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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000944538
100% neoficiāls Fortnite ceļvedis prasmīgajiem / teksta autors Daniel Lipscombe ; mākslinieciskais noformējums: Joe Bolder ; redaktori: Neil Kelly, Jane
Riordan ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont
Publishing, [2019]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: 100% Unofficial Fortnite Pro Guide. — ISBN 978-9934-16678-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Tu esi labs „Fortnite: Battle Royale” spēlētājs, bet gribi kļūt nepārspējams?
Tālu nav jāmeklē! „Fortnite” ceļvedis prasmīgajiem tev palīdzēs sasniegt jaunas virsotnes būvniecībā. Ja vēlies izskatīties iespaidīgi kaujas laukā, varēsi izpētīt labākos tērpus un interesantākos
emotus, kas tev ļaus izcelties. Grāmatā ir pat pārskats par mīlīgākajiem spēlē pieejamajiem dzīvnieciņiem, kas tavu tēlu padarīs īpaši izteiksmīgu.

UDK

004.9:794(035)

Kopkataloga Id: 000944535
Roblox labākās lomu spēles : vairāk nekā 40 lielisku spēļu / teksts: Alex Cox, Alex
Wiltshire ; ilustrācijas: John Stuckey, James Wood, Ryan Marsh ; tulkojusi Diāna
Alksne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 96 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — (Spēļu ceļvedis / Roblox ; 2). — Teksts latviešu valodā,
tulkots no angļu valodas, saturs un spēļu nosaukumi angļu valodā. — Oriģinālnosaukums: Roblox Top Role-playing games. — ISBN 978-9934-16-649-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Roblox” paver iespējas piedzīvot ko jaunu un pārsteidzošu. Pirms doties aizraujošajā spēļu pasaulē, tev būs nepieciešama gan drosme un iztēle, gan arī zināšanas. Grāmata
kalpos par izsmeļošu ceļvedi, lai izdzīvotu uz vientuļas salas un mestos dārgumu medībās, lai
atvērtu smalku restorānu un iejustos veterinārārsta lomā, cīnītos ar dabas stihijām un vēl daudz
ko citu. Tajā ir daudz noderīgu faktu, padomu un knifu.

UDK

004.9:794.021(035)+004.928:794.021(035)
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005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 000943015
Kamran, Qeis. Developing a Holistic Model for Competitive Strategic Management : doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in management science
(Dr.sc.admin.), subfield: business management / Qeis Kamran ; supervisor Dr.habil.rel.pol. Klaus Kellner ; University of Latvia. Faculty of Busines, Management
and Economics. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — xv, 234 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 202.-234. lp. — Teksts angļu valodā,
ar papildu titullapu latviešu valodā.
UDK
005.21(043)+005.332.4(043)
Kopkataloga Id: 000943020
Kamran, Qeis. Developing a Holistic Model for Competitive Strategic Management : summary of doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in management science, subfield: business management / Qeis Kamran ; supervisor
Dr.habil.rel.pol. Klaus Kellner ; reviewers: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Tatjana
Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. Faculty of Busines,
Management and Economics = Holistiska konkurentspējīgas stratēģiskās vadības
modeļa izveidošana : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Qeis Kamran ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.rel.pol. Klaus Kellner ; darba recenzenti: Dr.oec. Biruta
Sloka, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2019. — 162 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 71.-82. un
151.-162. lpp. — Teksts paralēli angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām,
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-444-4 (brošēts).
UDK
005.21(043)+005.332.4(043)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000944772
Burvju pasaule ar Jūsu mīļākajiem mājdzīvniekiem un zvēriem : krāsošanai. —
[Rīga] : Raffa, 2019. — 25 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bez lingvistiska
satura.
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata pieaugušajiem aicina ņemt rokās zīmuļus vai otas un
zīmēt. Pieaugušajiem ir liela interese par krāsošanu, kas apliecina, ka tas ir meditatīvs un stresu
mazinošs hobijs. Zīmējumi nav bērnišķīgi — tajos ir sarežģīti silueti, iedomātas līnijas, daudzas
sīkas detaļas. Intuitīvi pielāgojoties krāsām un kombinācijām, attēls spēlēsies dažādos toņos atkarībā no Jūsu garastāvokļa un noskaņas.

UDK

087.5+159.944.4

Kopkataloga Id: 000944556
Draudzīgie kucēni : mana krāsojamā grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore
Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp.,
2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Junior). — Teksts latviešu valodā,
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Puppy Dog Pals. My Coloring
book. — ISBN 978-9934-16-681-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies saviem iemīļotajiem varoņiem aizraujošajā kucēnu un viņu
draugu pasaulē! Sameklē zīmuļus vai flomāsterus, ņem talkā uzlīmes un ļauj vaļu iztēlei!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000944582
Dropa, Konstance. To visu es jau varu : izzinoša grāmata bērniem no 2-4 gadiem / Konstances Dropas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — (Kāpēc? Kādēļ? Kā tā? Juniors). — Oriģinālnosaukums: Was ich alles
kann. — ISBN 978-9984-31-232-3 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Izzinoša grāmata bērniem no 2-4 gadiem — atbildes uz pirmajiem „kāpēc?”,
stabili un ērti atloki, lieli, skaisti zīmējumi, īsi un vienkārši teksti.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944565
Fancy Nancy Clancy : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 lpp., 2 lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Junior). — Teksts latviešu valodā, tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Fancy Nancy Clancy Activity Book with
Stickers. — ISBN 978-9934-16-680-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Paciemojies burvīgajā Nensijas pasaulē un iepazīsties ar viņas ģimeni un
draugiem! Pievienojies meitenei elegantos piedzīvojumos! Sameklē savus mīļākos flomāsterus
vai zīmuļus, liec lietā skaistās uzlīmes un izpildi visus košos un radošos uzdevumus!

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000944564
Hot Wheels. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].
Ekstrēmās sacīkstes : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 24 nenumurētas
lpp., 2 lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā,
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. — ISBN 9789934-16-697-6 (brošēts).
UDK

A n o t ā c i j a : Kurš būs ātrāks — motocikls vai auto? Izkrāso ekstrēmo sacīkšu notikumus!

087.5

Kopkataloga Id: 000944566
Littlest Pet Shop : mana krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone ;
redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas
lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Littlest Pet Shop. — ISBN 978-9934-16-668-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies saviem iemīļotajiem varoņiem sirsnīgajā mazo dzīvnieciņu pasaulē! Sameklē zīmuļus vai flomāsterus, ņem talkā uzlīmes un ļauj vaļu iztēlei!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944569
Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].
Es mācos skaitīt. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN 978-9934-16-683-9
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Mācīties skaitīt nekad nav bijis tik vienkārši un jautri! Risini uzdevumus kopā
ar zinātkāro meitenīti Mašu un atklāj, kādu prieku var sagādāt jaunu prasmju apguve.

UDK
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Kopkataloga Id: 000944767
Minecraft krāsošanai : krāsošanas albums. — [Rīga] : Raffa, 2019. — 25 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 24 cm. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a : Krāsošanas albums paredzēts bērnu radošo iespēju attīstībai. Šajā albumā
bērns atradīs savus iecienītākos tēlus, kurus viņš pats varēs krāsot, vienlaikus attīstīt smalkās
motoriskās roku prasmes, kas, kā zināms, ir tieši saistītas ar bērna domāšanas attīstību. Tas palīdzēs palielināt pašdisciplīnu, koncentrēšanos, veicinās iekšējo mieru, uzlabos vizuālo koordināciju, kā arī attīstīs radošās spējas, māksliniecisko garu un radošumu. Krāsojamā grāmata nekādā
veidā nav saistīta ar Mojang AB un Minecraft tirdzniecības zīmolu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944866
Murr modes nams / [redaktore] Živilė Agurkytė ; [māksliniece] Miglė Šimatonytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Draudzeņu diena : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 14 nenumurētas lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Miau mados
namai. Draugių diena. — ISBN 978-9934-0-8351-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Līna, Emma un Anna ir trīs labākās draudzenes, kas itin visu dara kopā: pucējas, dodas iepirkties un izved pastaigā sunīti. Lasi, izkrāso, līmē uzlīmes un palīdzi draudzenēm
saposties: izvēlies apģērbu un pieskaņotus aksesuārus! Modes namā MURR allaž valda līksmība.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944864
Murr modes nams / [redaktore] Živilė Agurkytė ; [māksliniece] Miglė Šimatonytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
Zvaigznes : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Lasi un izkrāso! Vairākkārt līmējamas uzlīmes. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Bez lingvistiska
satura. — Oriģinālnosaukums: Miau mados namai. Superžvaigždės. — ISBN
978-9934-0-8350-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Līna, Emma un Anna ir trīs labākās draudzenes, kas kļuvušas par īstām
skatuves zvaigznēm. Viņas itin visu dara kopā: pucējas, koncertē un gatavojas fotosesijām. Lasi,
izkrāso, līmē uzlīmes un palīdzi draudzenēm saposties — izvēlies apģērbu un pieskaņotus aksesuārus! Modes namā MURR allaž valda līksmība.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944544
My Little Pony : mana krāsojamā grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore
Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp., 2 lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-670-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies iemīļotajiem varoņiem burvestību pilnajā poniju pasaulē! Sameklē zīmuļus vai flomāsterus, ņem talkā uzlīmes un ļauj vaļu iztēlei!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944771
Pieradini savu pūķi : krāsojamā grāmata. — [Rīga] : Raffa, 2019. — 22 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bez lingvistiska satura.
A n o t ā c i j a : Krāsošanas albums paredzēts bērnu radošo iespēju attīstībai. Šajā albumā
Jūsu bērns atradīs savus iecienītākos tēlus, kurus viņš pats varēs krāsot. Tas palīdzēs palielināt
pašdisciplīnu, koncentrēšanos, veicinās psiholoģisko reljefu, iekšējo mieru, uzlabos vizuālo koordināciju, kā arī attīstīs radošās spējas, māksliniecisko garu un radošumu.

UDK
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Kopkataloga Id: 000944561
PJ Masks / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].
Kļūsti par varoni! : krāsojamā grāmata. — 24 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: PJ Masks. — ISBN 978-9934-16-705-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Palīdzi pidžammaskām viņu naksnīgajās dēkās un kļūsti par varoni arī tu!
Liec lietā savus košākos zīmuļus, lai izkrāsotu šīs grāmatas lappuses un uzburtu brīnumainu
stāstu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944568
Princeses : priecīgi uzdevumi / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ;
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Princeses). — Teksts latviešu valodā, tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess Activity Book. — ISBN 9789934-16-682-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Daiļās princeses tevi aicina brīnišķīgajā pasaku pasaulē! Sameklē savus
rakstāmrīkus un steidz pildīt uzdevumus kopā ar Rozi, Salātlapiņu, Pelnrušķīti, Tiānu, Arielu,
Sniegbaltīti un citām jaukām princesēm. Lai prieks darboties!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944555
Rotaļlietu stāsts 4 : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm / tulkojis Valērijs Černejs ;
redaktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. —
23, [1] lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Toy Story 4: Activity Book with Stickers. —
ISBN 978-9934-16-674-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā tevi gaida aizraujoša tikšanās ar animācijas filmas „Rotaļlietu
stāsts 4” varoņiem. Sameklē savus rakstāmrīkus un uzlīmes, un lai veicas darbi — atjautības uzdevumu risināšana, ceļojumi labirintos, burtu un bilžu mīklu šķetināšana!

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000944541
Trīs kaķēni : skaitīsim!. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 20 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Kid-ECats. — ISBN 978-9934-16-656-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dodies aizraujošos piedzīvojumos kopā ar trim jaukiem kaķēniem — Pudiņu,
Krekeru un Karameli! Viens, divi, trīs, nu tu māki skaitīt!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000944773
Zudusī dinozauru pasaule : izpēti un izkrāso. — Rīga : Raffa, 2019. — 26 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bez lingvistiska satura.
A n o t ā c i j a : Krāsošanas albums paredzēts bērnu radošo iespēju attīstībai. Šajā albumā
bērns atradīs savus iecienītākos tēlus, kurus viņš pats varēs krāsot, vienlaikus attīstīt smalkās
motoriskās roku prasmes, kas, kā zināms, ir tieši saistītas ar bērna domāšanas attīstību.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 000944737
Goč, V. P. Darbs cēlonī : pirmā pakāpe / V.P. Goč, S.V. Belov ; tulkojums: Rolands
Lagockis. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 265 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 22 cm. — Ziņas par autoriem: 6.-11. lpp. — Bibliogrāfija: 261.-265. lpp. —
Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Работа
в Причине: первая ступень. — ISBN 978-9934-582-32-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : V.P. Goča metode Darbam Cēlonī izveidota uz Garīgās Pasaules Likumu zināšanas pamatiem, paredzēta cilvēka dzīves ceļa atvieglošanai, dod iespēju novērtēt uz to vērsto
iedarbību raksturu un savu mijiedarbību kvalitāti, dod iespēju attīrīt un atveseļot kā fizisko, tā
arī smalkos enerģētiskos ķermeņus, un arī garīgo ķermeni, sakārtot apzinātu garīgo sadarbību ar
Pasauli. Pirmā pakāpe — sākuma pakāpe Cēlonības Skolā.

UDK

133+159.98

Kopkataloga Id: 000944739
Goč, V. P. Darbs cēlonī : otrā pakāpe / V.P. Goč, S.V. Belov ; tulkojums: Rolands
Lagockis. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 192 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas ;
22 cm. — Ziņas par autoriem: 6.-8. lpp. — Bibliogrāfija: 191.-192. lpp. — Teksts
latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Работа в Причине: вторая ступень. — ISBN 978-9934-582-33-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : V.P. Goča grāmata adresēta tiem, kuri mācās metodi Darbs Cēlonī, un ir Cēlonības Skolas 2. pakāpes izzināšana un darbs — Dao attēlojuma lauku izzināšana un Dao izprašana. Gudrais ne tikai „redz un zina”, bet prot arī „pielietot” savas zināšanas dzīvē un dzīvo saskaņā
ar tām — tajā ir Dao izprašanas noslēpums.

UDK

133+159.96+159.98

Kopkataloga Id: 000944740
Goč, V. P. Darbs cēlonī : trešā pakāpe / V.P. Goč, S.V. Belov ; tulkojums: Rolands Lagockis. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 202 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. —
Ziņas par autoriem: 6.-8. lpp. — Bibliogrāfija: 201.-202. lpp. — Teksts latviešu
valodā, tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Работа в Причине:
третья ступень. — ISBN 978-9934-582-34-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : V.P. Goča grāmata adresēta tiem, kuri mācās metodi Darbs Cēlonī, un ir Cēlonības Skolas 3. pakāpes izzināšana un darbs — būtības, kā Dzīvības parādības, izprašana un
gudrības iegūšana, kas ļauj atrisināt cilvēka garīgo meklējumu uzdevumu — pāriet no dzīves
fiziskajā ķermenī pie gara dzīves fiziskajā ķermenī.

UDK

133+159.96+159.98
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159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000943530
Putniņa, Aivita. Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska
faktoriem : pētījuma gala ziņojums / Aivita Putniņa, Māris Brants, Artūrs Pokšāns. — Rīga : Veselības ministrija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (157 lp., PDF) :
diagrammas, tabulas ; 2,17 MB. — Bibliogrāfija: 149.-157. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-99348845-1-1 (PDF).

A n o t ā c i j a : Pēc Veselības ministrijas pasūtījuma 2018.-2019. gadā ir veikts pētījumu par
procesu atkarībām, aptverot azartspēļu spēlēšanas, datorspēļu un pārmērīgas interneta lietošanas paradumus Latvijas iedzīvotāju vidū, to ietekmējošos faktorus, kā arī kaitējumu. Šis pētījums
rāda, ka arī Latvijā speciālistu vidū procesu atkarības jēdziena lietojums joprojām ir neviennozīmīgs. Uzvedība un paradumi, kas tiek pētījumā skatīti kā procesu atkarība, bieži ir salīdzinoši
nesenas parādības, to definējums ir atkarīgs no izmantotā priekšmeta, nevis procesa un biežāk
priekšplānā izvirzās sociālie jautājumi, kamēr medicīniskai diagnozei ir sekundāra nozīme.

UDK

159.97(474.3)(047.31)+316.624(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 000944784
Stepanyan, Vazgen. Mandalas : radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai /
art designer Vazgen Stepanyan. — [Rīga] : Autorizdevums ; Raffa, 2018. — 48 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 23×26 cm. — (Mandalas krāsošanai ; 5). — „45 burvju
mandalas”—Uz vāka. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a : Mandala tulkojumā no sanskrita nozīmē aplis, centrs. Tradicionāli to arī zīmē
kā apli — kosmosa un tā bezgalības simbolu — un kvadrātu jeb Zemes vai cilvēka radītās pasaules simbolu. Izkrāso mandalas, sarunājies ar savu dvēseli, ieskaties savā iekšējā pasaulē un Tu
dzirdēsi kā Eņģeli Tev dzied…

UDK

159.944.4+003.6+615.85

Kopkataloga Id: 000944780
Stepanyan, Vazgen. Mandalas : radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai /
art designer Vazgen Stepanyan. — [Rīga] : Raffa, 2018. — 48 nenumurētas lp. :
ilustrācijas ; 23×26 cm. — (Mandalas krāsošanai ; 4). — „45 burvju mandalas”—
Uz vāka. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a : Krāsošanā lielāku efektu var sasniegt, ja formulējam savu nodomu. Vai tā
būtu atbrīvošanās no sakrātā stresa, vai emocionālo bloku tīrīšana, vai sāpju remdināšana, vai radošo spēju atbrīvošana. Mērķis var būt jebkāda aktuālā tēma, ko pirms ķeršanās pie krāsošanas
sev noformulējam. Mēs varam ļaut zemapziņai izvēlēties krāsas (pat aizvērtām acīm) un vērot,
kādas asociācijas raisa izkrāsotais zīmējums, bet varam arī apzināti izvēlēties tās krāsas, kuras
mūsu ķermenis prasa.

UDK

159.944.4+003.6+615.85

Kopkataloga Id: 000944765
Stepanyan, Vazgen. sapņo, ceri… un Tev viss izdosies : daiļrades bloknots iedvesmai un motivācijai / art designer Vazgen Stepanyan. — [Rīga] : Raffa, 2018. — 40
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17×20 cm.
A n o t ā c i j a : Tas nav parasts izkrāsošanas bloknots — tas ir radošs bloknots iedvesmai un
motivācijai. Ar šo bloknotu Tu varēsi atcerēties, par ko sapņoji, noticēt saviem spēkiem, pārvarēt bailes no neveiksmēm, atvadīties no slikta garastāvokļa, katru savu dzīves dienu padarīt par
piedzīvojumu.

UDK

159.923.2
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000944174
Brenegena, Alisona. Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un dizaineriem / Alisona Brenegena ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskā redaktore Beāte Broka ; literārā
redaktore Sandra Skuja ; pēcvārdi: Andrejs Broks, Tatjana Volkova. — Rīga : Jumava, [2019]. — 351 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Rādītājs: 345.-351. lpp. —
Bibliogrāfija: 338.-340. lpp. un nodaļu beigās. — Oriģinālnosaukums: The Essential Guide to Business for Artists and Designers. — ISBN 978-9934-20-335-0
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Jaunie dizaineri ir īpaši prasmīgi mākslas izpausmēs, bet nav apguvuši uzņēmējdarbības pamatus, lai ne tikai nodrošinātu sevi finansiāli, bet arī aizsargātu savu unikālo
darbu. Šī grāmata rosinās jaunos radošo industriju censoņus apgūt pamatprincipus patstāvīgas
un veiksmīgas karjeras sākšanai. Grāmatas mērķis ir palīdzēt ikvienam māksliniekam vai dizaineram izveidot savu uzņēmumu kā pašnodarbinātajam vai komercsabiedrībai.

UDK

304.4(035)+7:658(035)+7.075(035)

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Kopkataloga Id: 000943504
Bela, Baiba. Diasporas ieguldījums Latvijā un tā apzināšanas iespējas : pētījuma
rezultāti / Baiba Bela, Inta Mieriņa ; Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Diasporas un migrācijas pētījumu
centrs. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (92 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,13 MB. — Bibliogrāfija: 87.-92. lp. — ISBN
978-9934-18-421-5 (PDF).

A n o t ā c i j a : Latvijas nākotnes, demogrāfiskās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas
kontekstā emigrācijai mūsu valstī ir īpaša loma. Pētnieki uzsver diasporas iesaistes un ieguldījuma nozīmīgumu Latvijas attīstībai un aicina veidot tādu sadarbību, kura sniedz abpusējus ieguvumus. Pētījumi liecina, ka daudzi ārvalstīs dzīvojošie būtu gatavi palīdzēt un iesaistīties vairāk
nekā viņi to dara šobrīd. Lai veiksmīgāk attīstītu sadarbības potenciālu, ir jāturpina iesāktais
darbs labvēlīgas vides radīšanā sadarbībai ar diasporu — attiecībā uz tiesisko regulējumu, resursu pieejamību, attieksmi u.c. jautājumiem. Ir jāstiprina izpratne, ka katrs Latvijas iedzīvotājs
ir vērtība un globalizācijas apstākļos var līdzdarboties Latvijas veidošanā, lai kurā pasaules malā
dzīvotu.

UDK

314.15(474.3)(047.31)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000944179
Iespējamās tikšanās : 8 sabiedrībā zināmas personības dialogā ar grāmatas varoņiem — cilvēkiem ar invaliditāti / Ēriks Hānbergs, Aiva Kanepone, Marija Leskavniece, Agnese Meiere, Ērika Šmeļkova, Juris Visockis ; teksta sastādītāja Irīna
Meļņika ; foto: Jānis Brencis, Lelde Goba ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — [Rīga] : Jumava, [2019]. — 169,
[5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-341-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata ir par mūsu līdzcilvēkiem. Viņu mērķiem un ceļu uz to sasniegšanu, bailēm un to pārvarēšanu, sasniegumiem un neveiksmēm. Saruna ir viens no personiskākajiem veidiem, kā iepazīt otru cilvēku. Grāmatas varoņi — gan tie, kuri ir šo sarunu iniciatori,
gan tie, kas atsaucās aicinājumam sarunai par būtisko, atklāj mums savus dzīves līkločus un ļauj
saskatīt, ka ikviens no mums var kļūt par iedvesmojošu paraugu citiem.

UDK

316.344.6-056.26(474.3)(047.53)+929(474.3)(047.53)
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324 Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. Vēlēšanu kampaņas.
Vēlēšanu korupcija, nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti
Kopkataloga Id: 000943534
Bay, Sebastian. Protecting Elections: a Strategic Communications Approach /
authors: Sebastian Bay, Guna Šnore ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO Strategic
Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE, 2019. — 1
tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,61 MB. — Bibliogrāfija: 22. lp. —
ISBN 978-9934-564-43-7 (PDF).
UDK
324(474)

334 Organizācijas un sadarbības veidi ekonomikā
Kopkataloga Id: 000943067
Haas, Franz. Impact of Cultural Differences on Market Entry into China for Austrian Small and Medium Sized Enterprises : doctoral thesis submitted for the
doctor’s degree in management science (Dr.sc.admin.), subfield: business management / Franz Haas ; supervisor Dr.oec. Johann Lachhammer ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav
zināms], 2019. — 178 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
137.-151. lp.
UDK
334.012.64(436:510)+658.8(436:510)
Kopkataloga Id: 000943077
Haas, Franz. Impact of Cultural Differences on Market Entry into China for Austrian Small and Medium Sized Enterprises : summary of doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in management science, subfield: business management / Franz Haas ; supervisor Dr.oec. Johann Lachhammer ; reviewers: Dr.oec.
Biruta Sloka, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University
of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = Kultūras atšķirību
ietekme uz Austrijas mazo un vidējo uzņēmumu ieiešanu Ķīnas tirgū : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare:
uzņēmējdarbības vadība / Franz Haas ; darba zinātniskais vadītājs Dr.oec. Johann
Lachhammer ; darba recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva,
Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2019. — 80 lpp. : diagrammas,
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-39. un 78.-79. lpp. — Teksts paralēli
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-442-0 (brošēts).
UDK
334.012.64(436:510)+658.8(436:510)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000944884
Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova ; mākslinieciskais noformējums:
Marina Selunska ; rādītājs: Signe Terihova. — Otrais papildinātais izdevums. —
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2019. — 879 lpp. : portreti ; 23 cm. — Ziņas par autoriem: 15.-18. lpp. — Bibliogrāfija: 705.-749. lpp. un Krimināllikuma jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 806.-879. lpp. — ISBN 978-9934-508-71-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Krimināllikuma komentāru trešā, pēdējā grāmata. Tajā iepriekšējo grāmatu komentāru autori, Latvijas Universitātes profesori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja kopā
ar docenti Diānu Hamkovu komentējuši Krimināllikuma XVIII-XXV nodaļas. Grāmatu papildina
izvērsts izmantoto avotu saraksts un Krimināllikuma jēdzienu alfabētiskais rādītājs. Jaunā komentāru grāmata galvenokārt var ieinteresēt juristus, kuriem Krimināllikuma piemērošana ir
ikdienas darbs.

UDK

343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000943592
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva :
Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums / redkolēģijas priekšsēdētāja Kristīne Strada-Rozenberga ; ievada autore
Anita Rodiņa ; latviešu valodas redaktore Gita Bērziņa ; angļu valodas redaktore
Andra Damberga ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 497 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-445-1
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Ikgadējā Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference tika rīkota ar mērķi nodrošināt pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu zinātnieku, docētāju, studentu un viesu starpā, kas ir viena no neatņemamām zinātniskās darbības sastāvdaļām. Šogad
konference veltīta Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzībai, aplūkojot tās
dažādu tiesību nozaru perspektīvā. Darbs konferencē norisinājās deviņās sekcijās kā privātās, tā
publiskās tiesībās. Daļa no konferencē nolasītajiem referātiem ir iekļauti šajā rakstu krājumā, kas
atspoguļo tiesību aktualitātes šodien.

UDK

342.4(062)

Kopkataloga Id: 000944667
Satversmes tiesa. Likumu kvalitātes izvērtēšana konstitucionālās tiesas nolēmumos: vērtēšanas kritēriji un principi = Įstatymų kokybės vertinimas Konstitucinio teismo sprendimuose: vertinimo kriterijai ir principai : Satversmes tiesas 2017. gada konferences materiālu krājums / priekšvārds: Alla Spale ; Latvijas
Republikas Satversmes tiesa. — Rīga : Latvijas Republikas Satversmes tiesa,
2019. — 303 lpp. ; 22 cm. — (Satversmes tiesas konferenču materiāli ; 2017). —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-8756-3-2 (brošēts).
UDK
342.565.2(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 000944668
Satversmes tiesa. The Role of Constitutional Courts in the Globalised World of
the 21st Century : proceedings of the 2018 conference of the Constitutional Court
of the Republic of Latvia = Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā 21. gadsimta pasaulē : Satversmes tiesas 2018. gada konferences materiālu krājums / foreword by Ineta Ziemele. — Riga : Constitutional Court of the Republic of Latvia,
2019. — 272 lpp. : portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts
angļu, latviešu un franču valodā. — ISBN 978-9934-8756-4-9 (iesiets).
UDK
342.565.2(062)
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352 Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde. Municipālā
administrācija. Vietējās varas institūcijas
Kopkataloga Id: 000943550
Lerhis, Ainārs. Krievijas sadarbība ar Latvijas pašvaldībām: Daugavpils un Rēzeknes piemēri / Ainārs Lerhis, Gatis Bērziņš, Austris Keišs, Arnis Latišenko. —
[Rīga] : Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, 2019. — 1 tiešsaistes resurss
(60 lp., PDF) ; 1,55 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-99348292-4-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Pētījumā autori detalizēti analizē, kā Krievija un tās federālie subjekti veido
attiecības ar divām Latvijas valsts nozīmes pilsētām — Daugavpili un Rēzekni. Analītiskais apskats balstās plašā informatīvo avotu klāstā, ietverot Krievijas institūciju dokumentus, Rēzeknes
un Daugavpils pašvaldību dokumentus, informāciju no reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem un
intervijas ar minēto pilsētu pašvaldību darbiniekiem un sabiedriskajiem aktīvistiem. Apskatā
analizēts, kā Krievijas īstenotās darbības atspoguļojas Daugavpils un Rēzeknes gadījumos un kā
šīs pašvaldības reaģē uz Krievijas iniciatīvām. Tāpat autori pievēršas augstākminēto pašvaldību
realizētajiem pasākumiem un darbībām, kas tieši vai daļēji saistītas ar Krievijas ārpolitiskajām
aktivitātēm.

UDK

352/354(470+571:474.3)

Kopkataloga Id: 000943543
Vilerts, Kārlis. Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības? /
Kārlis Vilerts, Klāvs Zutis, Konstantīns Beņkovskis. — [Rīga] : Latvijas Banka,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
3,12 MB. — (Diskusijas materiāls / Latvijas Banka ; 2019/1). — Virstitulā: Latvijas
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-578-09-0 (PDF).

A n o t ā c i j a : Pētījumā, izmantojot ekonometriskās metodes, iegūtas liecības, kas norāda
uz negatīvu korelāciju starp iedzīvotāju skaitu Latvijas novadu pašvaldībās un to izdevumiem uz
vienu iedzīvotāju. Proti — jo mazāka pašvaldība, jo dārgāka ir tās funkciju īstenošana, rēķinot
uz vienu iedzīvotāju. Secinājums ir īpaši aktuāls, ņemot vērā Latvijas demogrāfiskās tendences,
kuru ietekmē iedzīvotāju skaits būtiski samazināsies tieši mazo novadu pašvaldībās. Pētījumā
aplēsts, ka iedzīvotāju skaita samazināšanās rezultātā novadu pašvaldību budžetiem būs nepieciešams papildu finansējums to funkciju nodrošināšanai esošajā apjomā.

UDK

37

352(474.3)+336.132.11(474.3)

Izglītība

Kopkataloga Id: 000936294
Rural Environment. Education. Personality. (12 : 2019 : Jelgava, Latvija). Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 12th International Scientific Conference, 10th-11th May 2019 / editor-in-chief Vija Dislere ;
compiler of the proceedings Zane Beitere-Selegovska ; cover design: Natalja Vronska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering.
Institute of Education and Home Economics. — Jelgava : Latvia University of Life
Sciences and Technologies, 2019. — 317 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-318-4 (brošēts).
UDK
37.013(062)+37.015.4(062)
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376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 000944171
Rīds, Gevins. Disleksija agrīnā vecumā : praktiska rokasgrāmata / Gevins Rīds ;
no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
literārā redaktore Brigita Šoriņa ; vāka noformējums: Margarita Stoka. — [Rīga] :
Liegra, [2019]. — 222, [1] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 206.-[221.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Dyslexia in the early years: a handbook for practice. — ISBN 9789934-572-30-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Disleksijas agrīnā identificēšana ir būtiska un var mazināt vai pat novērst
disleksijas nodarīto kaitējumu turpmākajās izglītības stadijās. Grāmata piedāvā ieskatu zinātniskos pētījumos, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, kas strādā pirmsskolas izglītības
iestādēs un sākumskolās, kā radīt un pielāgot mācību vidi, lai tā būtu piemērota bērniem ar disleksiju. Grāmatā ir aplūkoti mācību līdzekļi un materiāli, kas ir paredzēti lasīšanas, pareizrakstības, rēķināšanas, valodas prasmju, sociālās un emocionālās attīstības un problēmu risināšanas
prasmju apguvei.

UDK

376-056.264(035)+616.89-008.434.5(035)

398 Folklora
Kopkataloga Id: 000944494
Aizsils, Arvīds. Latviešu tautas sapņu iztulkošana / Arvīds Aizsils ; K. Strauberga
redakcijā. — Faksimilizdevums. — Rīga : Avots, [2019]. — 147, [1] lpp. ; 20 cm. —
Bibliogrāfija: [42.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Faksimils no: Latviešu tautas
sapņu iztulkošana, Rīga : Latviešu Folkloras krātuve, 1939. — ISBN 978-9934534-89-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Skolotājs, folklorists, filoloģijas zinātņu kandidāts Arvīds Aizsils (1904-1940)
par grāmatu „Latviešu tautas sapņu iztulkošana” teicis: „Mans nodoms ir bijis sakrāt cik vien
iespējams visus sapņu izskaidrojumus, bet no šāda nodoma man jāatsakās — tad šāds krājums
varētu ieraudzīt dienas gaismu tikai pēc daudziem gadiem… Teikto vai uzrakstīto īpatno izteiksmes veidu esmu centies respektēt, un sapņa otrā pusē atstāts teicēja patiesais apzīmējums”.

UDK

398.7(474.3)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
53 Fizika
Kopkataloga Id: 000944792
Ruka, Elvita. Kāda pētnieka dzīve : lieti un ļoti cienījamais Vitauts Tamužs / Elvita Ruka ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. —
[Rīga] : Artha, 2018. — 269, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 9789934-19-737-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir izcila zinātnieka, akadēmiķa un Latvijas materiālmehānikas zinātniskās skolas radītāja Vitauta Tamuža dzīvesstāsts — zinātnieka cilvēciskais portrets. Grāmata apkopo V. Tamuža un viņa līdzbiedru atmiņas, kas veido dokumentāli spēcīgu laikmeta ainu
un stāsta par mūžīgām, nepārejošām vērtībām — dzīvesprieku, neatlaidību, draudzību, spītību
savu mērķu sasniegšanā. V. Tamuža atklājumi, darbi un audzēkņi ietekmējuši materiālu zinātnes
attīstību Latvijas un pasaules līmenī. Akadēmiķim vienlīdz tuvas ir zinātne un māksla, jo tās spēj
palikt mūžībai.

UDK

539.2(474.3)(092)+821.174-94

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes
Kopkataloga Id: 000943541
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas
Universitātes 77. zinātniskā konference : referātu tēzes. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (346 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 11,21 MB. — Teksts pārsvarā latviešu valodā un arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-556-44-9 (PDF).
UDK
55(062)+502/504(062)+91(474.3)(062)

13

Latvijas jaunākās grāmatas

6

2019 Nr. 15, 1.–15. augusts

EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000941958
Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2019. gadā : rakstu krājums /
redaktori: Gatis Ikaunieks, Gunta Krūmiņa, Aiga Švede, Karola Panke un Sergejs
Fomins ; LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa. — Rīga : LU FMOF
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (170 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,59 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-19-775-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas, kā arī
citu struktūrvienību aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri. 2019. gads Optometrijas
un redzes zinātnes nodaļā ir zīmīgs ar nodaļas ilggadējo profesoru jubilejām. Savu apaļo dzimšanas dienu jau ir nosvinējis LU emeritus profesors Ivars Lācis, kurš ir devis lielu ieguldījumu
Latvijas Universitātes attīstībā, kā arī ir viens no Latvijas optometrijas stūrakmeņiem. Šajā izdevumā bez zinātniskiem rakstiem ir īss ieskats viņa biogrāfijā, kura ir tapusi sadarbībā ar Latvijas
Universitātes bibliotēku.

UDK

617.7(082)

Kopkataloga Id: 000944496
Diga, Kristīne. Antibiotikas dabā / sastādījusi Kristīne Diga ; redaktore Ilze
Čerņevska ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots,
[2019]. — 224, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-534-91-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbā raksturoti augi, kurus var izmantot kā dabīgas antibiotikas dažādu
slimību ārstēšanai. Sniegts šo augu raksturojums, to ķīmiskais sastāvs un padomi, kā pareizi sagatavot drogas un kā tās lietot. Atveseļošanās ir rokas stiepiena attālumā.

UDK

615.33

Kopkataloga Id: 000943043
Stadler, Barbara. Influence of Stakeholders in Decision Making Processes in Hospitals with Regard to Patient Safety Culture : doctoral thesis submitted for the
doctor’s degree in management science, subfield: business management / Barbara Stadler ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. —
179 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 146.-154. lp. un
zemsvītras piezīmēs.
UDK
614.2(043)
Kopkataloga Id: 000943049
Stadler, Barbara. Influence of Stakeholders in Decision Making Processes in
Hospitals with Regard to Patient Safety Culture : summary of doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in management science, subfield: business management / Barbara Stadler ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; reviewers: Dr.oec.
Biruta Sloka, Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of
Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = Iesaistīto pušu ietekme uz lēmumu pieņemšanas procesiem slimnīcās saistībā ar pacientu drošības
kultūru : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Barbara Stadler ; darba zinātniskā
vadītāja Dr.oec. Baiba Šavriņa ; darba recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec.
Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2019. — 112 lpp. :
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-55., 108.-111. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-443-7 (brošēts).
UDK
614.2(043)
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Kopkataloga Id: 000944238
Upenieks, Reinis. Piens un augļi — mani draugi! : 1.-3. klase : interesanti uzdevumi bērniem kopā ar vecākiem / teksts, uzdevumi: Reinis Upenieks, Ineta Upeniece ; mākslinieks Artūrs Kalniņš. — Rīga : [Lauku atbalsta dienests], 2019. —
21 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-19-892-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu
vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko
dzīvi, ka arī palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem. Grāmatā veselīgus
padomus un uzdevumu uzdod programmas talismans — Ābols Pienšļācis. Uzzināt daudz jauna
un uzdevumus risināt palīdz Dārziņu ģimenes pārstāvji, kuru piedzīvojumi vienas nedēļas garumā palīdz saprast, kāpēc piens un augļi ir nepieciešami uzturā.

UDK

613.95(02.053.2)+641.053.2(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000944472
Zariņš, Bertrams. Latviešu ārstu kongress : Pirmais Vispasaules latviešu ārstu
kongress 1989. gadā un tā vēsturiskā nozīme Latvijas medicīnā / Bertrams Zariņš,
Pēteris Apinis ; māksliniece Iveta Bambere ; konsultanti: Māris Baltiņš, Viesturs
Boka, Vilnis Dzērve-Tāluts, Dainis Krieviņš, Dzintars Mozgis, Jānis Vētra. — Rīga :
Medicīnas apgāds, 2019. — 285, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. —
„Pētījumus veica Jānis Ķeruss ar Latvijas Universitātes Richarda Zariņa vēstures
fonda stipendijas atbalstu”—Titullapas otrā pusē. — Vāku noformējumā izmantotas Aivara Liepiņa fotogrāfijas no kongresa. — Bibliogrāfija: 270.-273. lpp. un
personu rādītājs: 274.-[281.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-573-12-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pirms 30 gadiem, 1989. gada jūnijā, notika Pirmais Vispasaules latviešu ārstu
kongress. Tajā piedalījās 6000 mediķu no visas pasaules, tai skaitā vairāk nekā 1000 medicīnas
māsu no Latvijas un ārvalstīm. Toreiz Latvija vēl bija PSRS sastāvā, un šis forums bija nozīmīgs
pagrieziena punkts Latvijas neatkarības atgūšanā. Lai kongress varētu notikt, īpaša loma tā rīkošanā bija Rīgas Medicīnas institūta profesoram Viktoram Kalnbērzam, kuram bija liela profesionāla un politiska ietekme. Grāmatā apkopotas kongresa rīkotāju un dalībnieku atmiņas, kā arī
dažādi materiāli (prese, pieraksti, fotogrāfijas utt.) par šo pasākumu.

UDK

61(474.3)(091)+94(474.3)”1989”

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000937058
Bērziņa, K. Distribution Networks : methodological guidelines and summary of
lecture notes / prepared by Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; reviewed by Dr.sc.ing. A. Podgornovs ; design: Baiba Puriņa ; Riga Technical University. Institute of Power
Engineering. Department of Electric Power Supply. — Riga : RTU Press, 2019. — 1
tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 6,14 MB. —
„Published within the activity „Enhancement of the mobility and employability of
Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high
voltage technologies (LitLatHV)”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija: 38.-39. lp. — Izdevums latviešu valodā: Sadales tīkli. — ISBN 978-9934-22-243-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Šajā lekciju konspektā un metodiskajos norādījumos ievietots kursa „Sadales tīkli” programmā paredzētais vidsprieguma sadales tīklu teorētiskais, statistiskais izklāsts.
Lekciju konspekts paredzēts kā papildu mācību līdzeklis elektroenerģētikas specialitāšu dienas,
vakara un neklātienes nodaļas studentiem. Mācību līdzeklī izmantoti Elektroapgādes katedrā izstrādātie un apkopotie statistiskie un noslēguma darbu materiāli.

UDK

621.316.1(075.8)
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Kopkataloga Id: 000936719
Podgornovs, A. High-Voltage Electric Motors and Generators / prepared by
Dr.sc.ing. A. Podgornovs, R. Geidarovs ; reviewed by Dr.sc.ing. A. Kanbergs ; design: Baiba Puriņa ; Riga Technical University. Institute of Power Engineering.
Department of Electrical Machines and Apparatuses. — Rīga : RTU Press, 2019. —
1 tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 385 KB. — Bibliogrāfija:
25. lp. — Izdevums latviešu valodā: Augstsprieguma elektriskie dzinēji un ģeneratori. — ISBN 978-9934-22-244-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Darbā apkopota informācija par augstsprieguma dzinējiem un ģeneratoriem,
to pases datiem un montāžas prasībām. Dots ieskats dzinēju un ģeneratoru bojājumos un defektos un to novēršanas ieteikumi. Mācību līdzekli var lietot kvalifikācijas celšanas kursos elektrisko
mašīnu sadaļas apguvē.

UDK

621.313.33.027.3(075)

629 Transportlīdzekļu inženierija
Kopkataloga Id: 000944384
Domiņuks, Anatolijs. Materiāli nodarbībām navigācijas un manevrēšanas laboratorijā : mācību līdzeklis / Anatolijs Domiņuks, Sergejs Stupa, Elīna Dimza,
Arvydas Jankauskas ; sastādītājs Vladimirs Dreimanis ; literārā redaktore Rūta
Lapsa ; dizains: Paula Lore ; Liepājas Jūrniecības koledža, Lietuvas Jūras akadēmija. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (185 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 6,70 MB. — Bibliogrāfija: 185. lp. un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-22-253-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību materiāls studējošiem, kas ne tikai modulāri un koncentrēti sniedz
informāciju un pamācību par GMDSS un ECDIS lietošanu, bet arī norāda uz šo sistēmu integrēto
nozīmi kuģa tiltiņa resursu organizēšanā un vadībā. Elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana,
elektronisko karšu lietošana un datorzinību pielāgošana drošai kuģa vadīšanai un manevrēšanai
ir prasmes, kuras nepārtraukti jāattīsta un kurām jākļūst savstarpēji integrētām.

UDK

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

630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 000944497
Kalniņa, Inta. Palīgs sēņotājam : 33 ēdamās sēnes, kuras jāpazīst ikvienam / sastādījusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga :
Avots, [2019]. — 41 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-534-90-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lai gan sēņot vairums dodas tikai rudenī, mežos atrodamas ēdamās sēnes
arī vēlā pavasarī un vasarā. Izdevumā sniegts katras sēnes attēls, apraksts, kas palīdzēs to pazīt,
un norāde, ja gatavojot tai nepieciešama īpaša priekšapstrāde. Grāmata iepazīstina sēņotājus ar
populārākajām mūsu mežos atrodamajām sēnēm. Lai pilnīgi droši izsargātos no saindēšanās ar
sēnēm, nedrīkst vākt nevienu nepazīstamu sēni!

UDK

630*89:635.8(474.3)(035)+635.8(474.3)(035)+582.28(474.3)(035)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000944634
100 ēdieni Latvijai Litenē / priekšvārda autore Astrīda Dzērve ; vāka noformējums: Iveta Cigle. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 136 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-579-34-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas 100 dažādu ēdienu receptes, kuras dažādos pasākumos
visa gada garumā Litenē piedāvājušas ēdienu gatavotājas. Grāmatā ievietotas salātu, pankūku,
uzkodu, plātsmaižu un kliņģeru, pīrāgu, silto ēdienu, zupu, saldo ēdienu, kūku un ģimenes ēdienu
receptes.

UDK

641.55(474.368)(083.12)
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Kopkataloga Id: 000944742
Naukšēnu pavārmāksla / Naukšēnu novada pašvaldība. — [Rīga] : Sava grāmata,
[2019]. — 45 lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-582-35-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ēdiens vienmēr un visos laikos ir bijis pirmais un svarīgākais, par ko ļaudis
runājuši. Ēdiena dēļ arti tīrumi, sēta un pļauta labība, slaukts un kults piens, jūrā, upē vai ezerā
zvejots, mežā sēņots un purvā ogots. Malts un mīcīts, kults un kapāts, raudzēts, vītināts un žāvēts, sālīts, saldēts, cukurots un marinēts. Un tā visa tik daudz un tik dažādās krāsās, garšās un
smaržās. Arī šodienas laikmetā, kad katrā TV kanālā tiek demonstrēti kulinārijas meistarstiķi un
ēdienu gatavošanas šovi ir, tā sacīt, topā, ir nolemts izzināt Naukšēnu virtuves gudrības. Receptes
pārsvarā ir vienkāršas. Daļa no tām ir labi aizmirsts vecais. Bet galvenais, ka tās tapušas un kļuvušas iecienītas Naukšēnu novada sētās un mājās.

UDK

641.55(474.364)(083.12)

657 Grāmatvedība
Kopkataloga Id: 000943749
Faituša, Ivita. Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās : monogrāfija / Ivita Faituša ; recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Iveta Mietule, Dr.oec. Rasa Subačiene ;
zinātniskā konsultante Dr.oec. Inta Brūna ; literārā redaktore Sandra Priedīte. —
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (190 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 2,84 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — Bibliogrāfija: 144.-155. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934184178 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Monogrāfija ir nozīmīgs devums iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai
valsts un pašvaldību iestādēs. Iekšējais audits mūsdienās tiek uzskatīts par būtisku pakalpojumu
visos vadības līmeņos, jo iekšējā auditora ieteikumi un organizācijas vadības pieņemtie lēmumi
var būt būtiski faktori organizācijas darbības turpināšanai, reorganizācijai u.tml. Iekšējā audita
galvenā loma — novērtējot pastāvošos procesus, sagatavot ieteikumus vadībai, kas vērsti uz procesu uzlabošanu nākotnē. Šis darbs būs īpaši noderīgs studiju procesā ekonomikas, finanšu un
grāmatvedības, sabiedrības pārvaldības studiju jomās.

UDK

657.6(474.3)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība.
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.
Alkohola rūpniecība
Kopkataloga Id: 000936285
Baltic Conference on Food Science and Technology (13 : 2019 : Jelgava, Latvija). FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology
„Food. Nutrition. Well-Being.” and NEEFood 2019 : 5th North and East European
Congress on Food, Jelgava, May 2-3, 2019 : abstract book / editors-in-chief and
responsible compilers of abstract book: Evita Straumite and Ruta Galoburda ;
Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. — Jelgava : LLU, 2019. — 160 lpp. ; 21 cm. — Autoru rādītājs: 156.-159. lpp. —
ISBN 978-9984-48-317-7 (brošēts).
UDK
663/664(062)+637(062)
Kopkataloga Id: 000935145
Baltic Conference on Food Science and Technology (13 : 2019 : Jelgava, Latvija). FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology
„Food. Nutrition. Well-being.” : conference proceedings : Jelgava, May 2-3, 2019 /
editor-in-chief and responsible compilers of conference proceedings: Evita
Straumite, Ruta Galoburda ; Latvia University of Life Sciences and Technologies.
Faculty of Food Technology. — Jelgava : LLU, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (281 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22,16 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
663/664(062)+637(062)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000943244
Miers un spriedze (2019 : Daugavpils, Latvija). Miers un spriedze : Latgales
reģiona mākslinieku konkursa izstāde : izstādes katalogs = Peace and Tension :
juried group exhibition by artists from Latgale region : exhibition catalogue / izstādes kuratori: Māris Čačka, Baiba Priedīte, Valentīns Petjko ; redaktori: Māris
Čačka, Baiba Priedīte, Tatjana Černova ; teksts: Aivis Freidenfelds ; tulkojums
angļu valodā: Inga Gedžūne ; foto: Baiba Priedīte, Māris Justs ; dizains: Pāvels
Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2019. — 82
nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka
Rotko mākslas centrā no 2019. gada 26. aprīļa līdz 23. jūnijam. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-535-85-7
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Divi XXI gadsimta parametri — miers un spriedze. Šie termini jeb dzīves
stihijas raksturlielumi pavada ikvienu mūsu ikdienas gaitās. Katrs no mums šos lielumus spēj
saskatīt un pamatot atšķirīgi. Miers baro, nemiers posta, taču tos vieno spriedze — attīstības un
evolūcijas iespējas veidot un attīstīt sevi, lai katra ikdienas dzīves pienesums ir savas izaugsmes
pamats un virzītājs. Latgales radošo profesiju pārstāvji — keramiķi, gleznotāji, grafiķi, fotogrāfi — līdz šim ir pārliecinoši parādījuši, ka viņu veikums ir harmonisks un atbilstošs.

UDK

7.038(474.38)(083.824)

Kopkataloga Id: 000944244
Open Fields (4 : 2019 : Rīga, Latvija). Un/Green, Com/Post/Human, N/AI :
Open Fields 2019 : the 4th International Art-Science Conference in the framework
of the RIXC Festival Un/Green — Naturally Artificial Intelligences, Riga, July 4-6,
2019 : conference abstracts / organized by RIXC Center for New Media Culture. —
Riga : [Rixc Center for New Media Culture], 2019. — 79 lpp. ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Open Fields konference norisinās uz mākslas, zinātnes un humanitāro zinātņu lauku pārklāšanās robežas. Konferencē diskutē par mākslu kā pētniecību, mākslas mainīgo
lomu sabiedrībā, tās transformējošo potenciālu un sadarbību ar zinātni. Open Fields konferenci
papildinās vērienīga starptautiska izstāde, kas norisināsies no 30. septembra līdz 2. novembrim
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālēs.

UDK

7:004(062)+502/504(062)+574:004(062)+316.334.5(062)

Kopkataloga Id: 000944199
Virtualities and Realities : new experiences, art and ecologies in immersive environments / edited by Rasa Smite and Raitis Smits ; editor Daina Siliņa ; editing
Robert Buchmaster, Daila Krakte ; design: Mārtiņš Ratniks ; cover photo: Kristine Madjare. — Riga : RIXC Center for New Media Culture ; [Liepāja] : LiepU
MPLab — Art Research Lab of Liepaja University, 2019. — 479 lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — (Acoustic Space, ISSN 1407-2858 ; volume 17). — (Renewable Futures ;
issue 2). — „This book features papers from the 2nd Open Fields conference, which was titled „Virtualities and Realities”, and took place in Riga, October 19-27,
2017, in the framework of Risk Change, Creative Eurpe’s collaboration project…
This volume also contains papers from two other related conferences — „Open
Fields: Changing Weather” (Riga, 2016) and „Renewable Futures 2: Economia”
(Eindhoven, 2017), which were co-organized by RIXC Center for New Media Culture (Riga, Latvia), MPLab — Art Research Lab of Liepaja University (Liepaja, Latvia), project Atol (Ljubljana, Slovenia)… and other Renewable Futures network
partners… The „Virtualities and Realities” exhibition took place from October
20-November 28, 2017 in kim? Contemporary Art Centre and RIXC Gallery…”—
Ievadā. — Mākslinieki: Zane Zelmene, Gunta Dombrovska, Santa France u.c. —
Rakstu beigās ziņas par autoriem. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8434-7-1 (brošēts).
UDK
7:004(062)+7.038.53(062)
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Kopkataloga Id: 000944210
Zaļš / Atmaskots (2019 : Rīga, Latvija). Un/Green : exhibition, Latvian National Museum of Art, Riga = Zaļš/Atmaskots : izstāde, Latvijas Nacionālais Mākslas
muzejs 5.07.-22.09.2019 / curators: Jens Hauser, Rasa Smite and Raitis Smits. —
[Rīga] : [Rixc Center for New Media Culture], [2019]. — 44, [4] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Mākslinieki: Santa France, Voldemārs Johansons, Rihards Vītols u.c. —
Teksts paralēli angļu un latviešu valodā.
A n o t ā c i j a : Izstāde norisinās ikgadējā RIXC Mākslas un zinātnes festivāla ietvaros un
tematiski sasaucas ar Open Fields 4. konferences jautājumu loku. Šogad festivāls aktualizē mūsdienās tik populāro tēmu — „zaļš”, tiecoties atklāt šīs krāsas un dzīvesveida simbola daudzās un
dažādās šķautnes, viņpus ierastajiem priekštatiem.

UDK

7:004(083.824)+7.038.53(083.824)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 000944689
Krēsls kā mākslas darbs (2019 : Rīga, Latvija). Krēsls kā mākslas darbs : Galilas kolekcija, Beļģija = The Chair as Artwork : The Galila’s Collection, Belgium :
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 3. stāva vestibils, 11.04.-12.05.2019 / teksti:
Una Meistere, Daiga Rudzāte ; tulkotājas: Amanda Zaeska, Līga Kriķe, Tabita Rudzāte, Ieva Raudsepa ; foto: Kristīne Madjare ; dizains: Krišs Salmanis. — [Rīga] :
Arterritory.com : Mākslas platforma ; [2019]. — 183 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. —
Ietver īsas ziņas par māksliniekiem. — „Purvīša balva 2019, satelītprojekts”—Iespiedziņās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-88251-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kultūras un mākslas izdevniecība „Arterritory.com” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju piedāvā īpašu ekspozīciju, kurā būs skatāma daļa no beļģu kolekcionāres
Galilas Barzilai-Olandē krēslu kolekcijas. Tas ir viens no viņas krājuma vairāk nekā 20 dažādajiem tematiskajiem un konceptuālajiem atzariem. Izstādē tika eksponēti 50 krēsli, kuru radītāji
ir gan pazīstami, gan arī jauni mākslinieki, dizaineri un arhitekti, viņu mītnes zemēm variējoties
no Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un Beļģijas līdz Senegālai, Mozambikai, Izraēlai un Dienvidkorejai.

UDK

749.1(083.824)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 000943678
Daugava (2019 : Rīga, Latvija). Izstādes „Daugava” katalogs : [buklets] : 3.
maijs-30. jūnijs 2019, Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē / Dantes Aligjēri
biedrības mākslinieki un Ķeipenes vasaras plenēra dalībnieki ; Rīgas Latviešu
biedrība, Dantes Aligjēri biedrība. — [Rīga] : [Rīgas Latviešu biedrība], 2019. — 1
lapa, salocīta [4] lpp. ; 22×15 cm. — Mākslinieki: Dzintars Adienis, Ziedonis Bārbals, Vita Beikerte, Gunta Brakovska, Ģirts Burvis, Sarmīte Caune, Vija Dzintare,
Juris Ģērmanis, Laine Kainaize, Agnese Krastenberga, Vita Merca, Ieva Muzikante, Tālivaldis Muzikants, Aleksejs Naumovs, Lauma Palmbaha, Velta Riekstiņa,
Raimonda Strode, Jānis Strupulis, Maira Veisbārde.
A n o t ā c i j a : Ūdeņiem bagātā Daugava un vēsturiskie notikumi tās krastos ir neizsīkstošs
iedvesmas avots gan māksliniekiem un rakstniekiem, gan zinātniekiem un pētniekiem. Dantes
Aligjēri biedrības mākslinieki un Ķeipenes plenēra dalībnieki šajā izstādē ar krāsām, formām,
izjūtām un asociācijām dāvinās skatītājiem katrs savu stāstu par Daugavu.

UDK

75(474.3)(083.824)+737.2(474.3)(083.824)
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Kopkataloga Id: 000943247
Priedīte, Baiba. Baiba Priedīte. Acumirkļi = Glances = Мгновения : izstāde /
redaktors Valentīns Petjko ; teksts: Ksenia Schinkowskaya ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Pāvels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Mākslu pedagogu apvienība, 2019. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu
valodā. — ISBN 978-9934-535-89-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izstādes: 04.06.2019.-30.06.2019. Витебский Художественный музей, Витебск, Беларусь; 18.09.2019.-06.10.2019, Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library, Šiauliai,
Lietuva.

UDK

75.071.1(474.3)(083.824)+75.021.32-035.676.332.2(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000942002
Saulespurēns, Mārtiņš. Mikrofoni un māksla / teksti: Mārtiņš Saulespurēns, Juris Dimiters, Jānis Borgs ; attēli: Mārtiņš Saulespurēns, Juris Dimiters ; dizains:
Andis Niedre. — [Alūksne] : Eraksti, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (116 lp., PDF) :
ilustrācijas, portreti ; 5,14 MB. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un
krievu valodā. — ISBN 978-9934-8519-1-9 (PDF).
UDK
75.071.1(474.3)(084.1)+681.84.086(73)(091)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 000941799
Dombrovskis, Augusts. Mana vijole / Augusts Dombrovskis. — [Alūksne] :
Eraksti, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : faksimili ; 354,19 KB. — Iespiestais izdevums: Augusts Dombrovskis, 1923.
UDK
780.614.332-051(474.3)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 000944094
Apinīte, Vija. Kājām pa Ugunszemi / Vija Apinīte, Pauls Butkēvičs ; redaktors
Imants Auziņš ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. —
218 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-91-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī ir subjektīva grāmata — kā notikumus atceras, kā tos ir sapratis un izjutis
pats aktieris. Viņam piemīt savi stiķi: dzert neiedomājami stipru kafiju un dažos dzīves posmos
arī ko vēl stiprāku, smēķēt lētas cigaretes un izjokot tos, kuriem Dieviņš noskopojis humora izjūtu. Bet viņš prot arī pārliecinoši un mierīgi vadīt auto, saistīt auditorijas uzmanību, rūpēties par
vistuvākajiem cilvēkiem — meitu un mazdēlu. Mākslinieks iepazinis gan skatītāju mīlestību, gan
brīžus, kad šķiet — tu nekas neesi un neko nevari, nevienam neesi vajadzīgs. Gribētos, lai lasītājs
apjaustu šī cilvēka esības daudzpusību. Pats viņš par sevi reiz sacīja: daudz bijis situāciju, kad ilgi
kā pa naža asmeni staigāts. Kā pa karstām oglēm. Un tāpēc radies kāds sapnis, kurš varbūt tiks
īstenots — kājām pārstaigāt otru pasaules malu — Ugunszemi.

UDK

791.635-051(474.3)
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793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 000944831
101 lielisks burvju triks : aizraujoši burvju triki / ilustrējis Glens Singltons ;
no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; tulkojuma redaktore Dace Markota. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 208 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Rādītājs: 206.208. lpp. — Oriģinālnosaukums: 101 Cool Magic Tricks. — ISBN 978-9934-08086-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai vēlies apgūt 101 aizraujošu burvju triku? Tu varēsi pārsteigt draugus ar
patiešām viltīgiem kāršu trikiem un sajaukt viņiem prātu ar monētu mīklām. Varbūt gribi, lai
dažādi priekšmeti te parādās, te pazūd? Iemācies klasiskos burvju trikus un fokusus ar auklu un
gredzenu — draugi varēs vien minēt, kā tu tos paveici! Varbūt vēlies lasīt domas? Tad tev patiks
meistarīgā prāta maģija. Atver grāmatu un apgūsti maģijas noslēpumus!

UDK

793.8(02.053.2)(035)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000944191
Staģis, Andris. Šķēpiem mirdzot : Latvijas šķēpmešanas vēsture 1901-2017 /
Andris Staģis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ineta Strazdiņa ; mākslinieks Edgars Švanks. — Rīga : Jumava, [2019]. — 439 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 439. lpp. — ISBN 978-9934-20-309-1
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Latvijas šķēpa mešanas vēsture ir spoža. Atceramies Ineses Jaunzemes zelta medaļu Melburnā, Jāņa Lūša pilno medaļu komplektu, Daiņa Kūlas zeltu, Vadima Vasiļevska
un Aināra Kovala sudraba medaļas. Tieši pateicoties vēsturei, šodien varam lepoties ar izciliem
rezultātiem. Arī tagad medaļas izcīna gan jaunieši, gan juniori Eiropas un pasaules čempionātos. Mēs varam būt lepni, ka mūsu šķēpmetēju saime kopīgi domā par nākotni un pašaizliedzīgi
piedalās nākotnes veidošanā. Šodienas panākumi nebūtu iespējami bez treniņiem, sacensību
organizēšanas un Latvijas Šķēpmetēju kluba darbības. Lai nākotne būtu tikpat spoža kā mūsu
vēsture!

UDK

796.433.2(474.3)(091)+78.071.2(474.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000943545
Bolt, Neville. Improving NATO Strategic Communications Terminology / authors: Neville Bolt, Leonie Haiden ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO Strategic
Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE, 2019. — 1
tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 5,42 MB. — Bibliogrāfija: 31.-32. un 36.-38. datnes lapā. — ISBN 978-9934-564-45-1 (PDF).
UDK
81’373.46
Kopkataloga Id: 000944848
Pestune, Jeļena. Krievu valoda vidusskolai : mācību grāmata / Jeļena Pestune,
Tatjana Saratova, Marina Jefremova ; Eduarda Groševa vāka un grāmatas dizains ;
redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
1. daļa. — 189, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — (100 уроков русского: русский язык как иностранный. Уровень В1). — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2019. gadā. — 1. daļas
komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audioieraksti, skolotāja
grāmata. — Iever krievu-latviešu vārdnīcu. — Teksts pārsvarā krievu valodā,
daļa teksta latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-0-7103-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „100 уроков русского” ir jauna mācību līdzekļu sērija krievu valodas kā svešvalodas apguvei vidusskolā. Komplektizdevuma izveidē ņemti vērā Eiropas Padomes izstrādātie
dokumenti, Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvē un Eiropas valodu portfelis, kā arī
pilnveidotais mācību saturs un pieeja izglītībā. Autores veidojušas mācību līdzekli tā, lai skolēni
varētu paplašināt vārdu krājumu, padziļināt krievu valodas gramatikas zināšanas, meklēt un analizēt informāciju krievu valodā, attīstīt domāšanu, patstāvību un saziņas prasmi.

UDK

811.161.1’243(075.3)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000944844
Galbraits, Roberts. Baltā nāve : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 701, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — (Izmeklē Kormorans Straiks / Roberts Galbraits ; [4]). — Oriģinālnosaukums: Lethal White. —
ISBN 978-9934-0-8258-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Baltā nāve” ir ceturtais darbs sērijā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku
un viņa asistenti Robinu Ellakotu. Pie Kormorana Straika ierodas savāds jauneklis un lūdz viņu
atklāt noziegumu, kam kļuvis par aculiecinieku agrā bērnībā. Lai gan puisis šķiet psihiski nelīdzsvarots, viņa stāsts tomēr neatstāj Straiku vienaldzīgu, bet, iekams viņš pagūst uzzināt vairāk,
puisis panikā metas bēgt. Lai tiktu skaidrībā par Billija mīklaino stāstu, Straiks un viņa partnere
Robina sāk rūpīgu izmeklēšanu, kas aizved viņus ne vien uz krēslainiem Londonas nostūriem,
bet arī uz Parlamenta ēkām un uz noslēpumainu lauku īpašumu Oksfordšīrā.

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000944722
Ločmele, Kate. Poppy Flower / krājuma un ilustrāciju autore Kate Ločmele ; teksta redaktore Vanda Masione. — [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-19-828-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mūsu jūtu pasaule mēdz būt ilūziju pilna, utopiska…, dažkārt pat maldinoša.
Grāmata ir par dažādu jūtu spektru. Par dialogu ar sirdi. Par dialogu, kuru ikviens kaut reizi dzīvē
ir piedzīvojis.

UDK

821.111-1
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Kopkataloga Id: 000944516
Sendija, Klēra. Saldā dzīve : romāns / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi
Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga :
Kontinents, [2019]. — 429 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: What Would Mary Berry Do?. — ISBN 978-9984-35-951-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Marī ir jauks vīrs, burvīgi bērni un savs bizness. Taču, atšķirībā no savas kaimiņienes, Marī neprot ne uzcept cepumus, ne iepriecināt bērnus ar vēja kūciņām, kas pašas kūst
uz mēles. Viss mainās, kad Marī nolemj savai vecajai dzīvei pateikt „Nē!” un sākt jaunu. Arī viņas
vīrs, kuram draud atlaišana no darba, apsien priekšautu un iesaistās kulinārajā piedzīvojumā.
Marī apzvēr mats matā sekot Konditorejas Karalienes receptēm un pastāvīgi vaicā sev: „Ko šajā
situācijā darītu Mērija Berija?”. Marī pamazām apjauš, ka Mērijas viedie padomi noder ne tikai
tad, kad jāuzcep biskvītkūka. Vai kaimiņienes nemainīgi patīkamā izturēšanās slēpj kādas neatklātas zemstraumes? Šis asprātīgais romāns ir īsti svētki.

UDK

821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000944873
Doda, Kristīna. Mirušās meitenes skrējiens : romāns / Kristīna Doda ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 428 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Dead Girl Running. — ISBN 978-9984-35-953-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāna varones trīs atzīšanās ir: man pierē ir lodes atstāta rēta, es nespēju
atcerēties veselu gadu no savas dzīves, mani sauc Kellena Adamsa… un tie pa pusei ir meli. Viņa
bēg… no māsīcas slepkavības, no vesela gada, ko viņa nespēj atcerēties. Viņa bēg no vīra, kurš,
cerams, ir miris, no nabadzības un bailēm. Uzdodamās par Kellenu Adamsu, viņa pieņem vadītāja palīdzes darbu kūrortā Klusā okeāna ziemeļu piekrastē. Vētrainajā un viļņainajā krastā viņa
cer atrast patvērumu, ko varētu saukt par savām mājām. Bet, atrodot kādas sievietes mirušo un
sakropļoto ķermeni, viņa vienlaicīgi mēģina nosargāt savus noslēpumus un izmeklēt šo slepkavību… un pēc tam citu.

UDK

821.111(73)-312.4

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā
Kopkataloga Id: 000944841
Hārpere, Džeina. Sausums : kriminālromāns / Džeina Hārpere ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Dzērve ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita
Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 351, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: The Dry. — ISBN 978-9934-0-7929-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Sausums” ir Dž. Hārperes debijas romāns un daudzu literāro balvu laureāts. Romānā Austrāliju posta liels sausums, un nelielajā Kīvaras pilsēta nav lijis jau divus gadus.
Spriedze pieaug, kad tiek atrasta noslepkavotā Hadleru ģimene. Gandrīz neviens nešaubās, ka
Lūks Hadlers pavērsis šautenes stobru pret sievu un bērnu un pēc tam arī pret sevi. Kīvaras
fermeriem katru dienu jāpieņem lēmumi par dzīvību un nāvi, jo lopiem nav, ko ēst. Kāds tur
brīnums, ja viens no viņiem nav spējis izturēt šo spriedzi… Federālās policijas izmeklētājs Ārons
Falks, kurš ieradies Kīvarā uz sava bērnības drauga bērēm, nelabprāt iesaistās lietas izmeklēšanā.

UDK

821.111(94)-312.4
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821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000944856
Banšeruss, Jirgens. Šerloka pīpe / Jirgens Banšeruss ; Ralfa Bučkova ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. — 83 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Izmeklē Kviatkovskis /
Jirgens Banšeruss). — Oriģinālnosaukums: Sherlocks Pfeife. — ISBN 978-99340-8215-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pilsētā vēris durvis jauns detektīvmuzejs? Kviatkovskim tas jāredz! Uzreiz
pēc muzeja apmeklējuma pie Kviatkovska vēršas tā īpašnieks: nozagts visvērtīgākais eksponāts — Šerloka Holmsa pīpe. Uzņemties šo izmeklēšanu Kviatkovskim ir goda lieta. Pēdas taisnā
ceļā aizved viņu pie zagtās mantas, un lieta ir ātri atrisināta. Taču kaut kas īsti nav kārtībā. Okšķera intuīcija Kviatkovski nav pievīlusi….

UDK

821.112.2-93-34

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000944639
Ваганова, Ольга. Нас вертели карусели : стихи для детей / Ольга Ваганова ; художник Олена Сыч. — Рига : [Ольга Ваганова], 2019. — 75, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8859-1-4 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000944638
Ваганова, Ольга. Стишки-загадки, игры : для детей дошкольного возраста / Ольга Ваганова ; художник А. Знутыня-Шеве. — Рига : [Ольга Ваганова], 2019. — 12, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8859-0-7 (brošēts).
UDK
821.161.1-93-1(474.3)

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000944892
A II Pozitīvs. Heijā / A II Pozitīvs ; redaktores: Ingrīda Zibens, Vineta Vaišļa ; vāka
dizains, ilustrācijas: Lība Kamene. — [Madona] : [Arturs Vaišļa], [2019]. — 462,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Pogainie NE zvēri / A II Pozitīvs ; IV [4.] grāmata). — ISBN 978-9934-8851-0-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas centrālā doma — kas notiek, kad nedēļas nogalē uz bezgalīgi garām pusdienām satiekas erudīti bijušie un esošie policisti, jurists, tiesnesis un cilvēki no tautas?
Katram ir spēcīga faktūra par dzīvi, politikas un biznesa aizkulisēm. Īstā vietā un laikā ikvienā
atveras stāstnieka talants. Pēc iespējas izvairoties no moralizējošiem vērtējumiem, ar niansētu
un reizēm skarbu humoru viņi paver durvis uz likumpārkāpēju pasauli, kas šajā laikā un telpā
neizbēgami eksistē paralēli likumpaklausīgo pilsoņu dzīvei. Sižeta izvēles ziņā delverīga brālība.
Notikumus viņi netver burtiski, bet gan izlaiž caur savu garīgo vērtību pasauli, bagātinot ar nopietnām atziņām, ironiju un arī ar trekniem meliem.

UDK

821.174-7
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Kopkataloga Id: 000941719
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol.
Zanda Gūtmane, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs [un vēl 10 redaktori] ; redaktores: Anita Helviga un Sigita Ignatjeva ; priekšvārds: Edgars Lāms ; priekšvārdu
angļu valodā tulkojis Renārs Voicehovičs ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un
mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : LiePA,
2019.
24. — 1 tiešsaistes resurss (320 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,31 MB. — Redaktori arī: Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kastiņš, Dr.philol.
Anda Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Liene Lauska, Dr.philol. Ilze
Stikāne, Dr.philol. Rita Treija u.c. — Virstitulā arī: LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts. Vītauta Dižā
universitāte. — ISSN 2500-9508. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Krājumā tiek iekļauti raksti, kas tapuši pēc nolasītajiem referātiem konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Rakstu tematika ir ļoti plaša: literatūrzinātnes jautājumi skatīti dažādos aspektos — literatūras vēsture un klasikas darbu interpretācijas, literatūras teorijas un kritikas problemātika, literārā procesa un daiļrades psiholoģijas
atspoguļojums, latviešu un cittautu literatūras aktualitātes u. tml.

UDK

821.174.09+82.09+39(=174)

Kopkataloga Id: 000944531
Andžāne, Veneranda. Pēdas dzīves grāmatā / Veneranda Andžāne ; redaktore
Valentīna Unda ; grāmatas noformēšana: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. — 102, [1] lpp. ; 19 cm. — Ziņas par autori: 3.4. lpp. — ISBN 978-9984-29-325-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Venerandas Andžānes grāmatā apkopota dzeja, dzejnieces pašas dzīves gājums, atmiņas, kā arī stāsti par Baltinavas novadu. Baltinavietei šī ir piektā grāmata. Iepriekš
tapušas un izdotas grāmatas „Sadegšana” (1995), „Es braukšu tev līdzi” (2000), „Zvaigznes ēnā”
(2006), „Ar basām kājām pa sirdi” (2011).

UDK

821.174-94+821.174-1

Kopkataloga Id: 000944633
Angelus, Juta. Eņģeļa dienasgrāmata / Juta Angelus. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 125 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-76-9 (brošēts).
I [1. daļa], … un vairāk nesāp… 2009-2016.
II [2. daļa], … sadzijušie spārni… 2016-2019.

A n o t ā c i j a : …vai tev nekad nav bijis tā, ka tu pamosties no rīta un, jau pirms atver acis,
sajūti, ka kaut kas nav pareizi? Miegs pagaist un dīvainā sajūta neatstājas no tevis un tu nezini,
kas īsti ir nepareizi, bet tu to jūti līdz kaulu smadzenēm, jūti, ka pašā dziļākajā būtībā kaut kas
svarīgs ir nepareizi. Grāmata veltīta visiem tiem, kuri kaut reizi dzīvē ir cīnījušies ar depresiju
un sāpēm.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000944188
Apškrūma, Kornēlija. Šī zeme ir Dieva dāvana / Kornēlija Apškrūma ; Emīla
Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga :
Jumava, [2019]. — 99, [4] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-284-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lai godinātu un atzīmētu rakstnieces Kornēlijas Apškrūmas dzimšanas dienu
un vērtīgo ieguldījumu latviešu literatūrā, apgāds „Jumava” izdevis dzejas grāmatu „Šī zeme ir
Dieva dāvana”, kurā ir ietverta viņas jaunākā dzejas izlase ar 4 galvenajām nodaļām: „Šī zeme ir
Dieva dāvana”, „Vairot gaismu ir pienākums”, „Vienīgi dabas gadskārtu antenas uztur dvēseli dzīvu un spožu” un „Tu vienīgais — kā spoža bērza tāss”. Grāmata ir veltījums latviešiem un Latvijas
100. dzimšanas dienai.

UDK
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Kopkataloga Id: 000944102
Ar saules staru kabatā : izdevniecības „Ezerrozes grāmatas” dzejas konkurss /
vāka dizaina autors Uldis Tomsons. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019.
2019. — 35 nenumurētas lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-558-90-0 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000944589
Atļauj man lidot! : poētiskas pārdomas un dzeja / Daina Bergmane, Evita Kalniņa, Inita Kolkovska, Kaspars Rozītis, Anda Vaičenkone. — Varakļāni : Domu Pērles, 2019. — 141 lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-64-6 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000944717
Ābelis, Ernests. Es esmu : dzeja / Ernests Ābelis. — Rīga : Autorizdevums : Sava
grāmata, 2019. — 36 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-31-8 (brošēts).
UDK
821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 000944105
Baltgaile, Vija. Rītdiena būs citādāka : dzeja / Vija Baltgaile ; vāka dizaina autore
Agnese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2019]. — 115 lpp. ; 19 cm. — ISBN
978-9934-558-96-2 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000943589
Bērziņš, Fridrihs. Sēmes muižas stāsti / Fridrihs Bērziņš ; redaktore un komentāru autore Inta Dišlere. — Rīga : N.I.M.S., 2019. — 375, [1] lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. — Bibliogrāfija: [371.-376.] lpp. — ISBN 978-9934-8758-2-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Fridriha Bērziņa (1912-1986) „Sēmes muižas stāsti” ir tēlains un emocionāls
dzimtas vēstures atspoguļojums, kas ieved lasītāju Tukuma novada Sēmes un apkārtējo muižu
sadzīvē 19. un 20. gadsimtā. Stāsts ir vizuāli spraigs un notikumiem bagāts, jo vecāsmātes, muižas
istabmeitas, un vectēva, muižas staļļa zirgu puiša, piedzīvotā izklāsts bērnībā autoram palicis
dziļi prātā. Stāstā reālu cilvēku dzīves savijušās ar izdomātām personām. Stāstu papildina autora
akvareļi un fotogrāfijas.

UDK

821.174-312.6+821.174-94

Kopkataloga Id: 000944823
Bula, Rolanda. Upes laiks : romāns / Rolanda Bula ; Nataļjas Kugajevskas vāka
dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 224 lpp. ;
20 cm. — (Vakara romāns ; 2019/8 (242)). — ISBN 978-9934-15-650-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ceļteku ģimene gadiem sapņojusi par kopēju laivu braucienu pa Gauju, jo
ikvienai latviešu ģimenei to vienreiz pienāktos īstenot. Ir apceļota pasaule, savīta lepnu lepnā
ģimenes ligzda, izaudzināti četri bērni, bet laivošana vienmēr atlikta. Un nu, kad vecākajiem
bērniem Oskaram un Indrai ir jau teju trīsdesmit, bet dvīņiem Jorenam un Dziedrai bīstamie
„padsmit”, ģimenes galvenā sieviete — māte Loreta pēkšņi uzstāj, ka jābrauc. Četru dienu laivošana Ceļteku trīs paaudzes atrauj no pārējās pasaules un iemet atmiņās.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000944096
Dundure, Olga. Manai bērnībai bija pureņu acis : atmiņu pieraksti / Olga Dundure ; vāka dizaina autore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. —
138 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-558-89-4 (brošēts).
UDK
821.174-94

Kopkataloga Id: 000944885
Dundure, Olga. Vakarsaules stāsti / Olga Dundure, teksts, foto. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 58, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-00-9
(iesiets).
UDK
821.174-3+821.174-1

Kopkataloga Id: 000944618
Es vientulībā uzziedēju : poētiskas pārdomas un dzeja / Haldors Balodis, Helena Dzilna-Dzirnaka, Alisa Marčenkova, Inga Zandausa ; Laimdotas Vištartes pēcvārds. — Varakļāni : Domu Pērles, 2019. — 117, [2] lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN
978-9934-579-66-0 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 000944625
Ezers, Vilnis. Domu dzīlēs : dzeja un esejas / Vilnis Ezers. — Varakļāni : Domu
Pērles, 2019. — 96, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-79-0 (brošēts).
UDK
821.174-1+821.174-4

Kopkataloga Id: 000944888
Gekišs, Nauris. Katra upe mums teikas čalo / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], [2019]. — 59 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8508-9-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : N. Gekiša dzejas grāmatā ievietoti dzejoļi par Latvijas upēm — Abavu, Abulu,
Aivieksti, Alekšupīti, Daugavu, Gauju, Juglu, Lielupi, Misu, Salacu, Ventu un daudzām citām Latvijas upēm.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000944594
Ieklausoties sevī : liriskas pārdomas vārsmās / Ineta Brašus, Ilma Jansone, Lauma Migliņa, Zigurds Teikmanis, Inga Zandausa. — [Varakļāni] : Domu Pērles,
[2019]. — 143 lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-77-6 (brošēts).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000944835
Jundze, Arno. Šušnirks un pazemes bubuļi : stāsts / Arno Jundze ; ilustrāciju
autore Kristīne Martinova ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala
Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 137, [7] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. —
ISBN 978-9934-0-7920-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Tas ir asprātīgs stāsts bērniem par košo, neparastiem personāžiem un aizraujošiem notikumiem bagāto pasauli — Ķiparzemi. Lai gan šai pasaulē valda labestība, tomēr
tas neliedz varoņiem doties īstos piedzīvojumos un reizumis iekulties arī īstās nepatikšanās.
Ķiparzemē mīt dižciltīgais dzīvnieciņš Šušnirks, mazais telegrāfists Čieps, kuram ir grūtības ar
pareizrakstību, pastnieks Dipadnieks, profesors Skrūvītis, ziņkārais astronoms Pēcpēdiņš un citi.
Šai piedzīvojumā priekšplānā izvirzās pedantiskais Šušnirks, kurš negaidot spiests „adoptēt” vecākus pazaudējušo Mazuli un, kopā ar to dodoties vecākus uzmeklēt, iekuļas neparastos, aizraujošos un visai komiskos piedzīvojumos.

UDK

821.174-93-34

Kopkataloga Id: 000944617
Karlsone, Staņislava. Dzeja no sirds / Staņislava Karlsone. — [Varakļāni] : Domu
Pērles, [2019]. — 44 lpp. : portrets ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-65-3 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944630
Kārkliņa, Aija. Vientuļa putna svilpe : haikas / Aija Kārkliņa ; dizains: Sigita
Eidone-Kļumele. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2019. — 123 lpp. : ilustrācijas ;
14 cm. — ISBN 978-9934-579-67-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Visam pasaulē ir sava dziesma. Arī haikai! Haikas galvenā tēma ir daba un
gadalaiki — ziedi, putni, vējš un mēness… Jūtas vienmēr ir paslēptas dziļumā. Haika ir brīnums,
ne dzeja — nerakstīt neko lieku, bet vajadzīgo neizlaist!

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000944631
Kārkliņa, Aija. Ziedputekšņi uz asfalta : haikas / Aija Kārkliņa ; dizains: Sigita
Eidone-Kļumele. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2019. — 156, [1] lpp. : ilustrācijas ;
14 cm. — ISBN 978-9934-579-68-4 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944165
Kivičs, Andris. It kā Tu kaut ko zinātu / Andris Kivičs. — [Rīga] : Liegra, [2019]. —
158, [1] lpp : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-572-39-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Andris Kivičs ir apveltīts ar labu humora izjūtu un spēju savu raibo un neviennozīmīgo dzīvi tvert viegli. Aiz skarbā un brīžiem neapdomīgā Kiviča ārienes patiesībā slēpjas cilvēks, kurš ļoti pārdzīvo netaisnības, vienmēr iestāsies par to, kas ir pareizi. Var atzīt, var
noliegt! Var slavēt, var zākāt! Katrs dzīvo savu dzīvi un pilda savu uzdevumu, kā arī atbild par
savu izdarīto. Tas arī ir jūtams šajā grāmatā, ļoti raita un viegla valoda.

UDK

821.174-94
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Kopkataloga Id: 000944486
Kondrāts, Harijs. Liktenīgā lapiņa / Harijs Kondrāts ; sakārtojusi Lauma Kazuša ; literārais redaktors Jānis Loja ; māksliniece Iveta Bambere. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2019. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934573-14-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gandrīz katrā Latvijas ģimenē ir kāds komunistiskā režīma upuris. Varbūt
represijas kādu neskāra tik smagi kā šīs dienasgrāmatas, dokumentu un atmiņu autoru Hariju
Kondrātu. Taču par tik skarbu un nežēlīgu laikmetu nevar sacīt, ka kādam Latvijas iedzīvotājam
tas būtu pagājis garām, neievainojot viņa dvēseli, netirdot sirdsapziņu vai nepazemojot viņā cilvēcību.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000944520
Košeļeva, Sabīne. Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās : stāsts / Sabīne Košeļeva ; redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Anita Rupeika. — Rīga : Pētergailis,
[2019]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984-33-488-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Stāsta varonis gurķis Elmārs ir izaudzis citādāks nekā citi gurķu dobes iemītnieki, proti, mazs un līks, tāpēc jūtas nelāgi. Elmāra neapmierinātību ar savu izskatu pastiprina
brālēna Renāra ņirgāšanās, tāpēc viņš noslēdzas un arvien vairāk kreņķējas. Pie situācijas risināšanas ķeras gurķene Alīna. Viņa sapulcina gurķu bērnus un kopā izdomā veidu, kā Elmāru iepriecināt. Arī Renārs visu slepeni vēro un klusībā vēlas piedalīties. Vai viņš pārkāps savam pašpuikas
lepnumam un atklāsies? Grāmatas autore, aprakstot gurķu saimi, vērš uzmanību uz aktuālām
problēmām bērnu un pusaudžu vidē: atstumtību, ņirgāšanos, fizisku un psiholoģisku iespaidošanu. Līdztekus tiek atainota sabiedrībā pastāvošo stereotipu un estētisko standartu ietekme uz
augoša indivīda emocionālo labsajūtu.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000944862
Košeļeva, Sabīne. Vientulības ministrija : stāsti / Sabīne Košeļeva ; redaktore
Anda Ogriņa ; Aijas Andžānes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 110,
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8328-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Krājumā apkopoti 10 stāsti par to, kas jau no laika gala gan vieno, gan šķir
visus cilvēkus, proti, vientulību. Tie esam mēs — stereotipu un baiļu valgos mītošas jaunas sievietes, nerealizējušies vīrieši, (bez)cerīgi mīlnieki, veci cilvēki un mazi bērni. Arvien atsvešināti
no dzīves, apkārtējiem un sevis. Darām pāri cits citam un sev, pieprasām uzmanību un klīstam
neceļos. Neliekamies mierā, iztaisāmies un bāžamies visām pudelēm par korķi. Kāpēc? Atbilde
jāmeklē katram pašam tekstu rindās un starp tām.

UDK

821.174-32

Kopkataloga Id: 000944186
Kurzemnieks, Kārlis. Mēmais kliedziens : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2019]. — 231, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-339-8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Medību laikā mežā tiek uziets svaigs apbedījums. To atrokot, atklājas jaunas
meitenes Agnetas līķis. Izmeklētāji konstatē, ka nogalinātā bijusi kurlmēma meitene, kas tikko
absolvējusi vidusskolu. Pēc neilga laika pazūd viņas draudzene Sandra un arī skolotājs Olmanis,
kurš mācījis datorzinības. Izmeklētāju rokās nonāk Agnetas soma ar datoru. Izdodas atšifrēt paroli un datorā atrast dokumentus par bērnu namu, no kura ģimenē pieņemta Agneta. Kurš ir nogalinājis Agnetu, un kur pazudusi Sandra un skolotājs? Kas ir Agnetas bioloģiskie vecāki? Un vai
viņiem ir saistība ar Agnetas nāvi? Kārļa Kurzemnieka otrais romāns turpina stāstu par sevišķi
svarīgu noziegumu izmeklētāju komandas darbu Klāsa Ores vadībā.

UDK

821.174-312.4
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Kopkataloga Id: 000944591
Kvite, Maksimilians. PP&KK : (puķu, putnu un kukaiņu kalendārs) : tagorismi /
teksts: Maksimilians Kvite. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 144 lpp. : portrets ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 4. lpp. — ISBN 978-9934-579-73-8 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944518
Lasenberga, Dace. Sveču lējējs : filosofiskas pārdomas / Daces Lasenbergas
teksts un ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga :
Avots, [2019]. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-534-97-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Daces Lasenbergas grāmata ir pasaku cikls, kurā ietilpst septiņas filosofiska
satura pasakas. Tās vairāk uzrunās pieaugušos lasītājus, jo to galvenie personāži ir: Ticība, Cerība, Mīlestība, Liktenis, Sāpes, Laime, Bailes un Nāve, kas būtībā ir cilvēka mūžs. Tie ir emocionāli
piesātināti, dvēseli uzrunājoši stāsti, un tieši tāpēc tos sapratīs ikviens.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 000944859
Laukmane, Maija. Saturies, Sibilla! : stāsts / Maija Laukmane ; ilustrāciju autore
Dārta Stafecka ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. — 110, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-08057-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas lappusēs tev pretim nākšu es, Marta Mazure, meitene no 9.b klases.
Nepārtraukti mēģinu daudz ko izprast un neapmulst nezināmā priekšā. Par Sibillu un Nadīnu neteikšu ne vārda, jo tas, ko par abām domāju, ir pārāk grūti vārdos formulējams. Nadīna ir Sibillas
ēna, bet Sibilla… Ja es prastu savas domas par Sibillu pasacīt vienā teikumā, tad nebūtu šī stāsta.

UDK

821.174-93-34

Kopkataloga Id: 000944626
Liesmo ilgas, smiekli un sapņi : poētiskas pārdomas un dzeja / Alisa Marčenkova, Modris Mūris, Raitis Vasiļjevs. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 2019. — 79 lpp. :
portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-72-1 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944099
Liktenī ierakstītais / Velga Ādamsone, Osvalds Bambis, Arvis Degums, Agnese
Ezerroze, Agita Freiberga, Ziedīte Kalna, Andris Marts, Iveta Reinsone, Ilze Šaicāne ; teksta redaktore, vāka dizaina autore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes
grāmatas, 2019. — 188 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-88-7 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)+821.174-3(082)
Kopkataloga Id: 000944115
Līdz pieturai Mīlestība / Dženija, Ilma Jansone, Andris Marts, Marta Rozenfelde,
Ņina Stolere ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. —
157, [7] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-93-1 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 000944108
Māmiņ, Tev! : dzejoļi. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 256 lpp. ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-558-85-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevniecība „Ezerrozes grāmatas” aicināja skolēnus iesniegt savus rakstītos
dzejoļus par māmiņu, lai taptu grāmata „Māmiņ, Tev!”. Grāmatā apkopoti 284 jauno autoru mīlestības pilnie dzejoļi, veltīti viņu māmiņām.

UDK

821.174-1(082)+821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000944593
Ozoliņa, Dana. Dzīve ir skaista! / Dana Ozoliņa. — Varakļāni : Domu Pērles,
2019. — 181 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-75-2 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944614
Pastarīte. Sadzirdēt un sajust : dzeja / Pastarīte. — Varakļāni : Domu Pērles,
2019. — 15 lpp. : ilustrācija ; 16 cm. — ISBN 978-9934-579-74-5 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944707
Pētersons, Gaidis. Gadījuma muzikanta atmiņas / Gaidis Pētersons ; mākslinieciskais noformējums: Aivars Eipurs. — [Līvāni] : [Aija Pastare], [2019]. — 154,
[5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8841-2-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Limbažnieks G. Pētersons grāmatā apkopojis paša un laikabiedru vietējā mūzikas dzīvē pieredzēto. Autors stāsta, ko atceras no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem un septiņdesmitajiem gadiem. Uzrakstītais galvenokārt skar Limbažu muzikantu tā laika dzīvi un sadzīvi,
bet ir arī atkāpes, jo bez tā visa, kas notika visapkārt pasaulē, tostarp arī Latvijā, uzrakstītais lielai
mūsdienu sabiedrības daļai šķitīs absurds un nesaprotams.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000944615
Priedoliņa, Agrita. Pārdomu takas : dzeja / Agrita Priedoliņa. — Varakļāni :
Domu Pērles, 2019. — 57 lpp. : portrets ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-78-3 (brošēts).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000944401
Puče, Armands. aitas / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. — [Rīga] : [Mediju nams], 2019. — 255, [1] lpp. ; 20 cm. —
ISBN 978-9984-756-16-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vēl nekad cilvēks savā ikdienas lietojumā nav bijis tik jaudīgs un reizē —
paredzams. Līdz šim vēl nav bijis tā, ka cilvēcei ir tik daudz dots un tajā pašā laikā — no tās var
paņemt vēl vairāk, tai skaitā — katra indivīda privātumu. Manipulācija ar cilvēka prātu un rīcību
ir elementārs algoritms, līdz kādu dienu tuvākie jūs vienkārši pamet, novēršas, aizbēg… Jums pat
prātā nevar ienākt, ka tieši šobrīd, lasot šīs rindas, kāds cits jūs jau izmanto sociālam eksperimentam, bet vēl kāds aiz stūra ir sagatavojies slepkavībai, ko pārraidīs labi apmaksātā tiešsaistē
kā vienreizēju vakara izklaidi. Jūs vēl nenojaušat, ka nomainītā izdegusī lampiņa guļamistabā
patiesībā līdz šim ir strādājusi kā augstas izšķirtspējas videokamera.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000944116
Puricka, Inese. Viens mirklis no mūža / Inese Puricka. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 228 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-95-5 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944857
Samauska, Ieva. Trakas lietas jeb ieraksti policijas dežūržurnālā : luga / Ieva Samauska ; mākslinieks Mikus Čavarts ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas
Švankas grāmatas un vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 61, [3] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-7976-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nē, viņš nav ne Šerloks, ne Holmss, ne Megrē un pat ne tēvs Brauns. Bet tik un
tā viņam ir tik daudz darba un pieņem apmeklētājus no brokastīm līdz pat vakariņām. Kas viņš
ir? Oooo, ja nebūtu viņa, daudzas trakas lietas varētu beigties pavisam bēdīgi… Atver grāmatu un
iepazīsties! „Trakas lietas jeb ieraksti policijas dežūržurnālā” ir humorpilna ludziņa, sarakstīta
vieglā, ritmiskā valodā.

UDK

821.174-93-2

Kopkataloga Id: 000944725
Sapņu sirds transcendence citā gadsimtā : dzejas krājums / Eduards, Anita un
Anna. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 98 lpp. ; 21 cm. — Teksts pārsvarā latviešu
valodā, daži dzejoļi angļu un franču valodā. — ISBN 978-9934-582-30-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dzejas krājums ir trīs jauno autoru kopdarbs. Ideja šī darba nosaukumā
bija atrast kopīgo tajā, kas tapis atsevišķi, un saistību tajā, kas nav bijis saistīts. Pilna ar slēptu
misticismu, emocijām un pārdomām, tāda ir dzejas mūza jauno autoru darbā. Sapņu sirds ir kā
pārdabiska būtne, kas pārvietojas ārpus laika un telpas, pie katra dzejnieka tā atnāk citādāk: pie
kāda kā noslēpumaina mīlestība Pilnmēness naktī, pie cita kā mistikas kauss, un vēl pie kāda kā
dievišķa atklāsme.

UDK

821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000944621
Spilva, Kristīne. Vecāsmātes stāsts / dzejoļa autori: K. Spilva, E. Rapa ; ilustrācijas: Santa Knopkena ; ievads: Margarita Hofmane. — [Varakļāni] : Domu Pērles,
[2019]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-53-0
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Agrā bērnībā ropažniecei Maijai Brantei dzejoli iemācījis tēvs, tāpēc viņa
vēlējās šo dzejoli atgādināt un saglabāt citiem bērniem. Ir noskaidrots, ka dzejolis „Vecāsmātes
stāsts” tika publicēts laikrakstā „Mana māja” 1942. gadā. Ļaudis zina teikt, ka esot bijusi arī neliela, Margaritas Kovaļevskas zīmējumiem bagāta grāmatiņa.

UDK

821.174-93-1
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Kopkataloga Id: 000944619
Steļmaka, Ineta. Lakstīgalas dziesma : dzeja / Ineta Steļmaka. — [Varakļāni] :
Domu Pērles, [2019]. — 44 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934579-69-1 (brošēts) ; ISBN 9789934579653 (kļūda).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944853
Šķipsna, Ilze. Puse patiesības un citi stāsti / Ilze Šķipsna ; sakārtojusi Lolija
Vēze ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 188, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789934-0-8126-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Prozaiķe Ilze Šķipsna, 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju un vēlāk devusies uz
ASV, pārstāv latviešu modernisma literatūru. Viņas dzīves lielākās vērtības ir latviešu tauta, literatūra un valoda. Rakstnieci interesē esamības problēmas. Savos stāstos viņa atsedz cilvēka psihes dzīles, iedomu un fantāziju pasauli, nojaucot robežas starp iztēloto un realitāti. Stāsti piedāvā
plašas interpretācijas iespējas un atklājumu plašumus par cilvēka un pasaules attiecībām, par
kaislībām, instinktiem un izjūtām, par personības identitāti, pasaules kopsakaru un jēgu.

UDK

821.174-32

Kopkataloga Id: 000944104
Špillere, Inta. Mātes lūgšana : izlase / Inta Špillere. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2019. — 80 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-99-3 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944111
Špillere, Inta. Variācijas : izlase / Inta Špillere. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2019. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-558-98-6 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000944119
Vēja, Evija. Starp zvaigznēm : biogrāfisks dzīvesstāsts / Evija Vēja ; vāka dizaina
autore Agnese Piļāne ; teksta redaktore Biruta Velta Dzelzkalēja. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 512 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-97-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romānam līdzīgs biogrāfisks dzīvesstāsts par ceļu, kurš vienkāršu lauku meiteni izved no Sēlijas mežiem, lai tālāk vestu pa garīgās attīstības kāpnēm. Liktenis vēlīgi sniedz
viņai iespēju sastapties ar dvēseliski gudriem mākslas pasaules cilvēkiem, iepazīties ar ezotērisko filozofiju, nokļūt Latvijas Televīzijā starp „zvaigznēm”, drīz viņai pašai kļūstot par TV „dīvu”
un gūstot gan pozitīvu, gan negatīvu dzīves pieredzi, nākas sastapt gan draugus, gan nedraugus,
piedzīvot gan radošas veiksmes, gan smagu personiskās dzīves vilšanos.

UDK

821.174-312.6+821.174-94

Kopkataloga Id: 000944640
Vītiņa, Lote Vilma. Dzejnieks un smarža / teksts un ilustrācijas: Lote Vilma Vītiņa. — Rīga : aminori, 2019. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20×28 cm. —
ISBN 978-9934-8844-0-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādā jaukā dienā mazā dzejnieka degunā ielien dzejolis! Nē, mākonis! Vai
varbūt lietus? Tev laikam pašam būs jāizlasa. Atverot grāmatu, pirmajā lapaspusē ir paslēpusies
smaržīga zemene, paberzē to un izbaudi brīnišķīgo zemeņu smaržu.

UDK

821.174-93-1
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Kopkataloga Id: 000944479
Zēriete, Inita. Notikums mežā : pasaka / Initas Zērietes teksts un ilustrācijas ;
Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots, [2019]. — 18,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Pasakas par draudzību). — ISBN 978-9934-53493-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pasakas galvenais varonis ir zaķītis Baltļipītis, kura ideja samainīt savas ausis
ar mušmires grezno cepuri paglābj viņu no vilka apetītes un iepriecina meža iemītniekus. Pat
viltniece lapsa kļūst par zaķēna draugu. Pasakas pamatdoma — galvenās vērtības dzīvē ir gudrība, draudzība un izpalīdzība. Pasaka veidota bērniem ar mērķi attīstīt valodu un stāstītprasmi.

UDK

821.174-93-343

Kopkataloga Id: 000944471
Zēriete, Inita. Pūkainītes draugs : pasaka / Initas Zērietes teksts un ilustrācijas ;
Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. — Rīga : Avots, [2019]. — 26 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Pasakas par draudzību). — ISBN 978-9934-534-92-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Meža viducī Zaķu dārzā dzīvo maza zaķenīte Pūkainīte, kura sadraudzējas ar
saules zaķēnu Spožumiņu. Tā kā Pūkainīte ir ļoti jauka, sabiedriska un zinātkāra, viņa pamazām
Pūces skolā sadraudzējas arī ar citiem zaķēniem, taču nekad neaizmirst savu pirmo draugu —
Spožumiņu. Pasaka mazajiem lasītājiem māca, ka draugi ir blakus ne vien rotaļās un prieka brīžos, bet nāk palīgā grūtā brīdī un paglābj no briesmām. Pasaka veidota bērniem ar mērķi attīstīt
valodu un stāstītprasmi.

UDK

821.174-93-343

821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 000944519
Nopola, Sinika. Salmenīte, Čībiņa un ērmīgais eņģelis : stāsts / Sinika Nopola,
Tīna Nopola ; māksliniece Salla Savolainena ; no somu valodas tulkojusi Maima
Grīnberga ; redaktore Māra Kalve. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Heinähattu, Vilttitossu ja hupsu enkeli. —
ISBN 978-9984-33-490-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Čībiņa pierunā lādzīgo kaimiņu tanti Halisi parotaļāties „eņģeļos”. Nepatikšanas sākas brīdī, kad ceļā no skolas vecāko māsu Salmenīti nobiedē ērmīgs milzu putns. Ciema
policisti Speķanaba un Briļļutārps ķeras pie izsekošanas. Vai tiešām atkal vainīgas mazās Čībiņas
draiskulības?

UDK

821.511.111-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000944839
Meža muzikanti / [teksts]: Jasmin Peppiatt ; [ilustrators] Stephen Stone ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20×21 cm. — „12 skaņu motīvi”—Uz vāka. — Grāmata ar skaņas pogām. — Oriģinālnosaukums: Benny Badger’s Woodland Band. — ISBN 978-9934-0-8029-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Āpsis zina, ka viņš varētu būt lielisks mūziķis, ja vien netraucētu trokšņainie
kaimiņi. Tad Āpsim rodas ideja — kā būtu, ja skaņas apvienotu? Laiks dibināt grupu „Meža muzikanti”! Asprātīga pasaka ar izteiksmīgiem un draiskiem attēliem palīdzēs mazajam lasītājam iepazīt un atšķirt dažādus mūzikas instrumentus un apgūt vienkāršus mūzikas terminus. Grāmata
īpaša ar to, ka iespējams ne vien katru instrumentu apskatīt, bet arī noklausīties tā skanējumu un
visbeidzot atskaņot „Meža muzikantu” koncertu.

UDK

82-93-32
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Kopkataloga Id: 000944547
Rotaļlietu stāsts 4 : kinostāsts / Valērija Černeja tulkojums ; redaktore Antra
Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Toy Story 4 Movie Storybook. — ISBN 978-9934-16-672-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad Dakšiņš, kurš pret savu gribu ir kļuvis par rotaļlietu, pievienojas Vudijam
un pārējiem, visi kopā dodas aizraujošā ceļojumā. Vai piedzīvojums kopā ar seniem un jauniem
draugiem palīdzēs kovbojam labāk izprast, kāda ir rotaļlietu patiesā būtība?

UDK
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000944428
Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti / krājuma veidotāja un priekšvārda autore
Sanita Dubovska ; noformētāja Līga Bernāne. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms],
2018. — 64 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabula ; 20 cm.

A n o t ā c i j a : Atmiņu krājumā apkopoti deportēto ģimeņu stāsti par dramatiskajiem 1949.
gada 25. marta notikumiem, moku pilno ceļu uz Sibīriju, dzīvi Sibīrijas plašumos un atpakaļceļu
uz savu dzimteni Latviju. Atmiņas stāstījuši Tomass Jasinskis, Tekla Krūmiņa, Vitālijs Kursietis,
Vitālijs Mālnieks, Anna Rušeniece, Jānis Skroderis, Helēna Skrūzmane, Austra Ševčuka, Marija
Šūpulniece un Eleonora Vilcāne. Krājums ir rožupiešu veltījums Latvijas valsts simtgadei.

UDK

94(474.346)(092)

Kopkataloga Id: 000944880
Богданов, Александр. Двинск в годы Первой мировой войны : к 105-летию
Первой мировой войны / Александр Богданов. — Даугавпилс : Центр русской культуры, 2018. — 112 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 110. lpp.
UDK
94(474.346.1)”1914/1918”
Kopkataloga Id: 000944883
Богданов, Александр. Динабург в войне 1812 года : к 210-летнему юбилею
обороны Динабургской крепости / Александр Богданов. — Даугавпилс :
Центр русской культуры, 2018. — 75 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 73. lpp.
UDK
94(474.346.1)”1812”

94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000944183
Hermanis, Voldemārs. Trakie deviņdesmitie : atskati intervijās „…tikai Andrim
Jakubānam un Ērikam Hānbergam” / sastādītājs Voldemārs Hermanis ; Emīla
Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga :
Jumava, [2019]. — 190, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ;
24 cm. — Personu rādītājs: 188.-[191.] lpp. — ISBN 978-9934-20-353-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pārlasīt šīs intervijas nozīmē atgriezties nesenā Latvijas pagātnē un reizē citā
pasaulē. „Tikai Andrim Jakubānam un Ērikam Hānbergam” bija „Neatkarīgās Cīņas” savdabīgs zīmols. Apbrīnas vērts ir uzrunāto personu spektrs — pašu ministri un citvalstu vēstnieki, baņķieri
un mūziķi, politiķi un režisori, uzņēmēji un dvēseļu gani. Visi viņi tā vai citādi līdzveidojuši valsti
un sabiedrību, kurā šodien dzīvojam. 20. gadsimta deviņdesmitie bija laiks, kad valdīja privatizācijas drudzis un rekets, pieprasīti okultisms un dzeltenā prese, izmisīgi meklēti drošības enkuri.
Kur tagad esam nonākuši? Šo jautājumu sastādītājs uzdevis arī šajā krājumā iekļuvušajiem. Un
vienlaikus pats spiests atzīt, ka no apjomīgā sarunu klāsta (382) gaužām grūti nācies atsijāt tikai
15. Daļa no atkal uzrunātajiem — Raimonds Pauls, Guntis Gailītis, Egils Levits, Jānis Peters, Uldis
Pīlēns, Monika Zīle — par sevi vēstījuši spilgti. Citi — Juris Dalbiņš, Bruno Šteinbriks, Vjačeslavs
Telešs — priekšplānos vairs retāk redzami.

UDK
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Kopkataloga Id: 000942730
Седышев, Ю. Совершенное ими бессмертно / составитель Ю. Седышев. —
Издание второе переработанное и дополненное. — [Rīga] : [Jurijs Sediševs],
[2018]. — 503 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Personu rādītājs: 492.502. lpp. — ISBN 978-9934-14-911-5 (iesiets).
UDK
94(474.3)”1939/1945”(092)+94(47+57)”1941/1945”(092)+
+355.48(474.3)”1939/1945”(092)+929(474.3)
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