambīte, Jānis Gribusts ; ilustratore Diāna Siliņa ; literārā redaktore Ilze Zvirgzda ; recenzente Agnese Sarkane. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, [2022].
Otrā daļa. — 103 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā”—Titullapā. — „Kompetenču
pieeja mācību saturā”—Uz 1. vāka. — ISBN 978-9984-11-607-5 (brošēts).
UDK
3(076)+94(076)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001100796
Grizāne, Anna. Social Media Monitoring Tools: an In-Depth Look / Anna Grizāne,
Marija Isupova, Vanessa Vorteil ; contributor Gundars Bergmanis-Korāts ; editor
Monika Hanley ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO StratCom COE. — Riga : NATO
Strategic Communications Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss
(39 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,87 MB. — Bibliogrāfija: 37.-38. lp. — ISBN
978-9934-619-20-5 (PDF).
UDK
316.774:004.738.5+077.5
Kopkataloga Id: 001101323
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā
(INTERFRAME-LV) : 80th international scientific conference of the University of
Latvia, 2022 : report of abstracts. — [Rīga] : [Latvijas Universitāte], [2022]. —
1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) ; 121,14 KB. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
316.334.2(474.3)(062)+33(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 001100672
Ozoliņa, Žaneta. Eiropas nākotne — Latvijas skatījums / Žaneta Ozoliņa, Inna
Šteinbuka. — [Rīga] : [Latvijas Politologu biedrība], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācija ; 544,55 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir apkopot sabiedriskās domas aptaujas datus par Latvijas
iedzīvotāju skatījumu uz Eiropas Savienības nākotnes prioritātēm par visiem deviņiem tematiskajiem blokiem, pievēršot uzmanību mijiedarbībai starp ES un nacionālo lēmumu pieņemšanas
procesu, kā arī veikt fokusa grupu intervijas piecos Latvijas reģionos un izstrādāt ziņojumu, kas
palīdzētu argumentēt pamatnostādnes Latvijas dalībai konferencē par Eiropas nākotni.

UDK

316.654:323(474.3)(047.31)
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Kopkataloga Id: 001104894
Talebs, Nasims Nikolass. Antitrauslums : kā gūt labumu no nekārtībām un haosa / Nasims Nikolass Talebs ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ;
literārā redaktore Sandra Skuja ; atbildīgā redaktore Evija Krūmiņa ; zinātniskais
redaktors Dr.habil.sc.ing. Manfreds Leontijs Šneps-Šņeppe ; vāka mākslinieciskais noformējums: Laura Belēviča. — Rīga : Jumava, [2022]. — 637, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 613.-[638.] lpp. — Oriģinālnosaukums:
Antifragile. — ISBN 978-9934-20-595-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mūsu pārspīlētā vēlme prognozēt, cenšanās visu paredzēt uz priekšu un pēc
iespējas labāk tam sagatavoties novedusi pie pretējā. Vēstures notikumi, ar kuriem pēdējos gados
sastopas valstis pasaules mērogā, mums skaudri parāda, ka cilvēces vēsture un attīstība nevirzās vienmērīgā progresa spirālē tikai augšup. „Diemžēl neparedzētais atgadās — un tas ir paredzami,” raksta N.N. Talebs. Mēs redzam, cik nesagatavoti un trausli esam pēkšņos šokējošos un
ilgstoši neskaidros apstākļos, kad līdzšinējie privātie vai uzņēmējdarbības plāni vairs nevar tikt
īstenoties un ātri jāmeklē un jāatrod citi veidi, kā pārkārtoties, dzīvot un strādāt citādi.

UDK

316+159.923.2+124.1

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001100701
Bela, Baiba. Latvijas profesionāļu iesaiste diasporas diplomātijā un tīklojuma
diplomātijas potenciāls : pētījuma rezultāti / Baiba Bela, Inta Mieriņa, Elīna Pinto ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo un politisko pētījumu institūts. Diasporas un migrācijas pētījumu
centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,65 MB. — Bibliogrāfija: 79.-80. lp. —
ISBN 978-9934-18-725-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir lietišķs, un „publiskā diplomātija”, „diasporas diplomātija”
un „tīklojumu diplomātija” ir jēdzieni, kas apzīmē salīdzinoši jaunas parādības starptautiskajā
politikā un diplomātijā. Globalizētā pasaulē arvien pieaug nozīme iesaistei starptautiskos tīklojumos gan valsts pārvaldē un ārpolitikā, gan dažādu nozaru sekmīgā attīstībā.

UDK

327(4)

328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības
Kopkataloga Id: 001100838
Greco, Antonio. Designing lobbying regulation in Latvia / Antonio Greco, Olafs
Grigus ; Transparency International Latvia. — Riga : Sabiedrība par atklātību — Delna, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, tabula ;
750,20 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
328.184(474.3)
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Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001101101
Puķīte, Iveta. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana : rokasgrāmata / Iveta Amoliņa, Armands Puķītis, Sanda Lapuķe ; zinātniskā redaktore Dr.oec. Ineta Geipele ; recenzenti: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Inga
Cerbule ; literārā redaktore Inga Gulbe ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (106 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
4,52 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934227813. —
„Rīgas Tehniskās universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmejdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts, Būvuzņēmejdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra”—Datnes
2. lp. — Bibliogrāfija: 100.-105. lp. — ISBN 978-9934-22-782-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata paredzēta RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem. Tā ieteicama arī citiem
interesentiem, kas vēlas iepazīties ar pašvaldības īpašumā esošo telpu izīrēšanas teorētiskajiem
un praktiskajiem aspektiem, kā arī visiem, kam ir interese par pašvaldības īpašumā esošo telpu
izīrēšanu un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.

UDK

332.012.334(474.3)(035)+347.235(474.3)(035)

338(474.3)

Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 001100731
Latvijas spēks ilgi pastāvēt : kolektīvā zinātniskā monogrāfija / Dr.habil.oec. Baibas Rivžas redakcijā ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Elīna Konstantinova, Dr.oec.
Tatjana Volkova, Dr. Astrida Miceikienė ; atbildīgā redaktore Ausma Mukāne ;
tulks Sandris Ancāns ; mākslinieks Jānis Rožukalns ; priekšvārds: Ivars Kalviņš ;
ievads: Baiba Rivža, Ausma Mukāne. — [Rīga] : Latvijas Zinātņu akadēmija ;
[Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss
(480 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 16,95 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Monogrāfija sagatavota, balstoties
uz Valsts pētījumu programmas „Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi
valsts ilgtspējai” projektā „Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi un to
risinājumi starptautiskā kontekstā” (Interframe-LV) veikto pētījumu rezultātiem. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā. — Izdevums angļu valodā: Strength of Latvia
for the Long-term Development. — ISBN 9789984483924 (kļūda).
A n o t ā c i j a : INTERFRAME-LV mērķis — novērtēt tautsaimniecības un sabiedrības modeļa atbilstību globālo un eiropeisko procesu kontekstā; formulēt vēlamā tautsaimniecības un
sabiedrības modeļa raksturīgākās iezīmes, kas risinātu Latvijas valsts iekšējo un ārējo drošību un
tās pastāvēšanas ilgtspēju; salīdzināt esošā un vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa
kopējās un atšķirīgās iezīmes, kas uzrādītu vērtību un rīcības pārmantojamības un radikalizācijas vēlamos virzienus un to sabalansētības iespējas; izvirzīt vadlīnijas Latvijas valsts ilgtspējai
perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālo procesu apstākļos, un izstrādāt tālākās attīstības scenāriju.

UDK

338(474.3)(082)+316.42(474.3)(082)
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Kopkataloga Id: 001100737
The Strength of Latvia for the Long-term Development : collective scientific
monograph / editor-in-chief Baiba Rivža ; scietific reviewers: Dr.oec. Elīna Konstantinova, Dr.oec. Tatjana Volkova, Dr. Astrida Miceikienė ; editor-in-charge
Ausma Mukāne ; translator Sandris Ancāns ; graphic designer Jānis Rožukalns ;
foreword: Ivars Kalviņš ; introduction: Baiba Rivža, Ausma Mukāne. — [Rīga] :
Latvian Academy of Sciences ; [Jelgava] : Latvia University of Life Sciences and
Technologies, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (480 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 15,81 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — Monogrāfija sagatavota, balstoties uz Valsts pētījumu programmas „Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektā „Latvijas
mantojums un nākotnes izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā”
(Interframe-LV) veikto pētījumu rezultātiem. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — Izdevums latviešu valodā: Latvijas spēks ilgi pastāvēt. — ISBN 9789984483948
(kļūda).
UDK
338(474.3)(082)+316.42(474.3)(082)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001105019
Civillikums. — Rīga : AFS, 2022. — 388, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-88972-6 (brošēts).
UDK
347(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001102856
Medicīnas tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs S. Slokenbergas un S. Olsenas
zinātniskajā redakcijā ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; ievad
vārdi: Sanita Osipova. — Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu
aģentūra, 2022. — 701 lpp. ; 22 cm. — Autori: Agnese Gusarova, Aldis Lieljuksis,
Aleksandrs Potaičuks, Anita Slokenberga, Ilze Vilka, Karina Palkova, Laura Kadile, Laura Šāberte, Liene Elizabete Tauriņa, Niāra Zālīte, Olga Šķerberga, Rolands
Rožkalns, Santa Slokenberga, Signe Mežinska, Solvita Olsena. — Bibliogrāfija:
692.-697. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9934-621-01-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Medicīnas tiesības kā relatīvi jauna tiesību apakšnozare ieņem aizvien nozīmīgāku vietu mūsu globalizācijas laikmetā. Kā secinājuši grāmatas autori, veselības aprūpes
sfēras un pacientu tiesību un pienākumu regulējums Latvijā nav pietiekami sakārtots. Tāpēc šis
izdevums palīdzēs labāk orientēties dažādos ar medicīnu saistītos juridiskajos aspektos. Grāmatā aplūkoti dažādi ar medicīnas tiesībām saistīti jautājumi, ieskaitot transplantācijas regulējumu
un specifisko jautājumu par ārstniecību cilvēka dzīves nogalē.

UDK

34:61(082)+614.251(082)

Kopkataloga Id: 001100625
Pleps, Jānis. Constitutional Law / Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane ;
translated by Ingūna Beķere ; book design by Dita Pence ; preface: Mārtiņš Paparinskis. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (541 lp., PDF) ;
3,15 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Konstitucionālās tiesības. — ISBN 978-9984-840-72-7 (PDF).

A n o t ā c i j a : „Konstitucionālās tiesības” sniedz izvērstu ieskatu Satversmes tiesas praksē
un nozīmīgākajos Satversmes piemērošanas gadījumos. Grāmata būs noderīga ikvienam, kurš
vēlas angļu valodā apgūt zināšanas par Satversmi, Latvijas valsts iekārtu un tās konstitucionālajiem pamatiem, kā arī izkopt prasmes savu pamattiesību aizsargāšanā un izmantošanā.

UDK

342.4
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39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.
Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 001105011
Čekstere, Indra. 100 vainagi Latvijai / Indra Čekstere ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; vāka zīmējums: Daiga Segliņa. — Rīga : Jumava, [2022]. — 350,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Daļa teksta latviešu, vācu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-20590‑3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vasaras saulgrieži ar Zāļu vakaru, jāņuzālēm, vainagiem, jāņuguņu un līgotņu
burvību, ar visu paaudžu kopību vasaras skaistākajā brīdī savieno cilvēkus un dabu kopīgā mīlestības aplī. Šajā laikā Dainu Dievs ir mūsu vidū, svētot dabu un cilvēkus. Svētku vainags simbolizē
Saules gaitu Debesīs, vainags priecē un dziedina, liek sajust mīlestību, pateicību un zemes spēku.
Cilvēki no Latvijas novadiem dalījušies ar atmiņām un izjūtām, pinot vainagus, lasot zālītes un
puķes, dziedot un pušķojot mājas un mīļos cilvēkus, klājot galdus, iekurot ugunskurus un iededzinot jāņugunis, sagaidot rītausmu ar svētīgo rasu, un ar sev tuvu jāņuzāli Latvijas vainagā vēlot
labu dzimtajai zemei un cilvēkiem.

UDK

391(474.3)+392(474.3)+398.332.2(474.3)

398 Folklora
Kopkataloga Id: 001105069
Pitkevica, Guna. Lielā Ziemassvētku grāmata / tekstu un sakārtojuma autore,
redaktore Guna Pitkevica ; dizaina autore Laura Mortensena ; Agijas Stakas zīmējumi ; Lauras Akmanes, Vijas Kilblokas, Andra Upenieka fotogrāfijas. — Trešais
labotais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 95 lpp. : ilustrācijas, notis ;
28 cm. — Grāmata sagatavota pēc 2012. gada izdevuma. — Autori: Edvarts Virza,
Agnese Zapere, Elīna Zālīte, Jānis Baltauss, Māra Cielēna, Kornēlija Apškrūma,
Klements Klārks Mūrs, Paulīna Bārda, Leonīds Breikšs, Rainis, Vilis Plūdonis, Nikolajs Kalniņš, Maksis Bolligers, Karolīna Hamane, Herberts Dorbe, Austra Dāle,
Kārlis Skalbe. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta tulkota no angļu un vācu valodas. — ISBN 978-9934-31-385-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ietverta saistoša informācija, kas sniedz atbildi uz daudziem jautājumiem. Kas ir Advents? Kā radies Adventa vainags? Kāpēc tajā dedzam sveces? No kurienes
nāk Ziemassvētku vecītis un kāds ir viņa uzdevums? Kas radīja pirmo svētku pastkarti? Kur un
kāpēc pirmo reizi rotāta eglīte? Kas patiesībā bija teiksmainā Betlēmes zvaigzne? Grāmata palīdzēs sagaidīt, satikt un piedzīvot Ziemassvētkus. Tā jūs vadīs cauri četrām Adventa nedēļām līdz
pat klusajam Svētvakaram un līksmajām Ziemassvētku dienām. Grāmatā ievietoti Ziemassvētku
dzejoļi un dziesmas, spēles, joki un mīklas.

UDK

398.332.4+82-93+27-565.2+641.565+784.6
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001105074
Arājs, Raimonds. Dabaszinības : 1. klase : mācību grāmata / Raimonds Arājs,
Vita Drulle, Agrita Miesniece ; mākslinieki: Alise Landsberga un Edgars Švanks ;
dizaina autors Edgars Švanks ; redaktores: Indra Putre, Iveta Ikale ; vāka dizaina
autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 102, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 1. klase). — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022 gadā. — ISBN 978-9934-0-8898-8
(iesiets).
UDK
5(075.2)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001098473
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija).
Mathematical Methods for Research Excellece : 80th international scientific conference University of Latvia : book of abstracts = Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai : Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences
tēžu krājums / sastādītāja Daiga Cepīte-Frišfelde ; Latvijas Universitāte. Fizikas,
matemātikas un optometrijas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2022. —
1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 970,26 KB. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts angļu valodā, nosaukums paralēli angļu un latviešu valodā.
UDK
51-7(062)+519.876.5(062)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 001100972
Ozola-Davidāne, Rūta. Development and Characterization of Clay-Based Composities for Innovative and Environmentally Friendly Applications : doctoral
thesis submitted for the PhD degree in Earth sciences, physical geography, environmental sciences, subfield — environmental sciences / Rūta Ozola-Davidāne ;
scientific supervisors: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Juris Burlakovs ;
reviewers: Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Dr. Linas Kliučininkas, Dr. Ivar Zekker ;
University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of
Environvental Science = Māla kompozītmateriālu izstrāde un raksturošana inovatīvam un videi draudzīgam pielietojumam : promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides
zinātnēs / Rūta Ozola-Davidāne ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Juris Burlakovs ; recenzenti: Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Dr. Linas
Kliučininkas, Dr. Ivar Zekker ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Riga : University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (179 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28,64 MB. — Ietver
saistīto publikāciju kopijas. — Bibliogrāfija: 92.-107. lp. un 175.-178. lp. — Teksts
angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-864-0 (PDF).
UDK
549.623.9-414(043)+54-414(043)

13

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 20, 16.–31. oktobris

Kopkataloga Id: 001101563
Ozola-Davidāne, Rūta. Development and Characterization of Clay-Based Composities for Innovative and Environmentally Friendly Applications : doctoral
thesis submitted for the PhD degree in Earth sciences, physical geography, environmental sciences, subfield — environmental sciences / Rūta Ozola-Davidāne ;
scientific supervisors: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Juris Burlakovs ;
reviewers: Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Dr. Linas Kliučininkas, Dr. Ivar Zekker ;
University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of
Environvental Science = Māla kompozītmateriālu izstrāde un raksturošana inovatīvam un videi draudzīgam pielietojumam : promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides
zinātnēs / Rūta Ozola-Davidāne ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Juris Burlakovs ; recenzenti: Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Dr. Linas
Kliučininkas, Dr. Ivar Zekker ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Riga : University of Latvia, 2022. — 177 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ietver saistīto publikāciju kopijas. —
Bibliogrāfija: 91.-106. lpp., 174.-177. lpp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN
978-9934-18-863-3 (brošēts).
UDK
549.623.9-414(043)+54-414(043)+502.174(043)
Kopkataloga Id: 001100961
Ozola-Davidāne, Rūta. Development and Characterization of Clay-Based Composities for Innovative and Environmentally Friendly Applications : summary
of doctoral thesis submitted for the PhD degree in Earth sciences, physical geography, environmental sciences, subfield — environmental sciences / Rūta Ozola-Davidāne ; scientific supervisors: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Juris
Burlakovs ; reviewers: Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Dr. Linas Kliučininkas, Dr. Ivar
Zekker ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of Environvental Science. — Riga : University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes
resurss (39 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,89 MB. — Bibliogrāfija: 36.-38. lp. —
ISBN 978-9934-18-862-6 (PDF).
UDK
549.623.9-414(043)+54-414(043)
Kopkataloga Id: 001101567
Ozola-Davidāne, Rūta. Development and Characterization of Clay-Based Composities for Innovative and Environmentally Friendly Applications : summary
of doctoral thesis submitted for the PhD degree in Earth sciences, physical geography, environmental sciences, subfield — environmental sciences / Rūta Ozola-Davidāne ; scientific supervisors: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Juris
Burlakovs ; reviewers: Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Dr. Linas Kliučininkas, Dr. Ivar
Zekker ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of Environvental Science. — Riga : University of Latvia, 2022. — 37 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-37. lpp. — ISBN 978-9934-18861‑9 (brošēts).
UDK
549.623.9-414(043)+54-414(043)+502.174(043)
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55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes
Kopkataloga Id: 001056948
Obuka, Vaira. Sapropel for the Development of Biocomposite Materials: Properties and Application Possibilities : doctoral thesis submitted for the PhD degree in
Earth sciences, physical geography and environmental sciences, subfield — environmental sciences = promocijas darbs zinātņu doktores grāda iegūšanai Zemes
zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides zinātnēs / Vaira Obuka ; supervisor Dr.habil.
chem. Māris Kļaviņš ; reviewers: Dr. Vaidotas Valskys, Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli, Dr.geogr. Iveta Šteinberga ; University of Latvia. Faculty of Geography
and Earth Sciences. Department of Environmental Science. — Riga : University of
Latvia, 2021. — 28 lpp. : diagramma, tabulas ; 21 cm. — Titullapā kļūdaini norādīts
„doctoral thesis” un „promocijas darbs”, pareizi jābūt: summary of doctoral thesis / promocijas darba kopsavilkums. — Bibliogrāfija: 24.-28. lpp. — ISBN 9789934-556-62-3 (brošēts).
UDK
553.973(043.2)+620.21:553.973(043.2)
Kopkataloga Id: 001056934
Obuka, Vaira. Sapropel for the Development of Biocomposite Materials: Properties and Application Possibilities : doctoral thesis submitted for the PhD degree
in Earth sciences, physical geography and environmental sciences, subfield —
environmental sciences / Vaira Obuka ; supervisor Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš ;
reviewers: Dr. Vaidotas Valskys, Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli, Dr.geogr. Iveta
Šteinberga ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of Environmental Science = Sapropelis biokompozītmateriālu izstrādei: īpašību izpēte un pielietošanas iespējas : promocijas darba kopsavilkums
zinātņu doktores grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides zinātnēs / Vaira Obuka ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš ; darba
recenzenti: Dr. Vaidotas Valskys, Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli, Dr.geogr. Iveta
Šteinberga ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 210 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma
ISBN 9789934186837. — Ietver saistīto publikāciju kopijas. — Bibliogrāfija: 76.83. lpp., 109.-112. lpp. — Promocijas darbs angļu valodā, kopsavilkums latviešu
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-18-703-2 (brošēts).
UDK
553.973(043.3)+620.21:553.973(043.3)

58 Botānika
Kopkataloga Id: 001100694
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija).
Botāniskā dārza sekcija. Augu daudzveidības pētījumi ex situ ; Augu selekcija un introdukcija : Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences Botāniskā dārza sekcijas tēžu krājums / atbildīgā redaktore Signe Tomsone. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) ;
376,78 KB. — Bibliogrāfija dažu tēžu beigās. — ISBN 978-9934-18-869-5 (PDF).
UDK
58(474.3)(062)+581.52(474.3)(062)+631.527(474.3)(062)
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59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 001105068
Dinozauri : lielā ilustrētā grāmata / ilustrējis Migels A. Rodrigess Cerro ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; tulkotāja redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 101 lpp. : ilustrācijas ; 36 cm. — Tulkots no angļu valodas, oriģinālizdevums spāņu valodā. — Oriģinālnosaukums: El magnifico libro de los dinosaurios. — ISBN 978-9934-0-9992-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lai cik pārsteidzoši šķistu, cilvēki uz Zemes dzīvo 3-4 miljonus gadu, savukārt
dinozauri pa šo planētu staigāja ilgi, ilgi pirms cilvēkiem — aptuveni 150 miljonus gadu! Tādēļ ir
vērts par tiem atcerēties! Šajā grāmatā tu atklāsi pirmos dinozaurus — tādus kā hererazaurs vai
eoraptors, kas dzīvoja triasa periodā, kā arī juras perioda milzīgos augēdājus, piemēram, diplodoku, un krīta perioda lielos plēsoņas, piemēram, karalisko tiranozauru.

UDK

598.192(02.053.2)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001103766
Congress of Baltic Association of Dermatovenerologists (18 : 2022 : Rīga,
Latvija). 18th BADV Congress : September 22nd-24th, 2022, Riga, Latvia : final
program and abstract book / prepared by prof. Andris Rubins and Silvestrs
Rubins ; University of Latvia. Faculty of Medicine. Department of Dermatovenerology. — [Rīga] : Baltijas Dermatovenerologu Asociācija, [2022]. — 76 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija dažu kopsavilkumu beigās. — ISBN
978-9934-8344-8-6 (spirāliesējums).
UDK
616.5(062)
Kopkataloga Id: 001105017
Tidriķe, Laura. Baha ziedu terapija bērniem un viņu vecākiem / Laura Tidriķe ;
literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; grāmatas mākslinieciskais noformējums:
Anda Nordena. — Otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. — Rīga : Ziedu enerģija, 2022. — 335 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 314.324. lpp. un rādītājs: 325.-331. lpp. — Teksts latviešu valodā, Baha ziedu nosaukumi latviešu, angļu un latīņu valodā. — ISBN 978-9934-9009-4-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas Baha ziedu terapijas speciālistu atziņas, kā arī autores
personiskā pieredze par Baha ziedu izmantošanu. Ar raksturīgiem piemēriem bagātīgi ilustrētie
ziedu apraksti palīdzēs viegli izvēlēties nepieciešamos līdzekļus dažādās dzīves situācijās: gaidību un dzemdību laikā, zobu nākšanas vai vēdersāpju gadījumā, miega traucējumu novēršanā,
uzsākot bērnudārza vai skolas gaitas, akūtu un hronisku slimību ārstēšanā, imunitātes stiprināšanā, kā arī dažādu ar bērna audzināšanu saistītu problēmu risināšanā utt. Grāmata ir saistoša
ikvienam, kas interesējas par emociju ietekmi uz veselību un dabisku veidu, kā palīdzēt sev un
saviem tuvajiem.

UDK

615.322+615.85

614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu
novēršana. Personu aizsardzība, drošība
Kopkataloga Id: 001104507
Rokasgrāmata par aizsardzību pret palu un plūdu draudiem un rīcību šādos gadījumos / Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. — [Rīga] : Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, [2021 vai 2022]. — 23, [1] lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — „ĀSM Vitebskas apgabala pārvalde”—Uz 1. vāka.
A n o t ā c i j a : Informatīvais materiāls tapis Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta „Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092) ietvaros. Projekta
galvenais mērķis ir paaugstināt gatavību un uzlabot glābšanas dienestu iespējas applūšanas novēršanā un plūdu seku likvidēšanā.

UDK

614.81(035)+622.847(035)
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614.84 Ugunsgrēku bīstamība. Ugunsgrēki.
Aizsardzība pret ugunsgrēkiem
Kopkataloga Id: 001104013
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta gadagrāmata / priekšvārds: Oskars Āboliņš. — [Rīga] : Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, [2022].
2021. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sagatavojis gadagrāmatu par 2021. gadu. Dienestam tas bija intensīva darba un rezultātiem bagāts, kura laikā veikti daudzi uzdevumi, lai efektīvi
realizētu valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības
jomā.

UDK

614.84(474.3)(058)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 001100767
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Section: Advanced Composites and Applications. Advanced Composites and Applications : 80th International Scientific Conference of the University of Latvia,
2022 : book of abstracts / compiler Tatjana Glaskova-Kuzmina ; University of Latvia. Institute for Mechanics of Materials. — Riga : Institute for Mechanics of Materials, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) : diagramma, shēma, tabulas ;
1,12 MB. — Bibliogrāfija dažu tēžu beigās.
UDK
620.2-021.385(062)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 001104602
Dārzkopja Padomnieks / atbildīgā redaktore Arta Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji,
2022.
2023. — 190, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Rakstu autori: Mārīte Gailīte,
Evita Gūtmane, Liene Feldmane, Līga Lepse, Avita Jasliņa, Dace Laiva, Valda
Laugale, Ilma Nereta, Marija Semerova. — ISBN 978-9934-29-104-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dārza darbu dienasgrāmata puķkopjiem, augļkopjiem un dārzeņkopjiem.
Grāmatā ir speciālistu ieteikumi, jaunas un jau pārbaudītas šķirnes, dārza darbu knifi, ieteikumi cīņā ar lielākajiem kaitēkļiem. Jebkura dārzkopja mērķis ir laba raža un aizraujoši patīkams
darbs dārzā, tāpēc izdevumā iekļauti vērtīgi padomi.

UDK

633/635.018(059)

18

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 20, 16.–31. oktobris

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 001104607
Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktors
Edžus Zakss-Salputra ; Gata Šļūkas karikatūras. — Rīga : Latvijas Mediji, 2022.
2023. — 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Autori: Einis Asaris, Normunds Grabovskis, Raivo Skrastiņš, Inese Meldere, Oskars Vizbulis, Uģis Circenis,
Valdis Aleksandrovs, Raivo Āķītis, Matīss Lēnerts, Kristiāns Godiņš, Elvijs
Meisters, Vladimirs Poludens, Vēsma Aķīte ; intervijas ar Birutu Briķenu, Andri Ansonu, Viktoru Tilčiku. — Foto: Valdis Aleksandrovs, Raimonds Briķens,
Kristiāns Godiņš, Inese Meldere, Vladimirs Poludens, Aldis Sāvičs, Einārs Siliņš, Dzintra Zālīte. — ISBN 978-9934-29-108-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā gadagrāmatā par mūsdienu copes īpatnībām, par ledus urbjiem, desertiem miermīlīgām zivīm. Raksts par bungu šķīvju mūzikas zivīm, daži padomi, kā sagatavoties
lašveidīgo sezonai, mazliet par forelēm, kādi ir labākie laika apstākļi ziemas copei, kā ķert plēsoņas ar dzīvo zivtiņu, par zivju nārstu un daudz ko citu!

UDK

639.2.081.4(058)+799.1(058)+050.9(474.3)

Kopkataloga Id: 001104869
Nēģu Bībele / producents, idejas un priekšvārda autors Dzintris Kolāts ; sakārtotājs Gints Šīmanis ; karikatūrists Aigars Lapiņš ; dizains: Anda Nordena. — Kuiviži : Limbažu novada pašvaldība, 2022. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN
978-9934-23-706-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā aizraujošā, populārzinātniskā formā aprakstīta nēģu bioloģija un
savdabīgais dzīves cikls, izsekots nēģu zvejas senajai vēsturei, apkopoti zvejnieku, pavāru un tirgotāju stāsti par attiecībām ar savdabīgo radību, kura, kā izrādās, tomēr ir zivs. Taču pati galvenā
grāmatas sadaļa ir receptes — dažādi veidi kā cept, vārīt, sautēt vai vēl citādi sagatavot nēģi svētku galdam. Receptes ņemtas no profesionāliem pavāriem un delikatešu meistariem, atrastas gan
sarunās, gan internetā, gan drukātos recepšu apkopojumos, tostarp arī ļoti senos.

UDK

639.21:597.211(474.3)+641.5:597.211(474.3)(083.12)

657 Grāmatvedība
Kopkataloga Id: 001105021
Leibus, Inguna. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi /
Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2022. — 175 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 22 cm. — (Bilances Bibliotēka). — ISBN 978-9984-896-31-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Uzņēmumi atšķiras kā pēc to lieluma un tiesiskā statusa, tā arī pēc īpašnieku
atbildības pakāpes, grāmatvedības sistēmas un nodokļu maksājumiem. Kā atrast vispiemērotāko
un nekļūdīties jau pašā darbības sākumā? Grāmatā galvenokārt skatītas trīs uzņēmējdarbības
formas, kuras varētu izvēlēties jaunais uzņēmējs saimnieciskās darbības uzsākšanai — sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), individuālais komersants (IK) un zemnieku saimniecība (ZS).
Grāmatā aplūkota saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu
veidus, grāmatvedību un nodokļus.

UDK

657+336.22(474.3)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001104654
Zafran, Muhammad. Mazumtirgotāja ietekme uz patērētāja zīmola izvēli un kaitējumi patērētāju lojalitātei Pakistānas mazumtirdzniecības nozarē : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības
zinātnē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē / Muhammad Zafran ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phil. Velga Vevere ; darba recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Inga Šīna, Ph.D. Jana Majerova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga :
Biznesa augstskola Turība, 2022. — 76 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 69.-76. lpp.
UDK
658.818(043)+658.87(043)
Kopkataloga Id: 001104649
Zafran, Muhammad. The Influence of Retailer on Consumer Brand Choice and
Detriments of Consumer Store Loyalty in Retail Industry of Pakistan : doctoral
thesis for award of doctoral degree in economics and business science, sub branch business management / Muhammad Zafran ; advisor Dr.phil. Velga Vevere ;
official reviewers: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Inga Šīna, Ph.D. Jana Majerova ; Turiba University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 232 lp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 32 cm. — Bibliogrāfija: 166.-185. lp.
UDK
658.818(043)+658.87(043)
Kopkataloga Id: 001104650
Zafran, Muhammad. The Influence of Retailer on Consumer Brand Choice and
Detriments of Consumer Store Loyalty in Retail Industry of Pakistan : synopsis of
the doctoral thesis for award of doctoral degree in economics and business science, sub branch business management / Muhammad Zafran ; advisor Dr.phil. Velga
Vevere ; official reviewers: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Inga Šīna, Ph.D. Jana Majerova ; Turiba University. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. — 76 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 69.-76. lpp.
UDK
658.818(043)+658.87(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un
lauku plānošana. Ainavas, parki, dārzi
Kopkataloga Id: 001102499
Lancmane, Lauma. Rundāles pils parks un dārzi / Lauma Lancmane ; māksliniece Inese Hofmane ; redaktore Dace Lāže ; fotogrāfijas: Māra Brašmane, Artis
Jutus, Ilze Kusiņa, Imants Lancmanis, Lauma Lancmane, Velta Leijere, Ints Lūsis,
Pēteris Vanags. — [Bauskas novads] : Rundāles pils muzejs, 2022. — 111, [1] lpp. :
ilustrācijas, plāni, shēma ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8883-9-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rundāles pils muzejs ir laidis klajā bagātīgi ilustrētu ceļvedi „Rundāles pils
parks un dārzi”, kas veltīts pērn Eiropas Dārza balvu ieguvušajam Rundāles pils franču dārzam
un pils teritorijai. Ceļvedis stāsta par dārza vēsturi un atjaunošanu, kā ar galvenajiem dārza elementiem un augu kolekcijām.

UDK

712.3(474.336)

Kopkataloga Id: 001104834
Lancmane, Lauma. Rundāle Palace Park and Gardens / Lauma Lancmane ;
English translation: Vita Macate ; editor Inga Tillere ; design: Inese Hofmane ;
photos: Māra Brašmane, Artis Jutus, Ilze Kusiņa, Imants Lancmanis, Lauma Lancmane, Velta Leijere, Ints Lūsis, Pēteris Vanags. — [Bauskas novads] : Rundāle Palace Museum, 2022. — 111, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni, shēma ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rundāles pils parks un dārzi. — ISBN 978-9934-9108-0-7 (brošēts).
UDK
712.3(474.336)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001103019
Eiropas kultūras mantojuma dienas / ievads un vāka foto: Juris Dambis ; redaktore Linda Zonne-Zumberga ; dizains: Sandra Betkere. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, [2022].
2022, Atbildība par nākotni. — 110, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 9789934-9132-0-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde kultūras mantojuma dienām ir izvēlējusies tēmu, kas veltīta atbildīgai attieksmei pret nākotni, vēloties izcelt būvētā mantojuma
objektus, kuri radīti atbilstoši ilgtspējības principiem, demonstrēt kvalitatīvi atjaunotas kultūrvēsturiskas būves, kuras ar salīdzinoši mazu darbu un materiālu ieguldījumiem ir kļuvušas
energoefektīvas un sakārtotas, padarīt „gudras” vēsturiskās būves, izceļot lietderības un estētikas veiksmīgākos „sakausējumus”, būvētā mantojuma piemēros izcelt energoefektivitātes un
līdzsvarotas pieejas teorijas attīstību.

UDK

721(474.3)+930.85(474.3)+304.2(474.3)

Kopkataloga Id: 001100994
Eiropas kultūras mantojuma dienas / ievads: Juris Dambis ; redaktore Linda
Zonne-Zumberga ; dizains: Sandra Betkere. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, [2022].
2022, Atbildība par nākotni. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., PDF) : ilustrācijas ; 31,00 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN
9789934913204 (kļūda).
UDK
721(474.3)+930.85(474.3)+304.2(474.3)
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Kopkataloga Id: 001102810
Lapiņš, Artūrs. Drupu ainavas : viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē = Ruinous Landscapes : medieval castle ruins in the cultural environment of Latvia /
Artūrs Lapiņš ; teksts angļu valodā: Nikolajs Putiļins. — Rīga : Autora izdevums :
[Arhitektoniskās izpētes grupa], 2022. — 66, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — „Sākotnējais izdevums 2018”—Titullapā. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-580-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā ir apkopota Artūra Lapiņa Latvijas Mākslas akadēmijā izstrādātā
promocijas darba ilustratīvā daļa. Tajā iekļauti 20 drupu stāvoklī esoši viduslaiku nocietinājumi. Grāmatas pamatu veido Latvijas pilsdrupu fotoattēli. To papildina arī vairāku nocietinājumu
telpisko modeļu skati. Atsevišķiem objektiem virsskatu aerofotogrāfijas savietotas ar vēsturiskajiem plāniem vai plānu rekonstrukcijām, ļaujot bijušo būvju fragmentus uztvert plašākā kontekstā. Objekti sakārtoti pēc to saglabātības pakāpes, sākot ar „lielajām” pilsdrupām — Cēsīm,
Turaidu, Siguldu, un beidzot ar praktiski nezināmām un grūti pieejamām Rindas pilsdrupām.

UDK

728.81(474.3)

Kopkataloga Id: 001102803
Lapiņš, Artūrs. Drupu ainavas : viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē = Ruinous Landscapes : medieval castle ruins in the cultural environment of Latvia /
Artūrs Lapiņš ; teksts angļu valodā: Nikolajs Putiļins. — Rīga : Autora izdevums :
[Arhitektoniskās izpētes grupa], 2022. — 66, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Sākotnējais izdevums 2018”—Titullapā. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-579-5 (iesiets).
UDK
728.81(474.3)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001101745
Ritiņa, Agra. The Crown : exhibition catalogue = Kronis : izstādes katalogs / Agra
Ritiņa ; izstādes kurators Māris Čačka ; tulkojums: Inga Gedžūne ; dizains: Pāvels
Terentjevs ; foto: Santa Suhanova ; Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. —
Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2022. — 49 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 20×20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā
no 2022. gada 28. janvāra līdz 10. aprīlim. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-31-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Agra Ritiņa savā glezniecībā ienāk no dabas norišu fiksācijas un paliek dabai uzticīga, tverot tajā iedvesmu, krāsu un gaismu attiecību spēles, noskaņu, formu un saturu,
transformējot redzēto, definējot sev būtisko un veidojot peldošo, reizēm zemu slīgstošo mākoņu
studijas kā nebeidzamus kroņus.

UDK

75.071.1(474.3)(083.824)
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Kopkataloga Id: 001105154
Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: veikums, laikmets un mantojums
(2022 : Rīga, Latvija). Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: veikums, laikmets un mantojums : zinātniska konference 2022. gada 16.-17. septembrī : referātu
tēzes / sastādītāja, redaktore, ievada autore Kristiāna Ābele ; dizains: Al Secco ;
Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. — [Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmija, 2022. — 35, [1] lpp. ; 21 cm. — Uz vāka: Vilhelms Purvītis
plenērā Mārcienā, 1943. Jāņa Maršāna foto. — Referātu autori: Eduards Kļaviņš,
Liene Visendorfa, Indra Tuņa, Dace Lamberga, Sanita Oše, Baiba Vanaga, Kristīne Ogle, Žanete Grende, Elīna Kursīte, Kristiāna Ābele, Ginta Gerharde-Upeniece,
Māra Lāce, Edīte Parute, Signe Grūbe, Signe Irbe, Helēna Demakova. — ISBN 9789934-541-89-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sakarā ar Purvīša 150 gadu jubileju Mākslas akadēmija un Mākslas muzejs
rīkoja konferenci, kurā aicināja paraudzīties uz V. Purvīša veikumu un viņa laikmetu. Referātu
autori pievērsās Purvīša gleznieciskajai izteiksmei no triepiena variācijām un gleznu struktūras
līdz pigmentiem un to savienojumiem, aplūkoja viņa pedagoģisko veikumu, izsekoja gleznotāja
darbības starptautiskajiem maršrutiem, atskatījās uz viņa veikumu muzejniecībā un kultūras
diplomātijā, izgaismoja 1940.-1941. gada padomju okupācijas faktoru mākslinieka liktenī…

UDK

75.071.1(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001103354
Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: veikums, laikmets un mantojums (2022 : Rīga, Latvija). Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: veikums,
laikmets un mantojums : zinātniska konference 2022. gada 16.-17. septembrī :
referātu tēzes / sastādītāja, redaktore, ievada autore Kristiāna Ābele ; dizains:
Al Secco ; Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. —
[Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmija, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) ;
469,14 KB. — Datnes sākumlapā: Vilhelms Purvītis plenērā Mārcienā, 1943. Jāņa
Maršāna foto. — Referātu autori: Eduards Kļaviņš, Liene Visendorfa, Indra Tuņa,
Dace Lamberga, Sanita Oše, Baiba Vanaga, Kristīne Ogle, Žanete Grende, Elīna
Kursīte, Kristiāna Ābele, Ginta Gerharde-Upeniece, Māra Lāce, Edīte Parute, Signe Grūbe, Signe Irbe, Helēna Demakova. — ISBN 978-9934-541-90-2 (PDF).
UDK
75.071.1(474.3)(062)

793.3 Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 001083310
Skrastiņa, Alda. Metodiskie ieteikumi latviešu skatuviskās tautas dejas interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai : latviešu skatuviskās tautas
dejas apguves programmas saturs pa mācību vecuma posmiem : deju nodarbības
metodiskie ieteikumi 3.-4. klašu deju kolektīviem / teksts: Alda Skrastiņa, Guna
Trukšāne ; sastādītāja Zanda Mūrniece ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, 2021. — [xvii], 19 lp. ; 30 cm.

A n o t ā c i j a : Bērnu un skolu jauniešu tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz
harmonisku personības izveidi, mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu — līdzdalību
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas ir rezultējošs pasākums kolektīvu radošajā
un mākslinieciskajā darbībā latviešu skatuviskās tautas dejas jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras
notikums bērniem un jauniešiem Latvijā, jo stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām
tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību.

UDK

793.31(474.3)(072)
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001086972
Dravniece, Irēna. Aktivitātes un rotaļas ar izpletni : mācību metodiskais līdzeklis / Irēna Dravniece ; recenzenti: Uldis Grāvītis, Inta Bula-Biteniece ; Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmija. Sporta spēļu katedra. — Rīga : Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija, 2022. — 66 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.59. lpp. — ISBN 978-9934-520-50-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Metodiskais līdzeklis paredzēts LSPA studējošajiem, absolventiem, un citiem
interesentiem. Tajā doti teorētiski un praktiski ieteikumi parašūtaktivitāšu vadīšanā, apkopotas
jau zināmas, pieredzē gūtas un tālāk pilnveidotas rotaļas un rotaļveida aktivitātes ar izpletni.

UDK

796.1(072)+796.1+793.5/.7
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001100648
Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata : lv-en / priekšvārds:
M. Baltiņš ; Valsts valodas centrs. — [Rīga] : Valsts valodas centrs, [2022]. —
1 tiešsaistes resurss (77 lp., PDF) ; 827,61 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, termini paralēli latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Rokasgrāmatas pirmās nodaļas sniedz vispārīgu ieskatu juridiskajā valodā
un angļu valodas īpatnībās, savukārt ceturtā un piektā nodaļa ir veltītas likumu un MK noteikumu tulkošanai. Sestajā nodaļā ir sniegtas norādes par dažādiem ar valodu saistītiem jautājumiem, piemēram, pieturzīmēm, lielo sākumburtu lietojumu u.c. jautājumiem, un pielikumos ir
sniegti svarīgāko terminu, iestāžu nosaukumu apkopojumi un cita svarīga informācija.

UDK

811.111’255=174(035)+340.113(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 001100595
Комарова, Вера. Экономика в словах : единообразие терминологии в переводах экономических текстов / Вера Комарова ; recenzenti: Dr.oec. Jeļena Lonska, Dr.philol. Jeļena Semeņeca. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (248 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,50 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — Bibliogrāfija: 118.-133. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984149561 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir novērtēt terminoloģijas konsekvenci „trīs paaudžu” (1990.
gadu, 2000. gadu un 2010. gadu) ekonomikas mācību grāmatās latviešu un krievu valodā, kā arī
bilingvālajās un multilingvālajās ekonomikas terminu vārdnīcās, kas izdotas Latvijā un Krievijā
kopš 1990. gada. Šī pētījuma ietvaros terminoloģijas konsekvence konceptuāli tiek saprasta kā
terminoloģijas kopējās kvalitātes sastāvdaļa ekonomikas tekstu tulkojumos.

UDK

81’373.46:330+81’25+330.1

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001102991
Rācene, Sandra. Saki ABC! : darba burtnīca / Sandra Rācene, Aelita Žučkova ;
zīmējumi: Arta Muceniece. — Rīga : RaKa, [2022]. — 68 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm +
pielikums (33 nenumurētas lp.). — ISBN 978-9984-46-457-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darba burtnīcā ir materiāli, kurus var izkrāsot un izmantot rakstīšanas
vingrinājumiem. Pielikumā ir sagataves, kuras radošā veidā var aizpildīt ar dažādiem materiāliem, tā apgūstot burtu un dažādu parādību formu. Valodu mācību jomā tās ir atšķirt un nosaukt
skaņas, apzīmēt skaņu ar atbilstošu burtu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību
jomā — īstenot ideju daudzveidīgā darbībā.

UDK

811.174(076)

Kopkataloga Id: 001102992
Rācene, Sandra. Saki ABC! : mācību materiāls / Sandra Rācene, Aelita Žučkova ;
zīmējumi: Arta Muceniece. — Rīga : RaKa, [2022]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm +
pielikums (28 nenumurētas lp.). — ISBN 978-9984-46-455-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mācību komplekts (mācību grāmata un darba burtnīca ar pielikumu radošajam darbam) domāta burtu apguvei. To var izmantot pirmsskolā un sākumskolā. Mācību grāmatā
ietvertie attēli un uzdevumi mudina atpazīt parādības, kuru nosaukumā ir attiecīgais burts, un
burtu formu, kā arī skaitīt lietas dabā. Izmantojot spēļu pielikumu, iespējams nostiprināt apgūto.
Komplektu var izmantot speciālajā izglītībā, valodas un matemātikas, un analogu caurviju prasmju apguvei.

UDK

811.174(075.2)
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Literatūra. Literatūrzinātne

Kopkataloga Id: 001103255
Gordins, Andrejs. Dmitrija Merežkovska personība un daiļrade Latvijā 1900.-30.
gados periodikas materiālos : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora
(Ph.D.) grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē (cittautu literatūras vēstures apakšnozarē) = Personality and Work of D.S. Merezhkovsky in
Latvia in the 1900s-1930s: on the Basis of the Materials of Periodicals : summary
for obtaining the doctoral degree (PhD) in the branch of linguistics and literary
science (subbranch of the history of foreign literature) = Личность и творчество Дмитрия Мережковского в Латвии 1900-1930-x гг. по материалам периодики : автореферат на соискание докторской степени (Ph.D.) в области
языкознания и литературоведения (специальность: история зарубежной
литературы) / Andrejs Gordins ; zinātniskā vadītāja Dr.philol. Ludmila Sproģe ;
oficiālie recenzenti: Dr.hab.philol. Ludmila Luceviča, Dr.philol. Pavels Lavriņecs,
Dr.philol. Elīna Vasiļjeva ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022. — 95,
[1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu,
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-963-9 (brošēts).
UDK
821.161.1(092)(043)+821.161.1.091(043)
Kopkataloga Id: 001103917
Gordins, Andrejs. Dmitrija Merežkovska personība un daiļrade Latvijā 1900.30. gados periodikas materiālos : promocijas darbs valodniecības un literatūrzinātnes nozarē (cittautu literatūras vēstures apakšnozarē) = Личность и творчество Дмитрия Мережковского в Латвии 1900-1930-x гг. по материалам
периодики : докторская диссертация в области языкознания и литературоведения (специальность: история зарубежной литературы) / Andrejs
Gordins ; zinātniskā vadītāja Dr.philol. Ludmila Sproģe ; Daugavpils Universitāte.
Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 237 lp. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 218.-237. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, nosaukums titullapā arī latviešu valodā.
UDK
821.161.1(092)(043)+821.161.1.091(043)
Kopkataloga Id: 001105142
Kārkla, Zita. Iemiesošanās : sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā / Zita Kārkla ; recenzentes: Dr.philol. Ausma Cimdiņa, Dr.philol.
Sandra Meškova, Dr.philol. Laura Laurušaite ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu kopsavilkuma redaktore Laine Kristberga ; māksliniece Inga Meldere ; vāka
un grāmatas dizains: Dita Pence. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūts, [2022]. — 246 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — (Studia humanitarica). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Īsas ziņas
par autori: uz 4. vāka atloka. — Bibliogrāfija: 223.-235. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 236.-240. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9984-893-61-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata tapa, domājot par latviešu sieviešu rakstniecību no 20. gadsimta 60.
gadiem līdz mūsdienām. Darba pamatā ir 2015. gadā aizstāvētais promocijas darbs „Sievietes latviešu prozā ginokritikas aspektā (1960-2010)”. Cenšoties atbildēt uz jautājumu, kā mainās literatūra, kad tajā vienlaicīgi ienāk daudz sieviešu, kādas tēmas tiek aktualizētas, kādas metaforiskas
un emocionālas nianses parādās, autore rakstnieču darbus aplūko dialogā citu ar citu. Grāmatas
beigās sniegtas īsas rakstnieču biogrāfijas.

UDK

821.174-3.09+821.174(092)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001105065
Atkinsone, Keita. Agrā gaitā es ar suni : romāns / Keita Atkinsone ; no angļu
valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 392, [5] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Emīlijas Dikinsones dzejoli atdzejojis Kārlis Vērdiņš. — Oriģinālnosaukums: Started Early,
Took My Dog. — ISBN 978-9934-31-236-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bijušās policistes, tagad lielveikala drošības dienesta vadītājas Treisijas Voterhausas dienas rit ierastās sliedēs, līdz viņa tiek pie kāda šokējoša pirkuma. Šis neprāta mirklis
apgriež Treisijas dzīvi ar kājām gaisā, ikdienas ritējumu nomaina bailes un briesmas uz katra
soļa. Par lieciniekiem Treisijas neprātīgajai rīcībai kļūst sirma aktrise, pati atrazdamās uz kata
strofas sliekšņa, un Džeksons Broudijs, kurš ir atgriezies savā dzimtajā grāfistē, lai meklētu kāda
cita cilvēka saknes. Viņi visi trīs uzzina, ka pagātne nekad nav vēsture un ka neviens labs darbs
nepaliek nesodīts.

UDK

821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001104810
Allens, Vudijs. Bez spalvām / Vudijs Allens ; tulkojusi Līva Trektere ; redaktore
Jana Bērziņa ; vāka mākslinieks Dato Mgeladze ; dizainere Anna Aizsilniece. —
Rīga : Aminori, [2022]. — 99, [1] lpp. ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Without Feathers. — ISBN 978-9934-612-14-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vudijs Allens, viens no slavenākajiem amerikāņu kinorežisoriem, ir arī vairāku lielisku prozas darbu autors. Krājumā „Bez spalvām” ietverti viņa humoristiskie stāsti un
apcerējumi, kuros Allens ar pārgalvīgu humoru apcer savu neirotisko bezcerības sajūtu.

UDK

821.111(73)-7

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001103945
Džeiku, Edijs. Laimīgākais cilvēks uz Zemes : Aušvicas izdzīvotāja stāsts / Edijs
Džeiku ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vēja. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 190, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The
Happiest Man on Earth. — ISBN 978-9934-31-160-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Edijs Džeiku piedzima 1920. gadā Vācijā kā Ābrahāms Jakubovičs, un vienmēr
ir uzskatījis, ka viņš vispirms ir vācietis un tikai pēc tam ebrejs. Tomēr 1938. gadā viss mainījās.
Edijs tika arestēts un nosūtīts uz koncentrācijas nometni. Nākamos septiņus gadus viņš piedzīvoja neaprakstāmas šausmas — Buhenvaldē, Aušvicā un nāves maršā. Edijs tomēr izdzīvoja un nosolījās katru atlikušo mūža dienu smaidīt. Edijs Džeiku nomira 101 gada vecumā. Par spīti visam
izciestajam, Edijs sevi uzskatīja par laimīgāko cilvēku uz Zemes.

UDK
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821.113.4 Dāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001103956
Andersens, Hanss Kristians. Hansa Kristiana Andersena brīnumainās pasakas / Janas Fefelovas ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore Oļesja
Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
Ilustrācijas no: Чарівні казки Андерсена. — ISBN 978-9934-31-231-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jau gandrīz divsimt gadus daudzās jo daudzās mājās, kurās dzīvo bērni, ar
aizrautību tiek lasītās Hansa Kristiana Andersena pasakas. Mazmazītiņā Īkstīte, smalkā princese,
kas sajuta mazu zirnīti caur daudziem pēļiem, cūkgans, kurš izrādījās īsts princis… Sastapšanās
ar šiem un citiem pasaku varoņiem bērnus ne vien izklaidē, bet arī stiprina viņos tādus tikumus
kā godīgums, centība, drosme, līdzcietība, kā arī palīdz iemīlēt grāmatas un lasīšanu.

UDK

821.113.4-343+821.113.4-93-32

821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 001105008
Horsts, Džorns Ljērs. Likteņa cilpa : romāns / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu
valodas tulkojusi Anna Šēfere ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, [2022]. — 302, [1] lpp. ; 23 cm. — (Skandināvu detektīvs). — Tulkots no:
Ordeal. — Oriģinālnosaukums: Blindgang. — ISBN 978-9934-20-598-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Frenks iet bojā pēc kritiena no sava pagraba kāpnēm. Tā paša pagraba, kurā
pie grīdas piestiprināts aizslēgts seifs. Viņa mazmeita Sofija Lunda manto šo namu, taču nevēlas
nekādu saistību ar vectēva naudu, turot aizvainojumu un uzskatot viņu atbildīgu par mātes nāvi
cietumā. Laines Visitingas žurnālistes instinkti satuvina viņu ar Sofiju, un Laine atrodas viņai blakus brīdī, kad seifs tiek atvērts. Atradums tajā noved pie citas krimināllietas, un inspektors Viljams Visitings tiek iesaistīts slepkavības prāvā, kas galu galā nošķirs nevainīgos no nolādētajiem.

UDK

821.113.5-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001103950
Olsone, Kristīna. Atgadījums ar šausmīgo ēnu / Kristīna Olsone ; [ilustrācijas]:
Moa Vallīna ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 101, [7] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Spoku
birojs / Kristīna Olsone ; Pirmā grāmata). — Oriģinālnosaukums: Fallet med den
rysliga skuggan. — ISBN 978-9934-31-090-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Laipni lūgti Spoku birojā! Te darbojas Elsa un Kalle, kuri zina gandrīz visu par
spokiem un spokošanos. Viņi dzīvo Dzeltenajā pilī kopā ar vectēvu Nikodēmusu — Miglas ielejas
galveno spoku pavēlnieku, kurš mazbērniem ir iemācījis visu, ko prot. Kādu dienu palīdzību lūdz
Franss Fransons, kura dzīvoklī spokojas. Viņš naktīs nevar gulēt trokšņa dēļ, un dažreiz parādās
savāda ēna, lai gan telpās neviena nav. Elsa un Kalle uzņemas noskaidrot, kas tur notiek. Kas ir šī
biedējošā ēna, un ko tā vēlas?

UDK
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001103021
Русло : альманах / редактор-составитель, автор предисловия А.М. Буйлов ;
Русская писательская организация Латвии, Литературная творческая мастерская „Русло”. — Рига : [Литературная творческая мастерская „Русло”],
2022. — 303 lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori: ТРУДНОЕ ВРЕМЯ: ПОЭЗИЯ. Виталий Батюк (Козлов), Леонид Беликов, Эдуард Вартанов, Николай Носачёв,
Юрий Павлов, Павел Плотников, Екатерина Андреева, Галина Барбаш, Ирина Борцова, Борис Данилицкий, Лилия Дудинова, Дмитрий Калинин, Инесса Латышева, Михаил Лушников, Анатолий Маханёк, Повелас Ранцевас,
Анатолий Харин, Маргарита Алексеева, Ефросиния Белова, Ольга Боровикова, Виолетта Деркач, Семён Дударев, Валерия Евстигнеева, Владимир
Егоров, Владимир Жигалов, Татьяна Зиборова, Екатерина Индриксоне,
Елена Корниенко, Наталья Якушонок. СЛОЖНОСТИ ЖИЗНИ: ПРОЗА. Павел
Вавинский, Георгий Корольков, Анжела Стальная (Маркевич), Николай
Тропкин, Владимир Иванов, Галина Паудере, Лариса Плотниеце, Виктория
Бордунова, Ираида Дунаевская, Елена Калинникова, Людмила Панкова,
Ирина Русакевич, Иван Северный (Нордквист).
UDK
821.161.1-1(474.3)(082)+821.161.1-3(474.3)(082)

821.162.3 Čehu literatūra
Kopkataloga Id: 001103978
Hājīčeks, Jiržījs. Burinieki uz etiķetēm : romāns / Jiržījs Hājīčeks ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Gundega Blumberga. — Rīga : Pētergailis,
[2022]. — 282, [4] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Plachetnice na
vinětách. — ISBN 978-9984-33-556-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Marija ir šķīrusies un vasaru pavada māsas dzīvoklī Krumlovā. No šejienes
viņa dodas uz laukiem apciemot slimos vecākus, bet brīvajos brīžos izbauda Krumlovas ieliņas.
Klejojumos viņa iepazīstas ar grāmatu pārdevēju Filipu un sākas romāniņš. Taču Marijas prioritāte ir izlīdzināt attiecības ar māsu un parūpēties par vecākiem. Marija vēlas iegūt līdzsvaru dzīvē,
sadzīvot ar savu vientulību. Ģimenes spēcīgo vīriešu paraugu tradīcijās Marija pārvērtē to, kas
bijis, vienlaikus jautājot sev, kā dzīvot tālāk un ko darīt ar šekspīrisko mīlestību…

UDK

821.162.3-31

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 001103954
Žutaute, Lina. Kika Mika un kaķis uz nedēļu / Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2022]. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un kaķis uz nedēļu. Vārds „Kornēlija” pārsvītrots un labots uz
Kika Mika. — Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir kaitinas vienai savaitei. — ISBN
978-9934-31-238-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : No kaķu izstādes Kika Mika kopā ar visu ģimeni iziet kā apburta. Cik gan
kārtīgi, tīrīgi un kulturāli ir kaķi! Mājupceļā viņu priekšā pēkšņi uzrodas klaiņojošs vienacains
kaķis. Kika Mika vēlas, lai kaķis dzīvotu pie viņiem, taču vecāki piekrīt to pieņemt tikai uz nedēļu… Nerātnelis tūlīt pat apgrauž vecmāmiņas puķes, visur atstāj spalvas un saskrāpē mēbeles.
Taču ar kaķi ir tik jauki un labi! Pat sunītim Čučukam jaunpienācējs ļoti patīk. Varbūt kaķis jau ir
atradis savas mājas?

UDK

821.172-93-32
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001103633
A una corda. Uz vienas stīgas : Līvija Akurātere dzejā, fotoimpresijās, atmiņās /
sakārtotājas: Ieva Akuratere, Sanita Dāboliņa ; redaktore Sanita Dāboliņa ; mākslinieciskais noformējums: Linda Prātniece. — [Cesvaine] : Cesvaines kultūras
veicināšanas biedrība, [2022]. — 125, [3] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8722-4-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā ir ietverts L. Akurāteres dzejoļu krājums ar tādu pašu nosaukumu,
kas ir autentisks piemērs, viena no variācijām „tām izjūtu šūpolēm, kurās atradāmies mēs daudzi
20. gadsimta norisēs”, kā rakstīja tā autore. Dzeja papildināta ar autobiogrāfiskām piezīmēm, no
kurām noprotams, kā attīstījās L. Akurāteres dzejošanas talants, un kāpēc viņa galu galā izšķīrās
par labu citai mākslas jomai — teātrim. Krājums ir spilgta ilustrācija radošajam procesam, kāds
risinājās varu maiņas un padomju laikā. Lai radītu priekšstatu par inteliģences gaitām, izjūtām,
ierobežojumiem un to pārvarēšanu, vēsturisko pārmaiņu ietekmi uz radošām personībām, krājums papildināts ar L. Akurāteres draugu un kolēģu atmiņām un fotogrāfijām.

UDK

821.174-1+821.174-94+821.174(092)+792.072(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001105070
Dūmiņš, Edgars. Divi rūķīši / Edgars Dūmiņš ; māksliniece Marina Heniņa ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 46, [7] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9980-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādā mazā namiņā dzīvo divi rūķīši — Kukū un Tutū. Kukū ir apzinīgs —
gluži kā vecākais brālis ģimenē. Viņš labprāt palīdz citiem un bieži pēta grāmatas par zvēriņiem.
Viņš ir ļoti jauks un labsirdīgs. Tutū ir varen jautrs un nebēdnīgs rūķītis. Dažreiz viņam prātā
blēņas, tomēr viņš ir arī mīļš un līdzjūtīgs. Abiem kopā dienas paiet darbīgi. Viņiem patīk sēņot,
vizināties ar zirdziņu, cept kartupeļu pankūkas, uzņemt ciemiņus, iepriecināt draugus un reizēm
apgūt kaut ko jaunu un noderīgu.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001106398
Graudiņa, Ilze. Šeit nav nekāda bēdu leja : romāns / Ilze Graudiņa ; Aijas Andžānes vāka dizains ; literārā redaktore Evita Mamaja ; atbildīgā redaktore
Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 381, [2] lpp. ; 21 cm. —
Grāmatā ietverts Paulīnes Bārdas dzejolis. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934291432. — ISBN 978-9934-29-142-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Psihiatriskās slimnīcas vide laikmeta griežos un psiholoģijas studente savā
pirmajā praksē — šī tikšanās ne vien paver lasītājiem iespējas iegremdēties ēnas valstībā un
pieskarties pacientu dzīvesstāstiem, bet kopā ar jauno sievieti piedzīvot nozīmīgu emocionālo
saikņu veidošanos. Un izsekot grāmatas varoņu emocionālajiem pārdzīvojumiem viņu dzīves
pieredzes kontekstā, iegūt dziļāku izpratni par dažādu traucējumu izcelsmi, izpausmēm un atveseļošanās procesu.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001106371
Ikstena, Nora. Dievmātes draudzene / Nora Ikstena ; redaktores: Gundega Blumberga, Dace Sparāne-Freimane ; Elitas Šicas Vāveres dizains ; Jāņa Esīša vāku
dizains ; Andras Ceriņas fotogrāfijas. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 118,
[1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — „Maniem
ļaudīm Gruzijā”—Titullapā. — ISBN 978-9934-595-69-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Siltajā dienvidu naktī, aizmiegot istabā, kuras grīda noklāta ar ābolu ražu,
bērnības atmiņa liegi uzvējo dzimtenes smaržu. Starp miegu un nomodu tā atgādina, cik vēl ciešāk mīlu pirmējo dzimteni, otrējo atrazdama. Mums, joprojām slēptiem viensētniekiem, noslēgtajiem baltiešiem, Gruzijā atveras sirds slūžas. Pati sevi ne reizi vien esmu pieķērusi pie domas,
ka te, Dievmātes draudzenes klēpī, man jādomā skaidrāk un īstāk. Jādomā neikdienišķāk, mēģinot citādo pieņemt par savējo un savējam piešķirt citādā vaibstus. Jādomā līdzi, ko domā sveši
ļaudis, jāizlaužas no dzimtenes vēlējuma — šo domāja, to domāja, sveši ļaudis daudz domāja, ko
domāja sveši ļaudis, to tu līdzi nedomā.” (Nora Ikstena).

UDK
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Kopkataloga Id: 001105001
Kūlis, Ēriks. Raksti / Ēriks Kūlis ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; priekšvārds: Edgars Lāms. — Rīga : Jumava, [2022].
II [2. sējums], Gaismā. — 326, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-20-596-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izlases otrās grāmatas centrā cikls „Bērni uz parāda”. Tajos no dažādiem
skatpunktiem zondēta ģimeņu situācija 21. gadsimta Latvijā. Aktuāli un skaudri, bez liekulīga
optimisma. Ģimenes institūcija rādīta visvisādās kombinācijās, visbiežāk nepilnā komplektācijā.
Uzmanības fokusā — jaunā paaudze, viņu sadzīvošana un arī pretstāve. Uzteicama ir autora spēja
iejusties jauno cilvēku pasaules uztverē, kā arī prasme atdarināt skolēnu komunikācijai raksturīgo slengu, ar anglicismiem un rusicismiem piesārņoto runasveidu. Vēstījums izskan publicistiski
saasinātā tonalitātē, raisot nopietnas pārdomas par ģimenes un pusaudžu savstarpējo attiecību
dramatiskajiem un sabiedrības attīstībai riskantajiem samezglojumiem.

UDK

821.174(081.1)

Kopkataloga Id: 001104617
Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; grāmatas un vāku dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2022.
20 (27). — 206 lpp. ; 20 cm. — „ISSN 1407-2076”—Uz 1. vāka. — Autori: Ilze
Keiša, Jūlijs Trōps, Lilija Limane, Helēna Kulincāne, Romons Spaitāns, Voldemārs Vogulis, Rūdolfs Linužs, Ernests Vilcāns, Pīters Meikstums, Imants Zeltiņš, Oskars Seiksts, Andris Pelšs, Dzērkste, Pauls Jurevičs. — Bibliogrāfija:
205.-206. lpp. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-360-8
(brošēts).
UDK
821.174’282(082)(059)
Kopkataloga Id: 001103976
Ozoliņa, Daina. Ziemā vajag sniegu! / Daina Ozoliņa ; māksliniece Gundega Muzikante ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 46 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984-40-574-2 (iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a : Vai tu zini, no kurienes pie mums atnāk ziema? Ir atlikusi tikai viena nedēļa
līdz Ziemassvētkiem, taču no sniega ne miņas. Kur gan tas kavējas? Zinātkārā Marta un viņas
draugs Kārlis dodas uz tālo Ziemas ciemu sniega meklējumos.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001103220
Rimša-Eglīte, Līga. Saulespuķe : izkrāso dzeju! / Līga Rimša-Eglīte ; Dainas
Šmitiņas zīmējumi = Соняшник : кольорова поезія! / Ліга Римша-Егліте ;
перекладач Наталія Абеліта ; малюнки Дайни Шмітіньї. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 2022. — 23, [1] lpp., 23, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Abpusēji lasāms izdevums, dalīta
paginācija, atsevišķas titullapas. — Teksts latviešu un ukraiņu valodā. — ISBN
9789934905902 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmatā iekļauti dzejoļi latviešu valodā ar tulkojumu ukraiņu valodā. Tie
papildināti ar krāšņām ilustrācijām, kuras bērni var izkrāsot.

UDK

821.174-93-1=030.174=161.2

Kopkataloga Id: 001103225
Rimša-Eglīte, Līga. Saulespuķe ziedēs vienmēr : izkrāso pasaku / Līga Rimša-Eglīte ; Ināras Brences zīmējumi = Соняшник буде цвісти завжди : кольорові казки / Ліга Римша-Егліте ; малюнки Інари Бренс ; перекладач Наталія
Абеліта. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 2022. — 18, [1] lpp., 20 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, dalīta paginācija, atsevišķas titullapas. — Teksts latviešu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-28-090-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā iekļautas piecas pasakas latviešu valodā un piecas pasakas ukraiņu
valodā. Tās papildinātas ar ilustrācijām, kuras bērni var izkrāsot.

UDK
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Kopkataloga Id: 001105140
Strēlerte, Veronika. Raksti / Veronika Strēlerte ; sastādītāja un komentāru autore Ieva E. Kalniņa ; mākslinieks Valdis Villerušs ; zinātniskā redaktore Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Signe Raudive ; foto: Servīns Egliens, Margita
Gūtmane, Gunārs Janaitis, Juris Krieviņš. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūts, [2022].
3. — 942 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. —
Grāmatas vāka noformējumam izmantots Niklāva Strunkes zīmējums un
Servīna Egliena fotogrāfija. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, dzejoļu virsrakstu un
pirmo rindu alfabētiskais rādītājs: 886.-890. lpp. un personu rādītājs: 891.934. lpp. — ISBN 978-9984-893-64-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Atzīmējot V. Strēlertes 110. dzimšanas dienu, LU LFMI apgāds laidis klajā viņas Rakstu 3. sējumu. Trešais sējums aptver visu dzejnieces paveikto laikposmā no 1952. gada līdz
mūža beigām. Tajā ietverti dzejoļi no krājumiem „Žēlastības gadi” un „Pusvārdiem”, ārpus krājumiem palikusī dzeja, atdzejojumi, raksti par literatūru, bērnības atmiņu tēlojumi, publicistika un
vēstules. Ietverts arī V. Strēlertes dēla, dzejnieka Pāvila Johansona atmiņu tēlojums par māti un
tēvu (esejistu Andreju Johansonu). Sējumu papildina komentāru daļa, kurā sniegtas ziņas ne vien
par darbu pirmpublicējumiem un to tekstoloģiskajām atšķirībām no krājumos publicētajiem tekstiem, bet arī par trimdas dzīves notikumiem un personām.

UDK

821.174(081.1)

Kopkataloga Id: 001104645
Veidenbaums, Eduards. Dzeja = Poems / Eduards Veidenbaums ; sastādītājs un
priekšvārda autors Raimonds Ķirķis ; no latviešu valodas atdzejojusi Ieva Lešinska ; redaktore Baņuta Rubess ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Neputns,
[2022]. — 141 lpp. : portrets ; 16 cm. — (Samta dzejas sērija / Neputns). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-52-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : 2022. gadā tiek atzīmēta latviešu dzejas klasiķa Eduarda Veidenbauma 155.
dzimšanas un 130. miršanas gadskārta. Jau vairāk nekā gadsimtu Veidenbaums ir bijis būtisks atskaites punkts un ietekmju avots visai tālākajai latviešu literatūras attīstībai. Un ir pamats domāt,
ka Veidenbauma allaž spraunā un dedzīgā dzeja spēs uzrunāt arī citu tautu pārstāvjus. Līdz šim
angļu valodā bijis atdzejots tikai viens Eduarda Veidenbauma dzejolis, bet jaunajā izlasē Ievas
Lešinskas tulkojumā lasāmi 52 speciāli šai izlasei gatavoti dzejoļu tulkojumi.

UDK

821.174-1=030.174=111

Kopkataloga Id: 001104820
Zutiņš : literārais almanahs / sastādītājs Gints Šīmanis ; mākslinieks Kristaps
Auzenbergs. — Salacgrīva : Biedrība „Bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs””, 2022.
III [3], 2022. gada rudens. — 136 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-99348681-7-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Zutiņa” 3. numurā atradīsiet noderīgu lasāmvielu par Salacas pusi laiku lokos un novadnieku veikumu vairāku gadsimtu garumā. Krājums veidots sadarbība ar Salacgrīvas
bibliotēku un muzeju.

UDK
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821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 001103961
Kunnass, Mauri. 12 dāvanas Ziemassvētku vecītim / Mauri Kunnass, Tarja Kunnasa ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Marika Taube. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 38, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Kaksitoista lahjaa joulupukille. — ISBN 978-9984-04-479-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Brīnumaina, krāšņa un sirsnīga grāmata — kā īsti sapņu Ziemassvētki! Ville,
mazais rūķu puika, vēlas iepriecināt Ziemassvētku vecīti. Taču kā? Līdz Korvatunturu lielajiem
svētkiem atlikušas tikai divpadsmit dienas, kad Ville nolemj pasniegt Ziemassvētku vecītim dāvanu ik dienu pirms Ziemassvētkiem. Un tā arī notiek, lai arī ne viss izdodas, kā bija iecerēts. Katrs
Villes stiķis visiem Korvatunturu iemītniekiem rada labu omu un svētku noskaņojumu.

UDK

821.511.111-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001103614
Jaukie dzīvnieku stāsti / teksts: Calouan, Mireille Saver, Bénédicte Carboneill,
Corinne Machon, Laurence Berthault Mocquet, Ginou Jussel, Claire Bertholet, Lenia Major, Ella Coalman ; ilustrācijas: Estelle Madeddu, Jérémy Parigi, Angélique
Pelletier un Kabuki ; Vinetas Bergas tulkojums no franču valodas ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 195, [1] lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — Oriģinālnosaukums: Mes jolies histoires d’animaux. — ISBN 978-993427-151-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā stāstu krājumā uzzini, kā lācēns Bonis iepazinās ar grāmatām, kā Matirēnu fermā tika izdota pirmā avīze, kopā ar sunīti Kleksi priecājies par viņa jaunajām mājām un
pievienojies vēl citiem aizraujošiem piedzīvojumiem!

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001103613
Jaukie Ziemassvētku stāsti / teksts: Mireille Saver, Delphine Dumouchel, Ella
Coalman, Corinne Machon un Claire Bertholet ; ilustrācijas: Estelle Madeddu,
Stéphanie Alastra un Jérémy Parigi ; Vinetas Bergas tulkojums no franču valodas ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 196 lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Mes jolies histoires de Noël. — ISBN
978-9934-27-103-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ziemassvētkiem tuvojoties, priecīgs satraukums valda gan Ziemassvētku vecīša darbnīcā, gan katrās mājās, kur mīt bērni. Šajā krājumā apkopoti sirsnīgi, humorpilni stāsti
par jauko svētku laiku.

UDK
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001103673
Graudiņš, Einārs. Ogres rajona vēstures liecības / Einārs Graudiņš, teksts un
foto. — [Latvija] : Autora izdevums, [2021].
I [1.] daļa, Vimpeļi un uzšuves. — 179, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 28 cm. —
ISBN 978-9934-19-322-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors saka: „Vēstures liecības par Ogres novadu sāku krāt jau skolas gados,
nemitīgi papildinot kolekciju. Ogres rajona vēstures izpēte kļuvusi par manu vaļasprieku vairāk
kā 40 gadu garumā. Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas padomju periods mūslaiku Latvijas historiogrāfijā nesaraujami tiek asociēts ar „tumšajiem krievu okupācijas laikiem”, nolēmu savas
kolekcijas materiālus apkopot un izdot atsevišķos trijos izdevumos, paralēli aizstāvot doktora
disertāciju”.

UDK

908(474.361)

94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001105066
Latvijas rītausmā : trīs atmiņu stāsti par Latvijas Neatkarības karu 1918.-1920.
gadā / redaktors, priekšvārda un komentāru autors Juris Ciganovs. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. — 334, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Izdevumā izmantoti
attēli no Latvijas Kara muzeja krājuma. — ISBN 978-9934-0-9835-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Apgāds „Zvaigzne ABC” piedāvā lasītājiem atmiņu stāstus par Latvijas Neatkarības karu. Antons Grāmatiņš un Jānis Ķīselis bija Latvijas zemessardzes jeb landesvēra Atsevišķā latviešu bataljona karavīri, kas cīnījās leģendārā pulkveža O. Kalpaka vadībā. Aleksandrs
Indriksons bruņoto spēku sastāvā karoja pret Bermonta armiju, kā arī piedalījās Latgales atbrīvošanā no Sarkanās armijas. Vēstures interesentiem būs iespēja palūkoties uz Neatkarības kara
notikumiem ar karavīru aculiecinieku acīm, salīdzināt dažādu cilvēku redzējumu un pieredzi notikumos, kurus vēlāk aprakstījuši un interpretējuši vēsturnieki.

UDK
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