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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000953916
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas (22 : 2018 : Rēzekne, Latvija). Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 22. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2018. gada
25. aprīlis = Human. Environment. Technology : 22nd students international
scientific and practical conference : Rezekne Academy of Technologies, Rezekne,
Latvia, 25 April 2018 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. —
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (187 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 3,86 MB. — „ISSN 25928597”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu
valodā.
UDK
004(062)+502/504(062)+62(062)
Kopkataloga Id: 000959438
Lipenbergs, Elmārs. Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai : promocijas darba kopsavilkums / Elmārs Lipenbergs ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.sc.ing.
Vjačeslavs Bobrovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš, Dr.sc.ing. Aleksejs Udaļcovs, Dr.sc.ing. Jūlija Asmuss ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas
un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 34 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 31.-34. lpp. — ISBN 978-9934-22-413-3
(brošēts).
UDK
004.738.5:621.375.121(043)
Kopkataloga Id: 000959439
Lipenbergs, Elmārs. Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai : promocijas darbs / Elmārs
Lipenbergs ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte.
Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 200 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 173.-184. lpp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
004.738.5:621.375.121(043)
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Kopkataloga Id: 000959437
Lipenbergs, Elmārs. Long-Term Evaluation Framework Elaboration for the
Broadband Internet Service Quality Supervision : summary of the doctoral thesis / Elmārs Lipenbergs ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.sc.ing.
Vjačeslavs Bobrovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš, Dr.sc.ing. Aleksejs
Udaļcovs, Dr.sc.ing. Jūlija Asmuss ; Riga Technical University. Faculty of Electronics and Telecommunications. Institute of Telecommunications. — Rīga : RTU
Press, 2019. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 31.-34. lpp. — ISBN 978-9934-22-415-7
(brošēts).
UDK
004.738.5:621.375.121(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 000957421
Schreder, Christoph. The Impact of Organizational Learning and Human Resource Management on Organizational Performance: the Case of Austrian Business
Enterprises : doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in management
science (Dr.sc.admin.), subfield: business management / Christoph Schreder ;
supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 221 lp. :
diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 147.-174. lp. — Teksts angļu
valodā, ar atsevišķu titullapu latviešu valodā.
UDK
005.95./96(043)
Kopkataloga Id: 000957415
Schreder, Christoph. The Impact of Organizational Learning and Human Resource Management on Organizational Performance: the Case of Austrian Business
Enterprises : summary of doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in
management science, subfield: business management / Christoph Schreder ;
supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec.
Tatjana Vasiljeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. Faculty of
Business, Management and Economics = Organizāciju mācīšanās un cilvēkresursu vadīšanas ietekme uz organizāciju sniegumu: Austrijas uzņēmumu piemērs :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Christoph Schreder ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Baiba Šavriņa ; darba recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec.
Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2019. — 103 lpp. :
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 49.-53. un 98.-102. lpp. — Teksts angļu
un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. —
ISBN 978-9934-18-476-5 (brošēts).
UDK
005.95./96(043)
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000957993
Levi, Džoels. Trenē prātu! : asini savu prātu, izmantojot vairāk nekā 300 uzdevumus un vingrinājumus / Džoels Levi ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ;
tulkojuma redaktors Gints Tenbergs ; ilustrators Kīts Heigens. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 192 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (A Dorling Kindersley book). —
Rādītājs: 189.-191. lpp. — Oriģinālnosaukums: Boost Your Brain. — ISBN 9789934-0-8456-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai jums ir nācies krist izmisumā, cenšoties atcerēties cilvēku vārdus, interneta paroles vai to, kur ir noliktas atslēgas? Vai vēlaties uzlabot savas verbālās un matemātiskās
spējas, vizuāli telpisko vai loģisko domāšanu? Džoela Levi grāmata „Trenē prātu!” piedāvā vispusīgu prāta treniņu programmu. Lai uzturētu smadzenes pēc iespējas labākā formā, izpildiet
interesantus, atjautīgus atmiņu veicinošus uzdevumus un vingrinājumus.

UDK

159.953.4
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000957694
Briede, Ingrīda. Limbažu Svētā Jāņa baznīcas stāsti : rakstu krājums : veltījums
baznīcas 340 gadu jubilejai / krājuma sastādītāja Ingrīda Briede. — [Limbaži] :
Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze, 2019. — 51, [2] lpp. : diagramma, faksimili, ilustrācijas, plāni, portrets ; 20 cm. — Bibliogrāfija: [52.] lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-986-8 (brošēts) ; ISBN 9789934878145 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Baznīcas 340 gadu jubilejai veltītajā rakstu krājumā apkopoti dažādi līdz
šim nepublicēti, vai arī pasen periodikā publicēti materiāli. Vairāki raksti iepazīstina ar baznīcas
centra — altāra un altārgleznu nozīmi, vēsturi, simboliem. Tā kā nesen veikti arheoloģiskie un
antropoloģiskie pētījumi par apbedījumiem baznīcā, arī tiem ir veltīts raksts. Krājumā publicēts
arī 1726. gadā notikušās vizitācijas teksts un mācītāja Kārļa Beldava atmiņas par dzīvi Limbažos
19.-20. gadsimta mijā.

UDK

274.5-9(474.363)

Kopkataloga Id: 000957603
Hiršs, Ilmārs. Bībele. Šaubas, autoritāte un integrācija / Ilmārs Hiršs ; literārā redaktore Sigita Hirša ; mākslinieks Gints Veilands. — Otrais izdevums. —
[Rīga] : [Libri Style], 2019. — 103 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — (Noderīgi
materiāli ; Nr. 1). — Bibliogrāfija: 103. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-8838-2-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bībeles integratīvais uzdevums citu zinātņu un dzīves jomu kopumā. Kāpēc
Bībele, neskatoties uz dažādu šaubu faktoriem, joprojām ir autoritāte?

UDK

27-27

Kopkataloga Id: 000957598
Lamberte, Munise. 365 Opportunities : encouragement and reflections for every
day of your year / Munise Lamberte ; translator Agate Deksne. — Riga : Libri
Style, 2019. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 21 cm. — Tulkots no
latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: 365 iespējas. — ISBN 978-9934-8653-81 (brošēts) ; ISBN 9789934865329 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Katru dienu mēs dažādos veidos saņemam otrās iespējas no Dieva, un mūsu
ziņā ir, kā mēs tās izmantojam. M. Lambertes grāmata atgādina par vairākām no tām — pievērst
uzmanību Dievam, pavadīt laiku lūgšanā, ikdienā lasīt Bībeli, domāt un vērtēt, apstāties un tad
atkal turpināt aizsākto, kā arī reizēm mainīt izvēles un sākt kaut ko no jauna.

UDK

27-534.4

Kopkataloga Id: 000957605
Paipers, Džons. Neiznīcināmā prieka ausma : lasījumi adventes laikam / Džons
Paipers ; tulkotāja Maiga Veilande ; literārā redaktore Ilze Lāce. — [Rīga] : Libri
Style, [2019]. — 71 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Dawning of Indestructible Joy: Daily Readings for Advent. — ISBN 978-9934-8838-4-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Advente bieži ir aizņemtības un steigas pilna, bet tā var būt arī citāda. Advente ir pielūgsmes laiks, kurā pārdomāt, meditēt, sagatavoties īpašai dienai, kad svinam Dieva Dēla
nākšanu pasaulē. Tas ir lieliskākais no visiem jebkad notikušajiem brīnumiem, un būtu krietni
par maz to svinēt tikai vienu vakaru. Advente ir iespēja paildzināt un padziļināt Ziemassvētku
prieku. Šādā prieka ceļojumā ved grāmatā ietvertās autora 25 īsās meditācijas katrai adventes
dienai.

UDK

27-565.2+27-534.4

Kopkataloga Id: 000958398
Pujats, Jānis. Divdesmit Rožukroņa noslēpumi / kardināls Jānis Pujats. — Rīga :
[izdevējs nav zināms], 2019. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : Brošūrā minēti svarīgākie notikumi no Kristus Evaņģēlija. Brošūrā Svētie
Raksti doti ar īsiem komentāriem un lūgšanu tekstiem. Skaitot Rožukroni, notiek meditācija par
kārtējo no divdesmit noslēpumiem.

UDK

272-534.35

4

Latvijas jaunākās grāmatas

2019 Nr. 24, 16.–31. decembris

Kopkataloga Id: 000957587
Timma, Māra. Dieva doto atziņu graudi / Māra Timma ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 95 lpp. : ilustrācija ; 18 cm. — ISBN
978-9934-587-16-0 (brošēts).
UDK
27-584(089.3)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000957906
Latvija: kultūru migrācija : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore Anita Rožkalne ; redkolēģija: Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Māris Kūlis, Anita Rožkalne,
Renāte Siliņa-Piņķe, Gunita Zariņa ; recenzenti: Dr.philol. Maija Burima, Dr.hist.
Leo Dribins, Mg.philol. Andris Hiršs [un vēl 6 recenzenti] ; literārās redaktores:
Gundega Blumberga, Arta Jāne, Gita Kļaviņa, Jana Taperte ; kopsavilkumu angļu
valodā tulkojusi Andra Damberga ; personu rādītāju veidojusi Inguna Daukste-Silasproģe ; māksliniece Paula Lore ; LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Latvijas
vēstures institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 807 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Recenzenti arī: Dr.phil. Ģirts Jankovskis, Dr.phil.
Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.phil. Svetlana Kovaļčuka, Dr.habil.phil. Maija Kūle,
Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns, Dr.philol. Lembits Vaba. — Bibliogrāfija rakstu
beigās un personu rādītājs: 759.-807. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-472-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfija ļaus lasītājiem paplašināt skatījumu uz Latvijas teritorijā dzīvojošā etnosa spēju uzņemt un radoši ietvert savā kultūrā citu kultūru pieredzi, vienlaikus Latvijai
kā nelielai valstij dodot savu pienesumu pasaules kultūrā.

UDK

316.7(474.3)(082)+930.85(474.3)+14(474.3)(082)+
+27-9(474.3)(082)+7/9(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000958579
Nordic Network for Intercultural Communication (26 : 2019 : Valmiera,
Latvija). How Should we Live in Cultural Diversity? Building Sustainable Communities in Times of Fear : the 26th Nordic Intercultural Communication (NIC)
conference : November 28-30, 2019, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, Latvia / language editor Liga Cvetkova ; design: Ilze Loza ; Vidzeme University of Applied Sciences. — Valmiera : Vidzeme University of Applied Sciences,
[2019]. — 31 lpp. : karte, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — ISBN
978-9984-633-52-7 (brošēts).
UDK
316.73(062)+36(062)

32

Politika

Kopkataloga Id: 000958134
Latvijas Eiropas ceļš: 15 < 30 < 100 = Latvia’s European way: 15 < 30 < 100 / zinātniskās redaktores: Žaneta Ozoliņa, Inna Šteinbuka ; recenzenti: Baiba Rivža,
Iveta Ķestere, Džozefs Menakers ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; vāka dizainu
veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 189 lpp. :
diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem: 187.-189. lpp. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. —
ISBN 978-9934-18-479-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā izmantots pētījums „15 no 100. Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15 gadi”, kas sagatavots līguma ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību ietvaros. Izdevuma pamatā ir vairāku akadēmisku un sabiedrībai nozīmīgu pētījumu, diskusiju, starptautisku konferenču
un publiskās diplomātijas pasākumu apkopojums, kas analizē valsts attīstībai nozīmīgākos jautājumus, sniedz visaptverošu pārskatu par Latvijas vēsturiskajiem notikumiem, akcentē svarīgākās
nākotnes tendences.

UDK

32(4)(082)+338(474.3)”20”(082)
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Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 000955064
Degradēto teritoriju remediācija : izpēte, plānošana, izmantošana / Maija Bērziņa, Inga Grīnfelde, Una Īle, Anda Jankava, Anna Katlapa, Mārtiņš Turks, Natālija Ņitavska, Velta Paršova, Jovuta Pilecka, Daiga Skujāne, Aiga Spāģe, Inga
Straupe ; izdevuma redaktore Anda Jankava. — Jelgava : LLU, 2019. — 132 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Grāmatas titullapas otrā pusē kļūdaini iespiests autores Jovitas Pileckas vārds (Jovuta). — Interreg Latvija-Lietuva
pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts „Innovative brownfield
regeneration for sustainable development of cross-border regions” BrownReg
(LLI-325). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-328-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Industriālais mantojums, ko atstājušas iepriekšējās paaudzes, var būt ļoti
daudzveidīgs. Tas var stiprināt vietas atpazīstamību un identitāti, bet var arī parādīties pilsētas
ainavā kā bīstamas, pamestas un piesārņotas teritorijas. Lai veicinātu šādu vietu turpmāku izmantošanu, LLU pētnieki ir sagatavojuši vadlīnijas degradēto teritoriju atjaunošanai.

UDK

332.368(082)+332.37(082)+502.174(082)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 000958974
Transformation of financial markets and banking system in terms of digitalization / group of authors ; edited by Lavrushin O.I. and Sokolinskaya N.E. ;
Financial University under the Government of the Russian Federation, Financial Markets and Banks Department (Moscow). — Rīga : Finanšu Universitāte,
2020. — 273 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8689-3-1 (brošēts).
UDK
336.71(082)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Pasaules ekonomika
Kopkataloga Id: 000957483
Birnleitner, Helmut. Factors Influencing Decision Making in Respect of FDI in
the Automotive Industry : doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in
management science (Dr.sc.admin.), subfield: business management / Helmut
Birnleitner ; supervisor Andris Denins ; University of Latvia. Faculty of Business,
Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 182 lp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 141.-150. lp.
UDK
339.727.22(043)+330.322(043)
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Kopkataloga Id: 000957476
Birnleitner, Helmut. Factors Influencing Decision Making in Respect of FDI in
the Automotive Industry : summary of doctoral thesis submitted for the doctor’s
degree in management science, subfield: business management / Helmut Birnleitner ; scientific supervisor Dr.oec. Andris Denins ; reviewers: Dr.habil.oec.
Baiba Rivža, Dr.oec. Kārlis Ketners, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = Lēmumu pieņemšanas
par ārvalstu investīcijām autorūpniecībā ietekmējošie faktori : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda (Dr.sc.admin.) iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Helmut Birnleitner ; darba zinātniskais vadītājs
Dr.oec. Andris Deniņš ; recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Kārlis Ketners, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : University of Latvia, 2019. — 85 lpp. : shēmas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 39.-42. un 81.-84. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18475-8 (brošēts).
UDK
339.727.22(043)+330.322(043)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000942967
Andersone, Džena. Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai tiesību zinātņu nozarē,
apakšnozare: krimināltiesības / Džena Andersone ; darba zinātniskā vadītāja
Dr.iur. Valentija Liholaja ; darba recenzenti: Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.iur. Vitolds
Zahars, Dr.iur. Anna Serebreņņikova ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte =
Criminal Aspects of Personal Data Protection : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of legal science discipline, subfield of criminal
law / Džena Andersone ; supervisor Dr.iur. Valentija Liholaja ; reviewers: Dr.iur.
Sandra Kaija, Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Anna Serebrennikova ; University of
Latvia. Faculty of Law. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 76 lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 74.-75. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-414-7 (brošēts).
UDK
343.45(043)
Kopkataloga Id: 000942972
Andersone, Džena. Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti : promocijas darbs / Džena Andersone ; promocijas darba vadītāja Dr.iur. Valentija
Liholaja ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 281 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
223.-245. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
UDK
343.45(043)
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Kopkataloga Id: 000948398
Jumakova, Anastasija. Bērna tiesību uz identitāti ģenēze Latvijā un to apdraudējums adopcijas tiesiskā regulējuma kontekstā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridiskās zinātnes nozarē, apakšnozare: tiesību
teorija un vēsture / Anastasija Jumakova ; darba zinātniskā vadītāja Dr.iur. Sanita
Osipova ; darba recenzenti: Dr.iur. Artūrs Kučs, Dr.iur. Jānis Načisčionis, Dr.iur.
Piotr Fiedorczyk ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte = The Genesis of the
Child’s Right to Identity in Latvia and its Threat in the Context of Adoption Legal
Regulation : summary of doctoral thesis submitted for the doctor degree in legal
science, subfield of legal theory and history / Anastasija Jumakova ; supervisor
Ph.D. Sanita Osipova ; reviewers: Ph.D. Artūrs Kučs, Ph.D. Jānis Načisčionis, Ph.D.
Piotr Fiedorczyk ; University of Latvia. Faculty of Law. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 56 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-27. un 55.-56. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-458-1 (brošēts).
UDK
342.726-053.2(474.3)(043)+347.63(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000948393
Jumakova, Anastasija. Bērna tiesību uz identitāti ģenēze Latvijā un to apdraudējums adopcijas tiesiskā regulējuma kontekstā : promocijas darbs / Anastasija
Jumakova ; promocijas darba vadītāja Dr.iur. Sanita Osipova ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 217 lp. : diagrammas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 187.-213. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
UDK
342.726-053.2(474.3)(043)+347.63(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000949054
Kronberga, Ilona. Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu prevencija kā kriminālsoda mērķis : Ilonas Kronbergas promocijas darbs / darba vadītāja Dr.iur.
Valentija Liholaja ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 273 lp., 21 nenumurēta lp., 22 dažādi numurētas lp. :
shēmas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 240.-273. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un franču valodā.
UDK
343.85-053.6(043)
Kopkataloga Id: 000949044
Kronberga, Ilona. Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu prevencija kā kriminālsoda mērķis : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai tiesību
zinātņu nozarē, apakšnozare: krimināltiesības / Ilona Kronberga ; darba zinātniskā vadītāja Dr.iur. Valentija Liholaja ; darba recenzenti: Dr.iur. Sandra Kaija,
Dr.iur. Vitolds Zahars, PhD Raffaella Sette ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte = Prevention of Juvenile Delinquency as an Objective of the Criminal Sanction :
summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of law, subfield
criminal law / Ilona Kronberga ; supervisor Valentija Liholaja ; reviewers: Dr.iur.
Sandra Kaija, Dr.iur. Vitolds Zahars, PhD Raffaella Sette ; University of Latvia. Faculty of Law. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 102 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 98.-101. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-453-6 (brošēts).
UDK
343.85-053.6(043)
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Kopkataloga Id: 000942985
Neimane, Leila. Ietekmes uz vidi novērtējuma tiesiskā regulējuma aktuālas
problēmas : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridiskajā
zinātnē, apakšnozare: civiltiesības / Leila Neimane ; darba zinātniskā vadītāja
Dr.iur. Ilma Čepāne ; darba recenzenti: Dr.iur. Anita Rodiņa, Dr.iur. Aivars Endziņš,
Dr.iur. Ježijs Jendroška ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte = Current Issues
of Legislation on Environmental Impact Assessment : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in legal science, subfield: civil law / Leila
Neimane ; supervisor Dr.iur. Ilma Čepāne ; reviewers: Dr.iur. Anita Rodiņa, Dr.iur.
Aivars Endziņš, Dr.iur. Jerzy Jendrośka ; University of Latvia. Faculty of Law. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 111 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 97.-111. lpp. —
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums
abās valodās. — ISBN 978-9934-18-436-9 (brošēts).
UDK
349.6(043)
Kopkataloga Id: 000942979
Neimane, Leila. Ietekmes uz vidi novērtējuma tiesiskā regulējuma aktuālas
problēmas : promocijas darbs / Leila Neimane ; promocijas darba vadītāja Dr.iur.
Ilma Čepāne ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav
zināms], 2019. — 309 lp. : shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 263.-297. lp.
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un franču
valodā.
UDK
349.6(043)
Kopkataloga Id: 000958423
Neimanis, Jānis. Satversmes tiesas procesa tiesības / Jānis Neimanis ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2019. —
335 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [281.]-323. lpp. un zemsvītras piezīmēs, jēdzienu
rādītājs: [325.]-335. lpp. — ISBN 978-9934-508-74-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ņemot vērā, ka autors ir Satversmes tiesas tiesnesis un līdz ar to pārzina tiesas procesa gan teorētisko, gan praktisko pusi, aplūkotās tēmas izklāsts ir ļoti detalizēts. Autors
ar grāmatu vēlējies stabilizēt tiesību normu piemērošanu Satversmes tiesas procesā un izglītot sabiedrību. Tā kā Satversmes tiesa nodrošina konstitucionālo principu aizsardzību un pilda
konstitucionālās tiesas funkcijas Latvijas valstī, ir svarīgi šos jautājumus apgūt, jo jebkuram var
rasties nepieciešamība vērsties Satversmes tiesā.

UDK

342.565.2(474.3)
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355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.
Militārie varoņdarbi
Kopkataloga Id: 000958289
Jēkabsons, Ēriks. Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos / sastādītāji: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons,
Dr.hist. Jānis Šiliņš ; galvenā redaktore Valda Pētersone ; redaktore Ilze Antēna ;
māksliniece Ināra Jēgere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Gunta Nalivaiko. — Rīga : Latvijas Nacionālais arhīvs, [2019].
2. daļa, 1919. gada 16. aprīlis — 10. jūlijs. — 399 lpp., xxxii lpp. ielīmes : faksimili,
ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. — (Vēstures avoti ; X). — Priekštitullapā: Veltījums Cēsu kauju uzvaras (1919. gada jūnijs) simtgadei. — Personu rādītājs: [365.]-373. lpp. — Atsauces uz konkrētiem arhīva dokumentiem
tekstā. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934-8854-3-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā publicēti un komentēti 200 dokumenti no Latvijas Valsts vēstures
arhīva krājuma, kas ļauj vispusīgi iepazīties ar militārajiem un politiskajiem notikumiem Latvijā
Neatkarības kara laikā un izsekot valsts tapšanai. Grāmata ir īpaši nozīmīga, jo pirmo reizi vienkopus publicēts tik plašs Neatkarības karam veltīto avotu klāsts, ieviešot tos ne tikai zinātniskajā
apritē, bet arī padarot pieejamus sabiedrībai. Grāmatā iekļauts apskatāmā laika politiskās un
militārās situācijas raksturojums, kā arī notikumu hronika. Tas ir turpinājums 2019. gada pavasarī izdotajai grāmatai, kurā aplūkots Neatkarības kara sākuma posms no 1918. gada 18. novembra
līdz 1919. gada 16. aprīlim.

UDK

355.48(474.3)(093)(082)+94(474.3)”1918/1920”(093.2)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 000957547
Vaboles vidusskolai 100 / sastādīja: Elita Skrupska, Kristīne Kucina, Anna Lazdāne, Ingrīda Litiņa. — [Daugavpils novads] : Daugavpils novada Vaboles vidusskola : Skrindu dzimtas muzejs : Sava grāmata, [2019]. — 93, [2] lpp. : faksimili,
ilustrācijas ; 17×21 cm. — ISBN 978-9934-582-47-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Par skolas oficiālo dzimšanas dienas datumu tiek uzskatīts 1919. gada 20. novembris, kad jaunuzceltā skola tika iesvētīta. Skola ir izdzīvojusi visus notikumus, kas norisinājušies simts gadu laikā — gan Pirmais pasaules karš, gan Latvijas uzplaukums, gan Otrais pasaules
karš, kad skolā tika ierīkots vācu hospitālis, gan represijas un kolhoza laiki. Skolas vēsture ir ļoti
bagāta dažādiem notikumiem, un grāmatā apkopota skolas vēsture, skolotāju un absolventu atmiņas gan par mācību procesu, gan sabiedriskajām aktivitātēm.

UDK

373.5(474.346)(091)

398 Folklora
Kopkataloga Id: 000958980
Celmiņa, Indra. Gadskārtu tautasdziesmas : Meteņi, Lieldienas, Ūsiņi, Jāņi, Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki / sakārtojusi Indra Celmiņa ; māksliniece Irēna Žguta ;
Eduarda Groševa vāka noformējums ; redaktore K. Skrīvele. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Skolas bibliotēka. Sprīdi pa
sprīdim). — ISBN 978-9984-17-293-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata sērijā „Skolas bibliotēka” bērniem no 7 līdz 12 gadiem. Grāmatā
ievietotas tautasdziesmas par latviešu gadskārtu svinībām — Meteņiem, Lieldienām, Ūsiņiem,
Jāņiem, Miķeļiem, Mārtiņiem un Ziemassvētkiem.

UDK

398.8(=174)
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Kopkataloga Id: 000958977
Puķīte, Egita. Ziemassvētku laikā : no Adventa līdz Zvaigznes dienai / sakārtojusi Egita Puķīte ; redaktores: Kristīne Skrīvele un Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 63 lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm. — ISBN 978-9984-37-894-7
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Krājumā stāstīts par Adventa vainaga vēsturi, maskām, bluķa velšanu, Ziemassvētku ēdieniem, Ziemassvētku vecīti citās zemēs. Krājumā ietvertas tautasdziesmas, ticējumi un mīklas, zīlēšana, vēlējumi, tosti, rotaļas un spēles, Jaunā gada vēsture un tradīcijas pasaulē,
kā arī ticējumi, idejas dāvanām, gadi pēc ķīniešu horoskopa un cita interesanta informācija.

UDK

398.332.41
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000957683
France, Ilze. Matemātika 4. klasei : skolotāja grāmata / Ilze France, Ineta Helmane, Ināra Dzērve ; atbildīgā redaktore Ināra Dzērve ; māksliniece Marita Maizīte. — Lielvārde : Lielvārds, [2019]. — 222 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. —
ISBN 978-9984-11-559-7 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a : Komplektizdevums sastāv no I. Helmanes, I. Frances, A. Dāvīdas, I. Dzērves
mācību grāmatas „Matemātika 4. klasei” pirmās un otrās daļas, A. Dāvidas burtnīcas „Matemātika
4. klasei. Darba lapas” pirmās un otrās daļas, interaktīvajiem materiāliem, ko var izmantot interneta platformā www.soma.lv, un Skolotāja grāmatas.

UDK

5(072)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000954129
Acta medico historica Rigensia / galvenais redaktors Jānis Stradiņš ; atbildīgā
redaktore Ineta Lipša ; redkolēģija: Dr.pharm. Baiba Mauriņa, Dr.med. Ieva Lībiete, Dr.med. Juris Salaks, Dr.med. Maija Pozemkovska ; literārās redaktores: Indra
Orleja, Inga Lievīte ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs,
2018.
Volumen XI (XXX) 11 (30). — 1 tiešsaistes resurss (160 lp., PDF) : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 5,31 MB. — „e-ISSN 2592-818X”—Datnes [4.] lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, raksts arī
angļu valodā, priekšvārds latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-56348-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Sākot ar „Acta medico-historica Rigensia” 11. sējumu, tas turpmāk būs recenzēts akadēmisks brīvpieejas žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu
vēsturē un medicīnas muzeoloģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs.

UDK

61(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000925899
Bernāns, Alvis. Staru terapijas ar lēzeniem dozas gradientiem verificēšana :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: medicīniskā fizika / Alvis Bernāns ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phys.
Aleksejs Kataševs ; darba recenzenti: Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis, Dr.habil.phys.
Jurijs Dehtjars, Dr.phys. Diana Adliene ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 31 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 31. lpp. — ISBN 9789934-18-396-6 (brošēts).
UDK
615.849(043.2)
Kopkataloga Id: 000925911
Bernāns, Alvis. Staru terapijas ar lēzeniem dozas gradientiem verificēšana : promocijas darbs / Alvis Bernāns ; zinātniskais vadītājs Dr.phys. A. Kataševs ; darba
recenzenti: Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis, Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars, Dr.phys.
Diana Adliene ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 79,
[2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 77.-79. lpp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.
UDK
615.849(043.3)
Kopkataloga Id: 000925890
Bernāns, Alvis. Verification on the Radiotherapy Treatment Plans with Flat
Dose Gradients : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in
physics, subfield: medical physics / Alvis Bernāns ; supervisor Dr.phys. Aleksejs
Kataševs ; reviewers: Dr.habil.phys. Jānis Spigulis, Dr.habil.phys. Juris Dehtjars,
Dr.phys. Diana Adliene ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and
Optometry. — Rīga : University of Latvia, 2019. — 31 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 31 lpp. — ISBN 978-9934-18-395-9 (brošēts).
UDK
615.849(043.2)
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Kopkataloga Id: 000959485
Līvmane, Akvelīna. Dziedināt mīlot : dziednieka Rolanda Bērziņa padomi / Akvelīna Līvmane ; vāka dizains: Māra Alševska ; grāmatas dizains: Vita Lēnerte ;
redaktores: Ilze Cine un Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 127,
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8551-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rolands Bērziņš būtu lepns un gandarīts, ja viņa padomi rosinātu lasītāju domāt par savas dzīves kvalitāti un kļūtu par ceļvedi jaunu zināšanu pasaulē. Dzīves jēgas izpratne
rodas tad, kad mūsos iemājo dvēseles miers un mūsu ķermenis ir vesels. Atkārtotajā izdevumā
A. Līvmane apkopojusi un papildinājusi dziednieka R. Bērziņa ieteikumus. Grāmatā atradīsiet
daudz padomu, kā sakārtot ķermeni kopumā, kā mazināt sāpes, pazemināt ķermeņa temperatūru, kā līdzsvarot prātu un emocijas.

UDK

615.851

Kopkataloga Id: 000959408
Pekstone, Dženifere Z. Anatomicum / teksta autore Dženifere Z. Pekstone ; ilustrējusi Keitija Vīdemane ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere. — Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, [2019]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 38 cm. — (Laipni lūgti muzejā). —
Ziņas par autoriem: 96. lpp. — Rādītājs: 94.-[95.] lpp. — Oriģinālnosaukums:
Anatomicum. — ISBN 978-9984-23-750-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sērijas „Laipni lūgti muzejā” grāmata iepazīstina ar cilvēka ķermeņa noslēpumiem. Ķermenis ir dzīvs mehānisms ar simtiem un tūkstošiem sastāvdaļu, kas darbojas vienoti un nosaka to, kādi esam. Ceļojot pa šīs grāmatas lappusēm, jūs nokļūsiet cilvēka ķermeņa
iekšienē un uzzināsiet, kā izskatās un kā darbojas galvenās orgānu sistēmas.

UDK

611(02.053.2)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000958597
Ancāns, Guntis. Evaluation of the Possibilities for Using the Radio Frequency
Spectrum Band 694-790 MHz for Wireless Transmission Systems : summary of
the doctoral thesis / Guntis Ancāns ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Vjačeslavs
Bobrovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Sandis Spolītis, Dr.sc.ing. Aleksejs Udaļcovs, Dr.sc.ing. Jūlija Asmuss ; Riga Technical University. Faculty of Electronics
and Telecommunications. Institute of Telecommunications. — Riga : RTU Press,
2019. — 39 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934224027. — Bibliogrāfija: 37.-39. lpp. — ISBN 978-993422-401-0 (brošēts).
UDK
621.395.721.5.029.63(043)
Kopkataloga Id: 000958600
Ancāns, Guntis. Radiofrekvenču spektra joslas 694-790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām : promocijas darba kopsavilkums / Guntis Ancāns ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Sandis Spolītis, Dr.sc.ing. Aleksejs Udaļcovs, Dr.sc.ing.
Jūlija Asmuss ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 37 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934224041. — Bibliogrāfija: 35.-37. lpp. — ISBN 978-9934-22-403-4 (brošēts).
UDK
621.395.721.5.029.63(043)
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Kopkataloga Id: 000958675
Ancāns, Guntis. Radiofrekvenču spektra joslas 694-790 MHz izmantošanas
iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām : promocijas darbs / Guntis Ancāns ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 132, [4] lpp. : diagrammas, kartes,
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 124.132. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
621.395.721.5.029.63(043)
Kopkataloga Id: 000958649
Gatan, Shaker Jassem. A New Design of M.V — Vacuum Circuit Breaker — with
Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications : doctoral
thesis / Shaker Jassem Gatan ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Andrejs Podgornovs ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering.
Institute of Power Engineering. — Riga : [RTU Press], 2019. — 104 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 97.-104. lpp.
UDK
621.316.57(043)
Kopkataloga Id: 000958603
Gatan, Shaker Jassem. A New Design of M.V — Vacuum Circuit Breaker — with
Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications : summary of the doctoral thesis / Shaker Jassem Gatan ; scientific supervisor Dr.sc.
ing. Andrejs Podgornovs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Vladislavs Pugačevs,
Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, Dr.sc.ing. Victor Astapov ; Riga Technical University.
Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. —
Riga : RTU Press, 2019. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224089. —
Bibliogrāfija: 33.-35. lpp. — ISBN 978-9934-22-407-2 (brošēts).
UDK
621.316.57(043)
Kopkataloga Id: 000958604
Gatan, Shaker Jassem. Vidēja sprieguma iekārtas jaunais dizains — Vakuuma
slēgiekārta — Loka slāpēšanas metodes ar papildus bezkontakta pārtraucēja
iekārtu : promocijas darba kopsavilkums / Shaker Jassem Gatan ; zinātniskais
vadītājs Dr.sc.ing. Andrejs Podgornovs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vladislavs Pugačevs, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, Dr.sc.ing. Victor Astapov ; Rīgas
Tehniskā Universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934224065. — Bibliogrāfija: 33.-35. lpp. — ISBN 978-9934-22-405-8 (brošēts).
UDK
621.316.57(043)
Kopkataloga Id: 000958221
Industrijas 4.0 izaicinājumi : metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana
darbam ar viedām tehnoloģijām / autori: Saulius Baskutis, Edvinas Dubinskas,
Gintaras Rimša, Povilas Krasauskas, Hans-Joachim Pfeiffer, Inga Skiedraite, Katja
Buhs, Agne Kudarauskiene, Milda Ramanauskaite-Vilde ; ilustrācijas: Lina Povilaytute-Burokiene ; recenzents: Dr.sc.ing. Juris Krizbergs. — Jelgava : Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs, 2019. — 393 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 392.-393. lpp. — ISBN 978-9934-19-978-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Industrija 4.0 ienāk uzņēmumos ar digitalizētām, robotizētām un automatizētām iekārtām, kas rada nepieciešamību pēc labi apmācītiem inženieriem, iekārtu iestatītājiem un operatoriem, kuriem ir zināšanas par digitāliem programmēšanas rīkiem un kuri spēj
sagatavot darbgaldu vadības programmas. Papildus tehniskajai kompetencei ietverta arī digitālo
prasmju, zaļo prasmju, sociālās un personiskās kompetences attīstība.

UDK

621.7/.9.06:004.732+621.7/.9.07:004.732+004.896:621.7/.9
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Kopkataloga Id: 000958591
Mārks, Jānis. Vibration Model for the Detection of Mechanical Faults within
Windings and Magnetic Core of Power Transformers : summary of the doctoral thesis / Jānis Mārks ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa ; official
reviewers: Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, Dr.-El.Eng. Nick
Papanikolaou ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU
Press, 2019. — 37 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224225. — Bibliogrāfija: 35.-37. lpp. —
ISBN 978-9934-22-421-8 (brošēts).
UDK
621.314.222.6(043)
Kopkataloga Id: 000958594
Mārks, Jānis. Vibrāciju modelis mehānisko defektu noteikšanai lieljaudas transformatoru aktīvajā daļā : promocijas darba kopsavilkums / Jānis Mārks ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis
Dirba, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, Dr.-El.Eng. Nick Papanukolaou ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas
un elektrotehnikas institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu katedra. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2019. — 37 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224201. — Bibliogrāfija: 35.37. lpp. — ISBN 978-9934-22-419-5 (brošēts).
UDK
621.314.222.6(043)
Kopkataloga Id: 000958681
Mārks, Jānis. Vibrāciju modelis mehānisko defektu noteikšanai lieljaudas transformatoru aktīvajā daļā : promocijas darbs / Jānis Mārks ; zinātniskā vadītāja
Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 117 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 109.-117. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā.
UDK
621.314.222.6(043)

624 Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā
Kopkataloga Id: 000953542
Kreilis, Jānis. Kompozītas būvkonstrukcijas : palīglīdzeklis projektētājiem ar
aprēķina piemēriem / Jānis Kreilis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Būvkonstrukciju katedra. — Jelgava : LLU, 2019. — 90 lpp. : ilustrācijas, shēmas ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 80. lpp.

A n o t ā c i j a : Palīglīdzeklis izstrādāts ar nolūku skaidrot tērauda un betona kompozīto
konstrukciju aprēķina principus atbilstoši LVS EN 1994-1-1 prasībām. Šo konstrukciju priekšrocības sen izmantotas tiltu būvniecībā, bet ēku būvniecībā kompozītās konstrukcijas tiek pielietotas
retāk. Izdevums derēs arī kā materiāls projekta variantu izskatīšanai un salīdzināšanai, jo ietver
virkni skaitlisku piemēru. Papildus pievienotas t.s. blokshēmas, kur redzami galvenie pārbaužu
etapi.

UDK

624.016(075.8)
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628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika
Kopkataloga Id: 000957715
Kļavenieks, Kaspars. Efficient Waste Management Sector : summary of the doctoral thesis / Kaspars Kļavenieks ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Dagnija
Blumberga ; scientific co-supervisor Dr.sc.ing. Anna Kubule ; official reviewers:
Dr.habil.sc.ing. Agrita Briede, Dr.sc.ing. Raimondas Grubliauskas, Dr.sc.ing. Dzintars Jaunzems ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press,
2019. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz
4. vāka. — Bibliogrāfija: 34.-35. lpp. — ISBN 978-9934-22-409-6 (brošēts).
UDK
628.4.02.032(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000957717
Kļavenieks, Kaspars. Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora
pārvaldībai : promocijas darba kopsavilkums / Kaspars Kļavenieks ; zinātniskā
vadītāja Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; zinātniskā līdzvadītāja Dr.sc.ing.
Anna Kubule ; oficiālie recenzenti: Dr.geogr. Agrita Briede, Dr.sc.ing. Raimondas
Grubliauskas, Dr.sc.ing. Dzintars Jaunzems ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — ISBN
978-9934-22-411-9 (brošēts).
UDK
628.4.02.032(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000957762
Kļavenieks, Kaspars. Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai : promocijas darbs / Kaspars Kļavenieks ; zinātniskā vadītāja
Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; zinātniskā līdzvadītāja Dr.sc.ing. Anna Kubule ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. —
123 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz
4. vāka. — Promocijas darbs balstīts uz piecām tematiski saistītām zinātniskām
publikācijām. — Bibliogrāfija: 65.-70. lpp. un rakstu beigās. — Promocijas darbs
latviešu valodā, kopsavilkums un publikācijas angļu valodā.
UDK
628.4.02.032(474.3)(043)

631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 000954774
Ražas svētki „Vecauce” (2019 : Vecauce, Latvija). Ražas svētki „Vecauce-2019” :
zinātniskā semināra rakstu krājums / atbildīgie par izdevumu: Zinta Gaile, Dace
Siliņa ; angļu valodas redaktore Gundega Gaile ; vāku dizains: Inese Gura ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, LLU mācību un
pētījumu saimniecība „Vecauce”. — [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019].
Gaidot starptautisko zinātnes vērtējumu. — 90 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-330-6
(brošēts).
UDK
631.117(474.3)(062)+63(474.3)(062)
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Kopkataloga Id: 000959596
Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimniecība : stādīšanas, sēšanas, augu kopšanas un ražas novākšanas kalendārijs. Matiass Tūns ; no vācu valodas tulkoja Zaiga Grīnberga ; konsultēja Ilze Žola. — Rīga : Alis, [2019].
2020. — 67 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 salocīta lp. — Izdevumam
pievienota atsevišķa A3 loksne ar kalendāru. — Bibliogrāfija: 67. lpp. — Oriģinālnosaukums: Aussaattage 2020. — ISBN 978-9934-504-39-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā ietverta pilnīga informācija par dažādu kultūraugu, krūmu un
koku stādīšanai, sēšanai, potēšanai, kā arī ražas novākšanai vislabvēlīgākajiem laikiem saskaņā
ar Visuma kārtību. Kalendārijā ietvertas arī Mēness gaitas diagrammas.

UDK

631.147(059)+633/635:551.590.2(059)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000957591
Birmane, Anna. Annas Pannas kūkas un ne tikai / Anna Birmane ; fotogrāfe
Elīna Upmane ; māksliniece Beāte Paegle. — [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT,
[2019]. — 259, [4] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-8567-9-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī ir jau trešā Annas Pannas radītā grāmata ar dažnedažādām kūku receptēm.
„Kūku uzcept nemaz nav sarežģīti,” teica Anna un nolēma, ka pienācis laiks jaunai grāmatai, kas
derētu visiem „kūkotājiem” — gan tiem, kam patīk „kūkot” ikdienā, gan tiem, kas to dara tikai
īpašās svētku reizēs. Šī grāmata ir lielisku recepšu apkopojums dažādiem gadījumiem un dažādām gaumēm.

UDK

641.55(083.12)+641.85(083.12)

Kopkataloga Id: 000957593
Ozoliņa, Zane. Našķoties : receptes, kas vienmēr izdosies / Zane Ozoliņa ; fotogrāfe Anda Upmale. — Rīga : Satura darbnīca TAPT, 2019. — 247, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-8567-7-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gandrīz 100 recepšu, kas vienmēr izdosies, apkopotas Zanes Ozoliņas jaunajā grāmatā „Našķoties”. Ēst gatavošanas entuziaste dažos gados ieguvusi tūkstošiem lasītāju
tāda paša nosaukuma blogam, vienkāršā valodā atklājot visdažādākās receptes tiem, kuri vēlas
gatavot saprotami un garšīgi.

UDK

641.55(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes organizācija un
kontrole
Kopkataloga Id: 000956046
Šīmanis, Gints. Vidzemes jūras vārti: Salacgrīvas osta : versijas, vīzijas, dokumenti / sastādītājs Gints Šīmanis ; vāka foto: Edgars Vijups ; Ilgas Tiesneses,
Arvīda Mitrēvica, Arvīda Šima, Ivo Īstena un Edgara Vijupa foto. — [Salacgrīva] : [Salacgrīvas muzejs], 2019. — 176, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
21×21 cm. — ISBN 978-9934-19-957-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata nav tikai stāsts par Salacu un ostu, bet arī par Salacgrīvu un tās
cilvēkiem. Veroties avotos, atrodamas ziņas, ka vācu tirgotāji piestāja Salacas grīvā ap 1147. gadu.
Ostas un Salacas kā miesta uzplaukums sākas ap 1870. gadu. Osta sekmēja visa Ziemeļvidzemes
reģiona attīstību.

UDK

656.615(474.363)+627.2(474.363)

19

Latvijas jaunākās grāmatas

2019 Nr. 24, 16.–31. decembris

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000957307
Češīrs, Lī. Pagrieziena punkti mākslā / Lī Češīrs ; tulkojums latviešu valodā:
Renāte Punka ; literārā konsultante Dace Lāže. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2019]. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mākslas pamati). — Personu rādītājs:
173.-174. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Key Moments
in Art. — ISBN 978-9984-23-739-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatā aprakstīti piecdesmit izšķiroši brīži mākslas vēsturē laika posmā
no renesanses līdz mūsdienām — daži ir visiem zināmi, par citiem gandrīz neviens neko nav
dzirdējis. Dzīvīgajos, daudzkrāsainajos stāstos precīzi atainotas konkrētā mirkļa izjūtas — kā reaģēja Mikelandželo Dāvida vai Marsela Dišāna Strūklakas pirmie skatītāji; kā nejaušas tikšanās
pamudināja māksliniekus radīt jaunus aizraujošus izpausmes veidus, piemēram, impresionismu
vai popārtu; kuras izstādes izraisīja publisku sensāciju utt.

UDK

7.03

Kopkataloga Id: 000957295
Fridžeri, Flāvija. Sievietes mākslinieces / Flāvija Fridžeri ; tulkojums no angļu
valodas: Ieva Lešinska ; literārā konsultante Dace Lāže. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mākslas pamati). — Bibliogrāfija: 172. lpp. un personu rādītājs: 173.-174. lpp. — Oriģinālnosaukums: Women
Artists. — ISBN 978-9984-23-740-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Flāvija Fridžeri sniedz ieskatu vairāk nekā piecdesmit izcilu mākslinieču dzīvē un daiļradē, kas darbojušās no 16. gadsimta līdz mūsdienām, izmantojot dažādas tehnikas un
medijus un skarot visdažādākās tēmas. Kaut gan sievietes gadsimtiem ilgi bijušas mākslas darbu personāži, kā mākslinieces viņas agrāk darbojušās daudz retāk nekā vīrieši, un viņu devums
mākslā nav ticis pienācīgi novērtēts.

UDK

7.071.1-055.2(091)+7.03

Kopkataloga Id: 000958171
Gillen, Eckhart J. Boris Lurie & Mark Rothko. Truth or mysteries = Wahrheit
Oder Mysterien. Die Konfrontation von Boris Lurie mit Mark Rothko = Истина
или мистерии. Противостояние Бориса Лурье и Марка Ротко / Eckhart J.
Gillen ; edited by Rafael Vostell and Farida Zaletilo ; translation in English by
Monika Bolton ; translation in Russian by Kristine Posevina ; design by Pavels Terentjevs. — First edition. — [Daugavpils] : Boris Lurie Art Foundation : Daugavpils Mark Rothko Art Centre, [2019]. — 132 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli vācu, angļu un krievu valodā,
tulkots no vācu valodas. — ISBN 978-9934-535-94-9 (iesiets).
UDK
7.071.1(=411.16)(73)(084.1)+7.036/.038(084.1)

71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un lauku
plānošana. Ainavas, parki, dārzi
Kopkataloga Id: 000946643
Balode, Linda. Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes = The
Landscape Qualities of Rehabilitation Gardens and Parks : promocijas darbs
arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātniskā grāda iegūšanai arhitektūras nozares ainavu arhitektūras apakšnozarē / Linda Balode ; promocijas darba vadītāja Dr.arch. Aija Ziemeļniece ; oficiālie recenzenti: Elke Mertens, Kadri Maikov,
Kestutis Zaleckis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu
fakultāte. Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra. — Jelgava : [izgatavotājs
nav zināms], 2019. — 140 lp., 21 nenumurēta lp. : diagrammas, ilustrācijas, plāni,
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 125.-140. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija
arī krievu un angļu valodā.
UDK
712.3(474.3)(043)+615.85(043)
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Kopkataloga Id: 000946632
Balode, Linda. Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes : promocijas darba kopsavilkums Dr.arch. zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras
apakšnozarē = The Landscape Qualities of Rehabilitation Gardens and Parks :
summary of doctoral thesis for the scientific degree Dr.arch. / Linda Balode ;
promocijas darba vadītāja Dr.arch. Aija Ziemeļniece ; oficiālie recenzenti: Elke
Mertens, Kadri Maikov, Kestutis Zaleckis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 131 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
107.-131. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
712.3(474.3)(043)+615.85(043)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 000958823
Grosa, Silvija. Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā / Silvija Grosa ; zinātniskā redaktore Dr.art. Kristiāna Ābele ; literārā redaktore Māra Ņikitina ;
tulkotāji: Kārlis Streips, Stella Pelše ; dizains: Zane Ernštreite ; fotogrāfi: Margarita Fedina, Marika Vanaga, Normunds Brasliņš [un vēl 20 fotogrāfi]. — Rīga :
Neputns, 2019. — 589, [2] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Fotogrāfi arī: Jānis Brencis,
Zane Ernštreite, Didzis Grodzs, Silvija Grosa, Aivars Gulbis, Aivars Holms, Inga
Karlštrēma, Eduards Kļaviņš, Arnis Krūmiņš, Ikars Kubliņš, Artūrs Lapiņš, Vilnis
Lapiņš, Inese Liepkalne, Ints Lūsis, Līga Matsone, Tatjana Nikoļska, Rihards Pētersons, Imants Prēdelis, Jānis Riņķis, Ansis Starks. — Bibliogrāfija: 559.-575. lpp.
un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 577.-[587.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-565-80-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 19. un 20. gadsimta mijā Rīga bija strauji augoša, sociālu un politisku kontrastu pārpilna lielpilsēta Krievijas impērijas sastāvā. Pilsētas ekonomisko izaugsmi pavadīja
aktīva celtniecība un Rīgas arhitektūru sasniedza tolaik plaukstošais jaunais mākslas stils — jūgendstils. Grāmatā meklētas atbildes uz jautājumiem par Rīgas jūgendstila arhitektūras vizuāli
iespaidīgāko daļu — dekoratīvo noformējumu, kas līdzšinējās publikācijās par Rīgas jūgendstila
perioda arhitektūru skatīts fragmentāri.

UDK

72.035.93(474.362.2)(084.1)

Kopkataloga Id: 000959383
Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotājas vācu valodā: Agnese Bergholde-Volfa, Christina Runce ; mākslinieks Rihards
Delvers ; [ievadvārdi]: Juris Dambis, Guntis Gailītis. — Rīga : DUE, 2019.
II [2. sējums], I-K. — 294 lpp. : ilustrācijas, karte, plāni, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 292.-294. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs, priekšvārdi
un paskaidrojumi pie attēliem arī vācu valodā. — ISBN 978-9934-8479-8-1
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Kultūras pieminekļu pētnieks V. Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu
kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas izdošanai ir izveidots vairāk nekā
300 tūkstošu liels fotoattēlu un dokumentu arhīvs. Otrais enciklopēdijas sējums aptver 93 muižas
alfabētiskā secībā no I līdz K. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas
vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.

UDK

728.83(474.3)(031)
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73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 000957766
Jātniece, Violeta. Violeta Jātniece. Vakar. Aizvakar. Šodien = Yesterday. The Other
Day. Today : izstādes katalogs / izstādes kurators, redaktors un teksta autors Valentīns Petjko ; tulkojums angļu valodā: Inga Gedžūne ; foto: Valentīns Petjko,
Baiba Priedīte ; dizains: Pāvels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2019. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-00-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Violetas Jātnieces keramikas darbu izstādē „Vakar. Aizvakar. Šodien” ir retrospektīvi eksponētas vairākas teju trīsdesmit gadu radošā darba laikā mākslinieces radītās darbu sērijas.

UDK

738.071.1(474.3)(083.824)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 000957589
Prindule-Rence, Baiba. Svinam / radījusi Baiba Prindule-Rence ; fotografējusi Linda Lauva ; teksta autore Marta Kukarane. — Rīga : Satura darbnīca TAPT,
2019. — 347 lpp. : fotogrāfijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-8567-8-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par iedvesmu un padomiem, kā padarīt skaistus svētkus tikai pašiem sev vai visai plašajai radu un draugu saimei. Grāmatu veido stāsti, kas īpaši aizķērušies atmiņā Baibai, darbojoties šajā nozarē, tomēr lielākā daļa svētku radīti īpaši šai grāmatai, domājot
par jaunākajām tendencēm un aktualitātēm dekorāciju un vides dizaina pasaulē. Grāmatu īpašu
padara arī tas, ka vairāk nekā 1000 dažādās fotogrāfijas fotografējusi Linda Lauva — viena no
atpazīstamākajām Latvijas kāzu fotogrāfēm.

UDK

747:392(474.3)(084)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 000957299
Skī, Ralfs. Impresionisms / Ralfs Skī ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka ;
literārā konsultante Dace Lāže. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 175 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — (Mākslas pamati). — Bibliogrāfija: 171. lpp. un personu
rādītājs: 172.-174. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Impressionism. — ISBN 978-9984-23-738-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Plašs, informatīvs skatījums uz impresionismu, kas ietver gan tā starptautisko dimensiju, gan izcelsmes avotus un ietekmi mākslā. Bagātīgi lietojot krāsas, impresionisti
straujiem otas triepieniem strādāja brīvā dabā, cenšoties savās gleznās notvert gaismas un emociju gaistošās sajūtas. Ralfs Skī mums parāda, kā impresionisti izmainīja attieksmi pret ikdienišķā
attēlojumu mākslā, un izseko virziena pēdām no tā pirmsākumiem Francijā līdz attīstībai Amerikā un Austrālijā.

UDK

75.036.2

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 000959217
Ancveire, Vineta. ēnas krāsās / teksts, foto: Vineta Ancveire. — Rīga : [Vineta
Ancveire], 2019. — 60 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-993423-021-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autore izdevumam atlasījusi fotogrāfijas, kurās ir kaut kas neparastāks. Runājošās. Nesamocītās. Grāmatā redzamas tieši tās, kuras saglabā savu izteiksmīgumu arī pārtopot ēnas krāsās.

UDK

77-051(474.3)(084.12)
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Kopkataloga Id: 000959219
Āboltiņš, Andis. Fotogrāfs : par foto vēsturi, fotogrāfu Jāni Āboltiņu un viņa darbiem / Andis Āboltiņš. — Mazsalaca : [Andis Āboltiņš], 2019. — 56 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 56. lpp. — ISBN 978-9934-19-994-3
(brošēts).
A n o t ā c i j a : A. Āboltiņa tēvs Jānis (Žanis) Āboltiņš (1904-1971) savulaik bijis Mazsalacas
puses zināmākais fotogrāfs. Ar savu mīlestību uz fotogrāfiju J. Āboltiņš fotolietās savulaik ievadījis arī kinorežisoru Ansi Epneru un kinooperatoru Kalvi Zalcmani. Cik prasmīgs sava aroda
pratējs bija fotogrāfs, kāds bija viņa devums sabiedrībai, Mazsalacai, to vislabāk zināja, varēja
spriest un vērtēt viņa laika biedri.

UDK

77-051(474.3)(084.12)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000958142
Bļodone, Dzidra. Lielvārdes teātris otrajā simtgadē : 1974-2018 / Dzidra Bļodone ; redaktore Rūta Koluža ; vāka dizaina autors Vladislavs Buļs ; Māra Medeņa,
Mihaila Nagļa, Māra Rožāna, Anitas Sakas, Andra Širova, Eduarda Tukiša fotogrāfijas. — [Lielvārde] : Lielvārdes novada pašvaldība, 2019. — 295, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8437-3-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopota ļoti plaša un visaptveroša informācija par Lielvārdes teātra vēsturi laikā posmā no 1974. līdz 2018. gadam. Lielvārdes novads ir ļoti bagāts ar teātra tradīcijām. Šajā grāmatā varam lasīt par teātriem, aktieriem, režisoriem, izrādēm un vietām, kur tās
spēlētas, kā arī par novadnieku dramaturgu Gunāru Priedi un viņa daiļradi.

UDK

792.077(474.36)(091)

Kopkataloga Id: 000957316
Linē, Aldis. Abpus Leļļu teātra priekškaram : Latvijas Leļļu teātrim 75 / Aldis
Linē ; satura redaktore Rūta Petrauska ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ;
māksliniece Līga Sarkane. — Rīga : Zinātne, [2019]. — 223 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 223. lpp. un personu rādītājs: 216.-222. lpp. — ISBN
978-9934-549-84-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Latvijas Leļļu teātrim ir pašam savs vēstures pētnieks un aprakstītājs. Tas
ir dramaturgs un leļļu teātra mākslas vēsturnieks Aldis Linē, kurš izdevis nu jau ceturto grāmatu par Latvijas Leļļu teātri. Jaunākais izdevums iepazīstina ar cilvēkiem un notikumiem abpus
skatuves priekškaram teātra jaunāko laiku vēsturē. Grāmatā autors aplūko pēdējās desmitgades
notikumus, procesus, izrādes un māksliniekus.

UDK

792.97(474.3)(091)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 000958493
Andersone, Gija Katrīna. Vai tu esi gudrāks par skolotāju? : pārbaudi savu intelektu! / Gija Katrīna Andersone, Kristaps Lazda ; Liānas Šulces un Agijas Stakas
zīmējumi ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktores: Indra Putre, Guna Pitkevica. —
2., labotais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 38, [2] lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — (Krāsim gudrības kopā!). — ISBN 978-9934-0-8506-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gudrs ir tas skolēns, kas pāraug savu skolotāju ne tikai garumā, bet arī zināšanu jomā. Noorganizē klasē prāta mīklu spēli un uzdod grāmatas jautājumus gan savam skolotājam, gan arī klasesbiedriem. Pārliecinies, cik jautrs un asprātīgs vari būt tu un tavs skolotājs.

UDK

793.7(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000958498
Gulbe, Īrisa. 333 prāta mīklas : valodas raibumiņi / Īrisa Gulbe ; redaktores: Indra Putre, Guna Pitkevica ; māksliniece Juta Tīrona. — 2., labotais izdevums. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 79, [1] lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-99340-8472-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Īrisas Gulbes grāmatā ievietotas 333 prāta mīklas bērniem. Tajās izmantoti
sakāmvārdi un parunas, teicieni, tautasdziesmas, mīklas, vārdu spēles un visādi citādi valodas
raibumiņi. Lasi un prāto vēl!

UDK

793.7

Kopkataloga Id: 000958489
Pitkevica, Guna. Vai tu esi gudrāks par sevi pašu? : pārbaudi savu intelektu! /
Guna Pitkevica ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Indra Putre. — 2., labotais
izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 39, [1] lpp. : ilustrācija ; 20 cm. —
(Krāsim gudrības kopā!). — ISBN 978-9934-0-8505-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Nāc un novērtē grāmatā uzdotos jautājumus! Ja tev būs jāskatās atbilde uz
katru jautājumu, tu esi zaudējis. Ja uz katru otro, varam pacīnīties. Ja uz katru trešo un vēl retāk — tad tu esi uzvarējis sevi pašu!

UDK

793.7(02.053.2)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000958520
Barisa, Unda. Jānis Daliņš : komikss / Unda Barisa. — Valmiera : Valmieras Pārgaujas sākumskola, [2019]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN
978-9934-19-136-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6. klases skolniece U. Barisa izveidojusi
komiksu par izcilo soļotāju valmierieti Jāni Daliņu (1904-1978), kurš 1932. gadā pārsteidza Latviju
un pasauli ar sudraba medaļu Losandželosas olimpiskajās spēlēs. Komikss popularizē gan izcilā
soļotāja J. Daliņa vārdu, gan Valmieru un skolu.

UDK

796.421.071.2(474.3)(0:741.52)+821.174-9+82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000959168
Cicchella, Antonio. Training Strength and Endurance in Sports: Historical Perspective and Open Questions / Antonio Cicchella ; zinātniskā recenzente Dr.paed.
Helēna Vecenāne ; literārā redaktore Dr.phil. Lāsma Latsone. — Liepāja : LiePA,
2019. — 68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.67. lpp. — ISBN 978-9934-569-65-4 (brošēts).
UDK
796.011.3+796.015.52/.54
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000957901
English for Everyone : gramatikas rokasgrāmata / konsultanti: Daiena Hola,
Sūzana Bardūna ; redaktore Diāna Romanoviča ; tulkojums: Inga Harmsone. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 360 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Alfabētiskais satura rādītājs: 354.-360. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: English for Everyone. — ISBN 978-9934-0-8382‑2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Jauns, vizuāls mācību līdzeklis ikvienam angļu valodas interesentam! Visaptveroša angļu valodas gramatikas rokasgrāmata ar vienkāršiem skaidrojumiem, kas ir ideāli
piemēroti visu valodas līmeņu apguvējiem. Rokasgrāmata veidota, pamatojoties uz inovatīvām
vizuālās apmācības metodēm, un ir piemērota pašmācībai. Daudzveidīgie piemēri palīdzēs izprast, kāpēc katrā konkrētajā gadījumā labāk lietot attiecīgo vārdu, izteicienu vai gramatisko
laiku. Grāmata ietver galvenās gramatikas tēmas, kas noteiktas starptautiskā angļu valodas apmācības standarta A1-C1 līmeņu iegūšanai.

UDK

811.111’243’36(035)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000958567
Saldava-Reice, Viktorija. Gudrā ābece : lasāmgrāmata / Viktorija Saldava-Reice ; vāka dizains: Rudīte Kravale ; māksliniece Arta Muceniece. — Rīga : RaKa,
[2019]. — 44 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Komplektā „Gudrā ābece” ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata. — ISBN 978-998446-410-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata papildina komplektu „Gudrā ābece” ar īpaši pielāgotiem tekstiem.
Grāmatas sākumdaļā ir materiāli, kas pilnveido problemātisko zilbju lasīšanas prasmi, bet noslēgumā — nelieli teksti, kurus lasot bērni var izmantot šīs prasmes. Komplekts tapis sākumskolā
„Valodiņa” kā ilggadīgas praktiskās pieredzes rezultāts. To var izmantot gan skolotāji, gan vecāki,
kuru bērniem ir valodas attīstības grūtības.

UDK

811.174(075.4)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000959165
Heigs, Mets. Patiesā laumiņa / Mets Heigs ; Krisa Molda ilustrācijas ; no angļu valodas atdzejojusi Ieva Melgalve ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 123 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: The Truth Pixie. —
ISBN 978-9934-0-8567-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jautra un mīļa pasaka par laumiņu, kura visiem vienmēr teica tikai un vienīgi
patiesību. Tāpēc viņai neklājās viegli, taču laumiņa nepadevās un galu galā iemācījās mīlēt sevi.
Tekstu sacerējis izcilais bestselleru autors Mets Heigs, bet ilustrācijas uzbūris līniju ģēnijs Kriss
Molds.

UDK

821.111-93-1
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Kopkataloga Id: 000957884
Maiklīdess, Alekss. Klusējošā paciente : romāns / Alekss Maiklīdess ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore
Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 349, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Silent Patient. — ISBN 978-9934-0-8393-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Alīša raksta dienasgrāmatu, lai apliecinātu vīram, ka viņai viss ir kārtībā. Viņa
nekādi nevēlētos Gabrielu satraukt vai sāpināt. Tad kādu vakaru atskan vairāki šāvieni. Gabriels
ir nogalināts, un policija uzskata, ka vainīga ir Alīša. Viņa atsakās bilst kaut vārdu. Psihoterapeits
Teo ir pārliecināts, ka spēs palīdzēt Alīšai, lai gan vairākiem citiem speciālistiem iepriekš tas nav
izdevies. Lasot kolēģu pierakstus, Teo atklāj, ka sievietes klusēšanai ir daudz nopietnāks iemesls,
nekā pirmajā brīdī šķitis. Vai Teo būs gatavs uzklausīt patiesību, ja Alīša beidzot sāks runāt?

UDK

821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000958935
Devero, Džūda. Attaisnotā slepkavība : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 409 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: A
Justified Murder. — ISBN 978-9984-35-966-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pilsētiņā Laklenā tiek atrasts līķis, un visi ir šokēti par slepkavības nežēlīgumu. Sieviete ir sašauta, sadurta un noindēta, un neviens pat nespēj iedomāties, kurš būtu
bijis spējīgs uz tik šaušalīgu rīcību. Keita, viņas tante Sāra un draugs Džeksons sākumā nolemj
lietā neiesaistīties un atstāt to policijas ziņā. Taču viss mainās, kad pie viņiem vēršas pilsētiņas
iedzīvotāji, lūdzot palīdzēt atrast vainīgo. Brīdī, kad pilsētnieki sāk runāt, trijotne saprot, ka klusā
Laklena slēpj daudz vairāk noslēpumu, nekā jebkurš būtu spējis iedomāties.

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000958091
Vaita, Kārena. Lidojuma trajektorija : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas
tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. —
Rīga : Kontinents, [2020]. — 509 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Flight Patterns. — ISBN 978-9984-35-965-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Džordžija ir izcila senlietu pazinēja. Reiz pie Džordžijas ierodas kāds svešinieks ar izsmalcinātu porcelāna tasīti. Tasīte ir piederējusi viņa vecmāmiņai, un tā ir rotāta
ar neparastu rakstu — bitēm, kas gluži kā maģiskā dejā iemūžinātas lidojuma laikā. Džordžija
saprot, ka šo rakstu jau ir redzējusi. Savā bērnībā. Laikā, kad viņa vēl bija pavisam cits cilvēks. Lai
noskaidrotu vērtīgā atraduma izcelsmi, Džordžija dodas pie savas ģimenes, no kuras viņa aizbēga
uz neatgriešanos…

UDK

821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000957688
Garlībam Merķelim — 250 (2019 : Rīga, Latvija). Garlībam Merķelim — 250 :
starptautiska zinātniska konference Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 2019.
gada 27.-29. novembrī = Garlieb Merkel — 250 : internationale wissenschaftliche
Konferenz, Riga, Nationalbibliothek Lettlands 27.-29. November 2019 / zinātniskā redaktore Māra Grudule ; tulkotājas: Beata Paškevica, Ilga Brigzna ; literārā redaktore Agita Kazakēviča. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 48, [3] lpp. ;
21 cm. — Teksts paralēli latviešu un vācu valodā, viens raksts angļu un latviešu
valodā; tulkots no latviešu, vācu un angļu valodas. — ISBN 978-9934-18-488-8
(brošēts).
UDK
821.112.2(474.3)(092)(062)
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Kopkataloga Id: 000957621
Grimms, Jākobs. Runcis zābakos / Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms ; ilustrācijas, mākslinieciskais noformējums: Olga Gogole ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — Tulkots no vācu valodas. — ISBN 978-9934-15-679-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Reiz kādam dzirnavnieka dēlam bija pavisam neparasts runcis. Uzvilcis zābakus, tas devās ceļā un ar atjautību palīdzēja saimniekam iegūt milzu bagātību un apprecēt princesi. Kā viņam gāja un ko viņš satika — to uzzini grāmatā! Bērnu iemīļoto Brāļu Grimmu pasaku par
izveicīgo runci zābakos ar dzīvespriecīgām ilustrācijām papildinājusi māksliniece Olga Gogole.

UDK

821.112.2-343+821.112.2-93-32

821.113.3 Islandiešu literatūra
Kopkataloga Id: 000959154
Sigurdardotira, Irsa. Parāds : kriminālromāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 383, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Aflausn. — ISBN 978-9934-0-8498-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis ir psiholoģiskās spriedzes piestrāvots kriminālromāns par sociālo tīklu
ēnas pusi. Par notikušo noziegumu policija uzzina tāpat kā visi citi — Snapchat. Videoierakstā
redzams, kā upuris lūdz piedošanu. Kad mirusī meitene tiek atrasta, viņai līdzās ir lapa ar skaitli
2. Izmeklēšanā iesaistās detektīvs Huldars, kurš pieaicina arī bērnu psiholoģi Freiju, lai viņa piedalītos nogalinātās pusaudzes draugu iztaujāšanā. Diezgan drīz atklājas, ka Stella nemaz nebija
tāds eņģelis, kā viņu raksturo tuvākie. Pazūd vēl viens pusaudzis…

UDK

821.113.3-312.4

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000957516
Dovlatovs, Sergejs. Zona. Cietuma uzrauga piezīmes / Sergejs Dovlatovs ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; tulkojums latviešu valodā: Vilis Kasims ; pēcvārda autors izdevumam latviešu valodā Sergejs
Moreino ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. —
191, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 183.[185.] lpp. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Зона. Записки
надзирателя. — ISBN 978-9934-15-694-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 20. gadsimta 60. gadi, Padomju Savienība, cietums Komi Republikā. Ierindnieks igaunis Pahapils ienīst okupantus un dzimtajā valodā runā tikai ar lēģera suņiem. Kareivis
Miščuks strādā aerofotografēšanas brigādē, zog izpletņu zīdu un nonāk pie urkām. Zeks Jeņins,
atradis zemē porcelāna lausku ar zīmējumu, piedzīvo „seansu”, viņa biedri slepus vāra čefīru,
ievēro blatnoju likumus un galina nost stukačus. Arī lēģera uzraugi prot svinēt dzīvi — Jaungadā
smeļ šņabi no boršča grāpja, klīst pa kazarmām atpogātās ģimnastjorkās un kaujas vai iet pie
zekiem, ja aptrūcies dzeramā… Domā par sievietēm un tikpat atklāti — par padomju iekārtu.
Šie un citi atgadījumi veido darba „Zona. Cietuma uzrauga piezīmes” kaleidoskopisko noskaņu.

UDK

821.161.1-31

Kopkataloga Id: 000957997
Starobiņeca, Anna. Vilka midzenis / Anna Starobiņeca ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Marija Taube ; [ilustratore] Maria Muravski. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 86, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Zvērīgs detektīvs / Anna Starobiņeca ; 1). — Oriģinālnosaukums: В логове волка. — ISBN
978-9934-0-8319-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Viņš saprata, cik svarīga visiem meža iemītniekiem ir to rāmā, drošā, savstarpējas uzticēšanās caurstrāvotā dzīve… Viņam gribējās, lai Tālmežā beidzot kāds vienreiz izdarītu
īstu, zvērīgu noziegumu. Ciedru čiekura zādzība, laucītē nenovāktas spiras, no astes izrauta spalva — kuru tas interesē? Šajos noziegumos nebija nedz fantāzijas, nedz pārdrošības, nedz nežēlīga
viltus. Un, lūk, tas ir noticis! Prātam neaptverama slepkavība. Bēdu sagrauzta atraitne. Alkatīgi
advokāti… Viss, kā pieklājas īstā detektīvā.

UDK

821.161.1-93-312.4
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Kopkataloga Id: 000958162
Осина, Фаина. Эхо каменной звезды : сборник стихов / Фаина Осина ;
редактор, вступление: Галина Василькова ; дизайн Сергея Кузнецова. —
Даугавпилс : HRONOS, 2019. — 255 lpp. ; 21 cm.
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000955977
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига :
[Jurijs Skripačovs], 2019.
Книга 1, Пустыня. — 1 tiešsaistes resurss (MOBI) ; 2,08 MB. — ISBN 9789934-19-877-9 (MOBI).
UDK
821.161.1-3
Kopkataloga Id: 000955981
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига :
[Jurijs Skripačovs], 2019.
Книга 1, Пустыня. — 1 tiešsaistes resurss (279 lp., FB2) ; 2,83 MB. — ISBN
978-9934-19-876-2 (FB2).
UDK
821.161.1-3
Kopkataloga Id: 000956106
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига :
[Jurijs Skripačovs], 2019.
Книга 2, Сердце. — 1 tiešsaistes resurss (MOBI) ; 2,51 MB. — ISBN 978-993419-881-6 (MOBI).
UDK
821.161.1-3
Kopkataloga Id: 000956118
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига :
[Jurijs Skripačovs], 2019.
Книга 2, Сердце. — 1 tiešsaistes resurss (FB2) ; 3,06 MB. — ISBN 978-993419-880-9 (FB2).
UDK
821.161.1-3
Kopkataloga Id: 000957380
Столяров, Владимир. Легионер / Владимир Столяров. — Рига : [Vladimirs
Stoljarovs], 2018. — 203 lpp. ; 21 cm. — „100-летию Латвийской Республики
посвящается”—Uz vāka. — ISBN 978-9934-19-818-2 (brošēts).
UDK
821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 000957701
Тисенкопфа, Ада. Сад = Dārzs / Ада Тисенкопфа ; krievu teksta redaktore
Viktorija Koļļegova ; Jolantas Treiles tulkojums latviešu valodā ; latviešu teksta
redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Autorizdevums, 2019. — 96, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts paralēli krievu un latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-9934-19-965-3 (iesiets).
UDK
821.161.1-94(474.3)
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Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000957612
Madejska, Eva. Karalis / Eva Madejska ; ilustrējusi Kaša Matijašeka ; no poļu
valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : Pētergailis,
[2019]. — 30, [9] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Mazās katastrofas / Eva Madejska). — Oriģinālnosaukums: Król. — ISBN 978-9984-33-503-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Stāsts atklāj vienu dienu mazās Fraņas dzīvē, kurā viņa ar auklīti un mazo
brāli dodas pastaigā uz parku. Parkā spēlējas dažāda vecuma un raksturu bērni, kuru atšķirīgā
uzvedība izraisa mazu katastrofu! Taču par laimi, parādās glābējs — zēns invalīdu ratiņos, kurš
katastrofu novērš.

UDK

821.162.1-93-32

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000957574
Baltjancis, Jānis. Es. Baltjancis : atmiņu stāsti, dzeja / Jānis Baltjancis ; sastādītāja, redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 455 lpp. ;
22 cm. — ISBN 978-9934-587-21-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā atainoti gan vēsturiski momenti, kuri iegūluši autora atmiņā, gan
piedzīvojumu un pārdzīvojumu brīži, gan iespaidi par sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, ar kuriem
ticies, gan ceļojumu apraksti, mūzikas un dzejas mūzas skartie mirkļi, gan arī saskarsme ar erotiskām ainām un autora personīgais viedoklis par mākslu, reliģiju un daudz ko citu. Vienkāršiem
vārdiem, bet ar tik piesātinātu emociju amplitūdu sarakstīta grāmata. Brīžiem asaras un skumjas
sirdi saviļņo. Pēc brīža jau smaidīt gribas.

UDK

821.174-94+821.174-1

Kopkataloga Id: 000958572
Betlere, Anita. Neparastie mājinieki : lasāmā un krāsojamā grāmata / Anitas
Betleres dzejoļi ; Dagņa Stikāna zīmējumi. — [Riebiņu novads] : [Riebiņu novada
dome], [2019]. — 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
A n o t ā c i j a : Dzejoļu grāmata radīta ar domu ieinteresēt bērnus lasīt. Krāsojamai lapai iepretī atrodas dzejolis, un, bērnam krāsojot, radīsies vēlme to izlasīt, lai saprastu sižetisko zīmējumu. Bērni var lasīt kopā ar vecākiem, pārrunājot, kā katrs komikss atklāj sižeta virzību. Zīmējumi
ir tik dzīvi, ka runā paši par sevi.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000958117
Bērziņš, Māris. Aizliegtais pianīns : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega
Blumberga ; Jāņa Esīša dizaina apstrāde. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 230,
[1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-95-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jaunajā Māra Bērziņa romānā galvenā darbības vide ir bērnudārzs, taču
rakstnieka vēlīgi dzēlīgais skats tver arī Cibānu ģimenes — deputātes Lindas un mākslinieka Induļa — ikdienu, Saeimas aizkulišu spēles, ielūkojas departamentu, policijas un citu iestāžu birokrātijas gaiteņos.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000958505
Danbergs, Uldis. Manas dzīves epizode / Uldis Danbergs. — Lauciene : Priedaines, 2019. — 57, [14] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 20 cm. — ISBN
978-9984-687-53-7 (iesiets).
UDK
821.174-94
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Kopkataloga Id: 000959032
Dravniece, Aina. Caur debess gaismas pieskārienu / Aina Dravniece. — [Rīga] :
Ezerrozes grāmatas, [2019]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācija ; 14 cm. — ISBN
978-9934-587-33-7 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000958445
Hvoinskis, Jānis. Mūza no pilsētas N. / Jānis Hvoinskis ; redaktors Kārlis Vērdiņš. — Rīga : Neputns, [2019]. — 80, [5] lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-565-82-3
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Desmit gados, kas pagājuši kopš J. Hvoinska debijas, viņa dzejas tēli kļuvuši
precīzāki un nostalģiskāki, tomēr nezaudējot viegluma sajūtu, kas viņa tekstus padara radniecīgus franču 20. gadsimta modernistiem. Šie dzejoļi apbur kā mazas glezniņas, kurās mākslinieks
uzmetis iespaidus no savas tuvākās apkārtnes, padarot realitāti savādi pievilcīgu. Dzejoļi ir autora tā brīža emociju attēli. Lasītājs lasa tos un arī viņā veidojas emocijas. Vai šīs abas emocijas
ir kaut aptuveni vienādas? Vai šis aplis ir noslēdzies? Tāds daudzviet ir dzejnieka dzejas mērķis.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000959497
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”. Lāča Andreja pasakas / fonds „Viegli” ; Imants
Ziedonis ; ilustrācijas: Zane Lūse ; literārā redaktūra: Rūta Šmite ; ievads, nobeigums, uzdevumi: Jana Kolbina. — [Rīga] : fonds „Viegli”, [2019]. — 57 lpp. : ilustrācijas, notis ; 26 cm. — ISBN 978-9934-8638-5-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Imanta Ziedoņa muzeja krājuma galvenais objekts, rotaļu lācis Andrejs Upīts,
kalpojis par iedvesmu bērnu grāmatai. Lācis Andrejs ir sagatavojis kaut ko īpašu — grāmata ved
piedzīvojumā, kurā iepazīties ar draugiem — gan rotaļu lāčiem, gan tiem, kuri dzīvo mežā. Ceļā
mūs pavadīs stāsti, pasakas, ilustrācijas un uzdevumi, bet pašās beigās Andrejs parādīs kādu virtuves noslēpumu un iemācīs dziesmu, ar ko droši doties mežā.

UDK

821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 000957576
Mans mūžs mīlestībai : dzeja un proza / Daiga Akmentiņa, Agita Freiberga, Anita Ozola, Ernests Rupkus, Kitija Straumane, Māra Šnē ; Agnese Piļāne, sastādītāja. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2019]. — 139, [4] lpp. ; 16 cm. — ISBN 9789934-587-25-2 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)+821.174-3(082)
Kopkataloga Id: 000957569
Marts, Andris. Neparastā misija : fantastikas žanra romāns / Andris Marts ; ilustrācijas: Māris Baumanis. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2019].
I [1.] daļa, Kristaps — slepenie protokoli. — 205 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-587-23-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas saturs ir unikāls. Pirmo reizi atklāti tiek aprakstīti tādi VDK vajāšanu gadījumi, kuri joprojām tiek kategoriski noliegti un ticamākais, ka to esamību bijušie VDK darbinieki varbūt atzīs pēc vairākiem gadu desmitiem. Protams, ir ļoti daudz arī pilnīgi safantazētas
lietas. Tas ir uz patiesiem notikumiem balstīts fantastikas žanra romāns. Ņemot vērā situāciju,
kāda ir Latvijā, grāmata ir jālasa „starp rindām”.

UDK

821.174-312.9
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Kopkataloga Id: 000959583
Pizāne, Inga. Siena, ko nosiltināt / Inga Pizāne ; māksliniece Līga Kitchen ; redaktors Ronalds Briedis. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 61, [2] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9984-23-779-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sienas motīvs ir saistīts ar to, ka paši būvējam sienu, cietoksni, lai sevi pasargātu, bet tādējādi arī daudz zaudējam. Iespējams, siena uzbūvēta jau bērnībā, tad to jāmācās
jaukt nost vai siltināt. Dzejā izskan pārdomas par attālināšanos, šķiršanos, laiku, pilsētu, aplikācijām, jūru, ilgām, klusumu un cerību.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000958508
Preiļi un es : 15 gadi Eiropas Savienībā : literāru darbu krājums / ilustrāciju autore Zane Rizga. — [Preiļi] : Preiļu Galvenā bibliotēka, 2019. — 69, [1] lpp. : ilustrācijas ; 13×18 cm. — Autori: Anna Dzidra Bernāne, Anita Betlere, Andra Gaigala,
Laura Grigule, Valērijs Jefremovs, Laura Kampāne, Nikolajs Kovaļovs, Otīlija Kromane, Jana Skrivļa-Čevere, Lidija Ulivanova, Anita Urča, Rasma Zariņa. — Teksts
latviešu, krievu un latgaliešu rakstu valodā.
A n o t ā c i j a : Krājuma galvenie dzejas motīvi ir mīlestība pret Preiļiem un dzimto pusi,
gaišas bērnības atmiņas un piederība tagadnes mirkļiem, Preiļu parks, kas rosina sapņot un iztēloties senatnes ainas, kā Preiļu pils izskatījās toreiz, un arī kā mūsdienas izskatītos tālaika acīm.
Mēs esam Eiropas daļa, taču, lai cik tālu mēs būtu aizceļojuši pasaulē, novadniekus visi ceļi tik un
tā ved atpakaļ uz Preiļiem.

UDK

821.174-1(082)+821.174-3(082)+821.161.1-1(474.3)(082)+
+821.161.1-3(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000959084
Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi un apburtais kalns / teksta un ilustrāciju autors Māris Putniņš. — [Rīga] : Valters un Rapa, [2019]. — 455 lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. — (Mežonīgie pīrāgi / Māris Putniņš ; Sestā grāmata). — ISBN 978-9934570-06-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata par aizraujošiem piedzīvojumiem, kuru galvenie varoņi ir dažādu
kultūru kulinārijas izstrādājumu nosaukumiem kā personvārdiem trāpīgi apveltīti ļautiņi —
brīnumjaukā Magoņmaizīte Eloīza, viņas māte Štrūdele, tēvs — Magoņu Ritulis, Belaši, Zivju un
Suņu Pīrāgi un briesmīgie Speķa Pīrāgi ar vadoni Mordānu priekšgalā. Kapteinis Mordāns bija
pavēlējis burāt uz Tortiljas salu, cerēdams tur rast kādu padomu turpmākajam laikam.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000957964
Račs, Guntars. Mīlestība ir : dzejoļi / Guntars Račs ; autora foto: Ritvars Stankevičs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; grāmatas dizains, ilustrācijas: Guntars
Ošenieks. — Ziemassvētku izdevums. — [Rīga] : Izdevniecība MicRec, [2019]. —
159 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm + 2 CD (51:24 ; 76:37 ; digitāls, stereo ; 12 cm). — ISBN
978-9934-8734-5-4 (iesiets) ; ISBN 9789934873447 (kļūda).
A n o t ā c i j a : 2017. un 2018. gada pieprasītāko latviešu grāmatu autora Guntara Rača jaunākais dzejoļu un dziesmu vārdu krājums. Dzejoļi par jautājumiem, kurus uzdod dzīve, un par
atbildēm, kuras sniegt var tikai mīlestība. Speciālizdevumā grāmatai līdzi nāk 2 CD — „Reiz Ziemassvētkos” un „Mīlestība ir” — populāru dziesmu akustiskās versijas.

UDK

821.174-1+821.174-192
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Kopkataloga Id: 000958841
Saktiņš, Jānis. Ar sakostiem zobiem / Jānis Saktiņš ; literārie redaktori: Una
Medne un Edžus Vējiņš ; vāka māksliniece Līga Delvera. — [Limbažu novads] :
[Jānis Saktiņš], [2019]. — 650 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 650. lpp. — ISBN 9789934-19-967-7 (iesiets) ; ISBN 9789934199684 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmatas tapšanā J. Saktiņš izmantojis 73 gadu garumā ik dienas rakstītās
dienasgrāmatas, kā arī arhīva un citus savāktos izpētes materiālus. Grāmatas 4 daļās: Mūsu paaudzes leģendas, Kolhoza priekšsēdētāja piezīmes, Sovhoza direktora piezīmes, Breša zemnieka
piezīmes aprakstītie notikumi sasaucas ar vēsturiskajiem procesiem un notikumiem gan Limbažu novadā, gan visā Latvijā kopumā.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000956055
Saktiņš, Jānis. Ar sakostiem zobiem / Jānis Saktiņš ; literārie redaktori: Una
Medne un Edžus Vējiņš ; vāka māksliniece Līga Delvera. — [Limbažu novads] :
Jānis Saktiņš, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 2,14 MB. — Bibliogrāfija
teksta beigās. — ISBN 9789934199684 (kļūda).

Kopkataloga Id: 000957617
Tomašs, Jānis. Smagatlētika : dzejoļu krājums / Jānis Tomašs ; redaktors, [ievads]: Aivars Eipurs ; mākslinieks Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2019]. —
63 lpp. ; 16×16 cm. — ISBN 978-9984-33-502-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Jāņa Tomaša otrajā dzejoļu krājumā „Smagatlētika” latiņa nav laista zemāk,
bet gan pacelta augstāk. Tas ir dzejas atlēta cienīgi. Autoram izdevies atbrīvoties no pirmajā grāmatā vietām manāmajiem lēcieniem sāņus viena dzejoļa robežās. Daba, lietas un cilvēki kalpo
par vielu apburošām metaforām — tādām, kurām līdzīgas, pamanījis kur citur, saukšu par tomašveidīgām. Ar tām Providence un mūza Tomašu joprojām lutina, padarot daudzus dzejoļus
par īstiem piedzīvojumiem.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000957237
Varde, Rvīns. Kas te notiek / Rvīns Varde ; mākslinieks Ernests Kļaviņš ; literārā redaktore Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 140, [1] lpp. ;
18 cm. — ISBN 978-9984-23-761-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dokumentālās īsprozas skices atspoguļo autora atmiņas, novērojumus un
refleksijas. Personīgais un subjektīvais atsedz ne vien autora individuālo pieredzi, bet lielā mērā
mūsu kopējo pieredžu spektru. Paša autora vārdiem — teksts ir izdzīvošanas mēģinājuma hronikas.

UDK

821.174-3+821.174-94

Kopkataloga Id: 000959421
Vikmanis, Dāvids. Roņpils : purva stāsts / Dāvids Vikmanis ; māksliniece Marina Heniņa. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 108, [3] lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. — ISBN 978-9984-23-780-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir aizraujoša fantāzija, kas liks bērniem sekot līdzi mazo dvīņumāsu
Bīnes un Tīnes gaitām un aizdomāties par to, kā cilvēka darbība ietekmē dabas procesus. Dvīņumāsas Tīne un Bīne dzīvo Roņpilī, nelielā ciemā meža vidū. Viņām ir deviņi gadi un prāts nesas uz
delverībām. Kādudien klasē uzrodas jauniņais — puika Juhans, kuru neviens cits, izņemot māsas,
neredz. Turklāt viņš dzīvo purvā! Kā tas iespējams? Jaunā drauga uzaicinātas, meitenes dodas
ciemos uz purva dzīļu pasauli, kas glabā daudz noslēpumu.

UDK

821.174-93-32
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Kopkataloga Id: 000958106
Zandis, Miks. Livonijas slazdā : romāns / Miks Zandis ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 505 lpp. ; 21 cm. —
ISBN 978-9984-35-964-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis aizraujošais stāsts par līvu un kuršu karagājienu uz Rīgu 1210. gadā cieši
savij Livonijas varoņu — vienkāršu līvu un bīskapa Alberta un Zobenbrāļu ordeņa mestra Folkvīna vadīto vāciešu likteņus. Romāns ir izdaiļots ar leģendām, mītiem, krāšņiem rituāliem un paražām, kā arī varoņu spēcīgo kaislību aprakstiem, un tas uzbur neaizmirstamu skatu uz vienu no
spilgtākajiem Rīgas vēstures periodiem.

UDK

821.174-311.6

Kopkataloga Id: 000958175
Zīle, Monika. Svešu tēvu grēki : romāns / Monika Zīle ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga :
Latvijas Mediji, [2019]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2019/12
(246)). — ISBN 978-9934-15-702-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Romāna galvenā varone Veneranda ir tipiska mūsdienu sieviete — labi situēta un tik pašpietiekama, lai, strauji izirstot laulībai, notikušajā saskatītu vien mudinājumu izkāpt
no ikdienas vienmuļības pēļa. Tiesa, viņai nav pat nācis prātā ziedoties audžumātes misijai līdz
mirklim, kad notikumu vērpe piedāvā divas izejas — ļaut deviņgadīgajam Justam nokļūt bērnu
namā vai ņemt zēnu savā aizgādnībā. Šis puisēns patiesībā nav bārenis, un kuru katru brīdi var
uzrasties mīklaini pazudušais tēvs. Tikmēr viņas dzīvoklī kāds ienesis marihuānas stādus, un
Justa aukle ievērojusi aizdomīgu padzīvojušu vīrieti, kas uzrodas pie skolas, kad zēnam tur beidzas stundas.

UDK

821.174-31

821.512.162 Azerbaidžāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000957614
Rza, Resuls. Krāsas / Resuls Rza ; no azerbaidžāņu valodas atdzejojis Uldis Bērziņš ; mākslinieks, dizains: Juris Petraškevičs ; atbildīgā redaktore Inguna Ula
Cepīte ; redaktore Ingmāra Balode. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 70, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Rənglər. — ISBN 978-9984-33-504-9
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Izcilais azerbaidžāņu literāts Resuls Rza savā dzejā tiecas atklāt visu pasauli,
izzināt tās bagātīgo krāsu un pustoņu paleti, viņa dzejas saknes gūst spēku cilvēces brīnumos.
Mīlestība pret cilvēku ir tas gaismeklis, kas izlej gaismu pār katru Rza dzejas rindu. Rza aprakstījis it kā neaprakstāmo un visai grūti pamanāmo. Viņš ir dzejnieks — filosofs, kurš vienmēr liek
aizdomāties.

UDK

821.512.162-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000958054
Brīnumainas pasaciņas / no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 94 lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — Oriģinālnosaukums: Cuentos mágicos. — ISBN 978-9934-0-8137-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Brīnumainas pasaciņas” ir bagātīgi ilustrēta bilžu grāmata, kurā adaptētas
piecas populāras pasakas. Uzskatāmās ilustrācijas palīdzēs uztvert pasaku saturu, bet lielie burti
un vienkāršais teksts mudinās sākt apgūt lasītprasmi.

UDK

82-93-32+82-343
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Kopkataloga Id: 000958063
Burvīgas pasaciņas / no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 94 lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. —
Oriģinālnosaukums: Cuentos fantásticos. — ISBN 978-9934-0-8138-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Burvīgas pasaciņas” ir bagātīgi ilustrēta bilžu grāmata, kurā adaptētas piecas populāras pasakas. Uzskatāmās ilustrācijas palīdzēs uztvert pasaku saturu, bet lielie burti un
vienkāršais teksts mudinās sākt apgūt lasītprasmi.

UDK

82-93-32+82-343

Kopkataloga Id: 000958086
Neglītais pīlēns / [ilustrācijas]: Javier Inaraja ; no spāņu valodas tulkojusi Iveta
Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (Pop-up miniklasika). — Oriģinālnosaukums: El
patito feo. — ISBN 978-9934-0-8105-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatiņā „Neglītais pīlēns” adaptēta Hansa Kristiana Andersena pasaka par
savādu putnēnu, ko izperē pīļu māte. Būdams atšķirīgs no pārējiem, viņš tiek izsmiets un pārcieš
grūtu ziemu, taču pavasarī neglītais pīlēns ir izaudzis par cēlu, skaistu gulbi un pievienojas gulbju
pulkam.

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 000958069
Pasaciņas par dzīvniekiem / no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 94 lpp. : ilustrācijas ;
21×21 cm. — Oriģinālnosaukums: Cuentos de animalitos. — ISBN 978-9934-08136-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Pasaciņas par dzīvniekiem” ir bagātīgi ilustrēta bilžu grāmata, kurā adaptētas piecas populāras pasakas. Uzskatāmās ilustrācijas palīdzēs uztvert pasaku saturu, bet lielie
burti un vienkāršais teksts mudinās sākt apgūt lasītprasmi.

UDK

82-93-32+82-343

Kopkataloga Id: 000958073
Pasaciņas par princesēm / no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore
Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 94 lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. —
Oriģinālnosaukums: Cuentos de princesas. — ISBN 978-9934-0-8135-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Pasaciņas par princesēm” ir bagātīgi ilustrēta bilžu grāmata, kurā adaptētas
piecas populāras pasakas. Uzskatāmās ilustrācijas palīdzēs uztvert pasaku saturu, bet lielie burti
un vienkāršais teksts mudinās sākt apgūt lasītprasmi.

UDK

82-93-32+82-343

Kopkataloga Id: 000959326
Staka, Agija. Lidojošais zilonēns Dambo / māksliniece Agija Staka ; Helēnas Eibersonas pasaku pārstāstījusi Inese Pelūde ; redaktors Aldis Vēvers ; Ingunas
Kļavas Švankas grāmatas un vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 17
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Pasaku klasika). — ISBN 978-9934-08283-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dambo ir ļoti drosmīgs mazs zilonēns, kuru iemīļojuši bērni visā pasaulē.
Stāsts par Dambo dāvā prieku un ļauj novērtēt draudzības, uzticības, neatlaidības, drošas uzvedības, izpalīdzības un darba nozīmi.

UDK

82-93-32
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Kopkataloga Id: 000958077
Trīs sivēntiņi / [ilustrācijas]: Javier Inaraja ; no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (Pop-up miniklasika). — Oriģinālnosaukums: Los tres
cerditos. — ISBN 978-9934-0-8104-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņā „Trīs sivēntiņi” adaptēta slavenā angļu tautas pasaka par trīs brālīšiem sivēntiņiem, kas būvē sev namiņus, lai paglābtos no vilka. Drošāko mājiņu uzceļ čaklākais
brālis, un visi kopā pārmāca ļaundari vilku.

UDK

82-93-32+087.5(084.1)
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000958416
Salaca — Latvijas pērle : no Burtnieka līdz jūrai : fotoalbums / [ievads]: Inga
Jēruma. — [Pārgaujas novads] : Vidzemes lauku partnerība „Brasla”, [2019]. — 1
sējums (nenumurētas lpp.) : fotogrāfijas ; 23 cm. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Biedrība „Vidzemes lauku partnerība „Brasla”” sadarbībā ar kaimiņu partnerībām „Jūrkante” un „No Salacas līdz Rūjai” īstenojusi starpteritoriālu sadarbības projektu „Salaca — Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai” ar mērķi rosināt zināšanu un pieredzes apmaiņu
starp pieredzējušiem fotomāksliniekiem un iesācējiem. Fotogrāfijas entuziastu darbi iekļauti
šajā fotoalbumā.

UDK

913(474.36)(084.12)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000959229
Obama, Mišela. Izaugt / Mišela Obama ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 460, [2] lpp.,
16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Becoming. — ISBN 978-9934-0-8530-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mišela Obama ir viena no ievērojamākajām mūsdienu sievietēm. Būdama ASV
pirmā lēdija afroamerikāniete, viņa veicināja Baltā nama popularitāti visu amerikāņu vidū. Mišela aktīvi iestājās par sieviešu tiesībām un aicināja sabiedrību pievērsties veselīgākam un sportiskākam dzīvesveidam. Grāmatā Mišela atklāj, kāda pieredze un notikumi ir veidojuši un slīpējuši
viņas personību. Tas ir sirsnīgs stāsts par bērnību Čikāgas Dienvidu pusē, jurisprudences studijām un sekmīgu karjeru, mīlestību pret Baraku, bērnu audzināšanu, kā arī par dzīvi Baltajā namā.

UDK

929(73)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija
Kopkataloga Id: 000957332
Ivanovs, Aleksandrs. Latvijas arheogrāfija / Aleksandrs Ivanovs ; recenzenti: Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.hist. Valda Pētersone,
Dr.hist. Irēna Saleniece ; galvenā redaktore Valda Pētersone ; literārā redaktore
Ilze Antēna ; māksliniece Sandra Betkere. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs,
2019. — 443 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 280.336. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-8854-1-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Savā 100. jubilejā Latvijas Nacionālais arhīvs izdevis unikālu pētījumu, kas
veltīts Nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanai, pētniecībai un popularizēšanai Latvijas teritorijā no 19. gadsimta līdz mūsdienām. Izdevums ir autora ilggadīgu pētījumu rezultāts,
kas tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un kalpos kā vērtīgs informācijas ieguves avots
ikvienam pētniekam. Grāmatu veido trīs daļas: pētījums par Latvijas arheogrāfijas attīstību, ieteikumi nacionālā dokumentārā mantojuma edīcijai un bibliogrāfija „Nacionālais dokumentārais
mantojums publikācijās”.

UDK

930.25(474.3)
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