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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000936055
Barbie : krāso un domā!. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Barbie. — ISBN 978-9934-16-664-8 (brošēts).
UDK
087.5

Kopkataloga Id: 000935960
Dmuchovskiene, Rasa. Pārvērt ūdeni krāsās! / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējušas: Viktorija Šarauskaite un Jurgita Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019].
Rotaļāsimies!. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Zaķēns
Ziķeris). — Grāmatā arī Gunas Pitkevicas dzejolis. — Oriģinālnosaukums:
Spalvinu vandeniu. Žaidimai. — ISBN 978-9934-0-8183-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lai izkrāsotu šīs Zaķēna Ziķera grāmatiņas jaukos un atraktīvos attēlus, krāsas nemaz nav vajadzīgas. Pietiek tikai ar otu un ūdeni. Klājot ūdeni uz attēliem, bērns attīstīs
prasmi satvert otu un plūstoši virzīt to pa labi un pa kreisi, turklāt, mazā mākslinieka acu priekšā
notiks brīnums — attēls pamazām kļūs krāsains.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000935965
Dmuchovskiene, Rasa. Pārvērt ūdeni krāsās! / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējušas: Viktorija Šarauskaite un Jurgita Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019].
Zoodārzā. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Grāmatā arī Gunas Pitkevicas dzejolis. — Oriģinālnosaukums: Spalvinu vandeniu. Zoologijos sodas. — ISBN 978-9934-0-8184-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lai izkrāsotu šīs Zaķēna Ziķera grāmatiņas jaukos un atraktīvos attēlus, krāsas nemaz nav vajadzīgas. Pietiek tikai ar otu un ūdeni. Klājot ūdeni uz attēliem, bērns attīstīs
prasmi satvert otu un plūstoši virzīt to pa labi un pa kreisi, turklāt, mazā mākslinieka acu priekšā
notiks brīnums — attēls pamazām kļūs krāsains.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000936064
Hot Wheels : krāsojam!. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. — ISBN 978-993416-654-9 (brošēts).
UDK
087.5

Kopkataloga Id: 000936080
Jaukie zirdziņi : mana uzlīmju grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 28 cm. — (Mana uzlīmju grāmata). — Oriģinālnosaukums: Lovely
Horses. — ISBN 978-9934-16-606-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī brīnišķīgā fotogrāfiju grāmata ar jautriem uzdevumiem patiks visiem
mazajiem dzīvnieku mīļotājiem. Bērna uzmanību palīdzēs noturēt attēli, kuros redzami īsti zirgi ikdienas situācijās. Grāmatā iekļautas atkārtoti izmantojamas uzlīmes — ar tām var izbaudīt
uzdevumu risināšanas prieku vēl un vēl.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000937303
Krāso! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Kaķēns. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×25 cm. — (Krāso!). — Bez
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color. — ISBN 978-9934-0-7994-8
(brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000937298
Krāso! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Kucēns. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×25 cm. — (Krāso!). — Bez
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color. — ISBN 978-9934-0-7996-2
(brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000937293
Krāso! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Lācēns. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×25 cm. — (Krāso!). — Bez
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color. — ISBN 978-9934-0-7995-5
(brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000937285
Krāso! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Pelēns. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×25 cm. — (Krāso!). — Bez
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color. — ISBN 978-9934-0-7993-1
(brošēts).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000936088
Lauvas sardze / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing,
[2019].
Rotaļas ar uzlīmēm : braši uzdevumi. — 16 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
28 cm. — (Disney Junior). — Oriģinālnosaukums: Lion Guard Sticker Play. —
ISBN 978-9934-16-586-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pievienojies Kionam, Ono un pārējiem Lauvas sardzes kareivjiem varenos
piedzīvojumos Lepnajās zemēs! Grāmatā atradīsi aizraujošus uzdevumus, kā arī vairāk nekā 60
uzlīmju, lai izpildītu visus brašos darbiņus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000936060
Ledus sirds : krāsojam priecīgi! / tulkojusi Anna Bērziņa ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Frozen Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-679-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē savus iemīļotos krāsošanas piederumus un dodies piknikā kopā ar
Annu, Elzu un viņu draugiem!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000937764
Mani mīļie dzīvnieki / no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktors
Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 34 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: Mein liebstes Tierbuch. — ISBN 978-99340-7956-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatiņā vairāk nekā 80 fotogrāfijās tu iepazīsi dzīvniekus, kuri dzīvo
gan mājās, gan mežā, gan pļavā un citās vietās. Aizraujoša grāmata mazajiem dzīvnieku draugiem!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000937774
Meža dzīvnieki / no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktors Gints
Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 34 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
16 cm. — Oriģinālnosaukums: Meine Tiere im Wald. — ISBN 978-9934-0-7963-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatiņā vairāk nekā 80 fotogrāfijās var iepazīt dažādus meža iemītniekus. Viņi rāpjas kokos, lec no zara uz zaru, lido naktī, draiskojas un dara daudz ko citu. Aizraujoša grāmata mazajiem dzīvnieku draugiem!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000936083
Pūkainie trusīši : mana uzlīmju grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Mana uzlīmju grāmata). — Oriģinālnosaukums:
Fluffy Rabbits. — ISBN 978-9934-16-605-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šī brīnišķīgā fotogrāfiju grāmata ar jautriem uzdevumiem patiks visiem mazajiem dzīvnieku mīļotājiem. Bērna uzmanību palīdzēs noturēt attēli, kuros redzami īsti truši
ikdienas situācijās. Grāmatā iekļautas atkārtoti izmantojamas uzlīmes — ar tām var izbaudīt uzdevumu risināšanas prieku vēl un vēl.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000936043
Rūtiņu pa rūtiņai. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].
Krāso kopā ar dinozauru!. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. —
(Rūtiņu pa rūtiņai). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Pix-omanie. — ISBN 978-9934-16-569-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ja tev patīk ne tikai krāsot, bet arī skaitīt, šī grāmata domāta tieši tev! Rūtiņu
pa rūtiņai saskaiti un atbilstoši paraugam izveido un izkrāso attēlus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000936046
Rūtiņu pa rūtiņai. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].
Krāso kopā ar tukānu!. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Rūtiņu pa rūtiņai). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Pix-o-manie. — ISBN 978-9934-16-623-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ja tev patīk ne tikai krāsot, bet arī skaitīt, šī grāmata domāta tieši tev! Rūtiņu
pa rūtiņai saskaiti un atbilstoši paraugam izveido un izkrāso attēlus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000936051
Sofija Pirmā: rotaļas ar uzlīmēm : karaliski uzdevumi / tulkojusi Eva Jansone ;
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
28 cm. — (Disney Junior). — Oriģinālnosaukums: Sofia the First Sticker Play. —
ISBN 978-9934-16-587-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies Sofijai un viņas draugiem burvestību pilnos piedzīvojumos pilī!
Grāmatā atradīsi aizraujošus uzdevumus, kā arī vairāk nekā 60 uzlīmju, lai izpildītu visus karaliskos darbiņus.

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000937351
Tik aizraujoši! / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Ezītis : jautri uzdevumi. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Spēlējies un mācies!). — Oriģinālnosaukums: Beastly Fun. — ISBN 978-9934-08001-2 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000937356
Tik aizraujoši! / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Kaķēns : jautri uzdevumi. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. —
(Spēlējies un mācies!). — Oriģinālnosaukums: Beastly Fun. — ISBN 9789934-0-8000-5 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000937340
Tik aizraujoši! / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Kucēns : jautri uzdevumi. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Spēlējies un mācies!). — Oriģinālnosaukums: Beastly Fun. — ISBN 978-9934-08002-9 (brošēts).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000937345
Tik aizraujoši! / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Pīlēni : jautri uzdevumi. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Spēlējies un mācies!). — Oriģinālnosaukums: Beastly Fun. — ISBN 978-9934-07999-3 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000935946
Zīmētprieks / tulkojums un izdevums: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019].
Dzīvnieki : iepazīsti dzīvniekus un zīmē ar trafaretiem!. — 10 nenumurētas
lp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Stencil Fun. Animals. — ISBN 978-9934-0-7957-3 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Katrā grāmatas lapā ir vienkārši dažādu dzīvnieku trafareti. Tos izmantojot,
mazais mākslinieks var uzzīmēt kaķi istabā, aitu pļavā, gliemezi zālē vai papagaili koka zarā un
radīt arī pats savu zīmējumus. Darbojoties ar šo grāmatu, bērns mācīsies satvert un turēt rokā
rakstāmrīku, kā arī sagatavos roku rakstītprasmes apguvei.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000935942
Zīmētprieks / tulkojums un izdevums: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019].
Figūras : iepazīsti figūras un zīmē ar trafaretiem!. — 10 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 23×24 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Stencil Fun. Shapes. — ISBN 978-9934-0-7958-0 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a : Iepazīsti figūras šajā burvīgajā trafaretu grāmatā un mācies tās uzzīmēt! Katrā grāmatas lapā ir vienkārši dažādu figūru un līniju trafareti, kas kopā veido tematisku attēlu —
kuģīti jūrā, automašīnu uz ceļa, lācīti piknikā vai ezīti mežmalā. Izmantojot trafaretus, bērns var
radīt arī pats savus zīmējumus. Darbojoties ar šo grāmatu, bērns mācīsies satvert un turēt rokā
rakstāmrīku, kā arī sagatavos roku rakstītprasmes apguvei.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 000935123
Trešā Derība : dievišķo atklāsmju sakopojums, saņemts Meksikā no 1866. līdz
1950. gadam / no spāņu valodas tulkojusi Marianna G. — Rīga : Svedenborga
biedrība, 2019. — 496 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-745-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata ir Jēzus Kristus otrās atnākšanas atstātā mācība, kas pierakstīta
Meksikā laika posmā no 1866.-1950. gadam un sastāv no četrām grāmatām. Pirmā ir Priekštecis
(Elijas padomi), nākamā un galvenā ir Patiesas Dzīvības Grāmata (Kunga Jēzus Kristus sniegtās
mācības), tad — Aizstāvji (garīgās gaismas pasaules paskaidrojumi), un pēdējā ir Marijas vēsts.
Ir gaidītais lielās atklāsmes laiks, kad cilvēkiem tiek darīts saprotams viss, kas tai ir dots visos
laikos. Šajā grāmatā jūs uzzināsiet, kas ir jūsu Tēvs, kas esat jūs un kāda ir jūsu eksistences jēga,
kas ir anti-krists, pasaules gals, Dieva tiesa, kāpēc valda sāpes un ļaunums. Te atradīsiet dievišķās
atklāsmes par mīlestību, garīgo pasauli, debesīm, septiņiem zīmogiem, gara attīstību, reinkarnāciju un daudzas citas lietas.

UDK

133.9+27-587.7

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000937228
Meikšāne, Dzidra. Otrpus Kalnam : pārdomas no seniora senioram / Dzidra
Meikšāne ; redaktore Anda Valtere ; literārā redaktore Antra Lezdiņa ; mākslinieks Ģirts Semēvics. — Rīga : Pilatus, [2019]. — 119 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
22 cm. — ISBN 978-9934-8727-1-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir pārdomas dzīves kalna otrā pusē — dzīves „sausais atlikums”,
mainīgais laikmets, senioriem svarīgi eksistenciāli un sadzīviski jautājumi. Grāmata gaišākam
skatam — no seniora senioram, autores atklātais ceļš, kā uzmundrināt sevi un iedvesmot citus.

UDK

159.922.6+316.346.32-053.9

Kopkataloga Id: 000936299
Vūlgere, Dženifera Bārkere. Dieviete tevī : mūžīgo mītu atbalsis mūsdienu sievietes dzīvē / Dženifera Bārkere Vūlgere un Rodžers Dž. Vūlgers ; Ilzes Isakas
vāka dizains ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 463, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 432.-442. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 451.-461. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Goddess Within. — ISBN 978-9934-0-7997-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mīlas dieviete Afrodīte piedzima no jūras putām, apprecējās ar dievu Hēfaistu, taču kārdināja daudzus vīriešus. Auglības dieviete Dēmetra draudēja nomērdēt badā cilvēkus,
ja pazemes valdnieks Aīds neizlaidīs virszemē viņas meitu Persefoni. Dabas dievietes Artemīdas
dusmas varēja būt nāvējošas ikvienam vīrietim, kurš viņu ieraudzīja vai apdraudēja viņas šķīstību. Izklausās traki? Mēs, racionāli izglītotie mūsdienu ļaudis, tiecamies uztvert senus mītus,
stāstus par dieviem un dievietēm kā izklaidējošas pasakas vai māņticīgas blēņas. Taču patiesībā
tā ir augsti attīstīta psiholoģija — tikai ietērpta poētiskā valodā.

UDK

159.922.1-055.2+159.964.2
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000931241
Lamberte, Munise. 365 Opportunities : encouragement and reflections for every
day of your year / Munise Lamberte ; translator Agata Deksne. — Riga : Libri
Style, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 1,25 MB. — Oriģinālnosaukums: 365 iespējas. — ISBN 978-9934-8653-9-8 (ePUB).

A n o t ā c i j a : Katru dienu mēs dažādos veidos saņemam otrās iespējas no Dieva, un mūsu
ziņā ir, kā mēs tās izmantojam. M. Lambertes grāmata atgādina par vairākām no tām: pievērst
uzmanību Dievam, pavadīt laiku lūgšanā, ikdienā lasīt Bībeli, domāt un vērtēt, apstāties un tad
atkal turpināt aizsākto, kā arī reizēm mainīt izvēles un sākt kaut ko no jauna.

UDK

27-534.4
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000936011
Vidzemes Augstskola. Starptautiskā zinātniskā konference (2019 : Valmiera, Latvija). International Scientific Conference „Society. Technology. Solutions” :
April 25-26, 2019, Valmiera : abstract proceedings / complied by Oskars Java and
Vera Grāvīte ; edited by Toby Roger Norton and Ģirts Budkēvičs ; Vidzeme University of Applied Sciences. — Valmiera : [Vidzemes Augstskola], 2019. — 24 lpp. ;
30 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — ISBN 978-9984-633-50-3 (spirāliesējums).
UDK
3(062)+5(062)+61(062)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000931336
Europe. After 100 Before / editors: Aiva Rozenberga, Inna Šteinbuka, Žaneta
Ozoliņa ; English language editor Katrīna Daina Baltmane ; preface: Vaira Vīķe-Freiberga ; European Commission Representation in Latvia, Latvian Institute,
Latvian Political Science Association. — Rīga : Zinātne, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (256 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 4,64 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
9789934549502 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Krājumā iekļauti Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Institūta
un Latvijas Politologu biedrības 2018. gadā kopīgi rīkotās konferences „Eiropa. Pēc 100 Pirms”
(Europe. After 100 Before) materiāli. Konference pulcēja pārstāvjus no valstīm, kuras parādījās
Eiropas politiskajā kartē Pirmā pasaules kara beigās. Eksperti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji no Austrijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un citām valstīm sniedza savu redzējumu un dalījās ar labās prakses piemēriem, ko šīs valstis tagad un nākamajos 100
gados var dot Eiropai — mieram, demokrātijai un izaugsmei.

UDK

316.32(4)(062)+316.42(4)(062)+32(4)(062)

Kopkataloga Id: 000934259
Pluralism Anxiety : acting socially in Latvia / edited by Sergei Kruk ; reviewers:
Dace Dzenovska, Liesma Ose, Ieva Zaķe ; literary editing: Jānis Čakars, Laima Ruduša, Rita Ruduša ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University,
2018. — 1 tiešsaistes resurss (206 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,14 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās un rādītājs: 203.-205. lp. — ISBN 9789934563317 (kļūda).
UDK
316.4.063.3(474.3)(082)+316.73(474.3)(082)

329 Politiskās partijas un kustības
Kopkataloga Id: 000931648
Friedrich-Ebert-Stiftung. Social Democracy and State Foundation : Estonia.
Latvia. Lithuania / Friedrich-Ebert-Stiftung. — Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (190 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 8,45 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934879487 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Ar starptautisko projektu „Sociāldemokrātija un valsts dibināšana” Frīdriha
Eberta fonds vēlas izgaismot sociāldemokrātisko partiju devumu jauno, demokrātisko nacionālo
valstu rašanās procesā. Projektā aplūkoto valstu loks stiepjas no Islandes līdz Gruzijai un aptver
arī Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Ukrainu, Poliju, Baltkrieviju, Ungāriju, Čehoslovākiju, Serbu,
Horvātu un Slovēņu Karalisti un Austriju. Lai varētu sniegt plašu notikumu vērtējumu, kas sniedzas pāri triju Baltijas valstu robežām, brošūras beigās atrodami īsi citās valstīs veikto pētījumu
kopsavilkumi.

UDK

329.14(474)
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Kopkataloga Id: 000931639
Ījabs, Ivars. Sociāldemokrātija un valsts dibināšana : Latvija / Ivars Ījabs. —
Rīga : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 4,00 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 35. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā.

A n o t ā c i j a : Ar starptautisko projektu „Sociāldemokrātija un valsts dibināšana” Frīdriha
Eberta fonds vēlas izgaismot sociāldemokrātisko partiju devumu jauno, demokrātisko nacionālo
valstu rašanās procesā. Pētījums par Latviju parāda, kāds bija sociāldemokrātijas ieguldījums
valsts dibināšanā, kādas sociāldemokrātiskās vērtības un priekšstati tika iekļauti konstitūcijas
formulējumā. Vai sociāldemokrātija bija sekmīga vēlēšanās un valdības atbildības sfērā? Kāda
veida apmaiņas procesi norisinājās ar citu valstu sociāldemokrātiskajām partijām? Un visbeidzot — kas no tā visa palicis šodien? Lai varētu sniegt plašu notikumu vērtējumu, kas sniedzas
pāri valstu robežām, brošūras beigās atrodami īsi citās valstīs veikto pētījumu kopsavilkumi.

UDK

329.14(474.3)(091)+94(474.3)”1918”

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 000931793
Training and preparedness of the Baltic Sea region (LTU, LVA, EST, POL) police
officers in usage of a single model of application of physical force / project coordinator Māris Riekstiņš ; project experts: Rauls Kviesītis, Ivars Zvirbulis, Aldona Homiča [un vēl 3 projekta eksperti]. — [Rīga] : [Valsts policijas koledža],
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (87 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,92 MB. — Projekta eksperti arī: Andrejs Maslovs, Tālis Lukjanskis, Olga Aņikoviča u.c. — Bibliogrāfija: 78.-79. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
351.74(4)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums.
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
Kopkataloga Id: 000933621
Beizītere, Ilona. Tiesību uz speciālo pensiju noteikšanas prakse Eiropā : pētījuma gala ziņojums : 2019. gada janvāris / Ilona Beizītere, Visvaldis Valtenbergs,
Iveta Zakare, Inese Upīte, Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeima. —
Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (138 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 3,87 MB. — Bibliogrāfija: 55.-65. lp. —
ISBN 978-9934-8783-2-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Visā pasaulē pensiju sistēmas ir pakļautas nepārtrauktam pārmaiņu procesam, kuru ietekmē gan sabiedrības novecošanās, gan individuālās izvēlēs nozīmes pieaugums
karjeras veidošanā, darbaspēka mobilitāte, nodarbinātības formu maiņa u.c. faktori. Neraugoties
uz strauju ekonomisko attīstību, Baltijas valstis joprojām ietilpst to valstu grupā, kuras atalgojuma, veselības aprūpes, darba vides drošības un elastības ziņā atpaliek no Rietumeiropas valstīm
un kur nabadzības un materiālās deprivācijas risks cilvēkiem vecumdienās ir ievērojami lielāks.

UDK

364-646.2(4)(047.31)

Kopkataloga Id: 000935747
Jūsu ceļvedis, veicinot darba ar jaunatni kvalitāti : rokasgrāmata / redaktore
Vladislava Šķēle ; Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Eiropas Komisija. — [Rīga] : Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 2018. — 114, [1] lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Youth work quality systems and frameworks in European Union.
A n o t ā c i j a : Šī rokasgrāmata būs vērtīgs informācijas avots ikvienam jaunatnes jomas
darbiniekam, gados jaunam cilvēkam, kas aktīvi darbojas jauniešu centrā vai jauniešu organizācijā — ikvienam, kas ir atbildīgs par organizāciju, ikvienam, kas īsteno darbu ar jaunatni vai
veido jaunatnes politiku. Arī nevalstisku organizāciju pārstāvji un valsts pārvaldē strādājošie šajā
rokasgrāmatā atradīs sev daudz vērtīgas informācijas.

UDK

364.4(035)
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Kopkataloga Id: 000932733
Lotko, Marika. Social Work Case Analysis: Global Perspective : collection of articles about experience on case work and social case management of eleven countries / complier Marika Lotko ; editorial board: Dr.phil. Lolita Vilka, Dr.theol.
Olafs Brūvers, Anita Ābele, Marika Lotko, Ilvija Razgale ; editor Jānis Zeimanis. —
Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (341 lp., PDF) :
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,53 MB. — Autoru rādītājs: 341. lp. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-563-30-0 (PDF).
UDK
364-78(078.7)

10

Latvijas jaunākās grāmatas

2019 Nr. 10, 16.–31. maijs

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
53 Fizika
Kopkataloga Id: 000936660
Beinerts, Toms. Investigation of Hydrodynamic Flows Created by Systems of Rotating Magnetic Dipoles : summary of doctoral thesis submitted for the degree
of doctor in physics, subfield: gas and liquid mechanics / Toms Beinerts ; the senior researcher Dr.habil.phys. Jurijs Gelfgats ; reviewed by Dr.phys. Jānis Virbulis,
Dr.phys. Valdis Bojarevičs, Dr.phys. Jurijs Dehtjars ; University of Latvia. — Riga :
University of Latvia, 2019. — 36 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
36. lpp. — ISBN 978-9934-18-415-4 (brošēts).
UDK
537.84(043)
Kopkataloga Id: 000936729
Beinerts, Toms. MHD sistēmu ar rotējošiem magnētiskajiem dipoliem radīto
hidrodinamisko plūsmu izpēte : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Toms
Beinerts ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Jurijs Gelfgats ; recenzenti: Dr.phys.
Jānis Virbulis ; Dr.phys. Valdis Bojarevičs, Dr.phys. Jurijs Dehtjars ; Latvijas Universitāte. Fizikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 36 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36. lpp. — ISBN 978-9934-18-416-1 (brošēts).
UDK
537.84(043)
Kopkataloga Id: 000937204
Beinerts, Toms. MHD sistēmu ar rotējošiem magnētiskajiem dipoliem radīto hidrodinamisko plūsmu izpēte : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai
fizikas nozarē, apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Toms Beinerts ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Jurijs Gelfgats ; Latvijas Universitāte. Fizikas
institūts. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 161 lp. : diagrammas, ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 147.-150. lp.
UDK
537.84(043)
Kopkataloga Id: 000936625
Vītola, Virgīnija. Electronic Excitations and Processes in Long Lasting Luminescence Material SrAl2O4 : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of
physics, subfield of material physics / Virgīnija Vītola ; darba vadītājs Dr.phys.
Krišjānis Šmits ; recenzenti: Dr.habil.phys. Māris Spriņģis, Dr.habil.phys. Andris
Ozols, Dr.phys. Ilmo Sildos ; Latvijas Universitāte. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 85 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
76.-85. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
535.37(043)
Kopkataloga Id: 000936628
Vītola, Virgīnija. Electronic Excitations and Processes in Long Lasting Luminescence Material SrAl2O4 : summary of doctoral thesis submitted for the degree of
doctor of physics, subfield of material physics / Virgīnija Vītola ; scientific supervisor Dr.phys. Krisjanis Smits ; reviewers: Dr.habil.phys. Maris Springis, Dr.habil.
phys. Andris Ozols, Dr.phys. Ilmo Sildos ; University of Latvia. Faculty of Physics,
Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2018. — 37 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-37. lpp. — ISBN 978-9934-18413-0 (brošēts).
UDK
535.37(043)
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Kopkataloga Id: 000936634
Vītola, Virgīnija. Elektroniskie ierosinājumi un procesi luminiscentā ilgi spīdošā SrAl2O4 materiālā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
fizikas nozarē, apakšnozare: materiālu fizika / Virgīnija Vītola ; darba vadītājs
Dr.phys. Krišjānis Šmits ; recenzenti: Dr.habil.phys. Māris Spriņģis, Dr.habil.phys.
Andris Ozols, Dr.phys. Ilmo Sildos ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un
optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 39 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 37.-39. lpp. — ISBN 978-9934-18-412-3
(brošēts).
UDK
535.37(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 000934326
Meile, Kristīne. Koksnes pirolīzes kondensātu preparatīva sadalīšana un analīze
ar šķidruma hromatogrāfijas metodēm : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: analītiskā ķīmija / Kristīne Meile ;
darba zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr.sci.ing. Aivars Žūriņš ; darba recenzenti: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Oskars Bikovens, Dr.chem.
Sergejs Osipovs ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 30 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-30. lpp.
UDK
547:630*81(043)
Kopkataloga Id: 000934349
Meile, Kristīne. Koksnes pirolīzes kondensātu preparatīva sadalīšana un analīze ar šķidruma hromatogrāfijas metodēm : promocijas darbs / Kristīne Meile ;
darba vadītāji: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr.sci.ing. Aivars Žūriņš ; darba recenzenti: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Oskars Bikovens, Dr.chem. Sergejs
Osipovs ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 149 lp., 31 dažādi numurēta lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
31 cm. — Promocijas darbs ietver arī saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 102.117. lp. un publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā,
publikāciju kopijas angļu valodā.
UDK
547:630*81(043)
Kopkataloga Id: 000934338
Meile, Kristīne. Preparative Separation and Analysis of Wood Pyrolysis Condensates with Liquid Chromatography Methods : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield of analytical chemistry /
Kristīne Meile ; supervisors: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr.sci.ing. Aivars Žūriņš ;
reviewers: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Oskars Bikovens, Dr.chem. Sergejs Osipovs ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of
Latvia, 2019. — 30 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
29.-30. lpp.
UDK
547:630*81(043)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 000934309
Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē / galvenais redaktors Juris Aigars ; literārais redaktors Edžus Vējiņš. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds : Daugavpils Universitātes aģentūra „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, 2018. — 1
tiešsaistes resurss (118 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 10,52 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 107.-[116.] lp. — ISBN
9789934183812 (kļūda).
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. Projektā
iesaistīto autoru skaits sasniedz 88.

UDK

574.3(474.3)+551.586(474.3)

59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 000936076
Dzīvnieki mums apkārt : interesanti fakti, jautājumi un uzdevumi par dzīvniekiem / tulkojis Toms Edvards Lielkalns ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. —
(Vēro un mācies!). — ISBN 978-9934-16-603-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā košajā uzlīmju grāmatā zinātkārie lasītāji atradīs daudz neparastu faktu
par dzīvajām radībām, kas mājo mums apkārt, un varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot aizraujošus uzdevumus.

UDK

59:636.045(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000936073
Meža dzīvnieki : interesanti fakti, jautājumi un uzdevumi par dzīvniekiem / tulkojis Toms Edvards Lielkalns ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Vēro
un mācies!). — ISBN 978-9934-16-604-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā košajā uzlīmju grāmatā zinātkārie lasītāji atradīs daudz neparastu faktu
par dzīvajām radībām, kas mājo mežā, un varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot aizraujošus
uzdevumus.

UDK

591.9:630(02.053.2)+630*13(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000936755
Zommers, Juvals. Lielā putnu grāmata / teksta un ilustrāciju autors Juvals Zommers ; tulkojums latviešu valodā: Laura Romanovska ; redaktore Astra Feldmane. — Rīga : Mansards, [2019]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 35 cm. — (Lielo grāmatu
sērija). — Rādītājs: 62.-63. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Big Book of Birds. —
ISBN 978-9934-8771-7-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas lappusēs atradīsiet atbildes uz spārnotiem jautājumiem, kā arī faktus par to, kā dažādi putni medī, izdzīvo un dižojas. Grāmata iepazīstina ar raibiem, krāšņiem,
jokainiem un pārsteidzošiem spārnotiem radījumiem no visas pasaules.

UDK

598.2(02.053.2)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000936744
Grāvere, Rita. Carpe diem! = Satver dienu! : bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa dzīves
stāsts / Rita Grāvere ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; Māra Garjāņa
vāks. — Rīga : Mansards, [2019]. — 465, [2] lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas,
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Uz vāka Hildas Vīkas gleznas „Uzticēšanās” reprodukcija no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja kolekcijas. — Bibliogrāfija:
437.-445. lpp. un personu rādītājs: 453.-466. lpp. — Teksts latviešu valodā, nosaukums paralēli latīņu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-12-228-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa (1892-1979) dzīves rīts ausa vēl 19. gadsimta 90.
gados. Viņš mācījās un studēja cariskās Krievijas laikā, izbaudīja Pirmā pasaules kara baiso ikdienu, viņa mūža dienas iemiesoja vai visu mūsu valsts jauncelsmi. Desmit gadus viņš bija Rīgas
James Armitstead bērnu slimnīcas galvenais ārsts, kā arī pildīja lielo dzejnieku Raiņa un Aspazijas veselības sarga lomu. Jēkabs Nīmanis stāvēja klāt valsts bāreņu apgādes sistēmas izveidei, tādējādi ietekmējot tā laika valsts veselības sistēmas veidošanos. 1935. gadā J. Nīmanis atklāja savu
privātklīniku bērniem, kurai bija visai īss mūžs, jo laikmeta maiņās tā tika nacionalizēta. Padomju
vara neatzina ārsta diplomu, taču leģendārā bērnu ārsta slava nekur nezuda. Taisnība akadēmiķim Jānim Stradiņam, ka par Nīmani sabiedriskās aprindās līdz šim runāts nepiedodami maz.

UDK

61(474.3)(092)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 000935260
Janeliukštis, Rims. Structural Damage Identification Based on Mode Shape
Transformations and Supervised Learning : doctoral thesis / Rims Janeliukštis ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis, Dr.sc.ing. Andris Chate ;
Riga Technical University. Faculty of Civil Engineering. Institute of Materials and
Structures. — Riga : RTU Press, 2019. — 171 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 158.-171. lpp. — Teksts
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
620.179.1(043)
Kopkataloga Id: 000935267
Janeliukštis, Rims. Uz pašsvārstību formu pārveidojumiem un uzraudzīto mašīnapmācību balstītā konstrukciju bojājumu identifikācija : promocijas darba
kopsavilkums = Structural Damage Identification Based on Mode Shape Transformations and Supervised Learning : summary of the doctoral thesis / Rims
Janeliukštis ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis, Dr.sc.ing. Andris
Čate ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Andrzej Katunin, Ph.D. Manuel Chiachio Ruano, Dr.sc.ing. Jānis Andersons ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Materiālu un konstrukciju institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2019. — 83 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934222818 (PDF). — Bibliogrāfija: 82.-83. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-280-1 (brošēts).
UDK
620.179.1(043)
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Kopkataloga Id: 000937193
Klimata tehnoloģiju ekodizaina risinājumi : kolektīvā zinātniskā monogrāfija /
Jūlijas Guščas redakcijā ; recenzenti: Edmunds Teirumnieks, Darja Markova ; literārā redaktore Inga Ivanova ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma
sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 154 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Autori: Gatis Bažbauers, Dagnija Blumberga, Sylvestre
Njakou Djomo, Ilze Dzene, Jūlija Gušča, Valters Kazulis, Krista Kļaviņa, Tatjana
Kuzņecova, Elīza Ķeirāne, Dace Lauka, Indra Muižniece, Laura Pastare, Iluta Piļicka, Jeļena Pubule, Māra Rēpele, Francesco Romagnoli. — Bibliogrāfija nodaļu
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 9789934-22-104-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Monogrāfija ir veltīta enerģētikas nozares izpētei — sākot no energoresursu
iegūšanas līdz gala enerģijas izmantošanai, izmantojot ekodizaina novērtējuma un analīzes metodes, kā arī principus, kas jāņem vērā, lai veiktu tādus sistēmas tehnoloģiju uzlabojumus, kas
samazinātu ietekmi uz vidi.

UDK

623

620.92

Militārā tehnika

Kopkataloga Id: 000930589
Digital Infantry Battlefield Solution : DIBS project / editors: Uģis Romanovs,
Māris Andžāns ; authors of the articles: Ieva Bērziņa, Gérard de Boisboissel, Abdeslem Boukhtouta, Sintija Broka, Robert Clark [un vēl 7 autori] ; language editor Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; [ievads]: Andis Dilāns ; MILERM ROBOTICS. — [Rīga] : Latvian Institute of International Affairs, 2019.
Part III [3], Research and Innovation. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas ; 5,68 MB. — Autori arī: Andis Dilāns, Peter J. Gizewski, Serge Lévitski, Kristina Prišmantaitė, Yazan Qasrawi, James Rogers, Mirosław Smolarek. — Ziņas par autoriem: 114.-119. lp. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-567-37-7 (PDF).
UDK
623(082)
Kopkataloga Id: 000935631
Digital Infantry Battlefield Solution : DIBS project / editors: Uģis Romanovs,
Māris Andžāns ; authors of the articles: Ieva Bērziņa, Gérard de Boisboissel, Abdeslem Boukhtouta, Sintija Broka, Robert Clark [un vēl 7 autori] ; language editor Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; cover design: Kristīne Plūksne-Zvagule ;
layout design: Oskars Stalidzāns ; [ievads]: Andis Dilāns ; MILERM ROBOTICS. —
[Rīga] : [Latvijas Ārpolitikas institūts], [2019].
Part III [3], Research and Innovation. — 119 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ;
21 cm. — Autori arī: Andis Dilāns, Peter J. Gizewski, Serge Lévitski, Kristina
Prišmantaitė, Yazan Qasrawi, James Rogers, Mirosław Smolarek. — Ziņas par
autoriem: 114.-119. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-56736-0 (brošēts).
UDK
623(082)
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630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 000928977
Zviedre, Aija. Koku bērnudārzs / teksta autores: Aija Zviedre, Sigita Vaivade ;
māksliniece Rūta Kazāka ; redaktore Mārīte Milzere ; foto: Daina Rudzīte, Dace
Iraids, Aija Zviedre, Rūta Kazāka. — [Kuldīga] : Meža īpašnieku biedrība „Meža
konsultants”, [2018]. — 55 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — „Meža īpašnieku
biedrības „Meža konsultants” dāvinājums Latvijas 100. dzimšanas dienā un Meža
dienu 90. dzimšanas dienā!”—2. lpp.
A n o t ā c i j a : Vārds „mežs” katram rada savas sajūtas un ainu. Grāmata palīdzēs pazīt kokus un to augšanas procesu — no sēkliņas līdz varenam kokam, uzzināt, kā dabiskos apstākļos
bez cilvēka palīdzības ieaug meža koki, kā daba rūpējas, lai koku sugas neizzustu.

UDK

630*23(474.3)

631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 000934441
Lagzdiņš, Ainis. Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās / teksta autori: Ainis Lagzdiņš, Linda Grinberga, Artūrs Veinbergs, Alise Trifane ; redaktori: Kristīna Veidemane un Ingrīda Brēmere. — [Jelgava] : Zemgales Plānošanas reģions, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (96 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 4,00 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. —
Bibliogrāfija: 89.-94. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 9789934197550 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Zemes meliorācija ir zemes uzlabošana, kas mazina klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un nodrošina dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Latvijas klimatiskajos
apstākļos nosusināšanas sistēmu ierīkošana nodrošina mitruma pārpalikuma uztveršanu un
novadīšanu no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, radot pamatu racionālai un ekonomiski
pamatotai lauksaimnieciskai darbībai.

UDK

631.62(035)+626.86(035)+502.175(035)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 000936293
Kondratovičs, Rihards. Rododendri : Latvijas Universitātē izveidotās rododendru šķirnes (1957-2017) / Rihards Kondratovičs, Gunita Riekstiņa ; literārais
redaktors Edžus Vējiņš. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 158, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-18-418-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rododendru ģints izpētes un selekcijas pirmsākumi Latvijā saistīti ar LU Botānisko dārzu, kas ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Latvijas Universitātes rododendru selekcionāru galvenais uzdevums ir radīt jaunas, skaistas un izturīgas, Latvijas
klimatiskajiem apstākļiem piemērotas brīvdabas rododendru šķirnes. Grāmata ir kā atskaite par
sešdesmit gados padarīto, kur sniegti visu reģistrēto brīvdabas rododendru un siltumnīcas acāliju šķirņu detalizēti apraksti.

UDK

635.92:582.688.3(474.3)
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655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. Izdevējdarbība.
Grāmattirdzniecība
Kopkataloga Id: 000936311
Jelgavas Stefenhāgeni 1769-1919 (2019 : Rīga, Latvija). Jelgavas Stefenhāgeni 1769-1919 : izstādes katalogs / sastādītāji un teksta autori: Pauls Daija, Lilija Limane ; dizains: Una Grants ; literārā redaktore Ieva Jansone ; tulkojumi:
Juris Beņķis (EN), Mārcis Gobiņš (DE). — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka,
[2019]. — 96 lpp. : faksimili, portreti, tabula ; 24 cm. — „Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 2019. gada 15. maija līdz 29. septembrim”—Titullapas otrā
pusē. — Izstādē eksponētās literatūras saraksts: 92.-96. lpp. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu un
vācu valodā. — ISBN 978-9984-850-66-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izstāde veltīta grāmatniecības uzņēmuma „J.F. Stefenhāgens un dēls” vēsturei, un piedāvā iepazīties ar Stefenhāgenu arhīva dokumentiem, dzimtas vēstures materiāliem un
apgāda izdotajām grāmatām 150 gadu garumā. Grāmatniecības uzņēmums „J.F. Stefenhāgens un
dēls” darbojās Jelgavā no 1769. līdz 1919. gadam.

UDK

66

655.41(474.334.2)(091)+002(474.334.2)(091)

Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 000937188
Ozoliņš, Jurijs. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : praktikums / Jurijs Ozoliņš, Agnese Stunda-Zujeva, Armands Bušs ; redaktore Zilgma Irbe ; dizains: Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019.
Hidromehāniskie procesi. — 104 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 100. lpp. — ISBN 978-9934-22-214-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Praktikums paredzēts kā palīgs hidromehānisko ķīmijas tehnoloģijas procesu un aparātu izzināšanā. Tajā ir ietverti metodiski norādījumi un septiņu laboratorijas darbu
apraksti: šķidruma kustības režīms caurulē, šķidruma iztece, centrbēdzes sūknis, hidraulisko
pretestību noteikšana cauruļvados, maisītājs, verdošais slānis un rāmju filtrspiede.

UDK

66.021.1(076.5)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 000936313
Atmiņu lāde (2017-2018 : Daugavpils, Latvija). Atmiņu lāde : starptautiskā laikmetīgās keramikas konkursa izstāde : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,
2017 gada 1. decembris — 2018. gada 21. janvāris / redaktors, teksta un foto autors
Valentīns Petjko ; dizains: Elīna Locika ; tulkotājs Inga Gedžūne ; Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. — Daugavpils :
Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,
2018. — 1 sējums (aptuveni 160 lpp.) : ilustrācijas ; 15×15 cm. — Teksts latviešu un
angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-535-55-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sagaidot Latvijas valsts simtgadi un ieskandinot 2. Latvijas starptautiskās
keramikas biennāles pasākumus, Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Daugavpils
Marka Rotko mākslas centru rīkoja starptautisku keramikas konkursa izstādi „Memory Box” jeb
„Atmiņu lāde”. Izstāde veltīta izcilā latviešu keramiķa Pētera Martinsona piemiņai. Mākslinieks
savā radošajā darbā vairākkārt veidoja atmiņu lādes — tajās iemūžināja savas atmiņas par vietām un sastaptajiem cilvēkiem, tādējādi simboliski saglabājot tās drošībā un neļaujot tām izgaist.
Izstādē Rotko centrā no 209 konkursa darbiem tika atlasīti 77 darbi. Tie ir miniatūri mākslinieku
atmiņu atveidojumi mālā — viņu „atmiņu lādes”, papildinātas ar īsu atmiņu aprakstu.

UDK

738(083.824)

Kopkataloga Id: 000936312
Žīmants, Jānis. Jānis Žīmants. Jūtu gradācijas / redaktore Dace Kārkla ; priekšvārds: Ingrīda Burāne ; fotogrāfs Mārtiņš Krūmiņš ; grafiskais dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas muzejs sadarbībā ar mākslas galeriju „Sīpoli”. — [Liepāja] : Liepājas muzejs, [2019]. — 35 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21×22 cm.

A n o t ā c i j a : Liepājas muzejā skatāma koktēlnieka Jāņa Žīmanta izstāde „Jūtu gradācijas”.
Līdz šim koktēlnieka darbus visplašāk varēja apskatīt viesu nama „Sīpoli” mākslas galerijā Bernātos, kā arī pilsētas vidē Liepājā, Rucavas novadā, kur dzīvo mākslinieks, un citur Latvijā, kā arī
Lietuvā. Jānim Žīmantam nav speciālas mākslinieciskās izglītības. Viņa daiļradi raksturo mākslas
zinātnieka Aivara Leiša piedāvātais apzīmējums — tīrradnis. Jāņa Žīmanta darbus var iedalīt trīs
lielās grupās: sievietes tēls, dzīvnieku atveidojums un ar mitoloģiju saistītie darinājumi. Mākslinieka rīcībā ir prasmes, tiešie iespaidi, talanta rosinājumi, labi instrumenti un materiālu daudzveidība, kaut vislabprātāk viņš savus tēlus cērt oša un ozola bluķos.

UDK

730-035.3(474.3)(083.824)+73.071.1(474.3)(083.824)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 000936126
Latvijas Nacionālais kinematogrāfijas centrs. Films from Latvia. National
Film Centre of Latvia. — [Rīga] : [National Film Centre of Latvia], [2019].
2019/2021. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 15×21 cm.
UDK
791.2(474.3)(083.82)
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000935091
Dinamo Rīga 10 gadi : 2008-2018 / teksts un statistika: Jānis Stepītis ; mākslinieks Aldis Rocēns ; fotogrāfijas: Raimonds Volonts, Kaspars Volonts, Ilmārs Znotiņš. — [Rīga] : [Dinamo Rīga], 2019. — 349 lpp. : fotogrāfijas ; 22×31 cm. — Teksts
paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8623-5-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir atrodamas krāšņas fotogrāfijas no aizvadītām desmit sezonām,
kā arī apraksti par visām komandas spēlēm Kontinentālajā hokeja līgā un nozīmīgākajiem notikumiem. Pieejama arī statistika un dažādi interesanti fakti. Aizvadītajās desmit sezonās ir bijušas gan spilgtas uzvaras ar pozitīvām emocijām, gan arī neveiksmes. Tik dažāds un aizraujošs ir
hokejs!

UDK

796.966(474.362.2)+796.966.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000936012
Jurisons, Ingmārs. Dukuri. Ledus karaļi dzīvē / Ingmārs Jurisons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokarēviča ; mākslinieks Indulis
Martinsons ; uz vāka Valta Kleina fotogrāfija. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. —
260, [11] lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-593-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Tas varēja būt stāsts par sportistiem Dukuriem — par bijušo bobslejistu un
skeletona aizsācēju Latvijā Daini Dukuru, par pasaules līmeņa skeletonistiem Tomasu un Martinu Dukuriem, kuri priecē ar medaļām un panākumiem jau vairāk nekā desmit gadus. Tā varēja
būt grāmata ar statistikas datiem un rezultātu analīzi. Taču stāsts nav tikai par sportu, jo Dukuri
ir arī ģimene. Stipra un tāda, kurai gribētos līdzināties. Ledus karaļi dzīvē izrādās daudzpusīgi
un avantūristiski, un viņu ceļš līdz skeletonam nav bijis viegls — kā kāpiens kalnā. Grāmatu papildina plašs fotogrāfiju klāsts — no bērnības līdz aktuālākajām uzvarām Pasaules kausā, kā arī
ģimenes foto.

UDK

796.951.071.2(474.3)+796.95.071(474.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 000936308
Baltic Association of Korean Studies (1 : 2019 : Viļņa, Lietuva). The First Conference of Baltic Association of Korean Studies „Insights into the Present State of
Studies of Korean Subjects in the Baltic States” : 26 April, 2019, Mykolas Romeris
University : programme and abstracts. — [Rīga] : University of Latvia, [2019]. —
14 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-18-425-3 (brošēts).
UDK
80(=531)(062)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000931380
Valoda: nozīme un forma = Language: Meaning and Form : LU Humanitāro zinātņu fakultātes rakstu krājums / krājuma sastādītājas un redaktores: Andra
Kalnača, Ilze Lokmane ; redakcijas kolēģija: Ilze Auziņa, Ina Druviete, Svetlana
Polkovņikova, Ilze Rūmniece [un vēl 4 redaktori] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. — Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2018.
9, Gramatika un pragmatika = 9, Grammar and pragmatics. — 1 tiešsaistes
resurss (220 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,93 MB. — Resursā
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934183713 (kļūda).
UDK
81’36(062)
Kopkataloga Id: 000937271
Via scientiarum (4 : 2017 : Liepāja, Latvija). Starptautiskās jauno lingvistu
konferences „Via scientiarum” rakstu krājums / sastādītāji, priekšvārda autori:
Aiga Veckalne, Artūrs Viļums ; literārie redaktori: Aiga Veckalne (latviešu valoda), Rafaels Martins Kalvo (angļu valoda), Egita Proveja (vācu valoda) ; Liepājas
Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Ventspils Augstskola.
Tulkošanas studiju fakultāte. — Liepāja ; Ventspils : Liepājas Universitātes izdevniecība, 2019.
4. laidiens. — 112 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu, angļu un vācu valodā. — ISBN 9789934-569-55-5 (brošēts).
UDK
81’1(062)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000937278
Laizāne, Inga. Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība
Latvijā un ārpus tās : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda
iegūšanai valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē =
Latvian language as a foreign language: the development of the linguodidactic
direction in Latvia and abroad : summary of doctoral thesis submitted for the
conferment of the doctotal degree in philology linguistics, subfield: applied linguistics / Inga Laizāne ; darba zinātniskais vadītājs Dr.philol. Arvils Šalme ; darba
recenzentes: Dr.paed. Diāna Laiveniece, Dr.philol. Sanita Lazdiņa, Dr.philol. Regina Kvašīte ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : Liepājas Universitāte, 2019. —
63 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-63. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-569-56-2 (brošēts).
UDK
811.174’243(043)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000935933
Lūiss, Klaivs Steiplzs. Skrūvšņores vēstules : vecā velna vēstules jaunajam kārdinātājam / Klaivs Steiplzs Lūiss ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Burčika ; redaktori: Juris Cālītis, Maruta Strautmale ; grāmatas dizains, priekšvārds: Maruta
Strautmale. — [Rīga] : Klints, [2019]. — 110 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: The Screwtape Letters. — ISBN 978-9984674-33-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Skrūvšņores vēstules ir velna katehisms, tās ir pieredzējušā velna Skrūvšņores vēstules savam brāļa dēlam — jauniesācējam Vērmelim. Skrūvšņore nav kaut kāds primitīvs
velna attēlojums „sarkanās zeķbiksēs”. Viņš ir īsts angļu džentelmenis — mierīgs, vēss, pārliecināts, asprātīgs un pedantiski korekts. Viņš ir profesionālis, eksperts. Skrūvšņore zina, ka „visdrošākais ceļš uz elli ir pakāpenisks — lēzena nogāzīte, ērti staigājama, bez krasiem pagriezieniem,
bez ceļa stabiem un brīdinājuma zīmēm”. Kā cilvēkā iznīcināt vēlēšanos saistīties ar Dievu vai
vismaz dzīvotprieku — to Skrūvšņore savās vēstulēs mēģina iemācīt jaunajam kārdinātājam Vērmelim.

UDK

821.111-312.7+821.111-312.2

821.111(71) Kanādiešu literatūra angļu valodā
Kopkataloga Id: 000935803
Klasens, Džons. Es gribu atpakaļ savu cepuri! / Džons Klasens ; no angļu valodas
tulkojusi Ita Lapsa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: I Want My Hat Back. — ISBN 978-99340-8026-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lācim pazudusi cepure. Ja nu neviens to nekad neatradīs? Un ja nu viņš to
vairs nekad neredzēs?… PAG! Kaut kur viņš savu cepuri tomēr bija redzējis… Grāmata „Es gribu
atpakaļ savu cepuri!” atzīta par 2011. gada labāko ilustrēto grāmatu ASV, 2012. gadā ieguvusi prestižo Elvina Brūksa Vaita balvu un Teodora Geizela (Dr. Seuss) medaļu.

UDK

821.111(71)-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000936295
Konstantīna, Liva. plēsoņa : romāns / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. —
Rīga : Kontinents, [2019]. — 457 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Last Mrs.
Parrish. — ISBN 978-9984-35-944-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Embera savas nabadzības dēļ vienmēr jutusies kā būrī iesprostots putns ar
aplauztiem spārniem. Sieviete alkst dzīvot tikpat spoži kā vietējā slavenība Dafne Periša, kas ir
precējusies ar miljonāru un dienas vada greznībā. Embera liek lietā savu skaistumu un gudrību,
lai iefiltrētos Dafnes ģimenē. Abas sievietes kļūst par labākajām draudzenēm. Dafne beidzot ir
ieguvusi uzticības personu, ar kuru dalīties slēptākajās izjūtās. Savukārt Embera ir atradusi tiltu uz daudzsološu nākotni — Dafnes pievilcīgo vīru un naudu. Arvien straujāk virzoties pretim
savam mērķim, Embera domā, ka viņai izdevies visus apmuļķot. Taču rūpīgi plānotā iecere tiek
apdraudēta, jo skelets, ko slēpj pagātne, var iznīcināt visu līdz šim panākto.

UDK

821.111(73)-312.4
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821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000936022
Šteinhēfels, Andreass. Riko, Oskars un pieci glābšanas plāni / Andreass
Šteinhēfels ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; Pētera Šesova ilustrācijas ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārais redaktors Kaspars Poikāns. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 252, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Rico, Oskar und das Herzgebreche. — ISBN 978-9934-15-614-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir jautrs un aizraujošs detektīvs, Vācijas Jaunatnes literatūras balvas
laureāts! Kad atklājas, ka Riko mamma pasākusi krāpties Bingo spēlēs un pārdot zagtas somiņas,
Riko un viņa labākais draugs Oskars metas mistēriju izmeklēt. Kā gan varēja gadīties, ka Tanja
no tikpat kā īstas dāmas kļuvusi par noziedznieci? Zēnu rūpīgi izstrādātie izmeklēšanas plāni ne
vienmēr izdodas, kā iecerēti, tomēr jaunie detektīvi beigās atklāj patiesību un izceļ gaismā vēl
lielāku — vislielāko — noslēpumu.

UDK

821.112.2-93-32

821.113.4 Dāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000934240
Foss, Kristians Bangs. Nāve brauc ar Audi : romāns / Kristians Bangs Foss ; no
dāņu valodas tulkoja Pēteris Jankavs ; redaktore Anita Skalberga. — Rīga : Mansards, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (ePub) ; 456,61 KB. — Oriģinālnosaukums:
Døden kører Audi. — ISBN 978-9934-12-236-1 (ePub).
A n o t ā c i j a : Asgers strādā kādā reklāmas aģentūrā Kopenhāgenā, un viss „rit kā pa diedziņu”. Bet tad, neapdomīgi sagādājis priekšniekam lielisku ieganstu viņu atlaist un sabojājis
attiecības ar draudzeni, viņš zaudē visu un ir spiests pelnīt iztiku, kļūstot par palīgu invalīdam,
jaunam puisim Valdemaram. Abu ikdienā valda bezcerība, līdz brīdim, kad viņi brauc uz dienvidiem, lai apmeklētu dziednieku Marokā un Valdemara pēdējo cerību. Sākumā viņi vēl nepievērš
uzmanību, ka viņiem sācis sekot melns Audi…

UDK

821.113.4-31

821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 000936024
Petešena, Sīri. Burbulis / Sīri Petešena ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Ligita Sproģe. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2019]. — 293, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Bobla. — ISBN 978-993415-595-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kīne ir spiesta rītos celties, iet uz skolu, iekalt to, kas viņai nav nepieciešams,
dzīvot ar iesauku Burbulis, aizstāt pilnpienu ar vājpienu, iet uz peldēšanu un dziedāt pretīgajā
Ziemassvētku korī. Viņai jāpakļaujas citu draņķīgajiem noteikumiem draņķīgā pilsētā, draņķīgā
pasaulē. Pēc visu laiku sliktākās skolas dienas viņa kapsētā atrod noslēpumainu stikla lodi, kurā
atrodas lupatu lelle. Lode pieaug līdz milzīga burbuļa izmēriem, pietiekami liela, lai Kīne brīvi
tajā varētu ieiet. Šeit ir brīvības atslēga, pēc kuras viņa vienmēr ir ilgojusies. Nāvīgi jautra un
nāvīgi nopietna grāmata par brīvību, robežām, tuvību un atbildību.

UDK

821.113.5-93-3
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821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000936028
Edvardsons, Matiass. Gandrīz normāla ģimene : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons ; tulkojusi Dace Andžāne ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 460, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: En helt vanlig familj. — ISBN 978-9934-15-616-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Katra slepkavības lieta sākas ar aizdomās turamo. Un ja nu tiesas priekšā jāstājas tavai meitai? Vai tu ticēsi viņai vai apsūdzības pierādījumiem? Ādams ir pārliecināts, ka ne
visi jautājumi ir atbildēti. Ulrika uzskata, ka meitene kaut ko slēpj, bet Stella apzinās, ka nevienam
nav pat vismazākās nojausmas, uz ko viņa ir spējīga… Patiesība satricinās Sandelu ģimeni, liekot
arī lasītājam uzdot jautājumu — cik tālu tu ietu, lai pasargātu savu bērnu?

UDK

821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000936303
Ēkmane, Kšerstina. Suns mežā pie ūdeņiem : sirsnīgs un inteliģents stāsts par
draudzību un uzticību / Kšerstina Ēkmane ; no zviedru valodas tulkojusi Solveiga
Elsberga ; Aijas Andžānes vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. — 109, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Hunden. —
ISBN 978-9934-0-7504-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādā mierpilnā lauku nostūrī mazs kucēns, dedzīgi sekojot mammai un
saimniekam, aizskrien prom no fermas drošās pajumtes un drīz vien apmaldās. Tagad viņam
pašam jāatrod sev barība un droša naktsmītne, un jāpārspēj viltībā lapsa. Kucēns izaug par lielu
suni, zaudējot saikni ar cilvēku. Tomēr saimnieks neatmet cerību un lēnām cenšas atgūt suņa
uzticību, līdz zudusī saikne starp cilvēku un suni tiek atjaunota.

UDK

821.113.6-34

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 000935917
Sēja, Gundega. Mazā prinča DAO : atziņas no Antuāna de Sent-Ekziperī darba
„Mazais princis” / sakārtojusi Gundega Sēja ; tulkojums latviešu valodā: Astra
Skrābane ; Aigara Truhina mākslinieciskais noformējums ; redaktore Marika
Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 14×14 cm. — (Grāmata — dāvana). — Izmantotas autora ilustrācijas. — ISBN 978-9934-0-8262-7
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Ja ar dao saprotam lietu dabisko kārtību, tad tie ir četri ērkšķi, ar kuriem
rozei aizstāvēties pret pasauli, vai nāve, kas ir tikai čaulas nomešana, vai sēklas, kas dus zemes
dzīlēs, līdz kādai no tām ienāk prātā pamosties… Ja ar dao saprotam pareizu rīcību, tad uzmanība,
saprašanās, sirds redzīgums, iecietība ir Mazā prinča filozofija. Vai dao ir likumsakarība? Viss
Mazā prinča ceļš ir likumsakarība. Dao.

UDK

821.133.1-84

821.133.1(493) Beļģu literatūra franču valodā
Kopkataloga Id: 000937182
Krauzere, Kitija. Mazie nakts stāsti / Kitija Krauzere ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Inese Zandere. — Rīga : liels un mazs, [2019]. —
72 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Sagor om natten. — ISBN 978-9934-574-33-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bilžu grāmatā „Mazie nakts stāsti” mazais lācēns lūdz lācenei pastāstīt trīs
vakara pasaciņas. Lāču mamma viņam izstāsta 3 stāstus: par nakts sargātāju, kura palīdz aiziet
gulēt visam mežam, par mazo meiteni Žannu ar zobenu, kas apmaldījās mežā un pārnakšņoja pie
sikspārņa Žako Mollo, un par vīru Bū, kurš nevarēja iemigt. Autores pasaulē durvis starp iztēli un
realitāti ir vienmēr atvērtas un ļauj brīvi klejot, iepazīstot abas. Šajā grāmatā tās ir durvis starp
nomodu un sapņiem, un mazajam Lācēnam tās vakaros ver mammas stāsti.

UDK

821.133.1(493)-93-32
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000937251
Попова, Татьяна. О чём душа поёт давно : мои стихи — моя исповедь / Татьяна Попова. — [Jūrmala] : [Tatjana Popova], [2019]. — 104 lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 18 cm. — ISBN 978-9934-19-785-7 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000936310
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика / редакционная коллегия: Т. Зандерсон, Е. Матьякубова, В. Новиков ;
главный редактор Ирина Цыгальская ; художник Виктория Матисон. —
Rīga : Латвийское общество русской культуры, 2019.
№ 9 (14). — 282, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoriem:
282.-[284.] lpp. — Autori: Дмитрий Близнюк, Наталия Большакова, Елена
Васильева, Муся Гланц, Роальд Добровенский, Дмитрий Драгилёв, Владлен Дозорцев, Янис Йоневс, Юрий Касянич, Лариса Колесникова, Глаша
Кошенбек, Екатерина Ливи-Монастырская, Максим Молчанов, Никита
Молчанов, Валерия Мизгарь, Владимир Новиков, Диана Пискун, Галия
Попова, Наталия Прилепо, Борис Равдин, Елена Таганова, Павел Тюрин,
Елена Фельдман, Максим Якушин, А.М. Афанасьев, Людмила Келер. —
ISBN 978-9934-8636-5-3 (brošēts).
UDK
821.161.1(474.3)(059)+821.161.09(059)

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 000936037
Dmučovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte / Rasa Dmučovskiene ; Ģintara Jocjus
ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; atdzejojusi Jana Egle ; atbildīgā redaktore
Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. —
41, [6] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Skruzdėliukas Nežiniukas. — ISBN 978-9934-15-617-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Brīnišķīgs stāsts mazākiem bērniem par kukaiņu dzīvi. Kas vasaras naktī aiz
loga čīgā? Ko ēd skudras? Kāpēc ķirzakām tik gara aste un kur zirnekļi ņem pavedienus tīkliem?
Skudriņai Kāpēcītei ir tik daudz jautājumu, un uz tiem visiem jāatrod atbildes, tāpēc, priecīgi
dungodama, viņa dodas mežā, kur gaida piedzīvojumi un jaunas zināšanas. Skudriņas ceļojumā
pa mežu palīdz iejusties košas ilustrācijas.

UDK

821.172-93-32

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000935731
Abrickis, Valdis. Ķepa uz sirds : stāsti un noveles / Valdis Abrickis. — Jūrmala :
[izdevējs nav zināms], 2018. — 171 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
A n o t ā c i j a : V. Abrickis stāstus veltījis dzīvās radības mīlestībai. Ievērojamu grāmatas
daļu veido autora atmiņu stāsti par viņa suņiem.

UDK

821.174-32
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Kopkataloga Id: 000936035
Auseklis, Uldis. Un tu esi brīvs : dzejoļi dažādiem bērniem / Uldis Auseklis ;
māksliniece Signe Ērmane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 50, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-15-607-6
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Krājuma centrā ir daba, dzīvā radība, putni, koki, augi un mazais cilvēks starp
tiem. Nozīmīga vieta atvēlēta pasaules un Latvijas izziņai, cilvēka personības brīvībai. Grāmata
uzrunās plašu mērķauditoriju, jo tajā iekļauti gan skanīgi skaitāmpanti, gan klasiskās dzejas tradīcijās rakstīti dzejoļi. Turklāt krājums skar mūsdienu bērnu izjūtas aizņemtajā ikdienā.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000935900
Auziņa, Inese. Dzīvo skaisti / sakārtotāja un redaktore Inese Auziņa ; Lauras
Mortensenas-Floresas dizains ; Vitas Lēnertes vāka dizains. — Otrais, labotais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 47 lpp. ; 16×16 cm. — Resursā uzrādīts
iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 46.-47. lpp. — ISBN 9789934028229
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Krājumā apkopotas latviešu autoru atziņas par cilvēka sevis meklējumiem
daudzveidīgajā pasaulē. Krājuma piecpadsmit sadaļās akcentētas vērtības, kas rosina dzīvot
skaisti. Apzinoties savu neatkārtojamību šajā pasaulē, katrs cilvēks tiecas meklēt dzīves piepildījumu mīlestībā, laipnībā, prasmē uzticēties un sarunāties, literatūrā, mākslā un savā valodā, katrs
apzinās dzīves mirkļa neatkārtojamību.

UDK

821.174-84(082)

Kopkataloga Id: 000937362
Berģis-Kalns, Dzintars. Komats : romāns / Dzintars Berģis-Kalns ; Oskara Sūniņa vāka dizains ; literārā redaktore Zane Seņkova. — [Jūrmala] : Dzintars Berģis-Kalns, [2019]. — 463, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-779-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lielvārdes dzelzceļa stacijas tuvumā tika aizturēts Krievijas spiegs, Drošības dienests ir uzsācis kriminālprocesu. Vai kādam ir jautājumi? Domāju, ka ne. Latvijai lojālam,
„pareizi domājošam” pilsonim nedrīkst būt ne mazāko šaubu, ka visur, kur notiek kas slikts, savu
roku pielikusi Krievija. Bet vai, slēpjoties aiz skaļiem nacionālpatriotiskiem saukļiem, netiek plānota kārtējā Parex bankai līdzīgā afēra, par kuru maksās ikviens Latvijas iedzīvotājs?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000936738
Janovskis, Gunars. Sōla : romāns / Gunars Janovskis ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 206, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8122-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lai gan latviešu prozaiķis Gunars Janovskis rakstniecībai pievērsās diezgan
vēlu, viņš ir vairāk nekā 30 prozas darbu autors. „Sōla” ir viņa debijas romāns, publicēts 1963.
gadā. Tas spilgti vēstī par Baltijas trimdinieku dzīvi pēckara Anglijā, atklājot arī detaļas un pārdomas par paša autora dzīvi svešumā. Šķiet, tik maz un reizē tik daudz cilvēkam vajag — vien brīvu
tēvu zemi un iespēju tajā atgriezties.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000935825
Kreicbergs, Toms. Havanas kaķu karalis : romāns / Toms Kreicbergs ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 351, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Cat King of Havana. —
ISBN 978-9934-0-7634-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad Riku Gutjeresu viņa sešpadsmitajā dzimšanas dienā pamet draudzene,
puisis saprot: ir pienācis laiks pārmaiņām. Riks iestājas salsas deju skolā… citas meitenes dēļ, un
aicina viņu sev līdzi pavadīt vasaru Kubā. Oficiālais iemesls: mācīties dejot. Slēptā programma:
romantika zem palmām. Tomēr Kuba nenozīmē tikai sauli, salsu un mūziku. Un, kad abi jaunieši
beidzot atrod mīlestību, viņiem sāp…

UDK

821.174-93-3=111
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Kopkataloga Id: 000935738
Lieldieniņas : dzeja / māksliniece Aļona Klimčenko. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2019]. — 30 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori: Liene Antiņa, Dina Preisa,
Baiba Leimane, Ance Pīrāga, Keita Averčenko, Andra Gaigala, Elizabete Jirgea,
Anna Štolce, Inonanta Millere, Vanesa Pīrāga, Adrija Čivča, Zane Zaremba. —
ISBN 978-9934-550-34-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gaidot Lieldienas, izdevniecība „Iedvesmas grāmata” rīkoja dzejoļu konkursu. Konkursa rezultātā tika izdota dzejoļu grāmata, kurā ir apkopoti labāko autoru 14 dzejolīši par
Lieldienām, kas liks aizdomāties par jauko Lieldienu laiku.

UDK

821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000936014
Lukjanskis, Egils. Kliedziens no debesīm / Egils Lukjanskis ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Ērika Hānberga pēcvārds ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019].
1. grāmata, Betelgeizes gaisma. — 359, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15563-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pirmā pasaules kara ellē ģenerālis Jānis Krišlauks satiek mūža mīlestību
Ievu. Kaisles pilna nakts aizsāk dzimtas sāgu. Brālis karo pret brāli, sieva nodod sava bērna tēvu,
meitene zaudē mīļoto, ticību dzīvei un izvēlas nocietināties, lai bēgtu no sāpēm… Uz ko paļauties,
kad pasaule ir kļuvusi neprātīga?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000936017
Lukjanskis, Egils. Kliedziens no debesīm / Egils Lukjanskis ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019].
2. grāmata, Asaras debesīs. — 382, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-577-2
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Māksliniekam Jānim Vanagam uzdod uzgleznot Pirmā pasaules kara karavīra
Jāņa Krišlauka portretu. Krišlauks bijis ārkārtīgi līdzīgs Vanagam, un tas aizsāk Vanaga meklējumus savai patiesajai identitātei (Krišlauks vēlāk izrādās viņa vectēvs). Šī saikne savieno 90.
gadus, mazdēla laiku, un Pirmā pasaules kara un pēckara gadus — sižets organiski „lec” no viena
laika uz otru, kopā veidojot vienotu dzimtas stāstu.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000935923
Sīpols, Varis. Medību taka sauc… / Varis Sīpols ; mākslinieks Rihards Delvers. —
[Rīga] : NT Klasika, [2019]. — 302, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-99348757-5-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā autors ir rakstījis par medībās piedzīvoto desmit dažādās pasaules
vietās. Sniedzis ziņas par valstīm, kurās ir bijis, un dzīvniekiem, kurus nomedījis. Līdz ar to grāmata reizē kalpo arī kā izziņas materiāls.

UDK

821.174-94+639.1

821.19 Armēņu literatūra
Kopkataloga Id: 000936254
Dzejas paralēle / no rietumarmēņu un austrumarmēņu valodas atdzejojusi Valda Salmiņa ; foto: Haiks Melkonjans. — Rīga : [Aleksandrs Geronjans], 2018. —
91 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — (Laikraksta „Ararats” bibliotēka). — Dzejas autori:
Zahrats, Slaviks Čilojans, Hovhannes Grigorjans, Marine Petrossian. — Uz vāka
Ašota Jegikjana glezna.
UDK
821.19-1(082)
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000936093
Aladins : mazais kinostāsts / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — (Mazais kinostāsts). — Oriģinālnosaukums: Aladdin. Grab a Story!. —
ISBN 978-9934-16-631-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Paviesojies brīnumu pilnajā Disneja studijas animāciju filmu pasaulē un dodies aizraujošā ceļojumā kopā ar Aladinu un Jasmīnu!

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 000936098
Karalis Lauva : mazais kinostāsts / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mazais kinostāsts). — Oriģinālnosaukums: The Lion King. —
ISBN 978-9934-16-639-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Paviesojies brīnumu pilnajā Disneja studijas animācijas filmu pasaulē un dodies aizraujošā piedzīvojumā kopā ar lauvēnu Simbu, viņa ģimeni un draugiem.

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000936110
Liepāja / teksts: Lauris Gundars ; foto autori: Reinis Hofmanis, Edgars Pohevičs,
Kārlis Volkovskis, Ziedonis Safronovs, Valters Pelns, Ritvars Sproģis, Aigars Prūsis ; dizains: Dizaina birojs H2E. — Liepāja : Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, [2018]. — 56 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.
A n o t ā c i j a : Jūra, pludmale, parki. Koks un akmens, vecs un jauns, cēls un vienkāršs. Šeit
ir viss, īpaša Liepājas algoritms lolots un radīts. Liepājā iemīlas, Liepājā atgriežas.

UDK

913(474.321.2)(084.12)

Kopkataloga Id: 000936120
Liepāja / writer Lauris Gundars ; photographers: Reinis Hofmanis, Edgars Pohevičs, Kārlis Volkovskis, Ziedonis Safronovs, Valters Pelns, Ritvars Sproģis, Aigars
Prūsis ; design: Dizaina birojs H2E. — Liepāja : Liepāja City Council Administration, [2018]. — 56 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.
UDK
913(474.321.2)(084.12)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000928981
Mazjānis, Ainārs. Mēs esam Talsi = We are Talsi / Ainārs Mazjānis ; tulkojums
angļu valodā: Linda Sūniņa ; teksta redaktore Marta Rake-Lasmane. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2018]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ;
21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-583-9
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Mēs esam Talsi — stāsts par pilsētu caur 100 tās iedzīvotājiem. Fotogrāfa
Aināra Mazjāņa projekta mērķis bija atrast interesantākos Talsu iedzīvotājus. Tādus, kuriem ikdienā ejam garām un nemaz nenojaušam, cik interesanti un spēcīgi cilvēki dzīvo mums blakus.
Tā kā teksts, kas pievienots fotogrāfijām, ir cilvēku pašu rakstīts, tas atstāj laika iezīmi, kā cilvēki
mūsdienās izsakās, raksta un veido teikumus.

UDK

929(474.324)(084.12)

Kopkataloga Id: 000937202
Remess, Andžils. Liepājas rūdītie / Andžils Remess ; dizainere Gita Pētersone. — [Liepāja] : Kurzemes Vārds, [2018]. — 158 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — Vāka noformējumā izmantota Jura Bokuma fotogrāfija no Liepājas muzeja krājuma: Latvijas Pagaidu valdības sagaidīšana Liepājas ostā 1919. gada 27.
jūnijā. — ISBN 978-9934-8775-0-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šīs grāmatas mērķis ir pavērt spraugu uz sendienām un atgādināt par cilvēkiem, kurus var saukt par Liepājas pārbaudītiem, Liepājas skartiem vai Liepājas rūdītiem. Un būs
sasniegts vēl viens mērķis, ja šo cilvēku portretējumos varēs izjust Liepājas elpu un gaisotni, kas
gludināja viņu tālāko ceļu, rūdīja vai pārbaudīja viņus.

UDK

929(474.3)
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94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000936008
Āze, Anna. Jānis Pilmanis : brīvības cīņu dalībnieks — stiprinieks : atmiņu burtnīca / Anna Āze. — [Viļaka] : [Anna Āze], [2019]. — 28 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 26.- 27. lpp. — ISBN 978-9934-19-813-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Latvijas Kultūras fonda Balvu kopas biedri ir paveikuši lielu darbu, lai līdz
mūsdienām saglabātu ļaužu stāstījumus, it sevišķi par laiku no 1918. gada līdz 1955. gadam. Ja
cilvēks aiziet no šīs saules, paliek viņam piederošās mantas, vēstules, fotogrāfijas, bet atmiņas ir
jāpieraksta, kamēr kāds tās spēj pastāstīt. Tāpēc autore Anna Āze, iegūstot vērtīgus materiālus
par Brīvības cīņu dalībnieku Jāni Pilmani, ir publicējusi atmiņu stāstu, jo tie dod spēku un pašapziņu turpināt tādus darbus, kuri izmaina notikumu gaitu un rosina citus nestāvēt malā. J. Pilmanis
balveniešiem ir dzīva leģenda, smaidošs un labestīgs, ar samtainu balsi un zilām acīm un ar izcilu
spēku.

UDK

94(474.382)(092)

Kopkataloga Id: 000936128
No aistu vēstures : aistu politiskās vēstures meti no valsts izcelšanās līdz mūsu
laikiem. — [Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2019]. — 181, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — Izdevums sagatavots pēc 1934. gada izdevuma. — ISBN
978-9934-8765-2-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Senajā Aistijā valodas un kultūras robežas nevar ne pierādīt, ne saskatīt. Ar
jēdzienu „latvieši leiši” domāta mūsu vientauta, kam tagad parasti lieto vārdu „balti”. Grāmatas
pirmo daļu sastāda Fridriha Veinberga darbs „Iz latviešu leišu vēstures”. Tas ņemts ar nolūku,
lai parādītu, ka šai grāmatā valdošā ideoloģija balstās uz mūsu tautisko laikmetu un ir ievērojama agrāko nacionālo domu vēstures sastāvdaļa. Runājot par 2. daļu — aistu vēstures politiskais
tēlojums bija jāpaplašina līdz jaunākiem laikiem. Jūlija Brača raksts par šo tematu savulaik bija
pirmais un vienīgais latviešu literatūrā.

UDK

94(474.5)
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000936302
Varas Latvijā : no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgajai valstij : esejas / Mārīte
Jakovļeva, Toms Ķikuts, Edgars Ceske, Ivars Ījabs, Inese Runce [un vēl 5 autori] ; recenzenti: Guntis Zemītis, Jānis Krēsliņš, Gints Apals [un vēl 4 recenzenti] ; zinātniskais redaktors Juris Goldmanis ; literārā redaktore Gita Bērziņa ;
māksliniece Zane Ernštreite ; tekstu angļu valodā tulkojis Kārlis Streips ; angļu
valodas redaktore Andra Damberga ; ievads: Egils Levits. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 876 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 25 cm. — Autori arī: Jānis Šiliņš, Inesis Feldmanis, Gatis Krūmiņš, Toms
Ķencis, Agita Misāne. — Recenzenti arī: Valters Ščerbinskis, Kaspars Zellis, Mārtiņš Mintaurs, Daina Bleiere. — Ziņas par autoriem: 844.-847. lpp. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 850.-876. lpp. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-423-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Krājumā ir apkopotas 10 apjomīgas Latvijas vēsturnieku un sociālo zinātnieku esejas par publiskās varas un Latvijas teritorijā dzīvojošo cilvēku attiecībām, kā arī šo attiecību atstāto mantojumu Latvijas valstiskuma kontekstā. Esejās tiek apcerētas politiskās prakses
un priekšstati, kā arī latviešu nācijas un Latvijas valstiskuma idejas tapšana laika periodā no 17.
līdz 20. gadsimtam, apzinot un izvērtējot valstiskuma vēstures slāņus Latvijā sociālajā, kultūras,
ideoloģiskajā, valsts tiesību, politiskajā un ekonomiskajā kontekstā, analizējot sakarības, kuras
veidojušas vai netieši ietekmējušas Latvijas identitāti un latviešu nācijas valstsgribu.

UDK

94(474.3)(082)
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