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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000935559
Fjodorovs, Jegors. Risk Forecast With Continuous Models for Evaluating Technology and Markets : summary of the doctoral thesis / Jegors Fjodorovs ;
scientific supervisor Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs ; official reviewers: Dr.sc.ing.
Jānis Grabis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Gintautas Tamulevičius ; Riga Technical
University. Faculty of Computer Science and Information Technology. Institute
of Automation and Computer Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 37 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934222795 (pdf). — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 33.-37. lpp. — ISBN 978-9934-22-278-8 (brošēts).
UDK
004.94:336.144.36(043)
Kopkataloga Id: 000935569
Fjodorovs, Jegors. Riska prognozēšana nepārtraukto laika modeļu ietvaros tehnoloģiju un tirgus novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums / Jegors Fjodorovs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Ph.D. Gintautas Tamulevičius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 37 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222771 (pdf). — Ziņas par autoru: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 33.-37. lpp. — ISBN 978-9934-22-276-4 (brošēts).
UDK
004.94:336.144.36(043)
Kopkataloga Id: 000935545
Fjodorovs, Jegors. Riska prognozēšana nepārtraukto laika modeļu ietvaros tehnoloģiju un tirgus novērtēšanai : promocijas darbs / Jegors Fjodorovs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis
Grabis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Ph.D. Gintautas Tamulevičius ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. —
157 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 153.-157. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā.
UDK
004.94:336.144.36(043)
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005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 000934018
Project Management Development — Practice and Perspectives (8 : 2019 :
Rīga, Latvija). Project Management Development — Practice and Perspectives :
8th International scientific conference on project management in the Baltic Countries : conference proceedings : April 25-26, 2019, Riga, University of Latvia /
preface: Dr.oec. Žaneta Ilmete ; conference is organized by the Research Institute of the Project Management of the Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia in cooperation with the Professional Association
of Project Managers. — Rīga : University of Latvia : Professional Association of
Project Managers, 2019. — 262 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
30 cm. — „ISSN 2256-0513; e-ISSN 2501-0263”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
005.8(062)

06 Vispārīga rakstura organizācijas
Kopkataloga Id: 000933391
Kaljusaar, K. Ritarikuntien lyhyt historia : Tallinnan Ritarikuntamuseon kokoelmasta / K. Kaljusaar, C. Lapinsh ; suomennos: Timo Koski. — [Rīga] : Sava Grāmata, [2019]. — 73 lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 21 cm. — Teksts somu valodā,
tulkots no igauņu valodas. — ISBN 978-9934-552-83-0 (brošēts).
UDK
06.05(091)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000935578
Ērmane, Signe. Skaitām un krāsojam! / Signe Ērmane, ilustrācijas ; Ināra Šteinberga, dzejolis. — [Rīga] : Annele, [2019]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
26 cm. — ISBN 978-9934-559-20-4 (brošēts).
UDK

A n o t ā c i j a : Lasāmā un krāsojamā grāmata bērniem no 5 gadu vecuma.

087.5

Kopkataloga Id: 000933921
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2019].
Kucēni glābj zoslēnu. — 32 lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Puptacular Rescues!. — ISBN 978-9934-16-641-9 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000933909
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont
Publishing, [2019].
Dosimies ceļā! : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig
created by Neville Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — Teksts latviešu
valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. On the
Move!. — ISBN 978-9934-16-657-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kāpsim automašīnā! Pepa un Džordžs allaž kaut kur dodas kopā ar savu ģimeni un draugiem. Pievienojies jautrībai un izpildi uzdevumus šajā grāmatiņā, ņemot talkā košās
uzlīmes!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000933915
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont
Publishing, [2019].
Vasaras līksmība : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm. — 16 lpp., 2 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig.
Summer Fun!. — ISBN 978-9934-16-658-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pepai, Džordžam un viņu draugiem ļoti patīk vasara. Pievienojies jautrībai un
izpildi uzdevumus šajā grāmatiņā, ņemot talkā košās uzlīmes!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000934365
Sapņu tērpi princesēm / tulkojums un izdevums: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 24 lpp., 6 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 32 cm. — Bez
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Vestidos de novia bodas de princesas. — ISBN 978-9934-0-7759-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krāšņi ilustrēta grāmata, kuras lapās dzīvo daiļas princeses un arī stalti prinči. Grāmatu papildina mirdzošas uzlīmes, ar kurām var pārvērst princešu un prinču tērpus. Skaitļi riņķīšos pie uzlīmēm norāda, kurai lappusei uzlīmes paredzētas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000933903
Vienradži : krāsojamais albums. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 96 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN
978-9934-16-655-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pa šīs jaukās krāsojamās grāmatas lappusēm klejo daudz burvīgu vienradžu.
Ienāc šajā brīnumainajā pasaku valstībā un izdaiļo to visās varavīksnes krāsās!

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000933518
Plotkins, Bils. Dvēseles mākslas : dabas un cilvēka psihes noslēpumi / Bils Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; no angļu valodas atdzejojusi Lauma
Terēze Lapa ; no vācu un spāņu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; redaktores:
Ita Ankoriņa, Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 414 lpp. ;
24 cm. — Ziņas par autoru: [413.] lpp. — Grāmatā izmantoti arī Erika Ādamsona, Valda Bisenieka, Friča Dziesmas un Raiņa Remasa atdzejojumi (sk. Piezīmes 377.-386. lpp.). — Bibliogrāfija: 377.-[403.] lpp., alfabētiskais rādītājs: 409.[412.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Soulcraft. — ISBN 978-9934-0-8175-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dzīļu psihologs B. Plotkins jau gandrīz 40 gadus vada ceļojumus uz neskartām vietām dabā. Šīs vietas ir ne vien ārējas, bet arī iekšējas — ikviena cilvēka dvēseles pirmatnējie dziļumi. Nokāpšanu tajos viņš dēvē par „soulcraft” jeb dvēseles mākslām. Šī grāmata
ir mūsdienīga „nokāpšanas rokasgrāmata”. Teorētisku pārspriedumu vietā grāmata sniedz praktiskas norādes, kā apgūt mūs mainošus vingrinājumus un prakses. Autors ir viens no labākajiem
pavadoņiem biedējošajā un skaistajā cilvēktapšanas jeb iniciācijas ceļā.

UDK

159.92+159.9.016.1

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija
Kopkataloga Id: 000933711
Линдсей, Джефф. Этика для европейских психологов / Джефф Линдсей,
Каспер Куне, Халдор Эврэйде, Фрэди Ланг ; научный редактор и консультант русского издания Ирина Симоненкова ; перевела на русский язык
Светлана Королева. — Rīga : Simir, [2019]. — 295, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 271.-272. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā,
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Ethics for European Psychologists. — ISBN 978-9934-19-761-1 (iesiets).
UDK
174:159.9(4)

4

Latvijas jaunākās grāmatas

2

2019 Nr. 9, 1.–15. maijs

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000934718
Džons, Sirils. Aizlūgšanas spēks : aizlūgsim, paceļot svētas rokas / Sirils Džons ;
Mišelas Morānas priekšvārds ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas
tulkojusi Inese Gagaine ; vāka dizains: Anita Indāre. — Rīga : Dzīvības Straumes,
2019. — 119 lpp. ; 18 cm. — Tulkots no: Force de la prière d’intercession. — Oriģinālnosaukums: Pray lifting up holy hands the prayer of intercession. — ISBN
978-9984-874-56-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mūsdienās kristieši aizvien vairāk apzinās, cik neatliekama un nozīmīga ir
aizlūgšana. Sirils Džons apguvis plašu pieredzi, veicot šo kalpojumu savā dzimtajā zemē Indijā.
Grāmatā viņš to apraksta galvenajos vilcienos, skaidri un detalizēti izklāstot, kas ir aizlūgšana, —
katrā ziņā tā ir kaut kas vairāk nekā „lūgt par kādu”. Viņš mūs aicina pieaugt svētumā un mācīties
paļauties uz Dievu visās lietās. Ikviens lasītājs šeit atradīs ne tikai vienkārši rokasgrāmatu, jo S.
Džons piedāvā arī iespēju gremdēties padziļinātās garīgās pārdomās, pamudinot lasītāju apcerēt
Jēzus dzīvi — un Jēzus taču ir Aizlūdzējs ar lielo burtu. Tāpat autors mūs iedrošina arvien vairāk
atvērties Svētajam Garam, kurš, paliekot mūsos, mūs spēcina un dod visus aizlūgšanai nepieciešamos instrumentus.

UDK

27-534.3

Kopkataloga Id: 000934729
Emanuēla Maijāra, māsa. Rožukronis : ceļojums, kas pārvērš tavu dzīvi! / Māsa
Emanuēla Maijāra ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka dizains: Moda Varga. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2019. — 208,
[4] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Le Rosaire, un voyage qui te change la
vie. — ISBN 978-9984-874-57-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopotas māsas veidotās apceres par četru tradicionālo Rožukroņa daļu — priecīgās, gaismas, sāpīgās, augstās godības — noslēpumiem. Māsa Emanuēla
ir izveidojusi vēl divas šīs lūgšanas daļas — līdzcietības un žēlsirdības, kurās apcer vēl vairākus
notikumus no Jēzus dzīves, kā arī viņa piedāvātās līdzības. Grāmatas centrā ir Jēzus un Marijas
kontemplācija. Pielikumā ievietotas dažādu svēto pārdomas par Rožukroni, kā arī liecības par šīs
lūgšanas spēku.

UDK

27-534.35

Kopkataloga Id: 000934751
Jozefu, tēvs. Dzimtas dziedināšana : kā efektīvi lūgt par iesīkstējušām personiskām un ģimenes problēmām / Tēvs Jozefu — B. Ssemakula ; tulkojusi Inese Gagaine. — [Rīga] : [Dzīvības Straumes], [2018]. — 354, [1] lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. — Bibliogrāfija: [355.] lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Healing of Families. — ISBN 978-9984-874-53-1
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā darbā par dzimtas dziedināšanu — pastorālās teoloģijas jomu, kas šajos
nemierīgajos laikos ieguvusi plašu popularitāti, — tēvs Jozefs izpētījis garīgos risinājumus dzimtas dziedināšanā, kas izrādījušies visefektīvākie un reizēm pat brīnumaini. Aizšķirot šīs grāmatas
pēdējo lappusi, lasītājs noteikti izjutīs cerības pacēlumu un svētu optimismu, apzinādamies, ka
„Spēks aiz mums” darbojas un palīdz neiedomājamā mērā. Šo grāmatu iesaka tiem, kuri paguruši
no problēmām, — un tādi atrodami gandrīz ikvienā ģimenē, kas patlaban dzīvo uz šīs planētas.

UDK

272-45+27-43

Kopkataloga Id: 000934780
Komiskis, Endrjū. Kailā pakļaušanās : mājupceļš uz mūsu patieso seksualitāti /
Endrjū Komiskis ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka dizains: Anita Indāre. — [Rīga] : Dzīvības Straumes, [2018]. —
229 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 219.-229. lpp. — Oriģinālnosaukums:
Naked Surrender. — ISBN 978-9984-874-55-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Endrjū Komiskis izmanto savu pieredzi, vadot dziedināšanas kalpojumu Desert Stream Ministries, lai pastāstītu, ko ceļā uz seksuālu dziedināšanu piedzīvojuši seši cilvēki — viens laulāts pāris un četri neprecēti. Viņš pievēršas plašam reālu problēmu lokam, sākot ar
seksuālu atkarību un pornogrāfiju līdz dziedināšanai no seksuālas vardarbības un tieksmes pēc
sava dzimuma pārstāvjiem. Tāpat viņš savā darbā ietver bibliskus, teoloģiskus un psiholoģiskus
principus, lai ikkatrs ievainotais tiktu dziedināts.

UDK

27-447+27-45
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Kopkataloga Id: 000935115
Maurmane, Evita. 39 / Evita Maurmane ; redaktore Ilze Auniņa ; dizains: Kristīna Ašaka. — [Stende, Talsu novads] : [E’ VITA], 2019. — 67 lpp. : ilustrācija ;
22 cm. — ISBN 978-9934-19-802-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „39” ir Evitas Maurmanes ceturtā grāmata, kas atklāj autores dzīvesstāstu — pārdzīvoto, zaudējot savu bērniņu un izejot sāpju un izaugsmes ceļu līdz jaunai gaismai un
jauniem aicinājumiem savā dzīvē. Šī ir pirmā grāmata latviešu valodā, kurā tiek aprakstīta sērošanas pieredze, parādot visas sērošanas fāzes. Autore atklāj dziļi personīgu stāstu, ievadvārdos
norādot, ka grāmata veidota kā iedvesmas stāsts un pašpalīdzības līdzeklis cilvēkiem, kas dodas
cauri sēru ceļam, kā arī terapeitiem, kuri strādā ar cilvēkiem sērās. Izprotot ar sērošanu saistītās
izjūtas un emocijas, ir arī iespēja izprast savu tuvinieku sēras, lai varētu viņus atbalstīt.

UDK

27-186
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
323 Iekšlietas. Iekšpolitika
Kopkataloga Id: 000935486
Tibeta nekad nav bijusi Ķīnas sastāvdaļa, taču vidusceļa pieeja garantē dzīvotspējīgu risinājumu / no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; vāks: Irina
Smirnova. — Rīga : [Margarita Putniņa], 2019. — 215 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Tibet was never a part of China but
the middle way approach remains a viable solution. — ISBN 978-9934-19-809-0
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Tibetiešiem informācija ir vērtīgs ieguvums. Vārda brīvības bargie ierobežojumi, kurus pavada neatslābstošas dezinformācijas kampaņas, padara patiesību, zināšanas un
faktus bezvērtīgus. Tieši tā jau krietni sen notiek Tibetā. Neskatoties uz to, cik lielā mērā Ķīnas
Tautas Republika centīsies sagrozīt pasaules uzskatus par Tibetu, kamēr vien tibetieši un viņu atbalstītāji turpinās publicēt un izplatīt informāciju, kas atklāj reģionā notiekošā patiesību, atbalsts
tibetiešu tiesībām turpināsies, un lai šis ziņojums top par Tibetas Centrālās Administrācijas kārtējo pienesumu šajā jomā.

UDK

323.2(515)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 000935148
Jurušs, Māris. Nodokļi : mācību grāmata / Māris Jurušs ; recenzenti: Dr.oec.
Artūrs Kodoliņš, Dr.oec. Alberts Zvejnieks, Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis, Dr.sc.ing.
Vaira Gromule ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas
Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 172 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221972 (pdf). — Bibliogrāfija: 168.-172. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-196-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Nodokļi” sniedz ieskatu nodokļu būtībā un nodokļu piemērošanas
pamatprincipos, ietverot gan nodokļu teoriju, gan praktiskos jautājumus. Tajā tiek apskatīta arī
Latvijas nodokļu sistēma. Tā kā normatīvo aktu regulējums mainās bieži, grāmatā izpratnes vajadzībām doti vispārīgi piemēri, kas palīdz pēc būtības saprast, kā tiek rēķināti nodokļi. Grāmata
paredzēta gan RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru
un muitas institūta studentiem, apgūstot studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana”, gan citiem Latvijas studentiem un interesentiem par nodokļu jautājumiem.

UDK

336.22(075.8)+336.22(474.3)(075.8)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000934596
Darba likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.03.2019. — Rīga : Latvijas
Vēstnesis, 2019. — 96 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-840-58-1 (brošēts).
UDK
349.2(474.3)(094)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 000933515
Open Fields (3 : 2018 : Rīga, Latvija). Open Fields / RIXC in collaboration with
Liepaja University’s Lab and Renewable Futures Network. — Riga : [Rixc Center
for New Media Culture], [2018].
2018, Global Control : the 3rd International Conference on Art, Science, Technologies and Humanities, September 13 — 15, 2018, Riga, National Library of
Latvia. — 41, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
UDK
355.01:004(062)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
53 Fizika
Kopkataloga Id: 000935159
Veckalns, Viesturs. Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV
at the CMS Experiment of the CERN LHC : doctoral thesis / Viesturs Veckalns ;
scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Industrial Electronics
and Electrical Engineering. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 144 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 136.-144. lpp. — Teksts
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
539.129.2(043)
Kopkataloga Id: 000935155
Veckalns, Viesturs. Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV at
the CMS Experiment of the CERN LHC : summary of doctoral thesis / Viesturs Veckalns ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis ; official reviewers:
Dr.habil.sc.phys. Mārcis Auziņš, Dr. Mikko Voutilainen, Dr. Roberto Tenchini, Dr.
Oskars Krievs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2019. — 73 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. —
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222719 (pdf). — Bibliogrāfija: 70.-73. lpp. — ISBN 978-9934-22-270-2 (brošēts).
UDK
539.129.2(043)
Kopkataloga Id: 000935157
Veckalns, Viesturs. Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TeV CERN LHP KMS eksperimentā : promocijas darba kopsavilkums / Viesturs Veckalns ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis ;
oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.phys. Mārcis Auziņš, Dr. Mikko Voutilainen, Dr.
Roberto Tenchini, Dr. Oskars Krievs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas
un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 72 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222696
(pdf). — Bibliogrāfija: 69.-72. lpp. — ISBN 978-9934-22-268-9 (brošēts).
UDK
539.129.2(043)

59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 000934353
Tenbergs, Gints. Kas dzīvo mežā? : iepazīsti Latvijas dabu! : lielisks mācību līdzeklis dabaszinībās / Ginta Tenberga teksts ; vāka un grāmatas dizaina autore
Māra Alševska ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-7613-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata bērniem saistošā un populārā veidā palīdzēs iepazīt Latvijas mežu
iemītniekus. Tajā atradīsiet dzīvnieku īsu raksturojumu, aizraujošus faktus par viņu dzīvi dažādos gadalaikos un dzīvnieku un viņu mazuļu attēlus. Mazie lasītāji uzzinās arī, kāpēc zaķis pirms
gulētiešanas met cilpas, kas garšo vislielākajam Latvijas plēsīgajam zvēram, cik adatu ir ezim un
citus interesantus faktus.

UDK
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Kopkataloga Id: 000934358
Tenbergs, Gints. Kas te dzīvo? : iepazīsti Latvijas dabu! : lielisks mācību līdzeklis
dabaszinībās / Ginta Tenberga teksts ; sastādījums, grāmatas un vāka dizaina autore Māra Alševska ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. —
10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-7771-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata bērniem saistošā un populārā veidā palīdzēs iepazīt un iemīlēt Latvijas dabu. Tajā aprakstīti raksturīgākie sauszemes un ūdens iemītnieki un augi, kā arī ievietoti
interesanti fakti. Bērni uzzinās, kā sauc visus pļavas augus kopā, kādi dzīvnieki rosās ūdeņu tuvumā, iepazīs lūgtus un nelūgtus dārzu un parku iemītniekus un uzzinās vēl daudz ko interesantu.

UDK
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000933331
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). Sekcija „Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”. Latvijas Universitātes
77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija „Starpdisciplinārie pētījumi
medicīnas koledžās” : tēžu krājums : 2019. gada 14. februārī / atbildīgais redaktors un priekšvārda autors Valdis Segliņš ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, [2019]. — 68 lpp. : diagramma, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija
tēžu beigās. — ISBN 978-9934-18-402-4 (brošēts).
UDK
61(062)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 000933344
Zelča, Zane. Hemp Base Composite Sortiment Extension and Technology Optimisation : summary of the doctoral thesis / Zane Zelča ; scientific supervisors:
Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Dr.sc.ing. Janis Kajaks ; official reviewers: Dr.sc.ing.
Uldis Spulle, Dr.sc.ing. Rimvydas Milasius, Dr.sc.ing. Remo Merijs Meri ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute
of Design Technologies. — Riga : RTU Press, 2019. — 32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222757 (pdf). — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp. —
ISBN 978-9934-22-274-0 (brošēts).
UDK
620.2-419.8-037.1(043)+678.5.067-419.8(043)
Kopkataloga Id: 000933340
Zelča, Zane. Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju
optimizācija : promocijas darba kopsavilkums / Zane Zelča ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Dr.sc.ing. Jānis Kajaks ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.
ing. Uldis Spulle, Dr.sc.ing. Rimvydas Milasius, Dr.sc.ing. Remo Merijs Meri ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina
tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 32 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222733 (pdf). — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp. —
ISBN 978-9934-22-272-6 (brošēts).
UDK
620.2-419.8-037.1(043)+678.5.067-419.8(043)
Kopkataloga Id: 000933335
Zelča, Zane. Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju
optimizācija : promocijas darbs / Zane Zelča ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing.
Silvija Kukle, Dr.sc.ing. Jānis Kajaks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 163 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas
par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 151.-163. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
620.2-419.8-037.1(043)+678.5.067-419.8(043)
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621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000933353
Moshkin, Igor. Solving Power Facility Development Tasks in Market-Economy
and Uncertainty Conditions : summary of the doctoral thesis / Igor Moshkin ;
scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Ļubova
Petričenko ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs,
Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Riga Technical University. Faculty of Power
and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press,
2019. — 34 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 24 cm. — Īsas ziņas par autoru:
uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222672
(pdf). — Bibliogrāfija: 31.-34. lpp. — ISBN 978-9934-22-266-5 (brošēts).
UDK
621.311:658.5(043)
Kopkataloga Id: 000933360
Moškins, Igors. Energoobjektu attīstības uzdevumu atrisināšana tirgus ekonomikas un nenoteiktības apstākļos : promocijas darba kopsavilkums / Igors Moškins ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs
Ļvovs, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 33 lpp. : diagrammas, shēmas, tabula ; 24 cm. — Īsas ziņas par autoru:
uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222658
(pdf). — Bibliogrāfija: 30.-33. lpp. — ISBN 978-9934-22-264-1 (brošēts).
UDK
621.311:658.5(043)
Kopkataloga Id: 000933349
Moškins, Igors. Solving Power Facility Development Tasks in Market-Economy
and Uncertainty Conditions : doctoral thesis / Igors Moškins ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko ; Riga
Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of
Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 126 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 114.-126. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācijas arī latviešu un krievu
valodā.
UDK
621.311:658.5(043)

632 Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, augiem
kaitīgie organismi. Augu aizsardzība
Kopkataloga Id: 000935998
Biešu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra
Bērziņa, Inga Bēme, Inese Liepiņa, Anita Maija Plukse, Vija Graube, Daiga Ozoliņa, Kristīne Pāruma, Evelīna Freimane, Valda Meijere, Linda Būcēna ; fotoattēli:
Mārīte Gailīte ; vāka dizains: Eiro Print. — Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. — 26 lpp. : ilustrācijas ; 21×11 cm. — (Integrētā augu aizsardzība). —
Bibliogrāfija: 26. lpp.
A n o t ā c i j a : Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Lai
palīdzētu lauksaimniekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests sagatavojis šo bukletu, apkopojot attēlus un informāciju par biešu slimībām un kaitēkļiem. Buklets
izmantojams kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka monitoringu un pieņemot lēmumus par
augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

UDK
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Kopkataloga Id: 000935983
Ogulāju slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra
Bērziņa, Inga Bēme, Līvija Šostaka, Inese Liepiņa, Anita Maija Plukse, Vija Graube, Daiga Ozoliņa, Evelīna Freimane, Kristīne Pāruma, Linda Būcēna ; fotoattēli:
Laura Ozoliņa-Pole, Baiba Ralle ; vāka dizains: Eiro Print. — Rīga : Valsts augu
aizsardzības dienests, 2019. — 44 lpp. ; ilustrācijas ; 21×11 cm. — (Integrētā augu
aizsardzība). — Bibliogrāfija: 44. lpp.
A n o t ā c i j a : Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Lai
palīdzētu lauksaimniekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests sagatavojis šo bukletu, apkopojot attēlus un informāciju par ogulāju slimībām un kaitēkļiem. Buklets
izmantojams kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka monitoringu un pieņemot lēmumus par
augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

UDK

634.7:632.2/.8

Kopkataloga Id: 000935992
Sīpolaugu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande,
Māra Bērziņa, Inga Bēme, Valda Meijere, Inese Liepiņa, Anita Maija Plukse, Vija
Graube, Daiga Ozoliņa, Kristīne Pāruma, Evelīna Freimane ; vāka dizains: Eiro
Print. — Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. — 30 lpp. : ilustrācijas ;
21×11 cm. — (Integrētā augu aizsardzība). — Bibliogrāfija: 30. lpp.
A n o t ā c i j a : Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Lai
palīdzētu lauksaimniekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests sagatavojis šo bukletu, apkopojot attēlus un informāciju par sīpolaugu slimībām un kaitēkļiem. Buklets izmantojams kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka monitoringu un pieņemot lēmumus
par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

UDK

635.25/.26:632.2/.8

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 000933934
LMA modes skate / Latvijas Mākslas akadēmija. — [Rīga] : [Latvijas Mākslas akadēmija], [2018].
2018. — 21 nenumurēta lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Teksts latviešu
un angļu valodā.
UDK
687.01(474.3)(083.824)+7.05:687(474.3)(083.824)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000933858
Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā = Ten Episodes in Art
of the Second Half of the 20th Century in Latvia : rakstu krājums / sastādītāja
un ievada autore Elita Ansone ; redaktore Arta Vārpa ; tulkotāja Terēze Svilāne ; dizains: Irēna Ansava ; foto: Normunds Brasliņš, Renārs Derrings, Imants
Eglītis, Didzis Grodzs, J. Ikoņņikovs, Jānis Indāns, Kārlis Kalsers, Māris Kundziņš,
Valters Lācis, Jānis Pipars, Mārtiņš Straupenieks, Andrejs Strokins, Indriķis Stūrmanis. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2019. — 383 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-538-27-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Rakstu krājums pievēršas Latvijas mākslai pēc Otrā pasaules kara un parāda
tās stilistisko daudzveidību. Krājuma tapšanas gaitā veiktie pētījumi apliecina, ka, neraugoties
uz padomju režīma diktētajiem ierobežojumiem, Latvijā radītie mākslas darbi nav tapuši tikai
kā hermētiski, no pasaules tendencēm nošķirti Austrumu bloka ideoloģijas produkti. Mākslas
zinātnieki grāmatā iezīmē estētiskās koordinātes sociālistiskajam reālismam, skarbajam stilam,
abstraktajai mākslai, figuratīvajam ekspresionismam, hiperreālismam, sirreālismam, kinētiskajai mākslai, neoekspresionismam, fotogrāfijai, kā arī pirmajām mākslinieciskajām sociālā aktīvisma izpausmēm Mākslas dienās. Rakstu autori pievēršas laikmetam un tā kontekstā radītajiem
mākslas darbiem.

UDK

7.036/.037(082)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 000934798
Brancis, Māris. Rasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi = Rasa Kalniņa-Grīnberga. Her Life and Work / Māris Brancis, Rasa Kalniņa-Grīnberga ; dizains: Māris
Grīnbergs ; teksta latviešu valodā redaktore Astra Feldmane ; tulkojums angļu
valodā: Kārlis Streips ; foto: Māris Grīnbergs, Filips Izraelsons. — Rīga : Mansards, [2019]. — 102, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-585-01-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Par vienu no talantīgākajām latviešu profesionālajām tēlniecēm Rasu Kalniņu-Grīnbergu (1936) grāmatā „Rasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi” raksta mākslas zinātnieks Māris Brancis, bet par savu dzīvi stāsta pati māksliniece. Viens no grāmatas stūrakmeņiem — tēlnieces stāstītāja talants, kas šajā albumā atklāj mākslinieces dzīves gājumu, savijušos
ar latviešu tautas likteni 20. gadsimta otrajā pusē. Grāmatas otrajā daļā tēlnieces daiļrade atklājas darbu reprodukcijās un to rašanās vēsturē.

UDK

73.071.1(474.3)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 000934430
Starptautiskais tekstila un šķiedru mākslas simpozijs (5 : 2018 : Daugavpils, Latvija). V starptautiskais tekstila un šķiedru mākslas simpozijs : simpozija katalogs = 5th International Textile and Fiber Art Symposium : symposium
catalogue / kuratore, foto: Baiba Priedīte ; redaktore Zane Melāne ; teksts: Māris
Čačka ; dizains: Pāvels Terentjevs ; tulkojums: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2019. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — Starptautiskais tekstila un šķiedru mākslas simpozijs Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2018. gada 16. novembra līdz 2019. gada 13. janvārim. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, uz vāka nosaukums tikai latviešu
valodā, bet titullapā — tikai angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-82-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Simpozijs Rotko centrā norisinās jau piekto reizi, pulcinot tekstila un šķiedru
mākslā praktizējošos māksliniekus un aktualizējot laikmetīgo tekstilmākslu reģionā, kurā dominē tradicionālās tekstila formas, tostarp pateicoties tekstila izglītības programmām Daugavpilī
un valstī kopumā. Šoreiz simpozijs pulcēja desmit māksliniekus no Japānas, Taivānas, Islandes,
Indijas, Polijas, Itālijas, Meksikas, Dienvidkorejas, Francijas un Latvijas.

UDK

745.52(083.824)

13

Latvijas jaunākās grāmatas

2019 Nr. 9, 1.–15. maijs

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 000934422
Eiresa, Džiliana. Es redzu dabu kā krāsu: Džilianas Eiresas glezniecība, 1972.1983. g. : izstādes katalogs = I See Nature Like Paint: Gillian Ayres paintings 197283 : exhibition catalogue = Я вижу природу как цвет. Живопись Джиллиан
Эйрс 1972-83 гг. : каталог выставки / redaktore, tulkojums krievu valodā: Farida Zaletilo ; teksts: Philipp Dodd ; tulkojums latviešu valodā: Inga Gedžūne ; dizains: Pāvels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,
2019. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2019. gada 12. aprīļa līdz 29. septembrim. —
Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no angļu valodas. — ISBN
978-9934-535-83-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Viena no Lielbritānijas nozīmīgākajām māksliniecēm abstrakcionistēm,
pazīstama ar saviem spilgtajiem lielformāta audekliem, kuras krāsu dažādība eksplodē. Iedvesmojusies no amerikāņu abstraktā ekspresionisma tradīcijām, Eiresa gleznoja liriskā, žestuālā
manierē, kas kontrastēja ar viņas laikabiedru radītajām asmalu formām kompozīcijās. Viņas
daiļrade nav pamācoša, tā rāda mākslinieku, kurš nemitīgi eksperimentē ar krāsas sniegtajām
iespējām. „Manas gleznas ir par pašu glezniecību, formu un krāsu, tās nestāsta stāstus,” ir teikusi
Eiresa. Viņas darbi ir radīti, klājot krāsas pigmentu biezos slāņos, tie satur norādes uz dažādiem
stiliem un virzieniem mākslas vēsturē.

UDK

75.071.1(410.1)(083.824)

Kopkataloga Id: 000933632
Iekļauties kustībā (2018 : Rīga, Latvija). Iekļauties kustībā : izstādes katalogs =
Entrée dans le mouvement : catalogue d’exposition / tekstu autori: Silvère Jarrosson, Uldis Pētersons, Kristaps Zariņš, Gilles Bonnevialle, Mathieu François du
Bertrand ; tekstu tulkošana latviešu valodā: Dita Podskočija, Zane Bedrīte ; fotogrāfi: Didzis Grodzs, Jānis Noviks, Brigitte Lazaroo ; kataloga dizains: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs. — [Rīga] : Francijas institūts Latvijā : Latvijas Mākslas
akadēmija, [2018]. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Izstāde Latvijas Mākslas
akadēmijā 2018. gada oktobrī. — Mākslinieki: Silvère Jarrosson, Reinis Bērziņš,
Jānis Noviks, Ansis Rozentāls. — Ietver ziņas par māksliniekiem. — Teksts paralēli latviešu un franču valodā, tulkots no franču valodas.
A n o t ā c i j a : Latvijas Mākslas akadēmija un Francijas institūts Latvijā piedāvā izstādi „Iekļauties kustībā” — dialogu starp jauno un talantīgo franču mākslinieku Silvēru Žarosonu un
trīs latviešu māksliniekiem Reini Bērziņu, Ansi Rozentālu un Jāni Noviku. Izstāde, kas apvieno
šo četru mākslinieku daiļradi ar vienojošo pamata tēmu — kustība, tiek rīkota, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi. Mākslinieki ir radījuši instalācijas, kas aicinās skatītājus saplūst ar mākslas
darbiem. Silvērs Žarosons Francijā ir uzgleznojis 16 lielformāta audeklus, kuri izstādīti organiskā
apļa kompozīcijā, tie būs kā atbilde uz Anša Rozentāla metafiziskajām pārdomām par ūdens un
gaisa tēmu, Jāņa Novika koka instalācijām vai Reiņa Bērziņa tēlniecības objektiem.

UDK

75.071.1(44)(083.824)+7.071.1(474.3)(083.824)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 000934361
Kamēr (koris). Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr… / redaktore Lauma Malnace ;
mākslas zinātniece Luīze Lismane ; tulkotāji, atdzejotāji: Māra Volša-Sinka, Ieva
Kolmane, Brigita Stroda ; foto: brālis Y, Mārcis Baltskars. — [Ķekavas novads] :
Biedrība Kamēr mūzika ; [Rīga] : ADD projekts, [2019]. — 40 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 20 cm + 1 CD. — Grāmatas noformējumā pārsvarā izmantoti
Ilmāra Blumberga darbi. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, daļa teksta
paralēli latviešu, latīņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-791-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis ir jauniešu kora „Kamēr…” piecpadsmitais solo albums „Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr…”, kas veltīts izcilā latviešu mākslinieka Ilmāra Blumberga darba un dzīves gājumam. Iedvesmojoties no spilgtās I. Blumberga personības un mākslas nospiedumiem Latvijas
kultūrtelpā, savus skaņdarbus programmai veltījuši latviešu kormūzikas dižgari Pēteris Vasks,
Ēriks Ešenvalds, Juris Karlsons, bulgāru komponiste Dobrinka Tabakova, britu komponists Gabriels Džeksons, kā arī lietuviešu skaņradis Vītauts Miškinis.

UDK
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Kopkataloga Id: 000934804
Mūzikas akadēmijas raksti / sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Baiba
Jaunslaviete ; konsultants Jānis Torgāns ; angļu valodas tekstu tulkotājs un redaktors Egils Kaljo ; dizains: Dita Pence ; redakcijas kolēģija: Boriss Avramecs, Valdis
Bernhofs, Anda Beitāne [un vēl 17 redaktori]. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2018.
XV [15]. — 204 lpp. : ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ; 24 cm. — „ISSN 22435719”—Iespiedziņās. — Ziņas par autoriem: 202.-204. lpp. — Redakcijas kolēģija arī: Tamāra Bogdanova, Mārtiņš Boiko, Ēvalds Daugulis, Lolita Fūrmane,
Ingrīda Gutberga, Baiba Jaunslaviete, Arnolds Klotiņš, Jānis Kudiņš, Jeļena
Ļebedeva, Georgs Pelēcis, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Jānis Torgāns u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi
angļu valodā.
UDK
78(082)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000935716
Olympic Encyclopedia / researcher and editor Genadijs Maricevs ; art director
Rauls Liepins ; design: Al secco ; layout: Kaspars Podskocijs ; foreword: Aldons
Vrublevskis, Genadijs Maricevs. — Riga : Latvian Olympic Committee : Izdevniecības nams „Medols”, 2019.
Volume VII [7], The Olympic Games 1998-2008. — 671 lpp. : ilustrācijas, portreti ; ietvere (30×22×5 cm). — ISBN 978-9934-8616-6-6 (iesiets).
UDK
796.032.2(03)
Kopkataloga Id: 000934510
Urbāne, Diāna. Tauriņu stāsti / Diāna Urbāne ; literārā redaktore Rita Cimdiņa ;
dizains: Vladislava Krupmane. — [Rīga] : [Diāna Urbāne], [2019]. — 96 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-19-812-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā Diāna Urbāne stāsta par savu bērnību, skolas, studiju gaitām, treneres un pedagoģes darba pieredzi ar šī laika izjūtām par notikumiem no autores skatu pakalna,
kas ir gan medussaldais, reizē arī rūgtais pieneņu lauks maija mēnesī; madaru, margrietiņu un
rudzupuķu pļavas pirms Jāņu dienas; arī rudzu, miežu un kviešu lauks vasaras pilnbriedā.

UDK
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000933975
Language for International Communication (4 : 2019 : Rīga, Latvija). Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives
on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building : 4th International
Symposium, April 11-12, 2019 : book of abstracts / editor-in-chief Dr.philol. Indra
Karapetjana ; managing editors: Dr.paed. Monta Farneste, Dr.philol. Laura Karpinska ; University of Latvia. Faculty of Humanities. Department of English Studies. Centre for Applied Linguistics. Department of Romance Studies. — [Rīga] :
University of Latvia, [2019]. — 71 lpp. ; 21 cm. — Teksts angļu, franču un spāņu
valodā. — ISBN 978-9934-18-419-2 (brošēts).
UDK
81’1(062)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000933314
Golubova, Vita. Latviešu valodas burtnīca : 3. klase / Vita Golubova, Iveta Ikale,
Anita Lanka ; vāka noformējumam izmantoti Alises Landsbergas zīmējumi ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka dizains ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019].
2. — 48 lpp. ; 24 cm. — (Raibā pasaule ; 3. klase). — ISBN 978-9934-0-8165-1
(brošēts).
UDK
811.174(076)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000934909
Džeferisa, Dina. Safīra atraitne : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas
tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 413, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Sapphire Widow. —
ISBN 978-9934-0-8144-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ceilona, 1935. gads. Veiksmīga dārgakmeņu tirgotāja meitas Luīzas Rīvas un
viņas vīra Eliota, šarmanta biznesmeņa, laulība šķiet nevainojama. Viņiem ir viss, taču nav bērna,
pēc kura abi ļoti ilgojas. Kamēr Luīza cenšas pārvarēt zaudējuma sāpes pēc vairākām neveiksmīgām grūtniecībām, Eliots arvien biežāk laiku pavada netālajā kanēļa plantācijā. Kad viņš negaidīti aiziet bojā, Luīzai vienai nākas šķetināt vīra noslēpumu. Vairākkārt apmeklējot plantāciju,
Luīza ieskatās tās īpašniekā Leo, skarbā, bet labestīgā vīrietī. Kad atklājas Eliota rīcības patiesie
iemesli, Luīzai ir tikai viens cilvēks, pie kura vērsties, — Leo. Vai pēc laulības, kas balstījusies uz
meliem, var iemācīties mīlēt no jauna?

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 000934288
Moja, Džodžo. Pirms atkal tiksimies : romāns / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vanaga. — 3. izdevums. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. — 388, [2] lpp. ; 22 cm. — „Pēc romāna motīviem uzņemta
arī filma ar Emīliju Klārku un Semu Klaflinu galvenajās lomās”—Uz 4. vāka. —
Oriģinālnosaukums: Me Before You. — ISBN 978-9934-0-8242-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Lū Klārka ir līksma, jautra un koši ģērbta mazpilsētas meitene. Viņa neilgojas
pēc lielām pilsētām un izaicinājumiem, Lū drīzāk gribētu visu dzīvi pavadīt vecāku paspārnē.
Neviens netop gudrs, kāpēc tik talantīga meitene vēlas dzīvi aizvadīt klusumā un mierā, bet Lū ir
savi iemesli… Investīciju ģēnijs Vils Treinors pēc satiksmes negadījuma ir zaudējis gandrīz visu,
pat veselību. Tagadne viņam riebjas, bet nākotni Vils nemaz nevēlas. Un tad Vila dzīvē kā krāsains
tornado ievirpuļo Lū, kura apņēmusies paveikt neiespējamo — atgriezt Vila dzīvesprieku…

UDK
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821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000935285
Fainders, Džozefs. Tiesnese : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. —
Rīga : Kontinents, [2019]. — 460 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Judgment. —
ISBN 978-9984-35-943-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Džuliana Broudija, Masačūsetsas Augstākās tiesas tiesnese, vienmēr ir klausījusi likumiem. Viņa nekad nepārsniedz braukšanas ātrumu, nekad nezaudē savaldīšanos un
vienmēr spriež taisnīgu tiesu. Džuliana zina, ka pat vismazākais solis sāņus var izjaukt viņas ambiciozos karjeras plānus. Viņa ir ļāvusies kārdinājumam tikai vienu reizi, pēc konferences citā
pilsētā pavadot nakti ar pievilcīgu svešinieku. Tam bija jābūt nenozīmīgam sakaram, kas nekad
vairs neatkārtosies… Tomēr, kad šis svešais vīrietis piepeši parādās Džulianas vadītajā tiesas prāvā, viņa saprot, ka ir iegāzta. Pirmo reizi mūžā viņa atrodas dilemmas priekšā — pieņemt taisnīgu
lēmumu vai arī visu atlikušo mūžu sadzīvot ar netīru sirdsapziņu?

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000933846
Hūvere, Kolīna. Veritija : romāns / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi
Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga :
Kontinents, [2019]. — 365 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Verity. — ISBN 9789984-35-942-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : K. Hūveres grāmata liek uzdot neskaitāmus jautājumus līdz pat pārsteidzošajām beigām. Louena Ešlija atrodas uz finansiālā sabrukuma robežas, kad viņai tiek izteikts ļoti
vilinošs darba piedāvājums. Slavenās rakstnieces Veritijas Krofordas vīrs Džeremijs nolīgst Ešliju, lai pabeigtu ļoti veiksmīgo romānu sēriju, ko pati autore nav varējusi izdarīt, jo pēc autokatastrofas vairs nespēj kustēties un runāt. Meklējot materiālus romānam, Ešlija ierodas greznajā
Krofordu lauku mājā. Tur viņa atrod nepabeigto Veritijas autobiogrāfiju, kurā atklāti satriecoši
noslēpumi.

UDK

821.111(73)-31

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000934913
Lindgrēne, Astrida. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lido atkal / Astrida Lindgrēne ; Anatolija Savčenko ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ;
redaktore Marika Taube ; grāmatas un vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 110, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Karlsson på taket flyger igen. — ISBN 978-9934-0-8134-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pēc vasaras brīvlaika atgriezies no vecmāmiņas, Brālītis nespēj vien sagaidīt
savu neparasto rotaļu biedru Karlsonu, kas dzīvo uz jumta un ir pats labākais itin visās jomās. Ar
Karlsonu nekad nav garlaicīgi, turklāt tagad, kad visiem pārējiem ģimenes locekļiem nākas doties
prom, īsts draugs Brālītim ir īpaši vajadzīgs. Kā citādi lai pacieš īgno, bargo Bokas jaunkundzi,
kas ieradusies Brālīti pieskatīt vecāku prombūtnes laikā? Tad Karlsons ķeras pie „iranizēšanas”
un mājās valda īsta jautrība! Šī ir otrā grāmata par Brālīti un Karlsonu, kurā labi zināmais, asprātīgais Astridas Lindgrēnes teksts ir papildināts ar nu jau vairāku paaudžu iemīļotām populārā
krievu mākslinieka un multiplikatora Anatolija Savčenko ilustrācijām.

UDK

821.113.6-93-32

17

Latvijas jaunākās grāmatas

2019 Nr. 9, 1.–15. maijs

Kopkataloga Id: 000935847
Lindgrēne, Astrida. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lodā atkal / Astrida Lindgrēne ; māksliniece Ilona Vīklande ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ; redaktore Lolija Soma. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģinālnosaukums: Karlsson på taket smyger igen. — ISBN 978-9934-0-8255-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kādu dienu Brālītis izlasa avīzē šausmīgu virsrakstu: „Lidojoša muca vai kas
cits?” Viņš nobīstas, jo avīzē solīta atlīdzība — desmittūkstoš kronu tam, kurš spētu notvert mistisko bumbveida priekšmetu, kas lido apkārt virs māju jumtiem Vasas pilsētā. Un šis mistiskais
bumbveida priekšmets izrādās nekas cits kā Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Karlsons vispirms gauži saniknojas, jo nosaukts par lidojošu mucu, bet pēc tam kļūst lepns kā gailis, jo novērtēts par
desmittūkstoš kronām. Brālītim, kuram Karlsons jāuzrauga, nākas krietni papūlēties. Mežonīgajā
karuselī iejaucas Mājāzis un tēvocis Jūlijs. Par spīti visam, Brālītim tomēr klājas diezgan jautri.

UDK

821.113.6-93-32

Kopkataloga Id: 000934911
Olsone, Kristīna. Mūmijas mīkla / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi
Inga Grezmane ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 221, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Mumiens gåta. — ISBN 978-9934-0-7972-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kādā lietainā naktī Eldsālas pļavā pie senajām vējdzirnavām zemē izveidojusies milzīga bedre. Tajā skatienam atklājušies seni mūri, bet Herberts nespēj atcerēties, ka šajā
vietā būtu atradusies kāda ēka. Turklāt pilsētā izplatās ļoti nepatīkama smaka un kapsētā tiek
atrasti divi atvērti, tukši zārki. Kur gan palikuši mirušie? Un kas varētu būt noticis senajā pagrabā? Herberts un viņa draudzene Sallija aptver, ka viņiem jau atkal draud lielas briesmas. Vai viņi
spēs izglābt Eldsālu vēlvienreiz? „Mūmijas mīkla” ir trešā grāmata par Herbertu un Salliju. Viņu
piedzīvojumi briesmoņu apsēstajā Eldsālā aprakstīti arī grāmatās „Zombiju drudzis” un „Vilkaču
noslēpums”.

UDK

821.113.6-93-32

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 000934298
Sent-Ekziperī, Antuāns de. Mazais princis / Antuāns de Sent-Ekziperī ; autora
ilustrācijas ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; Eduarda Groševa vāka
dizains ; redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 89, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģinālnosaukums: Le
Petit prince. — ISBN 978-9934-0-8207-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pasaulslavenā franču rakstnieka filozofiskā pasaka ir tēlaina līdzība par dzīves ceļu, par draudzību, mīlestību un atbildību, par savstarpējo attiecību daudzveidību un sarežģītību.

UDK
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821.134.2 Spāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000935318
Dziesma par manu Sidu / no spāņu (senkastīliešu) valodas atdzejojis Uldis Bērziņš ; zinātniskais redaktors, glosārijs: Dens Dimiņš ; literārā redaktore Ingmāra
Balode ; dizains: Armands Zelčs ; piezīmes, ievads: Uldis Bērziņš, Dens Dimiņš. —
Rīga : Neputns, [2019]. — 198 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 198. lpp.
un spāņu-latviešu personvārdu un vietvārdu rādītājs: 189.-194. lpp. — Oriģinālnosaukums: Cantar de Mio Cid. — ISBN 978-9934-565-67-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Senspāņu varoņepus „Dziesma par manu Sidu” („Cantar de Mio Cid”) ir senākais spāņu literatūras piemineklis, kas saglabājies līdz mūsdienām. Pasaules literatūrā tas ieņem tikpat nozīmīgu vietu kā angļu „Bišuvilks” (Beovulfs), franču „Rolanda dziesma” vai vācu
„Nībelungu dziesma”. Tas vēsta par 11. gadsimtā dzīvojuša kastīliešu bruņinieka, saukta Sida (El
Cid arābu valodā — „mans kungs”), dzīvi un varoņdarbiem. Sids Kampeadors (epus atdzejotājs
Uldis Bērziņš Sida pavārdu tulko kā „Kaujvedis”) ir vēsturiska persona, tautas mīlēts un godāts
nacionālais varonis Rodrigo Diazs no Vivaras. Latviešu tulkojums veidots pēc Ramona Menendesa-Pidala veidotā vēsturiskā izdevuma (1908). Teksts salīdzināts ar mūsdienu sidologa Alberto
Montanera izsmeļošo filoloģisko izdevumu (2007; papildinātais izdevums 2018).

UDK

821.134.2-13

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000934634
Ковалёв, Николай. Моя Латгалия : стихотворное посвящение Латгалии /
Николай Ковалёв ; Игорь Плич (фотографии) ; редактор Ирина Страздоника-Плячко ; обложка: Николай Ковалёв, Игорь Плич. — Прейли : [Sergejs Kuzņecovs], 2019. — 87 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4.
vāka. — ISBN 978-9934-19-750-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Автор предлагаемого читателю сборника ― художник из Санкт-Петербурга Николай Ковалёв. Много лет он проводит летний отдых на территории Латвии, в
одном из малонаселённых районов Латгалии. Стихотворения, посвящённые природе
латгальского края, его жителям и истории, открывают любителям поэзии яркий образный мир российского автора, написаны с любовью и признательностью гостеприимному
уголку латвийской земли.

UDK

821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000934431
Маркарян, Карен. Дивные зверики : сборник стихотворений для детей, их
родителей, бабушек-дедушек и всех-всех-всех / Карен Маркарян ; обложка
и иллюстрации: Вадим Солнцев. — Рига : [Карен Маркарян], 2019. — 64 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8269-2-4 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-1(474.3)
Kopkataloga Id: 000933292
Плотниеце, Лариса. Золотоволосая Ангелина : фантазийные рассказы для
детей дошкольного и младшего школьного возраста / Лариса Плотниеце ;
художник Оксана Басараба : редактор Людмила Миежиньш. — Рига : ad libitum, 2019. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-801-4 (brošēts).
UDK
821.161.1-93-32(474.3)
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Kopkataloga Id: 000933184
Семёнова, Светлана. Фея Фиалкового леса : сказки для детей младшего и
среднего школьного возраста / Светлана Семёнова ; рисунки: Юлия Арешева ; редактор Ю.А. Логинова ; предисловие: Георгий Корольков. — Рига :
[Svetlana Semjonova], 2019. — 143 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par
autori un mākslinieci: 141.-[142.] lpp. — ISBN 978-9934-19-797-0 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-343(474.3)

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000935072
Akmentiņa, Daiga. Tikai Tev! / Daiga Akmentiņa. — [Varakļāni] : Domu Pērles,
[2019]. — 35 lpp. : portrets ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-54-7 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000934818
Atpile-Jugane, Ineta. Lobuo i nalobuo : dzeja bārnim / Ineta Atpile-Jugane ; ilustracejis: Agneta Jugane. — [Rēzekne] : Latgolys entuziastu grupa „Biļdis”, 2019. —
36 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-99348831-0-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dzejnieces Inetas Atpiles-Juganes dzejoļu grāmata bērniem latgaliešu valodā
„Lobuo i nalobuo” tapusi kopā ar meitu Agnetu Jugani, kura ilustrējusi dzejoļus. Dzejoļu ilustrācijas ir Agnetas interpretējums par „lobuos i nalobuos” tēmu jeb labo un ļauno. „Kas ir lobuo i
nalobuo? Atbilžu varianti var būt ļoti daudz un dažādi. Šoreiz tās ir rociņas un viss, ko varam ar
tām paveikt. Mums katram tās ir divas — mūsu rociņas, un ir tik daudz labu un iedvesmojošu
lietu, ko mēs varam darīt, izmantojot tās. Vai tām vienmēr jābūt labām un paklausīgām? Vai tām
reizēm var būt ļauts viss, ko tās grib? Tikai darot un ļaujoties, var atklāties brīnumi,” saka grāmatas autore.

UDK

821.174’282-93-1

Kopkataloga Id: 000935044
Atvērtās dvēseles : poētiskas pārdomas un dzeja / Evita Gūtmane, Laura Kondrate, Laila Mūrniece. — Varakļāni : Domu Pērles, 2019. — 93 lpp. : portreti ;
20 cm. — ISBN 978-9934-579-55-4 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 000931057
Auziņa, Anna. Sievietes pieredze un valoda: Vizmas Belševicas, Ārijas Elksnes
un Montas Kromas dzeja laikmeta kontekstā : promocijas darba kopsavilkums
filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: literatūras vēsture / Anna Auziņa ; darba zinātniskā vadītāja Dr.philol. Ausma Cimdiņa ; darba recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule, Dr.philol. Sandra
Meškova, Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Woman’s Experience and Language: the Poetry of Vizma Belševica, Ārija Elksne and Monta Kroma in the Context of Their Time : summary
of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philology in the field of
literary studies, subfield: history of literature / Anna Auziņa ; supervisor Dr.philol. Ausma Cimdiņa ; reviewers: Dr.hab.philol. Janīna Kursīte-Pakule, Dr.philol.
Sandra Meškova, Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone ; University of Latvia. Faculty of
Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 31 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-401-7 (brošēts).
UDK
821.174-1.09(043)+821.174.09(043)+821.174(092)(043)
Kopkataloga Id: 000931066
Auziņa, Anna. Sievietes pieredze un valoda: Vizmas Belševicas, Ārijas Elksnes
un Montas Kromas dzeja laikmeta kontekstā : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: literatūras vēsture / Anna
Auziņa ; vadītāja Dr.philol. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro
zinātņu fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 207 lp. ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 200.-207. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
821.174-1.09(043)+821.174.09(043)+821.174(092)(043)
Kopkataloga Id: 000934985
Āre, Ārija. Nesteidzies ziedēt vasara / Ārija Āre. — [Varakļāni] : Domu Pērles,
[2019]. — 131 lpp. : portrets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-579-59-2 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000935076
Āre, Ārija. Vēlējums Tev! / Ārija Āre. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. —
32 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-579-58-5 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000933268
Cybuļskis, Jōņs. Veritas nostra est. Patīseiba ir myusu : pōrdūmas 1951-1989 =
Veritas nostra est. The Truth is Ours : reflections 1951-1989 / Jōņs Cybuļskis
(Andryva Jūrdža mozdāls) ; redaktore Valentīna Unda ; translated by Aija Nagle ;
the translation edited by Pīters Aloizs Ragaušs. — Rēzekne : Latgolas Kulturas
centra izdevnīceiba, 2019. — 167 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Ziņas par
autoru: 148.-155. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā. — ISBN 978-9984-29-322-6 (iesiets).
UDK
821.174’282-3=030.174’282=111+821.174’282(092)+821.174’282.09
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Kopkataloga Id: 000935106
Grīnberga, Andrita. Laika jautājums : esejas ar epifāniju garšu / Andrita Grīnberga ; māksliniece Līga Kitchen ; grafiskā dizainere Una Grants. — [Ozolnieki] :
[Andrita Grīnberga], [2019]. — 82, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-993419-768-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „Pārdomas rodas par to, vai esam tikai pasīvi laika vērotāji, kas paredzēti
nolemtībai, vai arī esam tie, kuri iesaistās, kuriem rūp tas, kas sekos aiz daudzpunktēm. Šī doma
grāmatā izteikta it kā šķietami vienkāršās jautājumu rindās, kas, uzmetot pirmo skatu, atgādina
latviešu valodas uzdevumu pamatskolā. Taču kopainā aizved pie būtiskā, pie pārdomām par to,
kādi mēs cilvēki bijām, kādi esam un kādi būsim. Un, domājot par katra personīgo atbildību šīs
pasaules un sevis priekšā, šie jautājumi izskan pavisam konkrēti — kāds es biju, kāds esmu un
kāds es būšu…” par grāmatu stāsta autore Andrita Grīnberga.

UDK

821.174-4

Kopkataloga Id: 000935062
Grīnvalds, Viktors. Atmiņu plūsma / Viktors Grīnvalds. — [Varakļāni] : Domu
Pērles, [2019]. — 27 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-61-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Stāsts ir par mazu puisēnu vārdā Viktors, kurš ir pirmās grupas invalīds kopš
bērnības. Autors izvēlējās rakstīt par savu sāpi, ko izjuta bērnībā un skolas laikā.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000933649
Judins, Vitālijs. Torņi un vīns : (ne)rīdzinieka stāsti / Vitālijs Judins ; redaktore
Dace Sparāne-Freimane ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfi Ojārs Millers
un Matīss Purmalis ; priekšvārds: Nora Ikstena. — [Rīga] : [Dienas Grāmata],
2019. — 141, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 26 cm. — ISBN 978-9934-546-80-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis personiskais, krāšņi ilustrētais stāstījums ir drīzāk atmiņu, nevis arhitektūras rokasgrāmata un varbūt tikai daļēji ir labu vīnu karte, ko izveidojis diplomēts someljē V.
Judins. Torņi un vīns šai grāmatā pirmkārt ir simboli un sabiedrotie. V. Judina grāmata par Rīgas
torņiem un vīniem ir kā svaiga gaisa malks. Izbaudiet šo lielisko tekstu, iemalkojiet labu vīnu un
pieņemiet savu pieredzi un vēsturi nevis kā nastu, bet kā piedzīvojumu. Un paceliet acis uz augšu!

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000933660
Judins, Vitālijs. Towers and Wine : stories from a (non)Rigan / Vitālijs Judins ;
translated by Margita Gailitis ; original translation edit: Vija Kostoff ; designed
by Katrīna Vasiļevska ; photographic images: Ojārs Millers, Matīss Purmalis ; foreword: Nora Ikstena. — [Rīga] : [Dienas Grāmata], 2019. — 141, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 26 cm. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Torņi un vīns. — ISBN 978-9934-546-83-9 (iesiets).
UDK
821.174-94
Kopkataloga Id: 000934975
Krūmiņa, Inese. Atvērtās plaukstās / Inese Krūmiņa ; ilustrācijas: Dace Krailo. — Varakļāni : Domu Pērles, 2019. — 88 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-579-52-3 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000933308
Liepiņš, Tenis Arvīds. Dzīvē un dzejā / Tenis Arvīds Liepiņš ; sastādīja: Jānis Valdemārs Liepiņš, Lauma Zvidriņa, Daina Zalāne, Lazars Linards Liepiņš. — [Amatas novads] : Kultūras menedžmenta centrs „Lauska”, [2019]. — 87 lpp. : faksimils,
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 7.-9. lpp. — ISBN 978-99348752-3-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tenis Arvīds Liepiņš dzimis latviešu ģimenē Vācijā, visu dzīvi bijis aktīvs
trimdas latviešu sabiedriskais darbinieks. Dzejnieks, publicists, satīriķis, līdzdarbojies dažādu
trimdas latviešu periodisku izdevumu veidošanā. Lai arī viņa dzeja bijusi publicēta dažādos trimdas izdevumos, līdz šim tā nav bijusi apkopota vienā izdevumā. Grāmatā iekļautas arī fotogrāfijas
un māsas Laumas Zvidriņas un dzejnieku Ulda Bērziņa un Leona Brieža veltījuma dzejoļi Tenim,
kā arī dzīves apraksts, kuru sacerēja viņa brālis Jānis V. Liepiņš.

UDK

821.174-1+821.174-3+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000935019
Mana dvēsele tevis slāpst : poētiskas pārdomas un dzeja / Agita Freiberga, Skaidrīte Grasmane, Ziedīte Kalna, Māra Timma, Inta Zaļuma ; pēcvārds: Laimdota Vištarte. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 145, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Grāmatā arī Laimdotas Vištartes dzejoļi „Tēvs mūsu, kas debesīs”
(5. lpp.) un „Dievs dod…” (uz 4. vāka). — ISBN 978-9934-579-49-3 (brošēts).
UDK
821.174-141+821.174-3
Kopkataloga Id: 000935068
Oškalne, Barbara. Makito stāsts / Barbara Oškalne. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 43 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-47-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatā aprakstītas haskija šķirnes suņa Makito gaitas no kucēna ienākšanas ģimenē līdz viņa aiziešanas brīdim.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000935010
Petraitis, Jāzeps. Spoguļa atskats zvaigznēs / Jāzeps Petraitis. — Varakļāni :
Domu Pērles, 2019. — 70 lpp. : portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-50-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata nav ieteicama jaunākiem par 21 gadu, kā arī jūtīgiem cilvēkiem un
cilvēkiem ar vāju nervu sistēmu, jo satur vardarbības ainas.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 000935080
Repše, Gundega. Skiču burtnīca. Simts / Gundega Repše ; dizains: Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 197 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934546-81-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gundegas Repšes jaunā eseju grāmata sniedz personisku ieskatu aizvadītajā
Latvijas simtgades gadā. Rakstnieces dienasgrāmatā tverts laika posms no 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim. „Līdzās Latvijas simtgades fanfarām un bagātīgajām svētku reportāžām gribējās saskatīt jubilejas gadu caur viena indivīda pieredzi. Ieraudzīt (vai neieraudzīt)
valsti sevī. Žanrs — dokumentāla esejistika,” par grāmatu raksta Gundega Repše.

UDK

821.174-94+821.174-92+821.174-4
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Kopkataloga Id: 000933801
Slavinska, Valentīna. Laiks : esejas, dzeja / Valentīna Slavinska ; redaktore Valentīna Unda ; priekšvārda autors Jānis Stradiņš. — Rēzekne : Latgales Kultūras
centra izdevniecība, 2019. — 130 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 19 cm. — Ziņas par
autori: 122.-124. lpp. — ISBN 978-9984-29-314-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Valentīna Slavinska ir pazīstama zinātniece — fizikoķīmiķe. Pēc viņas izstrādātās metodes ar labām sekmēm ražoja piperidīnu firmā „Biolar”. Viņa 50 gadus nostrādāja
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, ir daudzu publikāciju, autorapliecību un patentu autore.
Tagad V. Slavinska pievērsusies rakstniecībai. Grāmata ietver esejas, dzeju prozā un dzeju brīvā
pantā: par reliģiju, dzimtenes mīlestību, laiku kā lielāko Dieva dāvanu, par gadalaiku noskaņām,
cilvēkiem un dabu.

UDK

821.174-4+821.174-1

Kopkataloga Id: 000935057
Sniegbaltu pārslu vijumā : poētiskas pārdomas un dzeja / Skaidrīte Grasmane, Anita Orbidāne, Ilze Ručevska ; pēcvārds: Laimdota Vištarte. — [Varakļāni] :
Domu Pērles, [2019]. — 89, [2] lpp. : portreti ; 20 cm. — Grāmatā arī Laimdotas
Vištartes dzejolis „Aizdedzies vēl!” 5. lpp. — ISBN 978-9934-579-48-6 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 000934994
Spūle, Kristīne. Seifs / Kristīne Spūle ; redaktore, pēcvārds: Līga Slišāne. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2019. — 78 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934579-62-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Savā psihodēliski poētiskajā daiļradē Kristīne Spūle nebaidās pārkāpt visiem
zināmās robežas: viņa izaicina lasītājus ar provokatīviem jautājumiem un, pats galvenais, — liek
domāt. Viņas darbi ir emocionāli piesātināti, pašas izjusti un redzēti realitātē, ko mēs saucam par
dzīvi. Ar vanaga acs precizitāti, tieši un skrupulozi, bez izskaistinājuma dzejniece un rakstniece
fiksē visu piedzīvoto, — uz ielas, kafejnīcā, autobusā, esot ciemos. Tomēr tas nav sauss, dokumentāls faktu konstatējums, autore to visu parāda caur savu prizmu, izaicinot arī savus lasītājus
nebaidīties un uz pasauli raudzīties citādāk, netradicionālāk, drosmīgāk.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 000934982
Stepēna, Maija. Nesteidzība : dzeja / Maija Stepēna. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 77 lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-579-56-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī dzejoļu grāmata tapusi kā viens nepabeigts stāsts. Katrs dzejolis turpinājums iepriekšējam. Tie reizēm ir kā eņģeļu asaras, kas par nepiepildītiem sapņiem pār Dievnama
loga rūtīm rit, reizēm ilgu pilni pēc pavasara, kad gulbji nāks mājās vai mīlestības, kas reiz bijusi
un zaudēta, reizēm ironizē un pasmaida pati par sevi, kā jau tas dzejai pieklājās.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000934714
Vasaraudze, Lidija. Raitā valodiņa : palīgs pareizas runas veidošanā / Lidija Vasaraudze ; konsultantes: Aija Kalniņa, Ināra Vavilova, Valentīna Osipova ; vāku
zīmēja Olga Rakele ; noformējums: Irina Ciba. — Daugavpils : [Dina-Art], 2018. —
76 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8811-2-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nevienam nav noslēpums, ka ir bērniņi, kuriem ne visi burtiņi, pārvērsti
skaņā, viegli izrunājami. Mēlīte negrib veikli locīties. Tad nu tā ir jāvingrina. Grāmatiņa domāta
tiem, kuri palīdz bērniem iemācīties pareizi runāt. Tekstus var papildināt ar kustībām, rotaļu
elementiem.

UDK

821.174-93-1(076)+616.22-008.5(076)
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Kopkataloga Id: 000935084
Važa, Maiga. Pārbaudītā laime : romāns / Maiga Važa ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 239,
[1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2019/5 (239)). — Ziņas par autori: uz 3.
vāka. — ISBN 978-9934-15-601-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pilsētniece Baiba piekrīt krustmātes Otīlijas ierosinājumam — doties uz laukiem un pieņemt telefonistes darbu, lai iepazītos ar Ojāru Kalnu tā, lai viņš nenojaustu, ka Baiba
ir viņu tēvu izvēlētā meitene. Baiba patiesi vēlas iegūt staltā un krietnā Ojāra Kalna mīlestību,
turklāt drīz viņai jākļūst arī par pilntiesīgu mantinieci un saimnieci savās tēva mājās. Romantiskie sižeta pavērsieni atklās lasītājam skaistu Latvijas ainavu 20. gadsimta 20.-30. gados, ticamus
dzīves stāstus, varoņu savijušos likteņus un kolorītus raksturus.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000935045
Vējā aizpūstie sapņi : poētiskas pārdomas un dzeja / Edīte Duntava, Agrita Priedoliņa, Inga Zandausa. — Varakļāni : Domu Pērles, 2019. — 75, [1] lpp. : ilustrācija,
portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-57-8 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000935014
Viļņu čuksti / Ēriks Anševics, Gunārs Anševics, Ina Anševica. — [Varakļāni] :
Domu Pērles, [2019]. — 70 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-63-9 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000935033
Visskaistākais vārds : poētiskas pārdomas un dzeja / Daiga Akmentiņa, Dzidra Melnudre, Valentīna Novika, Viesturs Šilde. — [Varakļāni] : Domu Pērles,
[2019]. — 119, [4] lpp. : portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-46-2 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000934263
Zīle, Baiba. Rausītis un karma : manas divpadsmit dienu tievēšanas stāsts / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore
Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-0-8155-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tas ir neparasts stāsts par divpadsmit dienām svara korekcijas centrā, kuru
vēl saistošāku padara mākslinieka Rupucinska atjautīgās ilustrācijas. Grāmata atklāj savdabīgo
ekskluzīvās klīnikas ikdienu un iepazīstina ar daudziem interesantiem cilvēkiem, kurus rakstniece sastapusi šajās dienās. Stāsts papildināts ar padomiem, kā zaudēt svaru un mainīt ieradumus,
un dažām „garšīgām” tievēšanas receptēm.

UDK

821.174-94+613.2
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Kopkataloga Id: 000935026
Zvaigzne iekrita nakts klusumā : poētiskas pārdomas un dzeja / Aina Baltā, Iveta
Jasmīna, Ziedīte Kalna, Kristīne Lastovska, Arnolds Ščuckis ; pēcvārds: Laimdota
Vištarte. — Varakļāni : Domu Pērles, 2019. — 140 lpp. : portreti ; 18 cm. — Grāmatā arī Laimdotas Vištartes dzejolis „Viss kārtībā” [5.] lpp. — Uz grāmatas 4. vāka
autores vārds uzrādīts kļūdaini — Iveta Jasmīna, pareizi jābūt Ineta Jasmīna. —
ISBN 978-9934-579-51-6 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 000935624
Кигурс, Юрис. Вечная ссылка / Юрис Кигурс, текст, редакция и издание ;
аннотация на английском языке составила Анита Брумеле. — Рига : Юрис
Кигурс, [2019]. — 176 lpp., 1 nenumurēta salocīta lp. karte : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 174. lpp. — Teksts krievu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — Izdevums latviešu valodā: Ķigurs, Juris, 1931-. Mūža izsūtījumā,
2013. — ISBN 978-9934-19-701-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir Jura Ķigura autobiogrāfisks atmiņu stāsts par 1941. gada 14. jūnija
ģimenes deportāciju un 15 pavadītajiem gadiem izsūtījumā Sibīrijā. J. Ķigurs 1956. gadā atgriezās
Latvijā. Grāmatā J. Ķigurs aprakstījis arī sava tēva Daugavpils apgabaltiesas tiesneša Nikolaja Ķigura (1891-1941) likteni, kurš mira Vjatlaga lēģerī.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000933666
Юдинс, Виталийс. Вино и башни : рассказы (не)рижанина / Виталийс
Юдинс ; перевод на русский язык: Ольга Юдина ; редактор: Зигурдс Скабардис ; дизайн: Катрина Василевска ; фото: Оярс Миллерс, Матисс Пурмалис ;
предисловие: Нора Икстена. — [Rīga] : [Dienas Grāmata], 2019. — 141, [2] lpp. :
ilustrācijas, portrets ; 26 cm. — Teksts krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Torņi un vīns. — ISBN 978-9934-546-82-2 (iesiets).
UDK
821.174-94

821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 000933506
Kinnunens, Tommi. Četru ceļu krustojums : romāns / Tommi Kinnunens ; no
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ;
tulkotājas redakcijā ; darbu izdošanai sagatavojusi Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 334, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Neljäntienristeys. — ISBN 978-9934-0-8018-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāns ir somu rakstnieka T. Kinnunena apžilbinoši spožā un veiksmīgā debija. Kopš iznākšanas romāns ticis izdots vairāk nekā 20 valstīs, saņēmis dažādus apbalvojumus
(Somijas Grāmatu tirgotāju asociācijas balva, Bonnier gada labākās grāmatas balva un citas), pēc
tā motīviem radīta opera un teātra izrādes. Romāna vēstījumu veido četri stāsti, kuru centrā ir
sabiedrības normām spītējošā akušiere Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu
dzīvi, Lahjas vīrs, sava laika izpratnē pilnīgi nepareizais galdnieks Onni un Lahjas vedekla Kārina.
Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes mokām, cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlei.

UDK
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000933893
Vāģi 3 / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga :
Egmont Publishing, [2019].
Trases izaicinājums : saliec attēlus!. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
19×23 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars 3. Track Challenge. — ISBN 978-9934-16-597-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Aizraujoša izklaide kopā ar Zibeni Makvīnu, Džeksonu Vētru un Krusu Ramiresu! Kopā ar māmiņu vai tēti lasi grāmatu, izpēti ilustrācijas, izjauc un atkal saliec trīs attēlus
īpašajos lodziņos. Tas ir pavisam viegli, turklāt trenē pirkstu motoriku!

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000933200
Tukuma gadagrāmata / redaktore Ivonna Plaude. — Tukums : Novadu Ziņas,
2018.
2019, 23. gadagājums. — 336 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ;
21 cm. — Virstitulā: Neatkarīgās Tukuma Ziņas. — Rakstu autori: Dārta Belcāne, Agris Dzenis, Rūta Fjodorova, Beāte Kreicberga, Ivonna Plaude, Agita
Puķīte, Baiba Reinsone, Liena Trēde, Ināra Znotiņa. — Intervējamās personas: Maija Čerjaka, Liāra Gintere, Līga Lepse, Ilva Lodziņa, Jānis Lodziņš, Saiva
Pekuse, Valentīna Pole, Sanita Reinberga, Raivis Reinbergs, Marija Semerova, Māris Šermuks, Laimonis Zaķis. — „NTZ, 2019, XXIII [23]”—Uz grāmatas
muguriņas. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8182-9-5
(brošēts).
UDK
908(474.332)(058)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000933876
Straube, Gvido. Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija : Turaidas, Krimuldas
un Siguldas pilsnovadi / publicēšanai sagatavojis, tulkojis no vācu valodas un
zinātniski komentējis Gvido Straube. Turaidas un Krimuldas pilsnovada 13.-18.
gadsimta vēsturiskā ģeogrāfija / pētījuma autors Muntis Auns ; tulkojuma un
rādītāju zinātniskais redaktors Dr.hist. Muntis Auns ; kopsavilkuma tulkojums
angļu valodā: Eva Eihmane ; latviešu valodas redaktore Ieva Jansone ; angļu valodas redaktore Regīna Jozauska ; Mārtiņa Plotkas mākslinieciskais noformējums ;
priekšvārds: Vija Stikāne ; rādītājus sastādījusi Dina Beināre. — Rīga : Zinātne,
2019. — 359 lpp. : faksimili, kartes, tabulas ; 31 cm. — Virstitulā: Turaidas muzejrezervāts. — Personu rādītājs: 342.-[344.] lpp. un vietvārdu rādītājs: 345.[352.] lpp. — Bibliogrāfija: 339.-[340.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā, oriģinālteksts vācu valodā, tulkots
latviešu valodā. — ISBN 978-9934-549-76-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Publikāciju „Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija” sagatavojis, transkribējis, tulkojis, zinātniski komentējis LU profesors, Dr.hist. Gvido Straube. Tas aptver Turaidas,
Krimuldas un Siguldas pilsnovadus. G. Straube sniedz precizētu revīzijas lasījumu. Mūsdienās
šie dokumenti ir nenovērtējams kultūras, tiesību, saimniecības vēstures avots, kas sniedz ieskatu
pārvaldes struktūrā, iedzīvotāju hierarhijā un sociālajās attiecībās, rāda lauksaimniecības attīstību, migrācijas procesus, dažkārt raksturo piļu un baznīcu ēkas. Grāmatu bagātina LU Latvijas
vēstures institūta pētnieka, Dr.hist. Munta Auna sagatavotais apjomīgais pētījums par Turaidas
un Krimuldas pilsnovadu vēsturisko ģeogrāfiju 13.-18. gadsimtā. Analizējot apdzīvoto vietu, pārvaldes struktūru un vietvārdu attīstību, izmantots plašs vēstures avotu klāsts, kas ļauj izsekot,
kā izzūd senās vakas (ciems, pagasts), parādās arvien jaunas muižas, sākotnēji lībiešu apdzīvotajos novados visai būtiski mainās vietu nosaukumi. Revīziju tekstus pētnieku G. Straubes un M.
Auna publikācijā var iepazīt no dažādiem skatupunktiem. Revīziju materiāli ir bagāts avots gan
ekonomiskajai vēsturei, gan migrācijas procesu izpratnei, gan vēsturiskās kartogrāfijas, etniskās
vēstures un vietvārdu attīstības pētniecībai.

UDK
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Kopkataloga Id: 000935307
Vilmane, Nora. Latvieši Brazīlijā / Nora Vilmane ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis ; literārā redaktore Vita Aišpure ; mākslinieks Andris Lamsters ; ievads: Janīna
Kursīte. — Rīga : Madris, [2019].
Vārpas kolonija. — 223 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, tabulas ; 25 cm. —
Bibliogrāfija: 17., 219.-223. lpp. — ISBN 978-9984-31-196-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vārpas ciems nav pazudis no Brazīlijas kartes arī mūsdienās, lai gan iedzīvotāju skaits tajā ir neliels, vairums (tostarp latviešu pēcteču) runā portugāļu valodā. Taču Vārpas
(plašāk — Brazīlijas latviešu) fenomens ir gana saistošs un nozīmīgs Latvijai un latviešiem arī
mūsdienās. Tas ļauj miniatūrā paraudzīties uz latviešu izceļošanu gadsimtu gaitā, smago cīņu par
izdzīvošanu jaunajās mītnes zemēs, ar laiku iegūtu materiālo labklājību, pārtautošanos, bet ļauj
arī pamanīt nelielās saliņas, kurās latviskums par spīti visam ir saglabāts.

UDK

94(81)(=174)+277.4-76(=174)+27-752
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