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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija
Kopkataloga Id: 000930381
Latvijas Zinātņu akadēmija. Yearbook / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor Regīna Jozauska ; design:
Līga Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. — Rīga : Zinātne, [2019].
2019. — 96 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Uz 1. un 4. vāka:
Gunārs Krollis, zīmējumi. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-549-77-9
(brošēts).
UDK
001:061.2(474.3)(058)

002

Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 000931725
keelu alla! Balti Raamat 1918-1940 : näituse kataloog = tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918-1940 : izstādes katalogs = bus uždrausta. Baltijos šalių knygos 19181940 : parodos katalogas = to be banned. Baltic Books 1918-1940 : exhibition catalogue / katalogu sagatavoja: Juris Benķis, Aidas Darulis, Marta Dziļuma [un vēl
13 sagatavotāji] ; foto: Gvido Kajons ; [ievads]: Andris Vilks. — [Rīga] : National
Library of Latvia, [2019]. — 160 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Katalogu sagatavoja
arī: Guna Kalniņa, Madara Skudra, Aija Hincenberga-Rudzīte, Tatjana Raičiņeca,
Tiina Büttner, Mari Kannusaar, Aive Mandel, Gerli Randjärv, Ave Tölpt, Jolanata
Budriūnienė, Dalia Cidzikaitė, Gerda Paliušytė, Arida Riaubienė. — Teksts paralēli igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-850-64-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ceļojošā izstāde „Tiks aizliegts. Baltijas grāmata 1918-1940” tapa un norisinājās ciešā triju Baltijas valstu nacionālo bibliotēku sadarbībā. Koncepciju un tekstus izstrādāja
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ekspertu komanda, pēc kopīgām diskusijām katra valsts atlasīja
savu grāmatu kolekciju — 50 izdevumus no starpkaru perioda grāmatniecības devuma. Grāmatas tika iedalītas 10 tematiskajās grupās: oriģinālā un tulkotā daiļliteratūra, zinātniskā literatūra
un populārzinātniskie izdevumi, mācību grāmatas un uzziņu literatūra, bērnu grāmatas, oficiālās
publikācijas, kultūras izdevumi, kā arī etnisko minoritāšu publikācijas. Katalogā respektētas trīs
valstu nelielās atšķirības bibliogrāfisko norāžu izveidē un tematisko grupu nosaukumos, ievērojot terminu lietojumu tradīcijas.

UDK

002.2(474)(091)(083.824)+655(474)(091)(083.824)
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06 Vispārīga rakstura organizācijas
Kopkataloga Id: 000926711
Būmane, Ilze. Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne? : veltījums Rīgas Latviešu biedrības 150 gadu jubilejai / autore un sastādītāja Ilze Būmane ;
literārā redaktore Tamāra Grīnberga ; kopsavilkums angļu valodā: Dace Paegle ;
kopsavilkums vācu valodā: Lolita Ribiņa ; kopsavilkums krievu valodā: Tatjana
Treikale ; vāka dizains: Daina Vīķele ; fotoattēli: Zanda Melkina, Valdis Semjonovs, Marlena Zvaigzne. — Rīga : Rīgas Latviešu biedrība, 2019. — 222, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums angļu, vācu un krievu valodā. — ISBN 9789934-19-730-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata iepazīstina ar 22 latviešu biedrībām, kas mūsdienās darbojas valsts
vēsturiskajos novados — Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Visticamāk, lielākajai daļai
sabiedrības šo biedrību darbība būs atklājums, jo neatkarīgās valsts laikā izveidojies ļoti plašs
sabiedrisko organizāciju spektrs. Strādājošo biedrību vidū ir vairākas, kuras nosauktas par kultūras biedrībām, taču to izcelsme ir dziļi sakņota tautas latviskajos centienos.

UDK

061.2(474.3)(091)+930.85(434.7)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi
Kopkataloga Id: 000930405
Princeses : krāsojamais albums / Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. —
48 nenumurētas lpp., 1 lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 27 cm. — (Disney princeses). — Oriģinālnosaukums: Princess Awesome Colouring. — ISBN 978-993416-583-2 (brošēts).
UDK
087.2

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000932825
Aiziet! : es krāsoju un līmēju uzlīmes / tulkojums un izdevums: Zvaigzne ABC. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 16 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
27 cm. — (Es krāsoju un līmēju uzlīmes). — Teksts latviešu valodā, tulkots no
franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Les Véhicules. — ISBN 978-9934-08030‑2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbošanās grāmatiņa bērnam nepieciešamo prasmju attīstīšanai. Krāsojot
attēlus, līmējot uzlīmes un klausoties pieaugušo runā, bērns iepazīs dažādus transportlīdzekļus,
apgūs jaunus vārdus, attīstīs acu un roku kustību koordināciju un smalko motoriku.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000933537
Andersone, Gita. Koko un Riko pēta skaitļus : uzlīmes un uzdevumi / Gita Andersone ; Lindas Lošinas ilustrācijas ; Māras Alševskas dizains ; redaktore Indra
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes :
ilustrācijas ; 26 cm. — Izdevumā izmantoti Evijas Gulbes radītie tēli. — ISBN 9789934-0-7938-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Zinātkārie žurku puikas Koko un Riko aicina arī tevi rotaļājoties pētīt un
iepazīt skaitļus no 1 līdz 10. Kopā ar zinātkārajiem žurkulēniem Koko un Riko bērns varēs meklēt
skaitļus, saskaitīt dažādus priekšmetus, salīdzināt attēlus, meklēt atšķirības, rakstīt ciparus, zīmēt, krāsot un līmēt košas uzlīmes.

UDK
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Kopkataloga Id: 000933568
Busquets, Jordi. Dzīvnieki : spēlējies un iepazīsti! / [ilustrācijas]: Jordi Busquets ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — (Spēlējies un iepazīsti!). — Teksts latviešu valodā,
tulkots no spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Juega y descubre. Los animales. — ISBN 978-9934-0-7898-9 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000933588
Busquets, Jordi. Krāsas : spēlējies un iepazīsti! / [ilustrācijas]: Jordi Busquets ;
redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 14 cm. — (Spēlējies un iepazīsti!). — Teksts latviešu valodā, tulkots
no spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Juega y descubre. Los colores. — ISBN
978-9934-0-7896-5 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000933579
Busquets, Jordi. Pretstati : spēlējies un iepazīsti! / [ilustrācijas]: Jordi Busquets ;
redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 14 cm. — (Spēlējies un iepazīsti!). — Teksts latviešu valodā, tulkots
no spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Juega y descubre. Los contrarios. —
ISBN 978-9934-0-7895-8 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000933561
Busquets, Jordi. Skaitļi : spēlējies un iepazīsti! / [ilustrācijas]: Jordi Busquets ;
redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 14 cm. — (Spēlējies un iepazīsti!). — Teksts latviešu valodā, tulkots
no spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Juega y descubre. Los números. —
ISBN 978-9934-0-7897-2 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000932823
Dzīvnieki : es krāsoju un līmēju uzlīmes / tulkojums un izdevums: Zvaigzne
ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 16 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — (Es krāsoju un līmēju uzlīmes). — Teksts latviešu valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Les Animaux. — ISBN 978-99340-8032-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbošanās grāmatiņa bērnam nepieciešamo prasmju attīstīšanai. Krāsojot
attēlus, līmējot uzlīmes un klausoties pieaugušo runā, bērns mācīsies nosaukt dažādus dzīvniekus, apgūs jaunus vārdus, attīstīs acu un roku kustību koordināciju un smalko motoriku.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000931110
Mājdzīvnieki : iepazīsti un izkrāso / Ginta Tenberga teksts ; grāmatas dizaina
autore Laura Mortensena-Floresa ; redaktore Dzintra Stelpa. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Izkrāsojam! ; 6). —
ISBN 978-9934-0-8058-6 (brošēts).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000930451
Peppa Pig : krāsojam!. — Rīga : Egmont Publishing, 2019. — 16 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created
by Neville Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — Oriģinālnosaukums: Peppa
Pig. — ISBN 978-9934-16-651-8 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000932822
Pie mums laukos : es krāsoju un līmēju uzlīmes / tulkojums un izdevums: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 16 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes :
pārsvarā ilustrācijas ; 27 cm. — (Es krāsoju un līmēju uzlīmes). — Teksts latviešu
valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: La Ferme. — ISBN 9789934-0-8031-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbošanās grāmatiņa bērnam nepieciešamo prasmju attīstīšanai. Krāsojot
attēlus, līmējot uzlīmes un klausoties pieaugušo runā, bērns mācīsies nosaukt dažādas lietas,
apgūs jaunus vārdus, attīstīs acu un roku kustību koordināciju un smalko motoriku.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000932820
Pirmie vārdiņi : es krāsoju un līmēju uzlīmes / tulkojums un izdevums: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 16 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 27 cm. — (Es krāsoju un līmēju uzlīmes). — Teksts latviešu valodā,
tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mes premiers mots. — ISBN
978-9934-0-8033-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbošanās grāmatiņa bērnam nepieciešamo prasmju attīstīšanai. Krāsojot
attēlus, līmējot uzlīmes un klausoties pieaugušo runā, bērns mācīsies nosaukt dažādas lietas,
apgūs jaunus vārdus, attīstīs acu un roku kustību koordināciju un smalko motoriku.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000930457
PJ Masks. Lai piedzīvojums sākas! : krāso koši. — Rīga : Egmont Publishing,
[2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: PJ
Masks. — ISBN 978-9934-16-650-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Varoņiem maskās ir svarīgs uzdevums — aizsargāt pilsētu no ļaundaru uzbrukuma. Pievienojies Kaķzēnam, Geko un Pūcītei aizraujošos piedzīvojumos un koši izkrāso ik
lappusi šajā grāmatā!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000930402
Spider-Man 1000 uzlīmju / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. —
Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 48 lpp., 16 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Marvel Spider-Man). — Oriģinālnosaukums: Spider-Man 1000
stickers. — ISBN 978-9934-16-619-8 (brošēts).
UDK
087.5+791-51
Kopkataloga Id: 000930446
Trīs kaķēni : zīmē un krāso!. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Kid-E-Cats. — ISBN 9789934-16-652-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dodies aizraujošos piedzīvojumos kopā ar trim jaukiem kaķēniem — Pudiņu,
Krekeru un Karameli! Pārvelc līnijas, lai pabeigtu zīmējumus un koši izkrāso tos.

UDK

087.5
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09 Rokraksti. Retie un ievērojamie darbi
Kopkataloga Id: 000930880
Grāmata. Zīme. Krāsa (2019 : Rīga, Latvija). Starpdisciplināra konference „Grāmata. Zīme. Krāsa”. Atstātās zīmes grāmatās. Grāmata krāsās un zīmēs : konferences programma un tēzes = Interdisciplinary Conference „Book. Signe. Colour”.
Marked Notes at Books. Book in Colours and Signs : conference programme and
theses : 26.-27. marts, 2019, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka / sastādītāja, priekšvārds: Dr.phil. Ineta Kivle ; tekstu redaktore latviešu valodā Vita
Aišpure ; tekstu redaktore un tulkotāja angļu valodā Edīte Muižniece ; dizains:
Vija France ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecība. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 2019. — 55 lpp. ;
24 cm. — Latvijas Universitātes simtgadei veltīta 77. Starptautiskā zinātniskā
konference. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9984-844-04-6 (brošēts).
UDK
097(062)+655(062)+766:655(062)
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 000930348
Šuvajevs, Igors. Rūpēs par dvēseli : vērtību likteņi / Igors Šuvajevs ; recenzenti:
Dr.phil. Māra Kiope, Dr.phil. Raivis Bičevskis ; mākslinieks, vāka dizains: Modris Brasliņš ; redaktore Ināra Stašulāne. — Rīga : Zinātne, [2019]. — 318 lpp. ;
22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 300.-318. lpp. —
ISBN 978-9934-549-74-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cik lielā mērā Kanta filosofija iestrādāta latviešu kultūrā? Kā tajā atbalsojas
Lutera un Ļeņina veikums? Vai latviešiem ir raksturīga bēgšana no brīvības un ļaušanās sajūsmai par karu? Kas aizmirsts, un kā notiek pašapstulbināšanās? Kā iespējama apgaismība, un vai
tiešām filosofija ir Eiropas liktenis? Tie ir daži jautājumi, kuru risinājums rodams Igora Šuvajeva
grāmatā „Rūpēs par dvēseli”.

UDK

14(081.2)

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000933168
Drakermena, Pamela. bērnu audzināšana franču gaumē : kāda māte iepazīst
franču bērnu audzināšanas gudrības / Pamela Drakermena ; no angļu valodas
tulkojusi Zelma Buile ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere. — 4.
izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 311, [1] lpp. ; 22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 307.-[312.] lpp. — Bibliogrāfija: 302.-[306.] lpp. un piezīmēs: 291.[301.] lpp. — Oriģinālnosaukums: bringing up bébé: one American mother discovers the wisdom of French parenting. — ISBN 978-9934-0-3596-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kad amerikāņu žurnālistei Pamelai Drakermenai Parīzē piedzimst mazulis,
viņa nesapņo kļūt par „franču mammu”. Franču pieeja bērnu audzināšanai nav tik populāra kā
franču mode vai franču siers. Pat franču vecāki neuzskata, ka darītu ko īpašu. Tomēr viņu audzināšanas rezultāti liecina par pretējo, tāpēc autore dodas izzināt šos audzināšanas noslēpumus.
Viņa uzzina, ka Francijā vecāki noteiktos jautājumos ir ārkārtīgi stingri, taču citos — pavisam
pieļāvīgi. Un viņa saprot — lai kļūtu par citādiem vecākiem, nepietiek tikai ar citādu bērnu audzināšanas filozofiju. Ir nepieciešams pavisam jauns skatījums uz to, kas īsti ir bērns.

UDK

159.922.7(44)+316.362.1-055.2-055.62(44)

Kopkataloga Id: 000932488
Grīnvuda, Elinora. Visas manas emocijas : iemācies mīlēt savas izjūtas / Elinora
Grīnvuda ; redaktore Inese Auziņa ; tulkojums: Ilze Veinberga ; konsultants Gints
Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (A
Dorling Kindersley book). — Terminu rādītājs: 80. lpp. — Oriģinālnosaukums:
My Mixed Emotions. — ISBN 978-9934-0-8073-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata aicina pedagogus un vecākus kopā ar bērniem runāt par emocijām.
Par tām runāt nekad nav par agru. Mūsu bērnu sapņi, cerības, prieks, bailes un citas izjūtas ietekmē viņu izturēšanos dažādās situācijās. Ir svarīgi saskatīt, kad bērniem ir nepieciešama palīdzība
un atbalsts. Šī grāmata palīdzēs saprast, cik svarīgi ir atpazīt savas emocijas, un izpētīt, kā un
kāpēc tās rodas.

UDK

159.942(02.053.2)+159.922.7(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000933069
Heigs, Mets. Piezīmes par nervozu planētu / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; tulkojuma redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 287, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Notes on a Nervous
Planet. — ISBN 978-9934-0-8059-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mierīgs, laimīgs, sveiks un vesels. Vai 21. gadsimta satīklotais cilvēks tāds
var būt? Pasaule jauc mums prātu. Informatīvā telpa rosina uztraukties par pilnīgi visu — sākot ar pasaules politiku un beidzot ar slavenību pēcpusēm. Mēs nepārtraukti komunicējam, taču
jūtamies arvien vientuļāki. Vairākus gadus cietis no trauksmes, Mets Heigs sāka pētīt sakarības
starp savām izjūtām un apkārtējo pasauli. Autors atklāj, kā pasaule pārņem mūsu prātu un kā
varam sevi rehumanizēt šajā trauksmes laikmetā. Viņš piedāvā pārbaudītus risinājumus par to,
kā sakārtot attiecības ar miegu, veselību, lielveikaliem, viedtelefoniem, sociālajiem medijiem,
atkarībām un to, kā satīklotajam pasaules pilsonim vispār dzīvot. Grāmata ir iedvesmas avots
kvalitatīvākai laika pavadīšanai.

UDK

159.944.4

Kopkataloga Id: 000930314
Šuvajevs, Igors. Individuālpsiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs, ievadeseja, tulkojums, komentāri, sastādījums ; recenzenti: Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs, Dr.phil.
Raivis Bičevskis ; teksta redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks, vāka dizains:
Modris Brasliņš. — Rīga : Zinātne, [2019]. — 399 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — (Dzīļu psiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs ; II [2]). — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 388.-399. lpp. — ISBN 978-9934-54975-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Igors Šuvajevs ar darbu „Psihoanalīzes pēdas Latvijā” 2012. gadā aizsāka apkopojumu ciklu, kas veltīts dzīļu psiholoģijai Latvijā. Šī ir otrā grāmata minētajā ciklā, tajā atsegta
individuālpsiholoģijas specifika, tās attīstības gaita kopumā un šā virziena atbalsis un ietekme
mūsu valstī. Starpkaru periodā interese par individuālpsiholoģiju Latvijā bija liela, vietējo interesentu darbība — aktīva, un Rīgā samērā bieži viesojās un lasīja lekcijas, kā arī konsultēja atzinību
guvuši individuālpsiholoģijas pārstāvji no Vācijas un Austrijas.

UDK

159.923(092)+159.923(474.3)

Kopkataloga Id: 000931299
Ulme-Sila, Una. Skaistumam nav gadu : kā labi justies un izskatīties ikvienā vecumā / Una Ulme ; māksliniece Gundega Ozoliņa ; literārās redaktores: Gunita
Arnava, Asnate Baņģiere ; vāka foto: Liene Pētersone. — Rīga : GB Marketing and
Sales, [2019]. — 287 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-19-795-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Balstoties uz iedvesmojošu sieviešu atziņām, praktiskiem padomiem, pārbaudītām metodēm un pašas autores dzīves pieredzi, grāmata aizved aizraujošā ārējā un iekšējā
skaistuma izkopšanas ceļojumā. Šī nav grāmata tikai par laba izskata noslēpumiem, bet arī par
to, kā būt harmonijā ar sevi, saviem gadiem un ķermeni. Grāmata ir kā autores saruna ar labāko
draudzeni, kurā caur personiskās pieredzes prizmu Una sniedz vērtīgus skaistumkopšanas, stila
un pašapziņas celšanas padomus.

UDK

159.922.1-055.2+305-055.2+613.99
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000930310
Pūtelis, Aldis. Domas par latviešu mitoloģiju : kā tika meklēts latviešu panteons /
Aldis Pūtelis ; redaktors Aivars Kļaviņš ; mākslinieks, vāka dizains: Andris Nikolajevs ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. — Rīga : Zinātne, [2019]. —
415 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija:
372.-385. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN
978-9934-549-72-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šajā pētījumā autors vērtē ziņas par latviešu mitoloģiju un kultu, kas atrodamas dažādos rakstītajos avotos, latviski atstāstot šo darbu saturu un sastatot šo avotu veidotās
versijas, meklējot ziņu pirmavotus, kā arī analizējot iespējamo izplatīto motīvu izcelsmi. Darbs
noraida uzskatu, ka ar fantāziju un dievību jaunradi nodarbojušies jaunlatvieši vai arī 17. gadsimta vēsturnieki, izsekojot dažādo ziņu attīstību rakstītos avotos, ievērojot reizēm pārāk brīvas
interpretācijas radītās sekas un pārpratumus. Tādējādi tiek pierādīta vairāku latviešu folklorā
neapstiprināto ziņu senāka izcelsme, kuras konkrēti avoti arī varētu nebūt vien autoru iztēle,
taču šo avotu problēma pašlaik nav atrisināma.

UDK

2-264(093)+257.7-264(093)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000932735
Rīgas Stradiņa universitāte. Starptautiskā studentu konference (2019 :
Rīga, Latvija). Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book / layout: Ilze Stikāne ; Rīga
Stradiņš University, RSU SP. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019.
Social Sciences. — 47 lpp. ; 24 cm. — Autoru rādītājs: 47. lpp. — ISBN 9789934-8678-6-6 (brošēts).
UDK
3(062)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000919605
Memory — access denied? : political landscapes of memory and inclusion in contemporary Europe / edited by Deniss Hanovs and Igors Gubenko ; with and introduction by Aleida Assmann ; articles reviewed by Dan Healey, Ene Kõresaar, Maija
Spuriņa ; design by Daniil Vyatkin. — Rīga : Zinātne, 2018. — 156 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 22 cm. — „The papers collected in this volume were presented
at the „Memory — Access Denied?” symposium that took place in Helsinki on
November 22nd and 23rd, 2017. The symposium was organised by Helsinki Collegium for Advanced Studies (University of Helsinki), University of Tartu, Institute
of Philosophy and Sociology (University of Latvia), Rīga Stradiņš University and
Žanis Lipke Memorial in cooperation with Konrad Adenauer Foundation, Faculty
of Arts (University of Helsinki) and University College London”—Titullapas otrā
pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-549-71-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopoti tādu starptautiski atzītu atmiņas pētnieku kā Aleida
Assmann, Jörg Hackmann, Miguel Vazquez-Linan, Paweł Leszkowicz, Deniss Hanovs, Vladislavs
Volkovs un Anda Rožukalne zinātniskie raksti. Autori iezīmē politiskās atmiņas ainu mūsdienu
Eiropā, izklāstot versijas un tendences un analizējot tās. Latvijas pētnieki pievērsušies etnisko
minoritāšu un sociālās atmiņas tēmai, analizējuši auditorijas reakciju uz ziņām par vēsturiskiem
notikumiem. Latvijai šajā izdevumā pievērsusies arī viena no vadošajām kolektīvās atmiņas pētniecēm Aleida Asmane, kura skata atmiņas hierarhijas un iekļaušanas jautājumus starp krieviski
runājošajiem jauniešiem Latvijā. Izvērsti ir pētīta gan 20. gadsimta traumatiskā pieredze Eiropā,
gan 21. gadsimtā novērotais „nogurums”, kad negatīvās atmiņas par pagātni daļai Eiropas šķiet
pārāk smaga nasta un simpātiska šķiet ideja rediģēt atmiņas, paliekot pie tām, kas konkrētu sabiedrību parāda pozitīvā rakursā.

UDK

316.64(4)(082)

Kopkataloga Id: 000931325
Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā : zinātniskā monogrāfija /
zinātniskā redaktore Karine Oganisjana ; autoru kolektīvs: Karine Oginasjana,
Konstantins Kozlovskis, Tālis Laizāns, Nicolás Monge-Iriarte, Yuliya Eremina,
Salome Gvatua, Benjamin Ngongo Kabwende, Ozoemena Joseph Chukwu, Svetlana Surikova, Gunta Grīnberga-Zālīte, Lāsma Līcīte, Tatjana Koķe, Laura Jeroščenkova ; recenzenti: Anda Zvaigzne, Andra Fernāte, Ludmila Aleksejeva ; literārā redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2019. — 147 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222290. — Bibliogrāfija: 133.144. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 9789934-22-228-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijas mērķis ir analizēt iespējas sabiedrības iesaistei sociālās inovācijas procesos Latvijā tās ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Lai noteiktu ieinteresēto pušu
iesaisti sociālās inovācijas procesos, tika izstrādāta sabiedrības finansiālās, informatīvās un organizatoriskās iesaistes indeksu koncepcija.

UDK

316.422(474.3)(082)
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327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000931240
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook / editors: Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova, Sintija Broka ; foreword by Andris Sprūds ; address by Edgars
Rinkēvičs ; translation from Latvian: Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Līvija
Uskale, Reinis Āboltiņš, Ieva Raudsepa ; English language editor Talis Saule Archdeacon ; cover design: Kristīne Plūksna-Zvagule. — Rīga : Latvian Institute of
International Affairs, [2019].
2019. — 238 lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. — Autori: Māris Andžāns, Reinis Āboltiņš, Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Sintija Broka, Lolita Čigāne, Justīne Elferte, Ilze Garoza, Vineta Kleinberga, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andis
Kudors, Rihards Kols, Imants Lieģis, Gunta Pastore, Diāna Potjomkina, Toms
Rostoks, Ojārs Skudra, Otto Tabuns, Vita Tērauda, Everita Nensija Trankale,
Elizabete Vizgunova. — Ziņas par autoriem: 233.-238. lpp. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. — ISBN 978-9934-567-32-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Publikācijas „Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata, 2019” mērķis
ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības politiku, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus,
kas Latviju sagaida 2019. gadā.

UDK

327(474.3)”1991/…”(058)+327(474.3)”20”(082)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 000932778
Methodology for Transnational Smart Specialisation Strategy : policy paper /
Robert Girejko, Mirko Kruse, Wiesław Urban, Jan Wedemeier ; layout and graphic design: Design Studio VIRVE. — [Cēsis] : Vidzeme Planning Region, 2019. —
87 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Līdzautori: Santa Niedola, Ilona Platonova, Liene Sarapova u.c. — Bibliogrāfija: 82.-83. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-742-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : GoSmart BSR projekts paredz veidot inovāciju ievieses atbalsta sistēmu Baltijas jūras reģiona teritorijās. Projekta partneri savstarpēji apgūs dažādu valstu pieredzes un
prakses, kā viedās specializācijas stratēģijas var pārvērst mazo un vidējo uzņēmumu praktiskās
darbībās reģiona kopējai attīstībai. Projekta mērķis ir palielināt inovāciju ieviesēju (inovāciju
starpnieku, iestāžu, pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāti, lai piemērotu viedas specializācijas pieeju, un veicināt efektīvu sadarbību starp nozari, pētniecības sektoru un reģionālo lēmējinstitūciju iestādēm, attīstot arī starptautisko sadarbību.

UDK

330.341(4)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.
Darba organizācija
Kopkataloga Id: 000931158
Brizga, Dace. Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība
studiju un darba vidē = Formation and Development of Labour and Civil Protection Competence in the Study and Work Environment : promocijas darbs pedagoģijas (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozares pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē / Dace Brizga ; promocijas darba vadītājs Dr.paed., Dr.sc.
ing. Ludis Pēks ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. —
167 lp., 41 nenumurēta lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
[171.-193.] lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
331.45-057.4(043)+355.58-057.4(043)+374.7(043)
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Kopkataloga Id: 000931148
Brizga, Dace. Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība
studiju un darba vidē : promocijas darba kopsavilkums Dr.paed. zinātniskā grāda
iegūšanai = Formation and Development of Labour and Civil Protection Competence in the Study and Work Environment : summary of the doctoral thesis for the
scientific degree of Dr.paed. / Dace Brizga ; darba zinātniskais vadītājs Dr.paed.,
Dr.sc.ing. Ludis Pēks ; darba recenzenti: Dr.paed. Karine Oganisjana, Dr.oec. Jānis
Ieviņš, Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā
fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 88 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
331.45-057.4(043)+355.58-057.4(043)+374.7(043)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000928401
Constitutional Court of the Republic of Latvia. Selected Case-Law of the Constitutional Court of the Republic of Latvia: 1996-2017 / foreword: Ineta Ziemele ;
Constitutional Court of the Republic of Latvia. — Riga : Constitutional Court of
the Republic of Latvia, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (369 lp., PDF) ; 8,37 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934875601 (kļūda).
UDK
347.951(474.3)+342.565.2(474.3)
Kopkataloga Id: 000930816
Komerclikums ; Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 20. martam. — Rīga : Tiesu namu aģentūra,
[2019]. — 285 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-508-69-1 (brošēts).
UDK
347.7(474.3)(094)
Kopkataloga Id: 000931501
Leja, Māris. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā,
Šveicē, Vācijā : noziedzīga nodarījuma uzbūve, cēloņsakarība, vaina, krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā / Māris Leja ; recenzenti: Dr.iur. Kristīne
Strada-Rozenbega, Dr.iur. Diāna Hamkova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2019.
I [1.] daļa. — 1007 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 919.-1007. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums vācu valodā. — ISBN 9789934-508-68-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Prokurora Māra Lejas jaunā grāmata izceļas ar visaptverošu un augstā zinātniskā līmenī sniegtu pētījumu par Krimināllikuma Vispārīgās daļas aktuālajiem jautājumiem.
Aplūkotajām krimināltiesību normām un to piemērošanas praksei autors sniedz savu vērtējumu
un izsaka dažkārt pat visai novatoriskus priekšlikumus to pilnveidošanai. Tāpēc grāmata būs
nopietns pamats tālākām diskusijām šajos jautājumos. Raksturīgi, ka autora kritiskie spriedumi
un priekšlikumi ir stigri pamatoti. Īpaši daudz pētīti gan pašmāju, gan jo sevišķi ārvalstu tiesu
prakses materiāli.

UDK

343(4)+343(474.3)
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Kopkataloga Id: 000932694
Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija :
zinātniskā monogrāfija / Sandas Geipeles un Rajas Kočanovas redakcijā ; recenzenti: Tālavs Jundzis, Namejs Zeltiņš, Maira Leščevica ; literārā redaktore Inga
Skuja ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas
un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 239 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 25 cm. — Autori: Ineta Geipele, Sanda Geipele, Raja Kočanova, Armands
Auziņš, Iveta Baltiņa, Ilze Judrupa, Jānis Kaminskis, Līga Kamola, Uldis Kamols,
Linda Kauškale, Ņikita Kočanovs, Valerijs Komisarovs, Una Krutova, Krists Mertens, Aleksandra Mihņenoka, Kaspars Plotka, Armands Puķītis, Iveta Puķīte, Edgars Pudzis, Mārtiņš Reiniks, Auseklis Sarkans, Iveta Stāmure, Maija Šenfelde,
Didzis Usenieks, Jānis Vanags, Atis Vallis, Jānis Viesturs, Jānis Viržbickis, Alise
Vītola. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222313. —
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-230-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Zinātniskā monogrāfija ietver oriģinālu viedokli par tādiem tematiem kā
tirgus darījumi ar nekustamo īpašumu, mājokļi, pilsētekonomika un plānošana, vērtēšana, ilgtspēja, kreativitāte, dzīvojamo māju un sociālo mājokļu pārvaldīšana, ciemu plānošana, reģionu
struktūrizmaiņas un izaugsme, energoefektivitāte, kvaziģeoīda reģionālā modeļa izmantošana,
nodarbinātība un augstākās izglītības nozīme darba tirgū nacionālā līmenī. Monogrāfijā apkopoti
pēdējo desmit gadu laikā veiktās pētniecības rezultāti, iepazīstinot lasītāju ar pētījumu starpdisciplināro raksturu.

UDK

347.2(082)+332.6/.7(082)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 000932616
Pārdaugavas pirmsskolas laikmeta griežos / [atbildīgie par izdevumu]: Ārija
Ansberga, Kristīne Šterna, Rasma Purmale, Vineta Jonīte. — [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. — 220, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-582-21-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata izdota Pārdaugavas pirmsskolas izglītības iestāžu 2018./2019. mācību gadā Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta „Saules mūžu Latvijai” ietvaros. Pirmsskolas
izglītības iestādes pēc saviem ieskatiem ir apkopojušas svarīgākos pagātnes un tagadnes notikumus, kā arī nākotnes ieceres. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā dibinātie bērnudārzi laikmetu griežos ir spējuši saglabāt latviskās audzināšanas un mācīšanas idejas, un laiku lokos ir pratuši tās
turpināt un radoši pilnveidot. Grāmata ir kā aicinājums pirmsskolu iestāžu darbiniekiem, bērnu
vecākiem un sabiedrībai uz pirmsskolas izglītības iestāžu darbu paskatīties no cita skatupunkta.

UDK

373.2(474.362.2)

Kopkataloga Id: 000931395
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu žurnāls / izdevums sagatavots Vitas Krieviņas redakcijā ; Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. — Rīga : Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 2019.
Nr. 2. — 212 lpp. : diagrammas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts
iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts
pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu valodā. — ISBN 9789934874000
(kļūda).
UDK
373.4.091.322(474.362.2)(051)+3(474.3)(051)+5(474.3)(051)
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000931006
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 1/2 no 100 : 2014.-2018. gads /
galvenā redaktore un sastādītāja Andra Zvirbule ; teksta redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Santa Lipšāne ; ESAF. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019]. — 366 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Autoru kolektīvs: Irina Pilvere, Baiba Rivža, Andra Zvirbule, Modrīte Pelše, Ingrīda
Jakušonoka, Anita Auziņa, Jānis Ķusis, Aina Dobele, Dina Popluga, Anastasija
Vilciņa, Ināra Jurgena, Aina Muška, Dina Bite, Līga Paula, Ginta Kronberga, Dace
Kaufmane, Jolanta Millere, Zane Vītoliņa, Vineta Tetere, Linda Perkune. — ISBN
978-9984-48-312-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lai gan ekonomikas augstākās izglītības aizmetņi Jelgavā veidojušies krietni agrāk Lauksaimniecības fakultātes ietvaros, par ESAF aizsākumiem tiek uzskatīts 1968. gads,
kad toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā tika izveidota Lauksaimniecības ekonomikas
fakultāte. Šobrīd fakultāte īsteno studijas ekonomikā, vadībā un socioloģijā visos augstākās izglītības līmeņos. Turklāt fakultātes docētāji ir aktīvi zinātniskajā pētniecībā un piedalās starpdisciplināros bioekonomikas pētījumos, specializējas teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpētē,
ražošanas procesu efektivitātes un uzņēmumu konkurētspējas pētījumos. Grāmata „Ekonomikas
un sabiedrības attīstības fakultāte 1/2 no 100” veltīta absolventiem, studējošajiem, mācībspēkiem
un darbiniekiem.

UDK

378.4.096:33(474.334.2)

Kopkataloga Id: 000929109
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte: docētāju devums Latvijai :
1968-50-2018 / galvenais redaktors un sastādītājs Voldemārs Strīķis ; teksta redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Santa Lipšāne ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. — 333 lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. — Autoru kolektīvs: Voldemārs Strīķis, Baiba Rivža, Irina
Pilvere, Andra Zvirbule, Anita Auziņa, Modrīte Pelše, Ingrīda Jakušonoka, Aina
Dobele, Vulfs Kozlinskis, Jānis Kaktiņš, Inguna Leibus, Inga Ciproviča, Pēteris Rivža, Ināra Jurgena, Uldis Ivans, Jānis Ābele, Līga Mihejeva, Veronika Buģina, Gaida
Kalniņa, Leonards Leikums, Anda Vītiņa, Rasma Urtāne, Alla Pūce, Astra Asejeva,
Nils Treijs, Jānis Krastiņš, Aleksandrs Gailums, Lauma Kalēja, Andris Priedītis,
Aleksandrs Rubanovskis. — Bibliogrāfija: 77.-78. lpp. — ISBN 978-9984-48-309-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata veltīta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes docētājiem un darbiniekiem, kuri šobrīd aktīvi nepiedalās studiju
procesā vai, diemžēl, jau devušies mūžībā. No viņu ieguldījuma fakultātes veidošanā un attīstībā
ierosmi var smelties docētāji, absolventi un studējošie. Viņu devums zinātnes jomā, mācību grāmatu sagatavošanā bija pamats tagadējās fakultātes attīstībai. Vecās paaudzes docētāji veidoja
fakultātes nākamo paaudzi, arī šodienas docētājus.

UDK

378.4.096:33(474.334.2)(092)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 000932545
Doda, Emīlija. Jautājumi un atbildes tavam IQ / Emīlija Doda ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (A Dorling Kindersley
book). — Rādītājs: 140.-143. lpp. — Oriģinālnosaukums: Do You Know About
Science? — ISBN 978-9934-0-8042-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata palīdzēs bērniem izzināt dažādus faktus, kas ir saistīti ar zinātni.
Tajā rodamas pārsteidzošas atbildes uz vairāk nekā 200 lieliskiem jautājumiem, piemēram, kā
ieslēdzas gaisma, kas dzen uz priekšu automobili, kāpēc lidmašīna turas gaisā, kāpēc baltajiem
lāčiem nesalst, kā kustas cilvēks, kā var izmērīt vēju. Šī aizraujošā grāmata ir pilna ar brīnišķīgiem krāsainiem attēliem un interesantiem faktiem par magnētiem, fosilijām, cilvēka ķermeni
un daudz ko citu!

UDK

52/59(03.053.2)+6(03.053.2)

Kopkataloga Id: 000932873
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). Sekcija „Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi”. Ģeodinamika un ģeokosmiskie
pētījumi : Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference : konferences tēzes un zinātniskie raksti = Geodynamics and Geospatial Research : University of Latvia 77th International Scientific Conference : conference abstracts
and papers / editor in chief, preface: Dr.geol. Valdis Seglins ; Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2019. — 39 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts un priekštitullapa angļu valodā, titullapa latviešu valodā. —
ISBN 978-9934-18-404-8 (brošēts).
UDK
528.8:629.783(474.3)(062)+004.6:528(474.3)(062)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 000925076
Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē / galvenais redaktors Juris Aigars ; literārais redaktors Edžus Vējiņš ; vāka un iekšlapu dizains: Ieva Tiltiņa. —
Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds : Daugavpils Universitātes
aģentūra „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, 2018. — 113, [1] lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 105.-[114.] lpp. — ISBN 978-9934-18381-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti galvenie pētījumi, kas tika veikti valsts pētījumu programmas EVIDEnT laikā, un to rezultāti. Grāmata atspoguļo starpdisciplināros pētījumus par jūru,
saldūdeņiem, pazemes ūdeņiem un sauszemi, kā arī siltumnīcu gāzu emisijas aspektus.

UDK

574.3(474.3)+551.586(474.3)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000929295
Joint Symposium Riga — Rostock (14 : 2018 : Rīga, Latvija). 14th Joint Symposium of the Rostock University and Rīga Stradiņš University „Maxillofacial Trauma Treatment” : 24-26 May, 2018 : abstracts / [ievadvārdi]: Andrejs Skagers ; Rīga
Stradiņš University, Universität Rostock. — [Rīga] : [Latvijas Mutes, sejas un žokļu ķirurgu asociācija], [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) ; ilustrācijas ;
1,73 MB.
UDK
616.314-089.23(062)+617.52-089(062)
Kopkataloga Id: 000924146
Latvijas Gastroenteroloģijas kongress (8 : 2017 : Rīga, Latvija). Collection of
Scientific Papers / editor A. Derovs ; associate editor J. Pokrotnieks ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : RSU, 2018.
2017, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I [1], Abstracts
from VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation : December 9, 2017, Riga, Latvia. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) ;
1,67 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Autoru rādītājs: 54.55. lp. — ISBN 9789934563270 (kļūda).
UDK
616.3(062)
Kopkataloga Id: 000928448
Moore, James. Becoming a Creature of Habits : small changes for lean results /
James Moore. — [Jelgava] : James Moore, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (KPF) ;
135,41 KB. — Ietver bibliogrāfiju.
UDK
613.2+641.561
Kopkataloga Id: 000926005
Moore, James. Becoming a Creature of Habits : small changes for lean results /
James Moore. — [Jelgava] : James Moore, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp.,
PDF) ; 716,52 KB. — Bibliogrāfija: 25.-26. lp.
UDK
613.2+641.561
Kopkataloga Id: 000928019
Moore, James. Monster Meals : international recipes for skinny guys hungry for
bigger gains / James Moore. — [Jelgava] : James Moore, [2019]. — 1 tiešsaistes
resurss (KPF) ; 185,31 KB.
UDK
613.2(083.12)+641.561(083.12)
Kopkataloga Id: 000926003
Moore, James. Monster Meals : international recipes for skinny guys hungry for
bigger gains / James Moore. — [Jelgava] : James Moore, [2019]. — 1 tiešsaistes
resurss (57 lp., PDF) ; 485,74 KB.
UDK
613.2(083.12)+641.561(083.12)
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Kopkataloga Id: 000932835
Podgornovs, A. Augstsprieguma elektrodrošības pasākumi / sastādīja Dr.sc.ing.
A. Podgornovs ; recenzente Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; literārā redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. Elektrotehnikas un
elektronikas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 28 lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221484. —
Bibliogrāfija: 27.-28. lpp. — ISBN 978-9934-22-147-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbā apkopota informācija par organizatoriskām prasībām, strādājot ar
ekspluatācijā esošām elektroietaisēm. Apskatīti darba organizācijas pamati, darba veidi un to
organizatoriskie pasākumi. Mācību līdzeklis paredzēts kvalifikācijas celšanas kursos kvalificēta
personāla padziļinātai apmācībai par organizatorisko darbību un struktūru.

UDK

613.647(075)+621.3:614.8.084(075)

Kopkataloga Id: 000932587
Rēsigere, Monika. Veselības rokasgrāmata : visizplatītākās slimības no A līdz
Z / Monika Rēsigere ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta
Kārkliņa ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums. — [Rīga] : Liegra, [2019]. — 320 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Reader’s
Digest). — Rādītājs: 312.-319. lpp. — Oriģinālnosaukums: Wegweiser für die Gesundheit: A-Z der häufigsten Erkrankungen. — ISBN 978-9934-572-32-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Veselība ir svarīgākais mūsu labsajūtas priekšnoteikums. Tomēr pastāv slimības, kas var skart ikvienu: artroze vai paaugstināts asinsspiediens, depresija vai diabēts. Šādā
sarežģītā dzīves situācijā liela nozīme ir uzticamam padomdevējam. Tad noderēs šī rokasgrāmata, kas sniegs pārskatu par biežāk sastopamajām slimībām un palīdzēs orientēties informācijā
par tām.

UDK

616(035)

Kopkataloga Id: 000932728
Rīgas Stradiņa universitāte. Starptautiskā studentu konference (2019 :
Rīga, Latvija). Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international sudent conference, 4-5 April 2019 : abstract book / layout: Ilze Stikāne ; Rīga
Stradiņš University, RSU SP. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019.
Health Sciences. — 320 lpp. ; 24 cm. — Autoru rādītājs: 316.-320. lpp. — ISBN
978-9934-8678-7-3 (brošēts).
UDK
61(062)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000932833
Bērziņa, K. Augstsprieguma tehnoloģiju pamati : praktisko darbu metodiskie
norādījumi / sastādīja Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; recenzents Dr.sc.ing. A. Podgornovs ;
literārā redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas institūts. Elektroapgādes katedra. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 27 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221460. — ISBN 978-9934-22145-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbā ievietoti augstsprieguma tehnoloģiju pamati: vidsprieguma sadales
tīklu tehnoloģisko iekārtu teorētiskais izklāsts un praktiskie pārslēgumu procedūru uzdevumi.
Metodiskie norādījumi paredzēti elektroenerģētikas specialitāšu dienas, vakara un neklātienes
nodaļas studentiem. Mācību līdzeklī izmantoti Elektroapgādes katedrā izstrādātie uzdevumi,
metodiskie materiāli un noslēguma darbos apkopotie materiāli.

UDK

621.311.027.3(075)
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Kopkataloga Id: 000932829
Bērziņa, K. Sadales tīkli : metodiskie norādījumi un lekciju konspekts / sastādīja Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; recenzents Dr.sc.ing. A. Podgornovs ; literārā redaktore
Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Enerģētikas institūts. Elektroapgādes katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 39 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221521. — Bibliogrāfija: 38.39. lpp. — ISBN 978-9934-22-151-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā lekciju konspektā un metodiskajos norādījumos ievietots kursa „Sadales tīkli” programmā paredzētais vidsprieguma sadales tīklu teorētiskais, statistiskais izklāsts.
Lekciju konspekts paredzēts kā papildu mācību līdzeklis elektroenerģētikas specialitāšu dienas,
vakara un neklātienes nodaļas studentiem. Mācību līdzeklī izmantoti Elektroapgādes katedrā izstrādātie un apkopotie statistiskie un noslēguma darbu materiāli.

UDK

621.316.1(075)

Kopkataloga Id: 000932832
Podgornovs, A. Augstsprieguma elektriskie dzinēji un ģeneratori / sastādīji:
Dr.sc.ing. A. Podgornovs, R. Geidarovs ; recenzents Dr.sc.ing. A. Kanbergs ; literārā
redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Enerģētikas institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 28 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221507. — Bibliogrāfija:
24. lpp. — ISBN 978-9934-22-149-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbā apkopota informācija par augstsprieguma dzinējiem un ģeneratoriem,
to pases datiem un montāžas prasībām. Dots ieskats dzinēju un ģeneratoru bojājumos un defektos un to novēršanas ieteikumi. Mācību līdzekli var lietot kvalifikācijas celšanas kursos elektrisko
mašīnu sadaļas apguvē.

UDK

623

621.313.33.027.3(075)

Militārā tehnika

Kopkataloga Id: 000932630
Linde, Māris. Kari, kaujas, karavīri / Māris Linde. — [Rīga] : [Sava grāmata],
[2019].
VII [7. grāmata], Lode un bruņas, pulveris un stobrs. — 301 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. — (Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXXIII
[43]). — ISBN 978-9934-582-18-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jau kopš neatminamiem laikiem cilvēki ir karojuši. Karu iemesli ir bijuši
visdažādākie — taču visiem tiem ir kopīga iezīme — tie ir veikti ar ieročiem rokās. 7. grāmatā
autors parāda cilvēku zināšanu pakāpenisko attīstību un to izmantošanu karamākslā, stāstot par
šaujampulvera likteni no pirmsākumiem līdz mūsdienām.

UDK

623(091)+355.48(474.3)
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629 Transportlīdzekļu inženierija
Kopkataloga Id: 000932703
Domiņuks, Anatolijs. Materiāli nodarbībām navigācijas un manevrēšanas laboratorijā : mācību līdzeklis / Anatolijs Domiņuks, Sergejs Stupa, Elīna Dimza,
Arvydas Jankauskas ; sastādītājs Vladimirs Dreimanis ; literārā redaktore Rūta
Lapsa ; dizains: Paula Lore ; Liepājas Jūrniecības koledža, Lietuvas Jūras akadēmija. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 184 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. —
Bibliogrāfija: 184. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-252-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā studējošiem tiek piedāvāts mācību materiāls, kas ne tikai modulāri
un koncentrēti sniedz informāciju un pamācību par GMDSS un ECDIS lietošanu, bet arī norāda
uz šo sistēmu integrēto nozīmi kuģa tiltiņa resursu organizēšanā un vadībā. Elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana, elektronisko karšu lietošana un datorzinību pielāgošana drošai kuģa
vadīšanai un manevrēšanai ir prasmes, kuras nepārtraukti jāattīsta un kurām jākļūst savstarpēji
integrētām.

UDK

629.5.05/.07(075.8)+656.61.052(075.8)

Kopkataloga Id: 000931384
Žavtkēvičs, Vladislavs. Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai : promocijas darba kopsavilkums /
Vladislavs Žavtkēvičs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs ;
oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing Vladimirs Šestakovs, Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2019. — 47 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 24 cm. — Ziņas
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 46.-47. lpp. — ISBN 978-9934-22-260-3
(brošēts).
UDK
629.735-519:504.4.054.064.3(043)+502.51:504.5:665.6(043)
Kopkataloga Id: 000931374
Žavtkēvičs, Vladislavs. Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas
ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai : promocijas darbs / Vladislavs
Žavtkēvičs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 137 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija:
118.-122. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
UDK
629.735-519:504.4.054.064.3(043)+502.51:504.5:665.6(043)
Kopkataloga Id: 000931378
Žavtkēvičs, Vladislavs. Use of Remotely Piloted Aircrafts for Solving the Tasks
of Ecological Monitoring of Sea Aquatorium : summary of the doctoral thesis /
Vladislavs Žavtkēvičs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs ;
official reviewers: Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs, Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba ; Riga Technical University. Faculty of
Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Aeronautics. —
Rīga : RTU Press, 2019. — 47 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 46.-47. lpp. — ISBN 978-9934-22-2627 (brošēts).
UDK
629.735-519:504.4.054.064.3(043)+502.51:504.5:665.6(043)

18

Latvijas jaunākās grāmatas

63

2019 Nr. 8, 16.–30. aprīlis

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000930999
Gailums, Aleksandrs. Ar informācijas tehnoloģijām lauku attīstībai pusgadsimta garumā / Aleksandrs Gailums ; redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Inga
Viļumsone ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 97 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 91.-97. lpp. — ISBN 978-9984-48-316-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata atspoguļo informācijas tehnoloģiju (IT) attīstību un lietošanu Latvijas lauksaimniecībā, sākot no lieldatoru ieviešanas 1960. gados līdz pat IT lietošanai mūsdienās,
un ar to saistītos nozīmīgākos notikumus pusgadsimta garumā. Līdztekus IT attīstībai un izmantošanai lauksaimniecībā skatīta arī izglītības un zinātnes attīstība Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

UDK

63:004(474.3)(091)+378.4.096:004(474.334.2)(091)

Kopkataloga Id: 000927623
Līdzsvarota lauksaimniecība (2019 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: Dzidra Kreišmane, Dace Siliņa, Diāna Ruska, Ina Alsiņa ; vāka dizains: Dainis Barkāns ;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas
Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. —
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. — 63 lpp. ; 30 cm. —
Konference notika 2019. gada 21. februārī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984483146 un ISSN
2501-0255. — ISBN 978-9984-48-313-9 (brošēts).
UDK
63(474.3)(062)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000926841
Manowicz, Adam Alexander. Customer Value of Connected Remote Services and Their Impact on Car Servicing Loyalty : doctoral thesis submitted for
the doctor’s degree in management science, subfield: business management /
Adam-Alexander Manowicz ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; reviewers: Dr.sc.
admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ;
University of Latvia. Faculty of Business, Management and Ecomonics. — Riga :
[izgatavotājs nav zināms], 2019. — 186 lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 147.-173. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
658.818(043)
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Kopkataloga Id: 000926836
Manowicz, Adam Alexander. Customer Value of Connected Remote Services and
Their Impact on Car Servicing Loyalty : summary of doctoral thesis submitted for
the doctor’s degree in management science, subfield: business management /
Adam-Alexander Manowicz ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; reviewers: Dr.sc.
admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ;
University of Latvia. Faculty of Business, Management and Ecomonics = Attālinātā pieslēguma pakalpojumu vērtība klientiem un to ietekme uz lojalitāti automašīnu apkalpošanai : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Adam-Alexander Manowicz ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Baiba Šavriņa ; recenzenti: Dr.sc.admin.
Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas
Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 108 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
49.-52., 104.-107. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18397-3 (brošēts).
UDK
658.818(043)
Kopkataloga Id: 000931670
Rurāne, Marita. Finanšu pārvaldība un analīze / Marita Rurāne ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots,
[2019]. — 258 lpp. : tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 256. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-534-88-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis ir izstrādāts, izmantojot Rietumu un Krievijas speciālistu
teoriju un praksi finanšu lēmumu pieņemšanā, un tā saturu veido apvienotais lekciju kurss uzņēmuma finansēs un finanšu pārvaldībā. Grāmata palīdzēs risināt finansiālās problēmas, īpaši tās,
kas skar finanšu plūsmu plānošanu un pārvaldīšanu, kā arī orientēties finanšu teorijā, analīzes
tehnikā un finansiālajos modeļos.

UDK

658.15+658.14/.17
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000932396
Latvijas māksla Valsts Tretjakova galerijā : albums-katalogs = Латвийское искусство в собрании Государственной Третьяковской галереи : альбом-каталог = Art of Latvia at the State Tretyakov Gallery : album-catalogue / sastādītājas:
Tatjana Zeļukina, Anda Treija ; redaktore Anda Treija ; teksta autore Tatjana Zeļukina ; māksliniece Agata Muze ; fotogrāfi: Aleksejs Sergejevs, Jeļena Tretjakova,
Igors Hļustovs, Aleksandrs Šarouhovs, Tatjana Zeļukina ; tulkojumi: Maija Oginta,
Sergejs Grodņikovs ; tekstu redaktores: Māra Ņikitina, Ilze Amoliņa. — [Rīga] :
Galerija Daugava, [2019]. — 351 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Uz vāka: Eduards Kalniņš „Noskaņa”, 1976. — Rādītājs: 322.-351. lpp. — Teksts paralēli latviešu, krievu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8342-7-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Valsts Tretjakova galerijas kolekcijā atrodas vairāk kā 180 tūkstoši mākslas
darbu, starp tiem arī labi zināmu Latvijas mākslinieku radīti. Ilze Avotiņa, Biruta Baumane, Jūlijs
Feders, Kārlis Hūns, Vilhelms Purvītis, Maija Tabaka — šo un vēl daudzu citu 19. un 20. gadsimta
dižmākslinieku darbi atrodami Tretjakova galerijā. Diemžēl ne visi ir pieejami plašākai auditorijai, jo glabājas mākslas darbu krātuvēs un tikai pa brīdim redzami muzeja ekspozīcijā vai kādā
izstādē. Toties šajā grāmatā mums ir dota iespēja tos visus apskatīt un iepazīt.

UDK

7.035/.037(474.3)(084)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 000931237
Jūra vieno (1 : 2018 : Jūrmala, Latvija). Pirmā starptautiskā akvareļu izstāde
„Jūra vieno” = First International Watercolour Exhibition „Sea Unites” : izstādes
katalogs / izstādes organizatori: Līvija Brigita Pavlovska, Elīna Šmate ; tulkojums: Līva Freidenfelde, Elīna Šmate ; grafiskais dizains: Elīna Šmate. — Jūrmala :
[biedrība „Jūrmalas Dizains”], 2018. — 58 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21×30 cm. —
Izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā, 14.02.-25.03. 2018. — Mākslinieki: Aija Bernharde, Aleksandrs Neberekutins, Andrejs Ģērmanis, Andris Biezbārdis, Baiba Ābelīte, Baiba Priedīte, Biruta Jansone, Dainis Gudovskis, Ieva Spalviņa, Ilona Brekte,
Jānis Roberts Jansons, Jānis Spalviņš, Laila Balode, Laine Kainaize, Ligita Caune,
Lilita Līce, Līvija Brigita Pavlovska, Oksana Vronska, Patrīcija Brekte, Una Ostvalde, Valerijs Makovojs, Zigmunds Šņore, Zoja Geraskina u.c. — Teksts latviešu un
angļu valodā, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-19-445-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Starptautiskās akvareļglezniecības izstādes „Jūra vieno” katalogā pārstāvēti
49 mākslinieki. Izstādes mērķis ir apvienot Baltijas jūras reģionā dzīvojošos akvarelistus. Izstādes rīkotāji vēlas parādīt, ka akvarelis nav tikai klasiska krāsu pludināšana vai objektu izzīmēšana, bet arī mūsdienīga un aizraujoša tehnika.

UDK

75.021.32(4)(083.824)

Kopkataloga Id: 000931761
Neimiševa, Ludmila. Darbnīcas „Burtnieks” un „Ripors” = The Workshops
„Burtnieks” and „Ripors” / Ludmila Neimiševa ; māksliniece Anta Pence ; literārā
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Terēze Svilāne ; fotogrāfi: Kārlis Bauls, Māris Kundziņš, Jānis Pipars, Ritvars Skuja, Igors Timofejevs. — Rīga :
Neputns, [2019]. — 124, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasika). — Bibliogrāfija: [125.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-565-64-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sēriju „Latvijas mākslas klasika” turpina jau divdesmitais izdevums — grāmata par mākslas porcelāna darbnīcām „Burtnieks” un „Ripors”, kas atšķir mazāk zināmu, taču
ne mazāk interesantu lappusi īsajā, bet spilgtajā Rīgas mākslas porcelāna vēsturē. Izdevums ietver plašu reprodukciju klāstu un pilnu teksta tulkojumu angļu valodā. Grāmatu papildina arī
laika josla, kas latviešu mākslinieku dzīvi ļauj skatīt pasaules notikumu kontekstā, atklājot kopsakarības, paralēles vai vienkārši interesantas sakritības.

UDK

75.055(474.3)+738.1(474.3)
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78 Mūzika
Kopkataloga Id: 000933732
Ilža (folkloras kopa). Lutsi rahvalaulud = Ludzas igauņu dziesmas / sastādītājas: Vita Ruduša, Aija Andersone ; tekstu autori: Dr.phil. Uldis Balodis, Dr.phil.
Karls Pajusalu, Ph.D. Kristi Salve ; tulkojums angļu valodā: Uldis Balodis, Amanda
Zaeska ; dizains: Džeremijs Smēde, Mikus Čavarts. — [Amata] : Kultūras menedžmenta centrs „Lauska”, [2019]. — 47 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ;
13×14 cm + 1 CD. — Vāka noformējumā izmantota Ludzas igauņu pēcteces Ilzes
Menneking-Soikans glezna. — CD ietverti arī teicējas Annas Germovas dziedājumi. — Teksts latviešu un angļu valodā, nosaukums paralēli igauņu un latviešu
valodā; dziesmu teksti pārsvarā paralēli lucu (Ludzas igauņu izloksne) un igauņu
valodā. — ISBN 978-9934-8752-2-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ciblas novada folkloras kopa „Ilža” paveikusi nozīmīgu darbu kultūrvēstures
mantojuma saglabāšanā, restaurējot zudušo Ludzas igauņu jeb lucu valodu. Latvijas Austrumos
atradušās divas dienvidigauņu valodas runātāju kopienas, viena pie Alūksnes un otra pie Ludzas.
Arī Ciblas novada tagadējā teritorijā atradās vairāki vēsturiskie igauņu apdzīvotie ciemi, un arī
folkloras kopā „Ilža” muzicē Ludzas igauņu pēcteči, tai skaitā Vita Ruduša un Aija Andersone,
kuras aizrāvušās ar Ludzas igauņu vēstures izpētes darbu. Ludzas igauņu dziesmas ir unikāla
un maz zināma Latgales bagātīgās folkloras daļa. Brošūrā apkopota informācija par Ludzas igauņiem, viņu valodu un tautasdziesmām, kā arī ievietotas tautasdziesmu notis un vārdi.

UDK

784.4(=511.113)(474.383)

Kopkataloga Id: 000924196
Udodova, Inta. [Mūzikas ābece] : teorijas un darba burtnīca / Inta Udodova. —
[Rīga] : Musica Baltica, 2018.
5, Solfedžo : skolotāja burtnīca. — CD (8 lp., PDF) : notis ; 12 cm.
A n o t ā c i j a : Šajā diskā nav audio failu, diskā ir materiāls PDF formātā, kas paredzēts mūzikas mācības skolotājiem. Burtnīcas sadaļā „Uzdevumi” atradīsiet diktātu melodijas „ar visām
notīm”, kā arī pārējo uzdevumu pareizās atbildes.

UDK

781(072)(086.76)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000932285
Radzobe, Silvija. 100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore
Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle
Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, Dr.art. Zane
Radzobe, Dr.art. Inga Sindi, Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba
Tjarve, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; redaktores: Ruta Puriņa, Ieva Zarāne ;
dizains: Baiba Lazdiņa. — [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
1. daļa, [Alma Ābele — Tālivaldis Lasmanis]. — 511 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
27 cm. — Autori: Valda Čakare, Toms Čevers, Silvija Geikina, Viktors Hausmanis, Ilze Ļaksa-Timinska, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Ieva Rodiņa, Atis Rozentāls, Ieva Struka, Maija Svarinska, Eva Škenderska, Edīte Tišheizere, Līga
Ulberte, Maija Uzula-Petrovska, Guna Zeltiņa, Ērika Zirne. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
792.071.2.028(474.3)(038)+792.071.2.028(=161.1)(474.3)(038)
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Kopkataloga Id: 000932292
Radzobe, Silvija. 100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore
Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle
Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, Dr.art. Zane
Radzobe, Dr.art. Inga Sindi, Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba
Tjarve, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; redaktores: Ruta Puriņa, Ieva Zarāne ;
dizains: Baiba Lazdiņa. — [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
2. daļa, [Marija Leiko — Gustavs Žibalts]. — [513.]-1015. lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Autori: Anna Andersone, Agrita Aune, Valda Čakare, Toms
Čevers, Silvija Geikina, Evija Mamaja, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Ieva Rodiņa, Atis Rozentāls, Jānis Siliņš, Austra Skudra, Eva Škenderska, Edīte Tišheizere, Līga Ulberte, Maija Uzula-Petrovska, Guna Zeltiņa, Ērika Zirne. — Personu rādītājs 992.-1014. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.

A n o t ā c i j a : Pirmo reizi Latvijā tapis oriģināls darbs, kas izseko aktiermākslas attīstību
visā latviešu teātra pastāvēšanas laikā. Portretu autori — 22 latviešu teātra zinātnieki/kritiķi,
kuri pārstāv visas paaudzes. Autori raksturo aktieru personības, kā arī noskaidro viņu daiļrades
savdabības „formulu”, neslēpjot pretrunas un dzīves sarežģītos līkločus. Grāmatā raksturota visu
lielāko Latvijas teātru režijas specifika, kā arī laikmets, kurā dzīvoja un strādāja aktieri. Pirmo
reizi Latvijā tik principiāli raksturota aktiermāksla kā padomju, tā nacistu okupācijas apstākļos, līdz ar to pētījums iegūst kultūrvēsturisku nozīmi. Izvēlēto aktieru loks ietver kā mūsdienu
skatuves māksliniekus, tā to paaudžu pārstāvjus, kas 19. gadsimtā dibināja latviešu profesionālo
teātri. Vienā izdevumā satiekas Ādolfs Alunāns, Dace Akmentiņa, Elza Radziņa, Žanis Katlaps,
Vija Artmane, Lilija Štengele, Aleksandrs Bojarskis, Vilis Daudziņš, Juris Žagars, Gundars Āboliņš,
Harijs Liepiņš, Jēkabs Duburs, Dainis Grūbe, Ilze Ķuzule-Skrastiņa un daudzi citi.

UDK

792.071.2.028(474.3)(038)+792.071.2.028(=161.1)(474.3)(038)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 000932565
Prāta spēles : aizraujoši uzdevumi prāta asināšanai / no angļu valodas tulkojis
Kārlis Baštiks ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. — Rīga : Liegra, [2019]. —
294 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (Reader’s Digest). — Oriģinālnosaukums: Brain
Games. — ISBN 978-9934-572-33-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Smadzenēm ir liela nozīme it visā, ko mēs darām, — tās regulē mūsu ķermeni, kontrolē kustības, ļauj domāt un izjust emocijas. Lai smadzenes būtu izcilā formā, eksperti un
redaktori izveidojuši „Prāta spēles” — dažādu mīklu un uzdevumu kolekciju, kas kārtīgi izvingrinās smadzenes. Grāmatā ir sešas nodaļas ar visdažādākajiem uzdevumiem.

UDK

793.7

794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību un veiksmi)
Kopkataloga Id: 000932236
Lanka, Zigurds. Māksla uzvarēt : jauna uzbrukuma koncepcija / Zigurds Lanka ; galvenā redaktore Dace Zvaigzne ; redaktors Jānis Elsbergs ; literārais redaktors Andris Dzenis ; konsultants Andris Ozols ; mākslinieks Mārtiņš Kreicbergs ;
priekšvārds: Dana Reizniece-Ozola. — Rīga : Latvijas Sporta federāciju padome :
DUE ; 2019. — 232 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (LSFP sporta metodiskā literatūra ;
3). — „Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas Šaha federācija”—Uz vāka. —
ISBN 978-9934-8479-6-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā „Māksla uzvarēt” ar apakšvirsrakstu „Jauna uzbrukuma koncepcija” apkopota šaha lielmeistara Zigurda Lankas ilggadējās pedagoga unikālās pieredzes būtiska
daļa, kas atraktīvā veidā māca pareizi novērtēt situācijas šaha spēlē: ieraudzīt „ēzeļausis”, doties
„kofera uzbrukumā” un vēl daudz tēlainu apzīmējumu, caur kuriem autors apraksta šaha teoriju.

UDK

794.1(07)
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797 Ūdenssports. Aviosports
Kopkataloga Id: 000931361
Klementjevs, Ivans. Kanoe profesors / Ivans Klementjevs ; redaktore Antra Gulbe ; literārais redaktors Andris Dzenis ; tulkotāja Baiba Purviņa ; mākslinieks
Rihards Delvers ; foto: Māris Millers, Armands Puče, Uldis Pāže. — Rīga : Latvijas
Olimpiskā akadēmija, 2019. — 112 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Железный Иван. — ISBN 978-9934-19-782-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sporta literatūrā nav daudz darbojošos sportistu memuāru. Vēl mazāk ir grāmatu, kuras uzrakstījuši airētāji. „Kanoe profesors” ir grāmata ne tikai par autora paša ilgo un
grūto ceļu sportā — kā nepievilcīgs lauku puisēns no nevienam nezināma ciema kļuva par visā
pasaulē pazīstamu atlētu, bet arī par kanoe airēšanas vēsturi Latvijā un pasaulē no 1936. gada līdz
mūsdienām. Ivans Klementjevs ir vienīgais airētājs pasaulē, kuram ir izdevies kļūt par pasaules
čempionu vienā un tajā pašā distancē, pārstāvot trīs dažādas valstis: Padomju Savienību, Latviju
un Poliju.

UDK

797.122.3.071.2(474.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 000931151
Ābola, Signe. Literatūra 5. klasei : mācību grāmata / Signe Ābola, Inga Zemīte ;
dizains: Laura Mortensena-Floresa ; ilustrācijas: Aina Alksne-Alksnīte, Jēkabs
Bīne, Anita Paegle, Aivars Rušmanis, Agija Staka, Ernests Hovards Šepards, Sīma
Škopa ; redaktore Māra Rune. — 2., labotais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019].
1. grāmata. — 88 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. — Apstiprinājusi
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2013. gadā. — Resursā
uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Komplektā ietilpst: mācību grāmata
(2 daļas), skolotāja grāmata (mācību priekšmeta programma, pārbaudes darbi u.c.), darba lapas un klausīšanās teksti (pieejami http://ejuz.lv/literatura5klmg1). — ISBN 9789934034251 (kļūda).
UDK
82(075.2)
Kopkataloga Id: 000931155
Ābola, Signe. Literatūra 5. klasei : mācību grāmata / Signe Ābola, Inga Zemīte ;
dizains: Laura Mortensena-Floresa ; ilustrācijas: Anta Ancveriņa, Jānis Jaunsudrabiņš, Aivars Rušmanis, Agija Staka, Kārlis Sūniņš, Valters Trīrs, Irēna Žguta ;
redaktore Māra Rune. — 2., labotais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
2. grāmata. — 104 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija 2013. gadā. — Komplektā ietilpst: mācību grāmata (2
daļas), skolotāja grāmata (mācību priekšmeta programma, pārbaudes darbi u.c.), darba lapas un klausīšanās teksti (pieejami http://ejuz.lv/literatura5klmg2). — ISBN 9789934038594 (kļūda).
UDK
82(075.2)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000932745
Auziņa, Ilze. Laipa B1 : latviešu valoda : mācību grāmata / Ilze Auziņa, Maija Berķe, Anta Lazareva, Arvils Šalme, Vineta Vaivade ; dizains: Edgars Švanks ; redaktore Ieva Nagle. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. — 172 lpp. : ilustrācijas,
kartes, portreti, tabulas ; 29 cm. — Mācību līdzekļu komplektā B1 ietilpst mācību
grāmata, darba burtnīca un elektroniskie mācību materiāli. — ISBN 978-9984829-58-6 (brošēts).
UDK
811.174’243(075)

821 Daiļliteratūra
821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000932788
Dauninga, Samanta. mana jaukā sieva : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu
valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 460 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: my
lovely wife. — ISBN 978-9984-35-941-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mūsu mīlasstāsts ir vienkāršs. Es apprecējos ar lielisku sievieti. Mums piedzima bērni. Mēs atklājām viens otram savus lielākos sapņus un tumšākos noslēpumus… Un tad
mums kļuva garlaicīgi. Mēs izskatāmies pēc normāla pāra. Mēs varētu būt tavi kaimiņi, tavu bērnu draugu vecāki, tavi paziņas, ar kuriem ik pa laikam doties vakariņās. Mums visiem ir kāds
noslēpums, kā noturēt laulībā kaislības dzirksti. Mūsu noslēpums ir slepkavība.

UDK

821.111(73)-312.4
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Kopkataloga Id: 000931086
Grīns, Džons. Bruņurupuči bez gala : romāns / Džons Grīns ; no angļu valodas
tulkojis Ingus Macats ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. — 256 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Turtles All the
Way Down. — ISBN 978-9934-0-7815-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tas ir spīdošs stāsts, kurš ar satriecošu un nesatricināmu skaidrību vēsta par
mīlestību un neatlaidību, un spēku, ko sniedz draudzība mūža garumā. Sešpadsmitgadīgā Aza nemaz nevēlas meklēt bēguļojošo miljardieri Raselu Piketu, taču par viņa atrašanu izsludināta liela
atlīdzība, un Azas labākā draudzene Deizija ir noskaņota lietu izmeklēt. Aza cenšas. Viņa cenšas
būt laba meita, laba draudzene, laba skolniece un varbūt pat laba izmeklētāja, tomēr nespēj pārvarēt pati savas uzmācīgās domas, kas griežas arvien straujākos virpuļos…

UDK

821.111(73)-93-3

Kopkataloga Id: 000933130
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un ļaundara Tipša Zvaniņbikša atgriešanās : Deiva Pilkija devītais episkais romāns / no angļu valodas
tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 294, [7] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Kapteinis Apakšbiksis / Deivs
Pilkijs ; 9). — Oriģinālnosaukums: Captain Underpants and the Terrifying Return
of Tippy Tinkletrousers. — ISBN 978-9934-0-7780-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kad mēs pēdējo reizi redzējām Džordžu un Heroldu, viņus veda uz cietumu.
Tomēr tagad zēniem draud vēl lielākas briesmas, jo ļaundaris Tipsis Zvaniņbiksis grib viņus atbrīvot. Ceļojums laikā mūs aizved uz bērnudārznieku dzīves dienām, kad vislielākās briesmas
Džordžam un Heroldam nebija satapšanās ar traku zinātnieku vai citplanētiešiem, bet gan ar
sestās klases kausli, skolas direktora brāļadēlu Kiperu Krapu. Kā mēs labi zinām, līdz ceturtajai
klasei Džordžs un Herolds vēl nebija uzzīmējuši komiksu par Kapteini Apakšbiksi, tāpēc mazajiem gudriniekiem nāksies pašiem tikt ar visu galā. Vai Džordžs un Herolds ir tik attapīgi, lai spētu
uzvarēt Kiperu un viņa drauģeļus?

UDK

821.111(73)-93-32

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000932394
Noihausa, Nele. Mežā : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas
tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 526, [1] lpp. : kartes ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Im Wald. — ISBN 978-9934-0-7774-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nakts vidū mežā pie Rupertshainas aizdegas dzīvojamais treilers. Krāsmatās tiek atrasts bojāgājušais. Olivers un Pia izmeklē ļaunprātīgu dedzināšanu. Drīz pēc tam kādā
pansijā tiek atrasta mirusi veca sieviete. Olivers ir satriekts, jo pazinis šo sievieti jau kopš savas
bērnības. Izmeklēšanas gaitā atklājas saikne ar seniem notikumiem, kas risinājušies 1972. gada
vasarā. Toreiz bez pēdām pazuda desmitgadīgais Arturs, Olivera labākais draugs, bet izmeklēšanā nekas tā arī netika atklāts. Olivers un Pia ķeras pie lietas atkārtoti, cenšoties pārvarēt apkaimes iedzīvotāju neuzticēšanos un nevēlēšanos cilāt senas atmiņas…

UDK

821.112.2-312.4

821.113.4 Dāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000931342
Andersens, Hanss Kristians. Īkstīte / Hanss Kristians Andersens ; ilustrējusi
Sīma Škopa ; tulkojusi Anna Bauga ; redaktore Z. Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 29, [2] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Grāmata sagatavota pēc 1972.
gada izdevuma. — Teksts latviešu valodā, tulkots no dāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Tommelise. — ISBN 978-9984-17-045-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Hansa Kristiana Andersena stāsts ar mākslinieces Sīmas Škopas brīnišķīgajiem zīmējumiem par mazo meitenīti Īkstīti un viņas piedzīvojumiem. Pasakā ir atspoguļotas
daudzas dzīves vērtības, par ko vērts aizdomāties ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Pasaka
par mīlestību pret tuvāko, par dzīvesprieku un labsirdību, par rūpēm par otru vai nelaimē nonākušo. Katra dzīva būtne ir atšķirīga un katrai ir sava vieta un loma šajā pasaulē.

UDK

821.113.4-93-343
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Kopkataloga Id: 000932651
Aizupe, Ingrīda. Kamēr Likten’s virs galvas tur lietussargu / Ingrīda Aizupe ;
teksta redaktore Agnese Piļāne ; vāka dizains: Uldis Tomsons. — Rīga : Ezerrozes
grāmatas, 2019. — 162 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-80-1 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000932705
Auza, Māra. Māras pasakas / Māra Auza, teksts un ilustrācijas. — [Latvija] : Izdevniecība „Otis”, [2019]. — 53 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-58220-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jaunajā pasaku grāmatā jūs uzzināsiet, kas ir Putnu māte, kur dzīvo Vēja
māte, kādus darbus dara Uguns māte, kā izskatās Miglas māte un vēl daudz, daudz citu interesantu lietu par latviešu Dabas mātēm. Grāmata ir labs ceļvedis bērniem latviešu folkloras pasaulē
un palīdz iepazīt latviešu mitoloģijas daudzveidību un krāšņumu! Autores vārdiem runājot: „Kad
būsi izlasījis Māras pasakas, Tu labāk ieraudzīsi, cik skaists ir putnu balsīm pieskandinātais zaļais
mežs, un Tu arī ieklausīsies sīkās upītes burbuļošanā un zināsi, ka upīte steidzas uz jūru, kur to
sagaida Jūras māte. Kad Tu redzēsi uzarta lauka silto pavasara zemi, Tu zināsi, ka par to rūpējas
Zemes māte, lai vasarā tur viļņotu zeltains rudzu lauks. Un, kad Tu būsi izvēlējies dzīvē iet pa to
labo ceļu, tad zini, ka arī Laimes māte Tev bijusi blakus”.

UDK

821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 000932681
Barovska, Inta. Drauga plecs / Inta Barovska ; vāka dizains: Agnese Piļāne. —
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 48 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-558-87-0
(brošēts).
UDK
821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000932677
Barovska, Inta. Vasariņa ziedus kaisa / Inta Barovska ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 54 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934558-86-3 (brošēts).
UDK
821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000932389
Bērziņa, Ieva. Šis un tas par šo un to ; Atkal Dālderkalnā / Ieva Bērziņa ; sastādīja Ilona Vītola ; vāka dizains: Viesturs Reķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība,
[2019]. — 287 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Atkal Dālderkalnā” ir turpinājums romānam „Dālderkalnā” (Lauku Avīze, 2000) un „Jaunie laiki Dālderkalnā” (Vītola
izdevniecība, 2004). — ISBN 978-9934-554-18-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Skaistu vainagu Tirzai ar šo grāmatu ir novijusi rakstniece Ieva Bērziņa.
Rakstītajā ievīti cilvēku likteņi, notikumi, teikas un Tirzas upes mūžīgais tecējums. Vainagā zied
Liberta ceriņi un Dārtas muižas liepas. Kautri smaržo mežrozītes, godinot Tirzmalietes piemiņu. Dažu skaistu ziedu joprojām kaisa Andrievs Niedra. Meža zemenīšu smarža atvējo no Elzas
Ķezberes bērnības pļavām, un atdevīgi zied ābeles Dakaru dārzā lielceļa malā. Pirkstos mazliet
iedzeļ Aptiekas egles durstīgais zaļums. Rakstu skaisti papildina Druvienas Pērļu sila brūklenāji,
Zentas Mauriņas dzelteno vizbuļu pļavas un Piebalgas pakalnu zilganais tālums. Vietas, notikumi,
cilvēki — vārdā nosaukti un skaisti kopā savīti.

UDK

821.174-3+821.174-1+821.174-94+821.174.09
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Kopkataloga Id: 000932799
Geršmane, Zinta. Romānu sērija „Mēs. Latvija, XX gadsimts” : bibliogrāfiskais rādītājs / sastādītāja, priekšvārda autore Zinta Geršmane ; redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Laima Brauna-Gelbe ; Rīgas Centrālā bibliotēka. — Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2019. — 86 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8714-3-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rādītājā sniegta informācija par rakstniekiem, kuri piedalījušies apgāda
„Dienas Grāmata” izdotās 20. gadsimtam veltītās daiļliteratūras sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” izveidē, apkopota literatūru par viņu daiļradi, kā arī publikācijas par sērijā ietvertajiem
romāniem. Izdevumu ievada romānu sērijas idejas autores Gundegas Repšes eseja. Bibliogrāfiskā
rādītāja struktūru veido 14 nodaļas. Pirmā nodaļa veltīta sērijai kopumā, pārējās — katram no 13
autoriem un viņu sarakstītajiem romāniem, kas kārtoti atbilstoši sērijas numerācijai. Sērijas ietvaros publicējušies Osvalds Zebris, Guntis Berelis, Pauls Bankovskis, Inga Gaile, Gundega Repše,
Māris Bērziņš, Inga Ābele, Andris Akmentiņš, Nora Ikstena, Andra Manfelde, Kristīne Ulberga,
Laima Kota un Arno Jundze. Autoriem veltītajās nodaļās ir biogrāfiskas ziņas par rakstnieku, autora literārie darbi, literatūra par viņu un materiāli par sērijas romānu. Bibliogrāfiskais rādītājs
ir adresēts plašam interesentu lokam, noderīgu informāciju tajā atradīs gan bibliotekāri, gan skolotāji un skolēni.

UDK

821.174(01)+821.174(092)(01)

Kopkataloga Id: 000933003
Grietēna, Margarita. Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo un lauvas / Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 285, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-7806-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Margaritas Grietēnas jaunākais kriminālromāns kā allaž savā viegli ironiskajā stilā paver priekškaru tur, kur vienkāršais cirka skatītājs ielūkoties nevar. Taču, par spīti
izteiksmes vieglajam rotaļīgumam, cirkā ne viss ir tik rotaļīgi. Izrādās, arī mākslas pasaulē mēdz
būt konkurence, nenovīdība un… slepkavība.

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000930773
Kungs Tukums : vēsturiskā apriņķa literatūras almanahs 17.-21. gs. / sastādītāja
un redaktore Guna Roze ; Lolitas Kalniņas vāka dizains. — Tukums : Tukuma
Literātu apvienība, [2019]. — 591 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Autori:
Marija Anmane, Ilona Miezīte, Raita Kopiņa, Anna Rumba, Ināra Znotiņa, Guna
Roze, Elmārs Augusts Rumba. — ISBN 978-9934-19-792-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Almanahs ir gan izzinošs materiāls par literatūras attīstību Latvijā un novadā 400 gadu ilgā laika nogrieznī, gan vienlaikus aizraujoša un daudzveidīga lasāmviela jebkurai
gaumei, jo apskatīti vismaz 100 autori un lasāmi 50 autoru darbi, kā arī iekļauts laikmeta atspoguļojums — atlasot prozas un dzejas darbus, izraudzīti tādi, kuros būtu jūtams konkrēto laiku
raksturojošs vēstījums. Šī grāmata ir veltījums apriņķa literārajai darbībai, kas tapis kopumā 25
gadu garumā, tā ir vietējās literātu apvienības lolotā iecere, kas prasīja daudz brīvprātīgo darba.

UDK

821.174.09(474.332)+821.174(082)+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000933311
Kūlis, Ēriks. Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi : stāsts / Ēriks Kūlis ; māksliniece
Dzintra Vīriņa ; redaktors Andris Vilsons. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 79,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — ISBN 978-99340-8219-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Rūķēniem Niķim, Riķim, Stiķim un Ciķim ir piedzimis brāļuks, kas pats sevi
nosaucis par Nikniķi. Atšķirībā no vecākajiem brāļiem, kas ir zinātkāri, labsirdīgi, pastarītis ir
citāds — veikls, izmanīgs, nekaunīgs, nereti negodīgs rūķēns, kuru visvairāk nodarbina doma,
kā tikt pie lielas naudas un kļūt par lielu priekšnieku. Nikniķis veic svarīgus darījumus, privatizē
Greizos Ratus, grib ieņemt augstu amatu un kļūt par visu svētku galveno priekšnieku. Beigās viņš
tomēr saprot, ka laime nav meklējama naudā, bet gan draudzībā un mīlestībā, ka jāprot priecāties
par to, kas ir, nevis skumt par to, kā nav.

UDK

821.174-93-32
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Kopkataloga Id: 000930786
Melece, Anete. Kiosks / Anete Melece ; redaktore Inese Zandere. — Rīga : liels
un mazs, [2019]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934574-10-8 (iesiets) ; ISBN 9789934574115 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Stāstu par kāda Rīgas kioska pārdevēju Olgu, kas ir tik resna, ka iesprūdusi
kioskā un netiek no tā ārā, Anete Melece vispirms īstenoja, 2013. gadā izveidojot animācijas īsfilmu, kas ieguva starptautisku atzinību dažādos festivālos. Olga dienas vada, apkalpojot un uzklausot pircējus, šķirstot žurnālus un ilgojoties ceļot. Viņas sapnis ir nonākt siltajās zemēs un pie
jūras baudīt skatu ar saulrietu. Kādu dienu nejaušu notikumu ķēde izvēršas tā, ka Olga ar visu
kiosku iekrīt pilsētas kanālā, kas viņu aizpeldina tālu pasaulē — līdz pat kārotajai pludmalei ar
palmām un sauli. Sižets mudina domāt par cilvēka „iesprūšanu” savā dzīvē un nespēju īstenot
sapņus.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000932671
Mortukāne, Valentīna. Kad gribu ieklausīties dvēselē es savā : dzeja / Valentīna Mortukāne ; literārā redaktore Rūta Koluža. — Rīga : Sava grāmata, 2019. —
110 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-19-6 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000930782
Ozola, Līva. Eju meklēt! / Līvas Ozolas stāsts un ilustrācijas ; Ineses Zanderes skaitāmpanti ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Normunds Ozols, Artis
Briedis. — Rīga : liels un mazs, [2019]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
26×26 cm. — ISBN 978-9934-574-20-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Eju meklēt!” ir ilustrēts stāsts par bērna iztēles pasauli, spēlējot paslēpes —
vienu no bērnu iemīļotākajām spēlēm visā pasaulē. Mazā meitenīte Vilma vakarā pirms gulētiešanas pierunā tēti vēl uzspēlēt paslēpes. Lasītājs katrā grāmatas atvērumā var pavērt dažādas
durvis un kopā ar Vilmu ielūkoties, kas aiz tām slēpjas. Grāmatā izmantots papīra atloku princips — paņēmiens rosina iztēli, ļaujot fantazēt, kas atklāsies, kad atloks tiks atvērts, un pārsteigt
brīdī, kad tas atveras. Stāstu papildina arī īsi skaitāmpanti, kas noder, uzsākot spēlēt paslēpes.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000933465
Paegle, Ligita. Visas sēdvietas izpirktas : stāsti / Ligita Paegle ; Arņa Kilbloka
vāka dizains ; vāka attēlu autors Toms Kalninskis ; redaktore Daina Grūbe. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 239, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8036-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Ligita Paegle raksta kopš bērnības, bet tā nopietnāk — pēdējos piecus gadus,
turklāt tikai un vienīgi ironiskā garā. Pirmā grāmata ir neparasts un interesants ironisko stāstu
krājums. Par savu stāstu varoņiem un nevaroņiem, kuru dzīves ikdiena un īpaši notikumi vijas
cauri krājumam, pati autore raksta: „Ir tādi personāži, kam pietiek ar vienu stāstu, un ir citi, kas
baksta autoram sānos un pieprasa vēl, jo, redz, viņi atkal ir kaut ko sastrādājuši. Tad autoram
neatliek nekas cits kā to visu pierakstīt. Un vēl ir tie, kas apvainojušies, jo nav dabūjuši galvenā
varoņa titulu. Tā šie tēli brīvi staigā pa krājumu, neparastos veidos risinādami savas parastās
problēmas”.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000932458
Poļaka-Rikveile, Vija. Vēju balsis atmiņu valsi griež / Vija Poļaka-Rikveile ; sastādījusi Ilona Vītola ; vāka dizains, ilustrācijas: Viesturs Reķis. — [Gulbene] :
Vītola izdevniecība, [2018]. — 167 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934554-15-5 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000932709
Rozenfelde, Marta. Anelaina / Marta Rozenfelde, teksts un ilustrācijas. —
[Rīga] : Sava grāmata, [2019]. — 14, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 9789934-582-23-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir veidota kā viens stāsts par meitenīti vārdā Anelaina, kas savas
dienas pavada ar mīļoto kaķi Drīmu. Pēc dienas notikumiem Anelaina secina, ka viņas pašas spēkos ir veidot savu prieku, ka katra diena ir piemērota, lai radītu ko jaunu!

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000932686
Skalbe, Kārlis. Pasakas / Kārlis Skalbe ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; priekšvārds: Dr.philol. Lita Silova. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 449, [6] lpp. :
portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-78-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kārļa Skalbes literārā devuma nozīmīgākā daļa ir viņa pasakas: poētiskas un
alegoriskas, arī trauksmainas un nesavaldīgas, bet allaž dzīvi apliecinošas. Gaidot 2019. gada novembri — Kārļa Skalbes 150 gadu jubilejas mēnesi — izdevniecībā „Dienas Grāmata” klajā laists
rakstnieka pasaku krājums. Tajā apkopotas visas pasakas no Kārļa Skalbes dzīves laikā publicētām grāmatām un kopotu rakstu izdevumiem, respektējot un saglabājot autora izteiksmes savdabību.

UDK

821.174-343

Kopkataloga Id: 000932424
Tora, Inese. varbūt vēlreiz iemīlēties : dzeja / Inese Tora ; sastādītāja, redaktore
Ilona Vītola ; māksliniece Solveiga Kļaviņa. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība,
[2019]. — 201 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-554-16-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kā dzīvot dzīvi? Protams, ar mīlestību! Dzejas grāmatā ir radīta skaista un
suģestējoša atmosfēra, tā silda kā saulīte. To bagātina Solveigas Kļaviņas šim krājumam gleznotie
akvareļi.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000932639
Veltījums mātei : [dzejoļu krājums] / Ingrīda Aizupe, Osvalds Bambis, Uldis Berķis, Lidija Bērze, Valentīna Erele, Daina Emsone, Agnese Ezerroze, Jans Ikes, Edvīns Jansons, Henita Kupjanska, Antoņina Logina, Dzidra Mintika, Inese Puricka,
Iveta Reinsone, Agris Rīts, Sanita Solomeca, Māra Šnē, Inta Špillere, Astra Tomsone, Sandra Vanaga, Inta Zaļuma ; Agnese Piļāne, vāka dizains. — Rīga : Ezerrozes
grāmatas, 2019. — 149, [6] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-84-9 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 000931772
Zirnītis, Aigars. Jāatstāj pēdas kā sniegā : dzeja / Aigars Zirnītis ; mākslinieciskais iekārtojums: Gunita Štrausa. — [Jūrmala] : [Aigars Zirnītis], [2019]. —
152 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-19-793-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Aigars Zirnītis par savu grāmatu saka: „Šis ir veltījums maniem tuvajiem un
mīļajiem. Visiem tiem, kas mīl, kas jūt, kam sāp. Kas nav, kas būs un kas jau ir laimīgi. Un tiem, kas
cer, cenšas, gaida un sapņo šajā tik skaistajā, trakajā, jocīgajā laikā”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000932791
Žuravska, Dzintra. Kā pa plānu ledu : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains:
Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2019]. —
198, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-88-1 (iesiets).
UDK

A n o t ā c i j a : Romāns par cilvēku pārvarētajiem šķēršļiem viņu dzīves laikā.

821.174-31
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000932480
Piecu minūšu pasakas meitenēm / no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ;
tulkojuma redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 96 lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Five-Minute Stories for Girls. — ISBN
978-9934-0-7864-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Piecu minūšu pasakas meitenēm aizved bērnu aizraujošā un brīnumainā
pasaulē — gan Salātlapiņas tornī diža meža vidū, gan Īkstītes miniatūrajā pasaulītē, gan Rudās
vistiņas lauku sētā. Grāmatā iekļautas deviņas krāšņi ilustrētas pasakas, atklājot mūžam nenovecojošo klasiku, kas jau paaudzēm priecējusi mazos lasītājus.

UDK

82-93-343+398.21

Kopkataloga Id: 000932484
Piecu minūšu pasakas puikām / no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; tulkojuma redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Five-Minute Stories for Boys. — ISBN
978-9934-0-7865-1.

A n o t ā c i j a : Atverot grāmatu „Piecu minūšu pasakas puikām”, bērns nokļūs gan uz trīs
āzīšu — trīs Brašuļu tiltiņa, gan ceptuvē, no kuras aizbēdzis Piparkūku Cilvēciņš, gan trīs sivēntiņu mājiņās, gan nabaga kurpnieka darbnīcā. Grāmatā iekļautas deviņas krāšņi ilustrētas pasakas,
arī Hansa Kristiana Andersena un brāļu Grimmu pasakas, atklājot mūžam nenovecojošo klasiku,
kas jau paaudzēm priecējusi mazos lasītājus.

UDK

82-93-343+398.21
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000932254
Liezēre : daba, valoda, folklora, vēsture / grāmatas veidošanā piedalījās Viktors
Abramovs, Dace Ādamsone, Brigita Balode, Mārīte Fiļova, Ilze Gaujēna, Dace
Madalāne, Gatis Ozoliņš, Jolanta Pabērza, Sarmīte Pabērza, Lelde Pieta, Bruno
Podiņš, Laura Smudze, Astra Vagele, Artūrs Vāvere, Dace Zvirgzdiņa. — [Liezēre, Madonas novads] : Liezēres pagasta pārvalde, 2018. — 132 lpp. : ilustrācijas,
karte ; 31 cm. — Vāku noformējumā izmantoti J. Urtāna aerofoto, pēclapas atvērumā izmantots I. Gaujēnas foto. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-19-704-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Latvijas simtgades ietvaros tapusi vēsturiski izzinoša grāmata par Liezēres
pagasta vēsturi, arheoloģiju, cilvēku dzimtām un likteņiem, par dabu, lauksaimniecību, kultūru
un folkloru. Grāmata sagatavota kā Liezēres pagastu reprezentējošs informatīvs izdevums, kur
apkopotas vēstures liecības un kultūras mantojums.

UDK

908(474.369)+398(474.369)

Kopkataloga Id: 000930370
Pētersone, Elita. Ādaži : pagātnes dialogs ar tagadni / Elita Pētersone ; vēstures
konsultants, ievada autors Dr.hist. Gvido Straube ; redaktore Ieva Zarāne ; zīmējumu autors Nikifs ; vāka un dizaina autores: Baiba Lazdiņa, Paula Lore ; angļu valodā tulkojusi Māra Galeja. — Ādaži : Ādažu novada dome, [2019]. — 262, [1] lpp. ;
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 252.-255. lpp. —
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-767-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par Ādažiem ir dokumentu, arhīvu un vēsturisku liecību faktos
balstīts darbs, kas papildināts ar vairāk nekā 250 fotogrāfijām. Krāšņajā iespieddarbā atradīsiet
faktus gan par pirmo apdzīvotību teritorijā, gan senajiem vietvārdiem, gan leģendām apvīto Ādažu pili un neskaitāmajām muižām. Lasītājs varēs atklāt notikumus, kuri Ādažos risinājušies vēl
pirms valstiskuma izveidošanās, dalīties priekā par dzīvi neatkarīgajā Latvijā, uz mirkli pabūt
kopā ar ļaudīm, ejot cauri svešām okupācijas varām, lai no jauna piedzīvotu atjaunoto Latviju.

UDK

908(474.362)

Kopkataloga Id: 000933161
Сырцов, Иван. Город Зилупе и Зилупский край / Иван Сырцов, Антонина Яковенко ; редактор Галина Маслобоева ; оформление обложки: Стелла Элксне. — Резекне : Издательство Латгальского культурного центра,
2019. — 416 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija:
415. lpp. — ISBN 978-9984-29-323-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata par Zilupi un Zilupes novadu tapusi par godu pilsētas astoņdesmitajai gadadienai, soli pa solim izstaigājot šīs puses vēsturi. Grāmatas mērķis — saglabāt faktus par
šo pusi nākamajām paaudzēm, jo katram taču ir svarīga sakņu sajūta. Kā tad var dzīvot tā — neko
nezinot par sevi un savējiem?

UDK

908(474.38)
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929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000931343
Jermoloviča, Vita. Mūsu dzimtas stāsti / Vita Jermoloviča ; mākslinieks Rihards
Delvers ; foto: Jānis Deināts, Ojārs Jansons, Paula Kinne. — Rīga : DUE, 2019. —
91, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8479-7-4
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča par
savu grāmatu saka: „Dievs mani apveltījis ar labu atmiņu. Es daudz ko atceros — gan pašas piedzīvotus pavisam agras bērnības notikumus, gan to, ko mamma man stāstījusi. Es vēlos izstāstīt
visu, ko esmu piedzīvojusi, visu, ko atceros, un visu, kas man stāstīts, tik precīzi, cik spēju — neko
neizpušķojot un nemainot. To tāpat jau dara laiks”.

UDK

929.5(474.3)

Kopkataloga Id: 000932794
Krūze, Aīda. Cauri gadsimtiem : Rērihu un Mierkalnu dzimtas / Aīda Krūze ;
redaktore Rita Cimdiņa ; grafiskais dizains: Arta Muceniece ; dzimtas koka makets: Gints Andersons ; vāka māksliniece Agata Muze ; [tulkotāja] Irēna Žogla. —
[Rīga] : [Aīda Krūze], [2019]. — 191 lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas,
portreti ; 25 cm + pielikums (2 atsevišķas salocītas lp.). — Vāka noformējumam
izmantots Lizetes Rērihas zīmējums (Setta Röhrich „Poesie-Album”, 1896). —
Grāmatā arī Jāņa Petera dzejolis „Aka” (4. lpp.) un Arnolda Auziņa dzejolis „Ģibzdei” (9. lpp.). — Pielikums: Rērihu un Mierkalnu dzimtas ģenealoģiskās tabulas. — Bibliogrāfija: 185.-188. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-800-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopota Rērihu un Mierkalnu dzimtas vēsture no 19. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Abu dzimtu saknes meklējamas Ziemeļkurzemē. Dzimtas vēsture atklāj
jūrnieku, mūziķu, pedagogu, un citu profesiju pārstāvju dzīvesdarbību un atmiņu stāstus. Grāmatas adresāts ir radu saime — dzimtas jaunākās un turpmākās paaudzes, kā arī muzeju darbinieki
un novadpētnieki, kurus interesē Latvijas novadu vēsture un personības dažādos laikmetos.

UDK

929.52(474.324)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000932303
Vītola, Ilona. Rūgtais vērmeļu kauss : atmiņu krājums / Ilona Vītola, sastādītāja ;
vāka dizains: Viesturs Reķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2018].
IV [4.] grāmata. — 495 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Resursā
uzrādīts pirmās grāmatas ISBN. — ISBN 9789984835273 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas iedzīvotāju atmiņas par 1949. gada 25. marta administratīvo izsūtīšanu. No Alūksnes apriņķa 1949. gada martā izsūtīja 468 ģimenes — pavisam 1516
cilvēkus. To vidū — 281 ģimene, kas bija ierakstīta deportējamo sarakstos kā „kulaki” un 187 ģimenes — kā „nacionālisti”. Ilona Vītola uzskata, ka ļoti svarīgi ir turpināt runāt skaļi dažādos
līmeņos par totalitārā režīma noziegumiem, atgādināt un tos nosodīt.

UDK

94(474.367)”1940/1991”(093.3)
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000921768
Jēkabsons, Ēriks. Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918-1940 = Letonya
ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler 1918-1940 = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918-1940 / Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Dr.hist. Mārtiņš Virsis, Dr.hist.
Juris Ciganovs, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš ; latviešu teksta redaktors Oskars Lapsiņš ; angļu teksta redaktore Andra Damberga ; tekstu uz turku valodu tulkojusi
Kristīne Serai (tulkotājas redakcijā) ; vāka dizainere Andra Liepiņa ; priekšvārds:
Pēteris Elferts. — Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 380 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm + brošūra (xvi lpp.). — Pielikumā: atsevišķa
brošūra — ar grāmatas saturu saistīti attēli. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
un rakstu beigās. — Teksts latviešu un turku valodā, kopsavilkums angļu valodā;
turku autoru raksti turku un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-386-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas mērķis ir atspoguļot vēstures literatūrā un sabiedriskajā atmiņā
gandrīz pilnīgi aizmirstu Latvijas starptautisko attiecību vēstures lappusi — attiecības ar Turciju
no 1918. līdz 1940. gadam. Tas darīts, pirmkārt, no Latvijas skatu punkta, balstoties uz Latvijas
avotu materiāliem. Plašāk aplūkota arī attiecību priekšvēsture, bet galvenā vērība pievērsta abu
pušu politiskajām, diplomātiskajām un konsulārajām, kā arī saimnieciskajām attiecībām no 20.
gadu vidus, kad nodibinājās oficiāli diplomātiskie sakari starp Latviju un Turciju, līdz 1940. gadam, kad Latvijas neatkarība tika uz pusgadsimtu iznīcināta. Grāmata tapusi sadarbībā ar Dr.
Neši Ozdenu (Neşe Özden), Dr. Serdaru Sarisiru (Serdar Sarısır), Dr. Selda Kaya Kılıç, Dr. Abdüllatif Armağan, Dr. Evren Küçük, kuri atspoguļo Turcijas puses redzējumu uz abu valstu attiecībām
aplūkojamā periodā.

UDK

94(474.3)”1918/1940”+327(474.3:560)”19”

Kopkataloga Id: 000928394
Jēkabsons, Ēriks. Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918-1940 = Letonya
ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler 1918-1940 = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918-1940 / Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Dr.hist. Mārtiņš Virsis, Dr.hist.
Juris Ciganovs, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš ; latviešu teksta redaktors Oskars Lapsiņš ; angļu teksta redaktore Andra Damberga ; tekstu uz turku valodu tulkojusi
Kristīne Serai (tulkotājas redakcijā) ; vāka dizainere Andra Liepiņa ; priekšvārds:
Pēteris Elferts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 1 tiešsaistes resurss
(390 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 9,16 MB. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās. — Teksts latviešu un turku valodā, kopsavilkums angļu valodā; turku autoru raksti turku un angļu valodā. — ISBN 9789934-18-398-0 (PDF).
UDK
94(474.3)”1918/1940”+327(474.3:560)”19”
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