Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts

ISSN 2255-9523

Nr. 1
2020
1.–15. janvāris
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000957777
Vide. Tehnoloģija. Resursi (12 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019.
gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the
12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.
2. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (263 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 13,30 MB. — Teksts angļu valodā, datnes sākumlapa paralēli
latviešu un angļu valodā.
UDK
004(062)+37(062)+5(062)

06 Vispārīga rakstura organizācijas
Kopkataloga Id: 000959509
Īvāns, Dainis. Spītā pacelties : Vienības nams laikos un nelaikos / Dainis Īvāns ;
dizains: Liene Kancāne ; tulkojums: Irina Gorkina ; fotogrāfijas: Svetlana Pokule ; teksta redaktore Baiba Īvāne-Kronberga. — Daugavpils : Latviešu kultūras
centrs, 2019. — 95 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-23-016-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī Daiņa Īvāna grāmata ir pirmā un vienīgā publikācija par Vienības nama
vēsturi. Katrā grāmatas lappusē atrodama vērtīga informācija par Vienības namu laika griežos —
par ēkas būvniecības ieceri un nozīmi Daugavpilij un Latvijai, par arhitekta Vernera Vitanda ieguldījumu un darbu, par nama likteni dažādos laika periodos un atjaunošanu Atmodas laikā, kā
arī par Vienības nama darbību mūsdienās. Grāmata ir papildināta ar vēsturiskajām un mūsdienu
fotogrāfijām.

UDK

061(474.346.1)(091)+316.72(474.346.1)(091)

Latvijas jaunākās grāmatas

087.5

2020 Nr. 1, 1.–15. janvāris

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000960178
Assarsson, Linda. Sveiki! : dzīvnieku grāmata pašiem mazākajiem / [teksts un
ilustrācijas]: Linda Assarsson ; tulkojis Gundars Kalns. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-16757-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nāc paciemojies dzīvnieku pasaulē! Skrien kopā ar kaķīti, paglaudi alni un
aprunājies ar dažādām jaukām radībiņām!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000960218
Karalis Lauva : uzdevumu grāmata / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp.
ielīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-741-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mazais, ziņkārīgais lauvēns Simba jau tevi gaida! Uzzini, kā viņam klājas un
kas ir Lielais dzīvības loks! Šī grāmata sagādās daudz radoša prieka un jautrības. Papildini attēlus
ar košām uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000960154
Kika Mika iet uz zooloģisko dārzu : jautri uzdevumi bērniem / [uzdevumi]: Egle
Čebatorienė, Vaida Dubickienė ; [ilustrācijas]: Lina Žutautė ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Kakė
Makė eina į zoologijos sodą. — ISBN 978-9934-0-8561-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kika Mika kopā ar vecmāmiņu gatavojas doties uz zooloģisko dārzu un iepazīties ar tur sastopamajiem dzīvniekiem. Šajā izbraucienā viņa ne tikai uzzina daudz interesantu faktu par zooloģiskā dārza iemītniekiem, bet arī iemācās droši šķērsot ielu. Grāmatā bērnus
gaida daudz jautru uzdevumu — te var iziet labirintus, izkrāsot luksofora „acis”, salikt attēlus no
fragmentiem, izgudrot vārdus zoodārza dzīvniekiem, pabarot roņus un pat radīt savu zoodārzu.

UDK

087.5+793.7

Kopkataloga Id: 000960216
Ķepu patruļa : mācies alfabētu! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-16-770-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies brašajiem kucēniem un apgūsti latviešu valodas alfabēta burtus!
Mācies rotaļājoties!

UDK

087.5+811.174’35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000960213
Ķepu patruļa : mācies ciparus! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 23, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-16-769-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pievienojies brašajiem kucēniem, lai apgūtu prasmi skaitīt un rakstīt ciparus!
Mācies rotaļājoties!

UDK

087.5+511.11(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000960210
Ledus sirds II. Rotaļas ar uzlīmēm : uzdevumi Arendelā / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Frozen II Sticker Play. — ISBN 978-9934-16-702-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies Elzai un Annai jaunos piedzīvojumos Arendelas karaļvalstī! Grāmatā atradīsi aizraujošus uzdevumus, kā arī vairāk nekā 60 brīnišķīgu uzlīmju, lai izpildītu visus
darbiņus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000960159
Manas mašīnas / no angļu valodas atdzejojusi Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
My First Vehicles. — ISBN 978-9934-0-8346-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņa ar vienkāršiem, viegli uztveramiem attēliem un ritmisku tekstu
par ugunsdzēsēju auto, kravas vilcienu, vieglo automobili un traktoru. Bērnam būs iespēja ieklausīties pieaugušā lasījumā, atdarināt transporta skaņas signālus, kā arī sataustīt un sajust
transportlīdzekļu formu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000960160
Mani dzīvnieciņi / no angļu valodas atdzejojusi Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
My First Animals. — ISBN 978-9934-0-8347-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņa ar vienkāršiem, viegli uztveramiem attēliem un ritmisku tekstu
par sunīti, pīlīti, gotiņu un kaķīti. Bērnam būs iespēja ieklausīties pieaugušā lasījumā, atdarināt
mājdzīvnieku balsis, kā arī sataustīt un sajust to formu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000960182
My Little Pony / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2019].
Krāsošanas māksla : mandalas. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-527-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies iemīļotajiem varoņiem burvestību pilnajā poniju pasaulē! Sameklē zīmuļus vai flomāsterus, ļauj vaļu iztēlei un izkrāso smalkos mandalu zīmējumus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000960153
Nekārtības rūķītis ceļo droši : uzdevumi / [uzdevumi]: Lina Matiukaitė ; [ilustrācijas]: Lina Žutautė ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore
Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. —
Oriģinālnosaukums: Netvarkos nykštukas saugus kelyje: užduotys. — ISBN 9789934-0-8562-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ceļu satiksmē pastāv daudz svarīgu noteikumu, kuri obligāti jāievēro. Nekārtības rūķītis ir gatavs tos izskaidrot. Grāmatā viņš pamācīs, kura ir labā puse, kura — kreisā,
kā pareizi šķērsot ielu, iepazīstinās ar luksoforu, dzelzceļa pārbrauktuvi, ceļa zīmēm, palīdzības
tālruņa numuriem ārkārtas gadījumos, kā arī palīdzēs attīstīt vērīgumu, loģisko domāšanu un
matemātiskās prasmes.

UDK

087.5+351.811.122(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000960150
Nekārtības rūķītis saudzē dabu : uzdevumi / [uzdevumi]: Lina Matiukaitė ;
[ilustrācijas]: Ieva Juknytė, Lina Žutautė ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 32 lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Netvarkos nykštukas saugo gamta:
užduotys. — ISBN 978-9934-0-8563-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Planēta Zeme ir sasirgusi. Nepārstrādātu atkritumu kalni, automobiļu un
rūpnīcu piesārņots gaiss, kūstoši ledāji un izcirsti meži — tas ir īsts pārbaudījums mūsu planētai. Tieši tāpēc Nekārtības rūķītis gatavojas doties ekoloģiskā ceļojumā apkārt pasaulei. Grāmatiņā gaida daudz aizraujošu uzdevumu, kas mācīs šķirot atkritumus, glābt okeānu un Amazones
džungļus, būvēt vēja spēkstacijas, konstruēt elektromobiļus, attīrīt gaisu un ūdeni un vēl, un vēl.

UDK

087.5+502/504(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000957600
Zvēru somiņa : rokdarbi, krāsošana, mīklas, uzlīmes. — [Rīga] : Latvijas Mediji,
[2019]. — 1 kārba : ilustrācijas ; 29×22×3 cm. — ISBN 978-9934-15-636-6.
A n o t ā c i j a : Izdevums ir bērnu radošo darbu 3 grāmatu apkopojums. Somiņā ir krāsojamā burtnīca, kas aicina izkrāsot mīlīgos suņukus, čaklās bites un milzu ziloņus, mīklu burtnīca,
kas atklāj brīnumskaisto dzīvnieku pasauli un jaukas idejas rokdarbiem — kā izveidot dārgumu
kārbiņu, krāsainas durvju rokturu zīmītes vai omulīgo zvēru virteni savai nākamajai dzimšanas
dienas ballītei.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000960696
Žutautė, Lina. Krāso kopā ar Kiku Miku / [ilustrācijas]: Lina Žutautė ; teksts latviešu valodā: Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Teksts latviešu valodā,
tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Spalvink su Kake Make. —
ISBN 978-9934-0-8564-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Draiska, rotaļīga un izzinoša krāsojamā grāmata ar asprātīgām Linas Žutautes ilustrācijām. Šajā grāmatiņā Kika Mika uzņem viesus, cīnās par kārtību, mācās skaitīt, iepazīst dzīvniekus un apgūst burtus. Mazajam māksliniekam katrā lappusē palīdzēs nelieli krāsaini
laukumi.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 000960063
Seneka, Lūcijs Annējs. Vēstules Lucīlijam par ētiku / Lūcijs Annējs Seneka ;
Ābrama Feldhūna tulkojums un komentāri ; priekšvārds: Vilnis Zariņš ; redaktors
Aivars Kļaviņš ; dizains: Aleksejs Muraško. — Otrais izdevums. — Rīga : Zinātne,
[2019]. — 357, [3] lpp. : ilustrācija ; 25 cm. — Personu rādītājs: 354.-357. lpp. —
Bibliogrāfija atsaucēs. — Oriģinālnosaukums: Ad Lucilium epistulae morales. —
ISBN 978-9934-549-88-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romas valstsvīrs, dzejnieks, dramaturgs un filozofs Lūcijs Annējs Seneka
dzīvojis no 4. gada p.m.ē. līdz m.ē. 65. gadam. Viņš ir viens no turpmāko paaudžu visvairāk lasītajiem Senās Romas autoriem. „Vēstules Lucīlijam” ir lieliska antīkās pasaules un antīkās kultūras
enciklopēdija. Iepazīšanās ar autoriem, kas vēstulēs minēti, ar filozofu atziņām, vērtību kritērijiem un ar daudziem tur minētajiem konkrētajiem notikumiem būtiski paplašinās ikviena lasītāja
redzeslauku.

UDK

14(37)+17(37)

Kopkataloga Id: 000959599
To Let Things Be! Edmund Husserl 160, Martin Heidegger 130 (2019 : Rīga,
Latvija). International Interdisciplinary Conference „To Let Things Be! Edmund
Husserl 160, Martin Heidegger 130” : conference proceedings : the University of
Latvia, Riga, December 10-12, 2019 / chief editors: Ineta Kivle, Raivis Bičevskis ;
text editor Genovefa Viļumsone ; translation: Krišjānis Lācis ; design: Vija France ; University of Latvia. — Rīga : Academic Library of the University of Latvia,
2019. — 59 lpp. ; 24 cm. — Titullapā uzrādīts: conference proceedings, tekstā
(15. lpp.): abstracts. — Ziņas par autoriem: 50.-59. lpp. — Teksts angļu un vācu
valodā, ietver tulkojumu. — ISBN 978-9984-844-05-3 (brošēts).
UDK
14(430)(092)(062)+165.62(062)

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000958497
Kaplan, Jaroslav. Success Workbook / Jaroslav Kaplan. — [Rīga] : [Jaroslav
Kaplan], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp., PDF) : ilustrācija ; 4,18 MB. — ISBN
978-9934-8899-2-9 (PDF).
UDK
159.923.2(076)
Kopkataloga Id: 000957512
Каплан, Ярослав. Модель успеха : рабочая тетрадь / Ярослав Каплан. —
[Rīga] : [Ярослав Каплан], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp., PDF) : ilustrācija ; 1,14 MB. — ISBN 978-9934-8899-1-2 (PDF).
UDK
159.923.2(076)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000959610
Báb. Dieva vārda liesmas : Báb rakstu izlase / no angļu valodas tulkojusi Renāte
Ābeltiņa ; korāna vārsmas pēc Ulda Bērziņa tulkojuma ; redaktors Māris Pavlovs. — Saīsināts izdevums. — Rīga : Rīgas Bahai ticības draudze, 2019. — 100 lpp. ;
15 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934880995. —
Tulkots no: Selections from the Writings of the Báb. — ISBN 978-9934-8809-8-8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata apkopoti izvilkumi, lūgšanas, meditāciju teksti no Báb galvenajiem
darbiem. Ticības mācības ceļš ir mīlestības un līdzjūtības ceļš, nevis piespiešanas ceļš. Svētajiem
rakstiem ir liels ietekmes spēks.

UDK

285-231

Kopkataloga Id: 000959611
Báb. Selections from the Writings of the Báb. — Rīga : [Rīgas Bahai ticības draudze], 2019. — 56 lpp. ; 15 cm.
UDK
285-231

Kopkataloga Id: 000960134
Kadiķe, Maija. Gaisma runā / Maija Kadiķe ; māksliniece Elita Ābele. — [Rīga] :
[Maija Kadiķe], [2019]. — 190, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-99348877-1-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Maija Kadiķe ir Eņģeļu praktiķe un terapeite, kā arī Eņģeļu skolas dibinātāja
un vadītāja. Līdz šim autorei ir izdotas piecas grāmatas — „Eņģeļu lūgšanas”, „Eņģeļu dārzā”, „Ceļš
ar Eņģeļiem”, „Sievietes svētība” un „Pārcēlājs”, kurās ir publicētas no Eņģeļiem sūtītas lūgšanas
un vēstījumi.

UDK

27-584.5

Kopkataloga Id: 000960693
Rors, Ričards. Universālais Kristus : kā aizmirsta patiesība var izmainīt visu, ko
redzam, kam ticam un uz ko ceram / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi,
redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. — 270 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [256.]-270. lpp. — Oriģinālnosaukums:
The Universal Christ. — ISBN 978-9934-0-8486-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ko īsti nozīmē tas, ka Jēzu sauca par Kristu? Kā šī aizmirstā patiesība var
atkal piešķirt dzīvei jēgu un cerību? Garīgais domātājs Ričards Rors pierāda, ka vārds „Kristus”
apzīmē transcendentālo realitāti it visā esošajā. Šis vārds iezīmē horizontu, kuram pretī virzās
ikviens no. Smeldamies atziņas kristietības un pasaules vēsturē, Bībelē, dialogā ar psiholoģiju un
zinātni, autors atklāj pārliecinošus iemeslus, kas noved pie jaunas izpratnes gan par Kristu, gan
par Jēzu no Nācaretes.

UDK

27-31

Kopkataloga Id: 000960166
Rubenis, Juris. Es ticu, Dievs, ka Tu mani saproti : lūgšanas un meditācijas / Juris Rubenis, Māris Subačs ; Aigara Truhina dizains ; redaktore Zane Seņkova. —
Otrais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 135, [1] lpp. : ilustrācijas ;
18 cm. — ISBN 978-9934-0-0573-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jo vairāk un biežāk ielūkojamies Jura Rubeņa un Māra Subača kopdarbos, jo
vairāk saprotam, ka Dievs runā uz ikvienu cilvēku ne tik vien caur Bībeles lappusēm, bet mūsdienās arī caur šīm grāmatām, jo otru tik skaidru un nepārprotamu Dieva mīlestības, labsirdības un
ikvienu cilvēku pieņemošu vēsti literatūrā nenākas bieži lasīt. Šajā nelielajā, bet garīgi pilnīgajā
grāmatiņā atradīsies ikvienam baudāmas un pielietojamas meditācijas un lūgšanas, kuras reizēm
neprasīs vairāk par minūti mūsu dārgā laika.

UDK

27-534.3+27-583
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Kopkataloga Id: 000959116
Sevidža, Džila. Reālas mammas reāls Jēzus : iepazīsti draugu, kurš saprot / Džila
Sevidža ; no angļu valodas tulkojušas: Anda Miķelsone, Evija Stefaņenkova un
Māra Zviedre ; vāka dizains: Evija Godiņa. — [Rīga] : AMNIS, 2019. — 183 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Real Moms… Real Jesus. — ISBN 9789984-876-21-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Vai esi nogurusi no sajūtas, ka neviens tevi nesaprot? Ko gan Jēzus saprot
no piena maisījumiem un autiņbiksītēm? Tu neticēsi, bet saprot gan! Iedziļinoties Jēzus zemes
dzīves pieredzē, tu sapratīsi, kāds Viņš patiesībā ir. Ar praktiskiem piemēriem un humoru autore
palīdzēs atdzīvināt tavas attiecības ar Dievu, kad sapratīsi, ka Jēzus cilvēciskā pieredze nemaz tik
ļoti neatšķiras no mammu cilvēciskās pieredzes, kad atklāsi, kā Jēzus dzīvoja un kā mēs varam
sekot viņa piemēram un kā iemācīties runāt ar Dievu kā tuvu draugu.

UDK

27-584-055.52-055.2
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Kopkataloga Id: 000959567
Kuzmina, Gundega. Statistikas pārvaldes pirmā simtgade atmiņās un dokumentos : 1919-2019 / grāmatas sastādītāja un teksta autore Gundega Kuzmina ;
māksliniece Maija Graudiņa ; kartogrāfs Dāvis Kļaviņš. — [Rīga] : Centrālā statistikas pārvalde, [2019]. — 271, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ;
25×30 cm. — Bibliogrāfija: 260.-269. lpp. — ISBN 978-9984-06-543-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata sniedz ieskatu Statistikas pārvaldes un dažādu statistikas jomu norisēs pirmās neatkarības laikā, padomju gados un mūsdienās. Tajā apkoptas darbinieku atmiņas,
vēsturisko publikāciju fragmenti un arhīvu atradumi, kas raksturo statistikas darbu katrā no laika posmiem. Lai pārvaldes darbības jomas un laika periodi, kuros tā ir darbojusies, tiktu pietiekami interesanti atspoguļoti, izmantoti arī statistikas dati par dažādām tēmām.

UDK

311.3(474.3)(091)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000958871
Bay, Sebastian. Falling Behind: how Social Media Companies are Failing to
Combat Inauthentic Behaviour Online : research / authors: Sebastian Bay, Rolf
Fredheim ; copy-editing: Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis ; prepared by
The NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 2,77 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija:
31. lp. — ISBN 9789934564544 (kļūda) ; ISBN 9789934564574 (kļūda).
UDK
316.774:004.738.5+316.776.2
Kopkataloga Id: 000959594
Burāne, Laila. Latvijas kultūras ābece = The ABC of Latvian Culture / teksts:
Laila Burāne un Krista Burāne ; mākslinieks Reinis Gailītis ; dizains: Rūdolfs Baltiņš. — Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2019. — 107 lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — Personu rādītājs: 106. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8553-9-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālās bibliotēka, Latvijas Nacionālais
arhīvs, Latvijas Nacionālā opera un balets — šīs kultūras un zinātnes institūcijas šogad svin savu
simtgadi. Lai akcentētu gan personības, gan norises, kas saistītas ar šiem kultūras pīlāriem, radošā komanda izveidojusi „Latvijas kultūras ābeci”. Tā iedalīta septiņos fenomenos, katru pielāgojot
konkrētajai institūcijai. Kā uzsver autori, Nacionālais arhīvs sargā mūsu atmiņu, Mūzikas akadēmija veido dvēseli, Nacionālais teātris rāda mūsu garu, Mākslas akadēmija atraisa iztēli, Opera
un balets atklāj jūtas, Universitāte izaicina prātu, savukārt Nacionālā bibliotēka krāj zināšanas.

UDK

316.7(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 000959087
Dūve, Kriss. Klikšķini šeit, Tomas! : kā palīdzēt bērnam, kurš saskāries ar pornogrāfiju internetā / Kriss Dūve ; Ašlaugas un Krisa Dūvju ilustrācijas ; no norvēģu
valodas tulkojusi Arta Veidmane-Strēle ; priekšvārds: Agnese Sladzevska ; pēcvārds: Aleksis Lunds ; Centrs Dardedze. — [Rīga] : Valters un Rapa, [2019]. —
31 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Klikk her, Thomas!. — ISBN
978-9934-570-05-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas varonis, 8 gadus vecais Tomass, čatā saņem uzaicinājumu noskatīties filmu. Aicinājums ir vilinošs. Kā Tomass rīkosies, vai pieņems pareizo lēmumu? Mēs visi
vēlamies pasargāt bērnus no tā, kas varētu viņiem kaitēt. Bērns var saskarties ar pornogrāfiju
netīšām vai meklēt to apzināti. Jebkurā gadījumā, pieaugušajiem ir jārīkojas, un šajā situācijā ir
ļoti svarīgi, lai bērnam nebūtu vienam jāstājas pretī pornogrāfijai.

UDK

316.367+316.774-053+821.113.5-93-32
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Kopkataloga Id: 000959424
Strautiņš, Pēteris. Latvijā dzīvot ir interesanti : praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā / Pēteris Strautiņš ; Gata Šļūkas ilustrācijas. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2019]. — 318, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9984-23782-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Šī ir grāmata visiem, kas domā par iespēju dzīvi Latvijā un pasaulē darīt
labāku, vēlas labāk saprast mūsu zemes neseno vēsturi, kā arī uzzināt to, kas dzīvi šeit dara interesantu. Tā ir mirkļa iespaidu un plašu vispārinājumu, rūpīgu pārdomu un vārdu spēļu krājums.
Arī vaļsirdīgs pārskats par patiesības meklējumu veiksmēm un neveiksmēm,” ievadā saka autors.
Grāmatā atlasīti un apkopoti raksti, ko autors 25 gados publicējis laikrakstos, žurnālos un portālos. Tie sagrupēti pa tēmām, daļai no tiem sniegti īsi komentāri no 2019. gada skatpunkta.

UDK

316.32(474.3)(081.2)+821.174-92+338(474.3)(081.2)

Kopkataloga Id: 000959500
Tāfelberga, Daina. Uz visiem 100 pēc diskoskalas : … nekas jau nebeidzas… /
teksts: Daina Tāfelberga ; konsultanti: Artis Gustovskis, Andris Upmalis ; grāmatas vāka autors Andis Kalniņš. — Kuldīga : Biedrība „Ventas Dzirkstis”, 2019. —
239 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23-007-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Dainas Tāfelbergas, Uģa Poriņa un Viestura Liepiņa kopīgi radītā grāmata „Uz
visiem 100 pēc diskoskalas” ir jauns, īpašs un nebijis materiāls par diskotēku vēsturi Kuldīgas,
Alsungas un Skrundas novados. Tā atspoguļo ne tikai diskotēku interesantos likteņstāstus, faktus
un agrāk nepublicētas fotogrāfijas, bet arī ar diskotēkām saistīto kultūrvēsturi laiku lokos.

UDK

32

316.72(474.326)(091)+793.35(474.326)(091)

Politika

Kopkataloga Id: 000958908
Ong, Jonathan Corpus. Politics and Profit in the Fake News Factory : four work
models of political trolling in the Philippines / authors: Jonathan Corpus Ong,
Jason Vincent A. Cabañes ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE, 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (27 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,38 MB. — Bibliogrāfija: 25.-26. lp. — ISBN
978-9934-564-54-3 (PDF).
UDK
32(599)+316.774:32(599)
Kopkataloga Id: 000960339
Ruks, Māris. Latvijas valsts noslēpums / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. — Rīga : Antava, [2019]. — 334 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 327.-331. lpp. — ISBN 978-9934-8612-6-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kas īsti slēpjas zem/aiz/iekš šī „valsts noslēpuma” — cilvēki, notikumi, lietas,
vietas vai vēl kaut kas cits? Vai valsts noslēpums ir visu mūsu redzīgums, zināšanas, pieredze un
atmiņa? Latvijas plūdmaiņa pamazām pārvirzās, lai arī cik tumša izskatītos Saeimas „skatuve” un
valdības „aktieri” šobrīd. Kāpēc Latvija kļuvusi par savdabīga eksperimenta upuri? Vai ir kāda izeja? Un kā Latvijas cilvēkiem nezaudēt savu pašapziņu, neļaut tai izkust kā saldējumam uz sveša
galda? Par to visu šajā jaunākajā Māra Ruka grāmatā.

UDK

32(474.3)”2004/…”

324 Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. Vēlēšanu kampaņas.
Vēlēšanu korupcija, nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti
Kopkataloga Id: 000959104
Auers, Daunis. The 2019 European Parliament elections in the Baltic states :
analysis / Daunis Auers ; Friedrich-Ebert-Stiftung. — Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (14 lp., PDF) : tabulas ; 311,21 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8853-0-3 (PDF).
UDK
324(4)
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Kopkataloga Id: 000958884
Biteniece, Nora. The Use of Geo-targeting During Elections / authors: Nora Biteniece, Kristina Zina-Joy Van Sant ; prepared by the NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE, 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 6,23 MB. — Resursā uzrādīts
iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 40. lp. — ISBN 978-9934-564-56-7
(PDF) ; ISBN 9789934564550 (kļūda).
UDK
324(480)+324(594)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000958934
Bechev, Dimitar. Russia’s Strategic Interests and Tools of Influence in the Western Balkans / Dimitar Bechev ; NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 7,28 MB. — Bibliogrāfija: 29.-34. lp. — ISBN 978-9934-56460-4 (PDF).
UDK
327(470+571:497)
Kopkataloga Id: 000958913
Mackenzie-Allan, Iona. Arctic Narratives and Political Values : Arctic States,
China and NATO / Iona Mackenzie Allan ; content editor Troy Bouffard ; design:
Kārlis Ulmanis ; NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga :
NATO StratCom COE, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes ; 14,23 MB. — ISBN 978-9934-564-65-9 (PDF).
UDK
327(98)
Kopkataloga Id: 000960129
Starptautiskā drošība : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Egita Proveja ; zinātniskais redaktors, pēcvārda autors: Māris Andžāns. — Rīga : Latvijas
Nacionālā bibliotēka, 2019. — 111 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Pilsoniskā izglītība). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Internationale
Sicherheit. — ISBN 978-9984-850-72-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā aplūkoti dažādi aktuāli starptautiskās drošības jautājumi — sākot
no dažādiem starptautiskā līmeņa drošības problēmjautājumiem līdz pat Latvijas drošībai. Ikviens no šiem jautājumiem tiešā vai netiešā veidā jau ietekmē vai arī var ietekmēt Latvijas drošību un labklājību. Grāmata ir veidota kā mācību procesa atbalsta resurss vidusskolu skolēniem
un studentiem, kā arī būs noderīga ikvienam, kurš interesējas par procesiem pasaulē un Latvijā.

UDK

327(082)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības. Starptautiskie
jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000959770
Pildegovičs, Pēteris. Mans Ķīnas stāsts / Pēteris Pildegovičs ; literārās redaktores: Biruta Jēgere, Ruta Puriņa ; vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 407 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 9789934-18-485-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas autors savā vēstījumā, kas uzrakstīts dienasgrāmatas formā, dalās ar lasītāju vērojumos, kas radušies, veicot pirmā latviešu diplomāta pienākumus Ķīnā, kā arī
stāsta par saviem iespaidiem, kas gūti, strādājot „Sjiņhua” aģentūrā, kur līdz šim bijis vienīgais
darbinieks no mūsu valsts. Autors iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos ceļojumos Ķīnā,
bieži atsaucoties uz neskaitāmām sarunām ar visu paaudžu un jebkura sociālā slāņa ķīniešiem.

UDK

327(474.3)(093.3)
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328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības
Kopkataloga Id: 000959603
Valtenbergs, Visvaldis. Lobēšanas normatīvais regulējums un problemātika
Latvijā un Eiropā : pētījuma gala ziņojums : 2019. gada novembris / Visvaldis Valtenbergs, Valts Kalniņš, Inese Grumolte-Lerhe, Ilona Beizītere. — Rīga : Latvijas
Republikas Saeima, 2019. — 51 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
45.-49. lpp. — ISBN 978-9934-8881-1-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis pētījums ir izstrādāts ar mērķi analizēt Eiropas valstu pieejas, praksi un
starptautiskās rekomendācijas iespējamo politikas virzienu noteikšanai lobēšanas regulējuma
izstrādei Latvijā.

UDK

328.184(474.3)(047)+328.184(4)(047)

Kopkataloga Id: 000958976
Valtenbergs, Visvaldis. Lobēšanas normatīvais regulējums un problemātika
Latvijā un Eiropā : pētījuma gala ziņojums : 2019. gada novembris / Visvaldis
Valtenbergs, Valts Kalniņš, Inese Grumolte-Lerhe, Ilona Beizītere. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 1,66 MB. — Bibliogrāfija: 47.-51. lp. — ISBN 978-9934-8881-2-0 (PDF).
UDK
328.184(474.3)(047)+328.184(4)(047)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 000960217
Savenkovs, Konstantīns. Latvijas nacionālās inovācijas sistēmas sadarbīgā modeļa izveides un attīstības konceptuālās pieejas : promocijas darbs ekonomikas
doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai, zinātnes apakšnozare: reģionālā
ekonomika un ekonomiskā politika / Konstantīns Savenkovs ; darba zinātniskā
vadītāja Dr.oec. Svetlana Stradiņa ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 216 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 164.-180. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
330.341(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000960214
Savenkovs, Konstantīns. Latvijas nacionālās inovācijas sistēmas sadarbīgā
modeļa izveides un attīstības konceptuālās pieejas : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Conceptual
Approaches to the Formation and Development of the Collaboration Model of the
National Innovation System of Latvia : summary of the doctoral thesis submitted
for the scientific degree of Dr.oec. / Konstantīns Savenkovs ; darba zinātniskā
vadītāja Dr.oec. Svetlana Stradiņa ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska,
Dr.oec. Iveta Mietule, Ph.D. Marianna Drazhanova ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2019. — 99 lpp. : diagrammas,
shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā, vāks un titullapa noformēta abās valodās.
UDK
330.341(474.3)(043)
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Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 000957564
Auers, Daunis. Reģionu konkurētspēja : Latvijas konkurētspējas ziņojums 2019 /
Daunis Auers, Uldis Spuriņš, Sergejs Gubins, Edvīns Karnītis. — [Rīga] : Domnīca
Certus, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,42 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Šajā ziņojumā tiek aplūkoti trīs pakalpojumi, kas ir nozīmīgi Latvijas reģionu
konkurētspējas palielināšanai — izglītība, mobilitāte un digitālā transformācija.

UDK

338(474.3)(047)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Pasaules ekonomika
Kopkataloga Id: 000959435
Biukšāne, Inese. Evaluation of Competitiveness of the Latvian Fisheries Sector
in the Framework of the Cluster : summary of the doctoral thesis / Inese Biukšāne ; scientific supervisor Dr.oec. Ilze Judrupa ; official reviewers: Dr.oec. Elīna
Gaile-Sarkane, Dr.oec. Iluta Arbidāne, Dr.oec. Vytautas Juščius ; Riga Technical
University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Civil
Engineering and Real Estate Economics. — Riga : RTU Press, 2019. — 65 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 25 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 52.-65. lpp. — ISBN 978-9934-22-427-0 (brošēts).
UDK
339.137(474.3)(043)+334.75(474.3)(043)+639.2(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000959397
Biukšāne, Inese. Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana
klastera ietvaros : promocijas darba kopsavilkums / Inese Biukšāne ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ilze Judrupa ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane,
Dr.oec. Iluta Arbidāne, Dr.oec. Vytautas Juščius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 61 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 25 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija:
48.-61. lpp. — ISBN 978-9934-22-425-6 (brošēts).
UDK
339.137(474.3)(043)+334.75(474.3)(043)+639.2(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000959436
Biukšāne, Inese. Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana
klastera ietvaros : promocijas darbs / Inese Biukšāne ; zinātniskā vadītāja Dr.oec.
Ilze Judrupa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2019. — 244 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 148.-164. lpp. — Teksts
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
339.137(474.3)(043)+334.75(474.3)(043)+639.2(474.3)(043)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000959095
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijas Republikā : 2019. gada 25. maijs / [ievads]: Kristīne Bērziņa ; Latvijas
Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (276 lp., PDF) : tabulas ; 2,38 MB. —
ISBN 978-9934-8864-0-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Reizi piecos gados Eiropas Savienības dalībvalstu vēlētājiem ir iespēja ievēlēt
savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā (EP). EP vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no
kura EP jāievēlē astoņi deputāti. 2019. gada EP vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja
16 partiju un partiju apvienību kandidātu sarakstus, kuros bija iekļauti 246 deputātu kandidāti.
Savukārt deputātu vietas EP ieguva piecu partiju un partiju apvienību kandidātu saraksti.

UDK

342.8(474.3)(094)+328(4)

Kopkataloga Id: 000960875
Palkova, Karina. Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā : promocijas darba kopsavilkums tiesību
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare — civiltiesības / Karina Palkova ; darba zinātniskā vadītāja Dr.iur. Inga Kudeikina ; oficiālie recenzenti: Dr.iur.
Sandra Kaija, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Nataliya O. Gutorova ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 88 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 83.-88. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
34:61(043)
Kopkataloga Id: 000960490
Palkova, Karina. Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā : promocijas darbs tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare — civiltiesības / Karina Palkova ; darba
zinātniskā vadītāja Dr.iur. Inga Kudeikina ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 206 lp. : diagrammas, tabula ; 30 cm. —
Bibliogrāfija: 167.-185. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
34:61(043)
Kopkataloga Id: 000960877
Palkova, Karina. The Problems of Legal Relations of Minor Patients and Medical
Practitioners During the Process of Medical Treatment : summary of the doctoral
thesis for obtaining the degree of a doctor of law, subsection — legal science /
Karina Palkova ; research supervisor Dr.iur. Inga Kudeikina ; official reviewers:
Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Nataliya O. Gutorova ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. — 89 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 83.-89. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
34:61(043)
Kopkataloga Id: 000958965
Raso, Filippo. Towards Rule of Law in the Digital Environment / authors: Filippo Raso and Vineta Mēkone ; design: Kārlis Ulmanis ; prepared by the NATO
Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE,
2019. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,85 MB. — Bibliogrāfija:
32.-33. lp. — ISBN 978-9934-564-52-9 (PDF).
UDK
34:004(047)+342.72/.73(047)

13

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 1, 1.–15. janvāris

Kopkataloga Id: 000960891
Upeniece, Vita. Preventīvā kara tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas : promocijas darba kopsavilkums tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare — starptautiskās tiesības / Vita Upeniece ; darba zinātniskais
vadītājs Dr.iur. Jānis Grasis ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur.
Aivars Endziņš, Dr.iur. Georgijs Dinis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 83 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 77.83. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
341.3(043)
Kopkataloga Id: 000960485
Upeniece, Vita. Preventīvā kara tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas : promocijas darbs tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare — starptautiskās tiesības / Vita Upeniece ; darba zinātniskais vadītājs Dr.iur.
Jānis Grasis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte],
2019. — 236 lp. : shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 206.-221. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
341.3(043)
Kopkataloga Id: 000960893
Upeniece, Vita. The Legal Regulation of the Preventive War and its Implementation Problems : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of a
doctor of law, subsection — international law / Vita Upeniece ; scientific supervisor Dr.iur. Jānis Grasis ; official reviewers: Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Aivars
Endziņš, Dr.iur. Heorhiy Dynys ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. — 83 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 77.-83. lpp. un
zemsvītras piezīmēs.
UDK
341.3(043)

352 Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde. Municipālā
administrācija. Vietējās varas institūcijas
Kopkataloga Id: 000957558
Spuriņš, Uldis. Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā / Uldis Spuriņš. — Rīga : Domnīca Certus, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (13 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas ; 4,40 MB. — (Certus politikas pārskats ; 2019/1). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-577-08-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Pilsētās dzīvo 55% pasaules iedzīvotāju, un aplēses liecina, ka tieši pilsētās
tiek radīta lielākā daļa (līdz pat 80%) pasaules IKP. Latvija šajā ziņā nav unikāla — arī citur pasaulē metropoles areāli ir ievērojami produktīvāki, salīdzinot ar valsts teritoriju, kurā tie atrodas.

UDK

37

352/354(474.362.2)+336.1(474.362.2)

Izglītība

Kopkataloga Id: 000958942
ATEE Spring Conference (2019 : Rīga, Latvija). Innovations, Technologies and
Research in Education, 2019 : proceedings of ATEE spring conference / editor
Linda Daniela ; Association for Teacher Education in Europe. — Rīga : University of Latvia Press, 2019. — 716 lpp : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-481-9 (brošēts).
UDK
37(062)+37:004(062)
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Kopkataloga Id: 000957866
ATEE Spring Conference (2019 : Rīga, Latvija). Innovations, Technologies and
Research in Education, 2019 : proceedings of ATEE Spring Conference / editor
Linda Daniela ; Association for Teacher Education in Europe. — Rīga : University
of Latvia Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (716 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 8,84 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-993418-482-6 (PDF).
UDK
37(062)+37:004(062)
Kopkataloga Id: 000960106
CLIL jeb mācību satura un valodas integrēta apguve: ietvari, pieredze, izaicinājumi : rakstu krājums / sastādītāja, atbildīgā redaktore Dr.philol. Maija Burima ;
tulkotāji: Solveiga Liepa (no angļu valodas), Vilma Šaudiņa (no lietuviešu valodas) ; vāka un iekšlapu dizains: Inese Siliniece. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. — 184 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — (Bilingvālo
mācību skolotājam ; 5). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā,
daži raksti tulkoti no lietuviešu un angļu valodas. — ISBN 978-9984-829-64-7
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Rakstu krājuma publikācijas pievēršas mācību satura un valodas integrētai
apguvei — pieejai, ko apzīmē ar starptautiski atzītu abreviatūru CLIL. Latvijā šī pieredze tiek
apgūta jau kopš 2006. gada.

UDK

37.018.554(474.3)+81’24(474.3)

Kopkataloga Id: 000960927
Saulīte, Mārīte. Podologu karjeras vadības prasmju attīstība studiju procesā :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē,
apakšnozare: augstskolas pedagoģija / Mārīte Saulīte ; darba zinātniskā vadītāja
Dr.paed. Rudīte Andersone ; darba recenzenti: Dr.paed. Linda Daniela, Dr.paed.
Velta Ļubkina, Dr.paed. Alīda Samuseviča ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa = Development of Podologists’ Career Management Skills in the Study Process : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of pedagogy, subfield of higher education
pedagogy / Mārīte Saulīte ; supervisor Dr.paed. Rudīte Andersone ; reviewers:
Dr.paed. Linda Daniela, Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.paed. Alīda Samuseviča ; University of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 79 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 71.-79. lpp. —
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums
abās valodās. — ISBN 978-9934-556-51-7 (brošēts).
UDK
37:617.586(474.3)(043)+378.6:61(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000960503
Saulīte, Mārīte. Podologu karjeras vadības prasmju attīstība studiju procesā :
promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda ieguvei augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Mārīte Saulīte ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Rudīte
Andersone ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.
Pedagoģijas nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 268, [7] lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 251.-267. lp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
37:617.586(474.3)(043)+378.6:61(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 000958103
Skolotāja profesionālā identitāte : zinātniskā monogrāfija / autori: Ausma Špona,
Airisa Šteinberga, Māra Vidnere, Jeļena Jermolajeva, Tatjana Bogdanova, Svetlana
Siļčenkova, Nikolajs Senčenkovs ; zinātniskā redaktore Dr.psych. Airisa Šteinberga ; recenzenti: Dr.habil.paed. Tatjana Koķe, Dr.paed. Anna Līduma, Dr.paed. Inese
Jurgena ; literārā redaktore Dzintra Birnbauma ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas
Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss
(212 lp., PDF) : diagrammas, portreti, tabulas ; 14,16 MB. — Ziņas par autoriem:
4.-5. lp. — Bibliogrāfija: 167.-180. lp. — Teksts latviešu valodā, pielikums krievu
valodā, kopsavilkums krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-387-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā aprakstīts skolotāja profesionālās identitātes strukturāli saturiskais modelis. Pētnieki aplūko sešus profesijas aspektus — profesijas filozofiju, profesionālās
zināšanas, profesionālās lomas, profesionālo attieksmi pret darbu, mijiedarbību ar kolēģiem un
profesijas pārstāvniecības uzvedību. Pētnieki sniedz ieskatu kā, mainoties valsts iekārtai un demokratizējoties sabiedrībai, mainās skolotāja loma un pienākumi, kā norisinās pāreja no autoritatīvas pedagoģijas uz līdzvērtīgās skolotāju, skolēnu un vecāku attiecībās balstītu sadarbību.

UDK

37.011.3-051(082)+37.011.3-051(474.3)(082)

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība.
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi
Kopkataloga Id: 000953891
Līce, Anita. Managing Facilitation of Employability of Vocational Education
Graduates in Latvia = Profesionālās izglītības absolventu nodarbināmības veicināšanas vadīšana Latvijā : doctoral thesis for the acquisition of the scientific
degree Dr.sc.administr., sector: management sciences, sub-sector: education management scientific / Anita Līce ; scientific supervisor Dr.paed. Dainuvīte Blūma ;
University of Latvia. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 221 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 161.-178. lp. — Teksts angļu valodā,
anotācija arī latviešu valodā.
UDK
377(474.3)(043)+331.5-057.86(474.3)(043)

39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.
Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 000960068
Šperliņš, J. Senās suitu kāzas un ķekatas / J. Šperliņš ; profesora P. Šmita redakcijā. — Atkārtots izdevums. — [Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs],
2019. — 173 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Pirmizdevums: Rīga : Latviešu folkloras
krātuve, 1937. — ISBN 978-9934-8765-5-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mūsu tautas tieksme uz patstāvību sevišķi izpaužas tradīcijās: godībās, paražās, tautasdziesmās. Grāmata dod ieskatu seno suitu kāzu svinēšanas paražās. Seno suitu kāzu
apraksts sastādīts pēc seno parašu zinātājas un dziesminieces Zvirbuļu mātes (Marijas Šperliņas) stāstījuma.

UDK

392.5(474.32)+392(474.32)
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398 Folklora
Kopkataloga Id: 000960220
Kalniņa, Inta. Lielais sapņu tulks : vairāk nekā 5000 sapņu un sapnīšu / sastādījusi Inta Kalniņa ; vāka dizains: Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, [2019]. — 799,
[1] lpp. ; 22 cm. — Vārdu rādītājs: 747.-[800.] lpp. — ISBN 978-9934-534-57-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sapņi ļauj izprast sevi, ieklausīties savos tuviniekos, nepalaist garām jūtas
un uztvert veselības saasinājumus. Aptuveni trešo daļu dzīves cilvēks pavada miegā, bet sapņi
aizņem apmēram 20 procentus no miegā pavadītā laika. Varētu teikt, ka dzīves laikā mēs redzam
turpat 100 000 sapņu. Vai tie ir saistīti ar īstenību?

UDK

398.7

Kopkataloga Id: 000959038
Kvite, Maksimilians. Marcinkēviča stāsti : Talsu čigānu anekdotes / pierakstījis
Maksimilians Kvite. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 65 lpp. : ilustrācija ;
18 cm. — ISBN 978-9934-587-32-0 (brošēts).
UDK
398.23(474.3)

17

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 1, 1.–15. janvāris

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 000957770
Vide. Tehnoloģija. Resursi (12 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019.
gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the
12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.
1. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (371 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31,9 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā,
datnes sākumlapa paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK
502/504(062)+33(062)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 000958970
Rītups, Arnis. Sarunas ar zinātniekiem / Arnis Rītups ; redaktors Uldis Tīrons ;
mākslinieks Juris Petraškevičs. — Rīga : Rīgas Laiks, 2019. — 407 lpp. : portreti ;
21 cm. — („Rīgas Laika” sarunas ; 2). — ISBN 978-9934-8802-1-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas astoņpadsmit sarunas ar pasaules zinātniekiem, kuras
iepriekš publicētas žurnālā „Rīgas Laiks”. Līdzsvarot dažādu zinātņu jomu pārstāvniecību nav
izdevies, tāpēc pirmās desmit sarunas ir ar fiziķiem, tām seko sarunas ar matemātiķi, biologiem,
neirozinātniekiem, mākslīgā intelekta pētnieku un lingvistu. Krājums savā ziņā iezīmē zinātnē
ieraugāmo nezināšanas apvārsni 21. gadsimta otrās desmitgades beigās.

UDK

52/53(047.53)+57(047.53)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000960903
Baumane, Kristīne. Influence of Primary Open Angle Glaucoma Surgery on
Structural and Functional Parameters of the Optic Nerve and its Association with
the Level of Atrial Natriuretic Peptide : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — medicine / Kristīne Baumane ; scientific supervisor Dr.med. Guna Laganovska ; scientific advisor: Dr.med.
Aivars Lejnieks, Dr.biol. Renāte Ranka ; official reviewers: Dr.biol. Kalvis Brangulis, Dr.med. Ingrida Januleviciene, Dr.med. Rimvydas Ašoklis ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. — 46 lpp. : diagrammas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-41. lpp.
UDK
617.7-007.681(043)
Kopkataloga Id: 000960897
Baumane, Kristīne. Primāras atvērta kakta glaukomas ķirurģiskās ārstēšanas
ietekme uz redzes nerva strukturālajiem un funkcionālajiem rādītājiem un saistība ar ātrija nātrijurētiskā peptīda līmeni : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — medicīna / Kristīne
Baumane ; darba zinātniskā vadītāja Dr.med. Guna Laganovska ; konsultanti: Dr.
med. Aivars Lejnieks, Dr.biol. Renāte Ranka ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. Kalvis
Brangulis, Dr.med. Ingrida Januleviciene, Dr.med. Rimvydas Ašoklis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 47 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-42. lpp.
UDK
617.7-007.681(043)
Kopkataloga Id: 000960492
Baumane, Kristīne. Primāras atvērta kakta glaukomas ķirurģiskās ārstēšanas
ietekme uz redzes nerva strukturālajiem un funkcionālajiem rādītājiem un saistība ar ātrija nātrijurētiskā peptīda līmeni : promocijas darbs medicīnas doktora
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — medicīna / Kristīne Baumane ; darba
zinātniskā vadītāja Dr.med. Guna Laganovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 115 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 87.-107. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā.
UDK
617.7-007.681(043)
Kopkataloga Id: 000960855
Laivacuma, Sniedze. Ehinokokozes diagnostikas pilnveidošana, izmantojot
etioloģiskus, bioķīmiskus, imunoloģiskus un imūnģenētiskus marķierus, un riska
faktoru apzināšana Latvijā : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora
zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare — infektoloģija / Sniedze Laivacuma ;
darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.sc.soc. Andrejs Ivanovs ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Dace Zavadska, Dr.med. Saulius Čaplinskas,
Dr.biol. Muza Kirjušina ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 64 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-60. lpp.
UDK
616.995.121(043)
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Kopkataloga Id: 000960488
Laivacuma, Sniedze. Ehinokokozes diagnostikas pilnveidošana, izmantojot
etioloģiskus, bioķīmiskus, imunoloģiskus un imūnģenētiskus marķierus, un riska faktoru apzināšana Latvijā : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā
grāda iegūšanai, apakšnozare — infektoloģija / Sniedze Laivacuma ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.sc.soc. Andrejs Ivanovs ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 134 lp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 111.-125. lp. — Teksts
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
616.995.121(043)
Kopkataloga Id: 000960859
Laivacuma, Sniedze. Improvement of Echinococcosis Diagnostics Using Ethiological, Biochemical, Immunological and Immunogenetic Markers and Identification of Infection Risk Factors in Latvia : summary of the doctoral thesis for
obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — infectology / Sniedze Laivacuma ; scientific supervisors: Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.sc.soc.
Andrejs Ivanovs ; official reviewers: Dr.med. Dace Zavadska, Dr.med. Saulius
Čaplinskas, Dr.biol. Muza Kirjušina ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīga
Stradiņš University, 2019. — 65 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 54.-62. lpp.
UDK
616.995.121(043)
Kopkataloga Id: 000959245
Moore, James. Accelerate Weight Loss : with Advanced Keto Diet Techniques /
James Moore. — [Jelgava] : James Moore, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (11 lp.,
PDF) ; 821 KB.
UDK
613.24
Kopkataloga Id: 000959254
Moore, James. Keto in 30 Minutes : an easy diet book for beginners / James
Moore. — [Jelgava] : James Moore, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) ;
0,97 MB. — Bibliogrāfija: 22.-29. lp.
A n o t ā c i j a : Pēdējo gadu laikā arvien lielāku popularitāti tievētāju aprindās ir iemantojusi ketogēnā jeb keto diēta. Izdevums ir kā labs iepazīšanās materiāls ar ketogēno diētu, kas
paplašinās lasītāja redzes loku zema ogļhidrātu un augsta tauku satura diētu pasaulē un rosinās
izzināt vairāk par ketogēno diētu un tās pielietojumu.

UDK

613.24

Kopkataloga Id: 000960881
Ozols, Dzintars. Complex Postoperative Result Evaluation of Congenital Thumb
Hypoplasia for the New Thumb Reconstructive Method’s Substantiation : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — paediatric surgery, hand surgery and plastic surgery / Dzintars Ozols ;
scientific supervisor Dr.habil.med. Aigars Pētersons ; official reviewers: Dr.med.
Pēteris Studers, Dr.med. Konstantīns Kalnbērzs, Dr.med. Jarkko Jokihaara ; Rīga
Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. — 65 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 62.-65. lpp.
UDK
617.577(043)+616.727.4(043)
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Kopkataloga Id: 000960880
Ozols, Dzintars. Kompleksa pēcoperācijas rezultātu izvērtēšana bērniem ar iedzimtu plaukstas pirmā pirksta hipoplāziju jaunas ķirurģiskas plaukstas rekonstrukcijas metodes pamatojumam : promocijas darba kopsavilkums medicīnas
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — bērnu ķirurģija, plastikas ķirurģija un rokas ķirurģija / Dzintars Ozols ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.med. Aigars Pētersons ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Pēteris Studers, Dr.med.
Konstantīns Kalnbērzs, Dr.med. Jarkko Jokihaara ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 65 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 62.-65. lpp.
UDK
617.577(043)+616.727.4(043)
Kopkataloga Id: 000960491
Ozols, Dzintars. Kompleksa pēcoperācijas rezultātu izvērtēšana bērniem ar
iedzimtu plaukstas pirmā pirksta hipoplāziju jaunas ķirurģiskas plaukstas rekonstrukcijas metodes pamatojumam : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — bērnu ķirurģija, plastikas ķirurģija un
rokas ķirurģija / Dzintars Ozols ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.med. Aigars
Pētersons ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte],
2019. — 129 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 79.88. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
617.577(043)+616.727.4(043)
Kopkataloga Id: 000956504
Peksis, Kaspars. Deguna ārējo struktūru un elpošanas funkcijas attīstības sakarību izpēte dzīves laikā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: internā medicīna / Kaspars Peksis ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Klaus Hermann Franz Vogt, Dr.biol. Gunta
Strazda ; darba recenzenti: Dr.med. Gustavs Latkovskis, Dr.med. Saulius Vaitkus,
Dr.med. Hans Behrbohm ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte = Study of
the Correlation Between External Structure of the Nose and the Development
of the Respiratory Function Throughout Life : summary of the doctoral thesis
submitted for the doctoral degree in medical science, sub-branch: internal medicine / Kaspars Peksis ; scientific supervisors: Dr.med. Klaus Hermann Franz Vogt,
Dr.biol. Gunta Strazda ; reviewers: Dr.med. Gustavs Latkovskis, Dr.med. Hans
Behrbohm, Dr.med. Saulius Vaitkus ; University of Latvia. Faculty of Medicine. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 77 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 37.-[38.] un 76.-77. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18480-2 (brošēts).
UDK
611.21(043 )+616.211-008(043)
Kopkataloga Id: 000956510
Peksis, Kaspars. Deguna ārējo struktūru un elpošanas funkcijas attīstības sakarību izpēte dzīves laikā : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: internā medicīna / Kaspars Peksis ; darba zinātniskie
vadītāji: Dr.med. Klaus Hermann Franz Vogt, Dr.biol. Gunta Strazda ; darba recenzenti: Dr.med. Gustavs Latkovskis, Dr.med. Hans Behrbohm, Dr.med. Saulius
Vaitkus, ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 130 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
112.-124. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
611.21(043 )+616.211-008(043)
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Kopkataloga Id: 000960441
Zadorožnijs, Sergejs. Ceļa locītavas endoprotezēšana, pielietojot digitālo plānošanu — prospektīvs, randomizēts, kontrolēts, maskēts pētījums : promocijas
darbs doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: ķirurģija / Sergejs
Zadorožnijs ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.med. Konstantīns Kalnbērzs ;
darba recenzenti: Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Pēteris Studers, Dr.med. Uldis
Ķesteris ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 107 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
79.-84. lp. — ISBN 978-9934-18-486-4 (iesiets).
UDK
616.728.3-089(043)
Kopkataloga Id: 000960440
Zadorožnijs, Sergejs. Ceļa locītavas endoprotezēšana, pielietojot digitālo plānošanu — prospektīvs, randomizēts, kontrolēts, maskēts pētījums : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare:
ķirurģija / Sergejs Zadorožnijs ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.med. Konstantīns Kalnbērzs ; darba recenzenti: Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Pēteris
Studers, Dr.med. Uldis Ķesteris ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte = Knee
Arthroplasty Using Digital Templating: a Prospective Randomised Controlled
Single-Blind Trial : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of medicine, subfield of surgery / Sergejs Zadorožnijs ; supervisor Dr.habil.
med. Konstantīns Kalnbērzs ; reviewers: Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Pēteris Studers, Dr.med. Uldis Ķesteris ; University of Latvia. Faculty of Medicine. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 83 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-487-1 (brošēts).
UDK
616.728.3-089(043)
Kopkataloga Id: 000959232
Кудрявцев, Игорь. Сила мысли : как обрести состояние „мир” : источник
энергии, гармонии и здоровья / Игорь Кудрявцев ; Aigara Truhina grāmatas vāka dizains un zīmējumi ; Arņa Krūmiņa fotogrāfijas ; redaktore Margita
Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
(Солнечная дорога). — ISBN 978-9934-0-8457-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ārsts var izrakstīt zāles, bet ārstēties vajag pašam. Veselība ir ielikta cilvēkos — atliek tikai gribēt to realizēt, un to īstenot palīdzēs Saules Ceļš. Saules Ceļa sistēma sastāv
no dažādiem komponentiem. Tie visi ir uzticami un praktiski, tajos nav nekādas mistikas vai pārpasaulīgu elementu. Viss ir domāts tikai un vienīgi indivīdu labumam. Iesim Saules Ceļu kopā?

UDK

615.85

614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu
novēršana. Personu aizsardzība, drošība
Kopkataloga Id: 000960459
Ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš uz ceļa / Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. — Atkārtota druka. — [Rīga] : Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
2019. — 6 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
A n o t ā c i j a : Grāmatas mērķis ir sniegt bērniem informāciju, kur var meklēt palīdzību un
kāpēc ir svarīgi saukt glābējus. Kopā ar ugunsdzēsēju glābēju Guntiņu grāmata ļaus bērniem iejusties dažādās situācijās un meklēt risinājumus.

UDK

614.8(02.053.2)+656.142.05(02.053.2)+087.5
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614.84 Ugunsgrēku bīstamība. Ugunsgrēki. Aizsardzība pret
ugunsgrēkiem
Kopkataloga Id: 000960461
Ugunsdzēsēju glābēju drauga lapsēna Guņa padomi „Kā pasargāt sevi un izglābties ugunsgrēkā?” : uzzini un izkrāso / zīmējumu autore Maruta Eistere ; Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde. — [Liepāja] :
JCI Latvia Liepājas nodaļa, [2018]. — 14 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
UDK
614.84(02.053.2)

62

Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000957794
Vide. Tehnoloģija. Resursi (12 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019.
gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the
12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.
3. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (260 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 24,5 MB. — Teksts angļu valodā, datnes sākumlapa paralēli
latviešu un angļu valodā.
UDK
62/69(062)+502.17(062)

629 Transportlīdzekļu inženierija
Kopkataloga Id: 000957551
Latvijas Jūras akadēmija. COLREG-72 : 1972. gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem noteikto uguņu, zīmju un skaņas signālu mācību palīglīdzeklis / priekšvārda autors Kristaps Lūkins ; Latvijas
Jūras akadēmija. — [Rīga] : Latvijas Jūras akadēmija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss
(124 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,26 MB. — Bibliogrāfija: 124. lp. — ISBN 978-99348901-0-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību materiāls paredzēts kuģu vadītāju iemaņu izstrādāšanai un nostiprināšanai COLREG-72 noteikumu pielietošanā dažādos kuģošanas apstākļos. Kuģu lietotās ugunis
un zīmes, skaņas un gaismas signāli ir COLREG-72 patstāvīgas daļas, kurām ir svarīga loma sadursmju novēršanā. Stabilas un labas zināšanas, pareiza uguņu, zīmju un signālu pielietošana un
izprašana, pildot sardzes virsnieka pienākumus, ir kuģošanas drošības pamats.

UDK

63

629.5.066.3(075.8)

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000940954
Engineering for Rural Development (18 : 2019 : Jelgava, Latvija). 18th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development” : proceedings :
May 22-24, 2019 / editor of language Larisa Malinovska ; Latvia University of Life
Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. — Jelgava : Latvia University
of Life Sciences and Technologies, 2019.
Volume 18. — 1 tiešsaistes resurss (1969 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 172,69 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
63(062)+631.17(062)+631.3(062)
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630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 000959562
Weinhold, Angela. Iepazīstam mežu : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem / Angela Weinhold, teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anna
Kuzina. — Rīga : Madris, [2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. —
(Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Wir entdecken den Wald. — ISBN
978-9984-31-400-6 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Izzinoša grāmata par to, kas redzams visapkārt. Kāpēc koki mežā ir tik lieli?
No kā pārtiek koki? Vai stirna ir brieža sieva? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atradīsiet
grāmatā!

UDK

630(02.053.2)

631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 000955714
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 ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. — [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019].
Gaidot starptautisko zinātnes vērtējumu. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,66 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā, rakstu nosaukumi paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-331-3 (PDF).
UDK
631.117(474.3)(062)+63(474.3)(062)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 000960115
Kriķis, Juris. Piemares zveji paceļ buras / Juris Kriķis ; literārā redaktore Dace
Lūse. — Salacgrīvas novads : Biedrība „Bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs””,
[2019]. — 178, [4] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 155.-156. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8896-0-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Piemares zveji paceļ buras” ir ilggadējā Liepājas muzeja darbinieka, jūrniecības un zvejniecības pētnieka Jura Kriķa grāmata. Tā ir unikāls fotogrāfiju un informācijas
apkopojums par Dienvidkurzemes piekrastes zvejas vēsturi un tradīcijām. Vienlaikus tas ir vēl
viens atgādinājums par zvejniecības un jūrniecības muzeja nākotni, kas Liepājā joprojām ir nepiepildīts sapnis.

UDK

639.2(474.321)(091)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000959151
Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa / Paula Freimane ; redaktore Kristīne Kupce ;
grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. —
287 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-8571-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : No sviesta un cukura kaut ko gardu spēj pagatavot ikviens. Bet bez tā? Izaicinu sākt gatavot veselīgāk! Izaicinu katrā ēdienā iekļaut zelta sastāvdaļu! Iepazīsimies — esmu
Paula Freimane, fitnesa trenere, un šī ir mana pirmā pavārgrāmata. No pieredzes varu teikt —
sports un ēdiens ir kā cimds ar roku, tāpēc treniņiem bez pareiza un sabalansēta uztura nav
lielas jēgas. Ir jāiemācās savus iemīļotos ēdienus pagatavot tā, lai tie palīdz būt veselākiem un
izskatīties labāk.

UDK

641.561(083.12)+613.2(083.12)
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Kopkataloga Id: 000960362
Torsunovs, Oļegs. Dr. Torsunova veģetāro recepšu pavārgrāmata : labestīgs
uzturs / Oļegs Torsunovs. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, 2019. —
206 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-575-19-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Mēs esam tas, ko mēs ēdam” — vēdu skatījumā tas ir ļoti taisnīgs apgalvojums. Te var papildināt, ka ļoti svarīgi ir tas, kur, kad un ar ko kopā mēs ēdam. Zinot, ko cilvēks
ēd, var iegūt pietiekami skaidru priekšstatu par cilvēka rakstura īpašībām, dzīves prioritātēm,
uzvedību, kā arī par slimībām, kuras jau tiek slimotas, vai kuras ar laiku parādīsies.

UDK

641.564(083.12)+641.568(540)(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000953913
Veselova, Andžela. Latvijas uzņēmumu darbības kvalitātes vērtējums un tā pilnveidošanas iespējas konkurētspējas paaugstināšanai : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības
vadība / Andžela Veselova ; darba zinātniskais vadītājs Dr.hab.oec. Valērijs Praude ; darba konsultante Dr.oec. Anda Batraga ; darba recenzenti: Dr.oec. Margarita
Dunska, Dr.oec. Ērika Žubule, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka ; Latvijas Universitāte.
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = Quality Assesment of Performance of
the Latvian Enterprises and Improvement Potential to Increase the Competitiveness : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in management science, subfield of business administration / Andzela Veselova ; supervisor
Dr.hab.oec. Valerijs Praude ; consultant Dr.oec. Anda Batraga ; reviewers: Dr.oec.
Margarita Dunska, Dr.oec. Ērika Žubule, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka ; University
of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 169 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
79.-83. un 165.-169. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-465-9 (brošēts).
UDK
658(4)(043)+658(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000953934
Veselova, Andžela. Latvijas uzņēmumu darbības kvalitātes vērtējums un tā pilnveidošanas iespējas konkurētspējas paaugstināšanai : promocijas darbs zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.), nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Andžela Veselova ; zinātniskais vadītājs Dr.hab.
oec. Valērijs Praude ; konsultante Dr.oec. Anda Batraga ; Latvijas Universitāte.
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms],
2019. — 320 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 198.-210. lp.
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
658(4)(043)+658(474.3)(043)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 000959544
Bamstede, Sabrina. Viņš : veiksmīga vīrieša apģērbs / Sabrina Bamstede, Rita
Erdmane ; Guntas Plotkas grāmatas un vāka dizains ; Esteres Ndongalas ilustrācijas ; literārā redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 70, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-0-8544-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata piedāvā vērtīgu informāciju, kas ikvienam vīrietim palīdzēs radīt
neatkārtojamu un nevainojamu vizuālo tēlu, izmantojot tradicionālos garderobes elementus —
uzvalku, kreklu, kaklasaiti un pieskaņotus aksesuārus. Papildus tam autores sniedz noderīgus
padomus par vakara garderobi, apģērbu kopšanu, apavu un virsdrēbju izvēli, stāstījumu papildinot ar interesantiem modes vēstures faktiem.

UDK

687.11
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000957773
Flowers, Matthew. Krāsu jauda: Terija Frosta māksla = Expanding Colour: The
Art of Terry Frost = Сила цвета: искусство Терри Фроста : izstādes katalogs /
teksti: Matthew Flowers, Peter Griffin ; izstādes kuratore, redaktore un tulkotāja
krievu valodā Farida Zaletilo ; tulkojums latviešu un krievu valodā: Inga Gedžūne ; dizains: Pāvels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs, 2019. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ietver ziņas par mākslinieku. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2019.
gada 15. novembra līdz 2020. gada 15. maijam. — Teksts paralēli latviešu, angļu un
krievu valodā. — ISBN 978-9934-594-01-4 (brošēts).
UDK
7.071.1(410)(083.824)
Kopkataloga Id: 000957760
Jansone, Rasa. Rasa Jansone. Labā roka = Rasa Jansone. Right Hand : izstādes
katalogs / teksts: Rasa Jansone ; izstādes kuratore Iliana Veinberga ; redaktors
Valentīns Petjko ; tulkojums angļu valodā: Inga Gedžūne ; foto: Rasa Jansone,
Valdis Jansons, Gvido Kajons, Kristīne Madjare, Krista Saberova ; dizains: Pāvels
Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2019. — 30
nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka
Rotko mākslas centrā no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 19. janvārim. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-99-4 (brošēts).
UDK
7.071.1(474.3)(083.824)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 000958283
Vasilevska, Evija. Evalds Vasilevskis / teksta autore Evija Vasilevska ; ievads:
Anna Rancāne ; mākslinieks Bitty Fomins ; tulkojums angļu valodā: Kintija Puzāne. — [Rēzekne] : Tradicionalūs zineibu tureitoju bīdreiba „Pūdnīku skūla”,
[2019]. — 198, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Teksts latviešu valodā,
nodaļu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-961-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Evalds vienmēr ir bijis sava ceļa gājējs, ar savu izpratni par materiālu, par
procesu. Viņam bija savs skatījums pilnīgi uz visu, un viņš to arī pauda. Evaldam ir bijis Dieva dots
talants būt par Skolotāju. Ne tikai ap viņu sapulcinātie jaunieši ir pievērsušies un strādājuši ar
mālu, bet arī daudzi citi ir iepazinuši mālu — ne tikai kā materiālu, no kā top Latgales keramika,
bet arī mālu kā vienu no mums apkārt esošajiem materiāliem. Viņš dibinājis Tradicionalūs Zineibu Tureituoju bīdreiby „Pūdnīku skūla”, kas savā darbā izmanto senās keramikas apdedzināšanas
metodes.

UDK

738.071.1(474.38)(084.1)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 000960163
Horenšteins, Henrijs. Fotografē labāk : patiesība, viedokļi un praktiski padomi / Henrijs Horenšteins ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore
Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 219, [4] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. —
Oriģinālnosaukums: Make Better Pictures: Truth, Opinions, and Practical Advice. — ISBN 978-9934-0-8518-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šajā praktiskajā grāmatā iekļauti 100 svarīgākie ieteikumi, kas izkristalizējušies autora fotogrāfa pieredzē. Vēl nekad fotografēšanai nav bijusi tik liela nozīme kā mūsdienās.
Kā panākt, lai ikdienišķi momentuzņēmumi kļūst par vienreizīgām bildēm? Henrijs Horenšteins
izmanto ikonisku mākslinieku fotogrāfijas, lai uzskatāmi paskaidrotu savus ieteikumus. Viņa padomi vienlīdz labi noder gan amatieriem, kas fotografē ar mobilo telefonu, gan profesionāļiem ar
dārgām spoguļkamerām.

UDK
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Kopkataloga Id: 000958264
Volkova, Anna. Stikla Strenči = Glass Strenči : [fotogrāmata] / sastādītāja un
ievada autore Anna Volkova ; pēcvārds: Kirils Kobrins ; redaktori: Anna Volkova, Vladimirs Svetlovs ; tulkojums latviešu valodā: Ieva Lejasmeijere ; tulkojums
angļu valodā: Katja Luka ; Latvijas Fotogrāfijas muzeja komentārs: Maira Dudareva ; dizainers: Aleksejs Muraško. — Rīga : Orbīta, [2019]. — 198, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 34 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, pēcvārds tulkots no
krievu valodas. — ISBN 978-9934-591-00-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Strenču fotodarbnīcas bēniņos diezgan ilgi bija krājušies negatīvi. Fotogrāfs
Dāvis Spunde un viņa skolnieki aktīvi fotografēja kopš 1909. gada. Fotogrāmata „Stikla Strenči” ir
stāsts par Strenčiem laika posmā starp diviem pasaules kariem, kas sastādīts no unikāla laikmeta
dokumenta — labi saglabātām stikla fotoplatēm, kuras šobrīd atrodas Latvijas Fotogrāfijas muzeja arhīvā. Vienlaikus palikdama vēstures dokuments, grāmata demonstrē laikmetīgu skatījumu
uz arhīva fotogrāfiju. Ģimenes svinības, pilsētas svētki, brīvprātīgo vienību salidojumi, plūdi Gaujā, Saules aptumsums, plostnieki, celtnieki, psihiatriskā slimnīca, skola… Grāmata ir stāsts par to,
kā šie cilvēki būtu varējuši dzīvot, nevis par to, kā viņi dzīvoja.

UDK

77.04(474.3)(084.12)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000960686
Geikina, Silvija. Pēdējie romantiķi : Dailes teātra 3. aktieru studija / Silvija Geikina ; redaktori: Jānis Siliņš, Dr.philol. Raimonds Briedis un Dr.philol. Jānis Oga ; recenzenti: Dr.art. Rūta Muktupāvela un Dr.philol. Raimonds Briedis ; mākslinieks
Armands Dišers ; personu rādītāju veidojis Ralfs Liepa ; Latvijas Kultūras akadēmija, Eduarda Smiļģa Teātra muzejs. — Rīga : Mansards, [2019]. — 429 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs:
421.-429. lpp. — ISBN 978-9934-585-18-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dailes teātra 3. aktieru studija, kas no 1959. līdz 1962. gadam darbojās vecajā
Dailes teātra ēkā Lāčplēša ielā 25, vēlākajos gados nereti tika dēvēta par leģendāru. Kad studija
atzīmēja savu pirmo desmitgadi, teātra zinātniece Lilija Dzene tās audzēkņus nosauca par pēdējiem romantiķiem skatuves mākslā. Par leģendāru Dailes teātra 3. studiju var saukt tāpēc, ka tā
bija pēdējā, kas mācījās teātra dibinātāja un ilggadīgā mākslinieciskā vadītāja Eduarda Smiļģa
vadībā. Tieši pirms sešdesmit gadiem topošie aktieri sapulcējās Dailes teātrī, lai uzsāktu mācības
pie izcilajiem pedagogiem. Tagad viņi sapulcējušies grāmatā, lai atcerētos un pieminētu.

UDK

792.071.2.028(474.3)+792(474.3)(092)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 000959146
Prāta spēles priekam : 5-6 gadi / redaktore Indra Putre ; no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 64 lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 16×22 cm. — Oriģinālnosaukums: Mi bloc de juegos. — ISBN
978-9934-0-8159-0 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Vairāk nekā 50 aizraujošu uzdevumu pamatprasmju nostiprināšanai dabaszinībās, angļu valodā, matemātikā. Šajā prāta spēļu un uzdevumu bloknotā bērns kopā ar amizantiem tēliem var iepazīt pasauli, zīmēt, domāt, pētīt, salīdzināt un veikt vēl citus interesantus
uzdevumus. Komplektā ar bloknotu ir arī 54 uzlīmes.

UDK
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Kopkataloga Id: 000959140
Prāta spēles priekam : 6-7 gadi / redaktore Indra Putre ; no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 64 lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 16×22 cm. — Oriģinālnosaukums: Mi bloc de juegos. — ISBN
978-9934-0-8160-6 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Vairāk nekā 50 aizraujošu uzdevumu pamatprasmju nostiprināšanai dabaszinībās, angļu valodā, matemātikā. Šajā spēļu un uzdevumu bloknotā bērns kopā ar amizantiem
tēliem var iepazīt pasauli, zīmēt, domāt, pētīt, salīdzināt un veikt vēl citus interesantus uzdevumus. Komplektā ar bloknotu ir arī 54 uzlīmes.

UDK

793.7

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000959018
Latvijas sporta lepnums 100 : personības, notikumi, procesi / redakcijas kolēģija: Agra Brūne, Andris Dzenis, Uldis Grāvītis [un vēl 6 redaktori] ; redaktors un
sastādītājs Guntis Keisels ; dizains: Edgars Švanks ; literārā redaktore Sarmīte
Medne ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; foto: Juris Bērziņš-Soms, Dainis Burkovskis, F. Cielava [un vēl 26 fotogrāfi]. — Rīga : Latvijas Sporta muzejs,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (240 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 19,7 MB. — Redaktori arī: Antra Gulbe, Guntis Keisels, Velga Mizovska,
Kaspars Randohs, Daumants Znatnajs, Dace Zvaigzne. — Fotogrāfi arī: Juris Dzenis, Rolands Fogts, Juris Kalniņš, R. Johansons, Guntis Keisels, Romāns Kokšarovs, Boriss Koļesņikovs, P. Kudačenko, Viesturs Kundziņš, M. Mamedovs, Voldemārs Mežaks, Zigurds Mežavilks, Māris Millers, Ojārs Millers, Aivars Liepiņš,
Ojārs Lūsis, Emils Pardubskis, Uldis Pāže, Armands Puče, J. Rieksts, Viesturs Serdāns, B. Tinkuss, I. Toms, Raimonds Volonts, Ilmārs Znotiņš, Zonvalds. — Bibliogrāfija: 207. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN
9789934196638 (kļūda).
UDK
796/799(474.3)(091)+796.071(474.3)
Kopkataloga Id: 000960772
Улдрикис, Асколдс. Супер Мариан / Асколдс Улдрикис ; перевод: Михаил Королев ; художник Эдгарс Шванкс ; фото: Армандс Пуче, Роман Кокшаров. — [Rīga] : [Askolds Uldriķis], 2019. — 255 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Super Marians. —
ISBN 978-9934-19-987-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bijušais sporta žurnālists Askolds Uldriķis izdevis grāmatu „Super Marians”,
kas ir izcilā Latvijas futbolista Mariana Pahara autobiogrāfija. Pahars grāmatā atklāti stāsta par
karjerā piedzīvoto un pārdzīvoto, par spožiem panākumiem un sarūgtinošiem zaudējumiem, par
skaistiem mirkļiem un skandaloziem atgadījumiem. Viņš atklāj profesionālā futbolista ikdienu
un lielā futbola aizkulises.

UDK
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 000960219
Kalniņa, Inta. Es mīlu dzīvi, un tā mīl mani : 366 iedvesmojoši aforismi / sastādījusi Inta Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, [2019]. — 387 lpp. :
ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-590-04-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ikviens no mums jūtas aicināts tiekties pēc kā lielāka un izcilāka. Ikviens no
mums iekšēji ir bezgala spēcīgs. Ikviens no mums spēj ietekmēt pasauli sev īpašā veidā — ja vien
pieņemam tādu lēmumu. Bet, lai šis iekšējais spēks augtu augumā, tas ir jāliek lietā. Jo vairāk to
izmantojam, jo varenāks tas top. Jo vairāk mēs uz to paļaujamies, jo vairāk aug mūsu pašapziņa.

UDK

82-84(082)

Kopkataloga Id: 000959112
Piemares ļaudis un likteņi : rakstu krājums / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Ieva
Ozola (atbildīgā redaktore un priekšvārda autore), Dr.philol. Guntars Dreijers,
Dr.habil.human. Daļa Kiseļūnaite, Dr.hist. Ārija Kolosova, Dr.philol. Regina Kvašīte, Dr.philol. Edgars Lāms, Dr.philol. Liene Lauska ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA,
2019.
Nr. 3. — 294, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-569-62-3 (brošēts).
UDK
80(=17)(062)+930.85(474.32)(062)
Kopkataloga Id: 000959609
Покрова : ежегодное приложение к литературному альманаху „Oceanus Sarmaticus” / главный редактор Альберт Снегирёв. — Рига ; Каунас :
Центр культуры им. Л.П. Карсавина, [2019]. — 279 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
24 cm. — Autori: Николай Романенко, Иван Кунцевич, Арнольд Подмазов
u.c. — ISBN 978-9934-8848-2-5 (brošēts).
UDK
82(082)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000960105
Kristals, Deivids. Mazā valodas grāmata / Deivids Kristals ; tulkotāja Ina Druviete ; zinātniskā un literārā redaktore Sanda Rapa ; ilustrāciju autors Žans Manuels Divivjē. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. — 286 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Rādītājs: 283.-286. lpp. — Oriģinālnosaukums: A Little Book of Language. — ISBN 978-9984-829-65-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Laikmetā, kad ik pa divām nedēļām zūd kāda valoda un kad ik dienu rodas
jauni vārdi, izprast valodas sākotni un būtību ir tik svarīgi kā vēl nekad. „Mazā valodas grāmata”
aptver plašu valodas loku — no bērna pirmajiem vārdiem līdz savdabīgajam īsziņu stilam. Autors
lasītāju ievada dažādu stilu attīstībā, atklāj, kā veidojušās dialektu īpatnības, informē par rakstības pirmsākumiem. Tā stāsta ne tikai par valodu vēsturi, bet arī par nākotni, apcerot moderno
tehnoloģiju ietekmi uz mūsu ikdienas valodas lietošanas paradumiem.

UDK
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Kopkataloga Id: 000959536
Pestune, J. Krievu valoda vidusskolai : darba burtnīca / J. Pestune, M. Jefremova,
T. Saratova ; Eduarda Groševa vāka un grāmatas dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
1. daļa. — 182 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — (100 уроков русского:
русский язык как иностранный. Уровень В1). — Apstiprinājusi Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2019. gadā. — Pirmās daļas komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audioieraksti, skolotāja grāmata. — Teksts krievu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-0-8082-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „100 уроков русского” ir jauna mācību līdzekļu sērija krievu valodas kā svešvalodas apguvei vidusskolā. Komplektizdevuma izveidē ņemti vērā Eiropas Padomes izstrādātie
dokumenti, Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvē un Eiropas valodu portfelis, kā arī
pilnveidotais mācību saturs un pieeja vispārējā izglītībā.

UDK

811.161.1’243(075.3)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000960116
Renigere, Dz. Latviešu valoda : testi un uzdevumi 10. klasei / Dz. Renigere. —
Rīga : Retorika A, 2018. — 84 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — Publikācija ir
daļēji pārstrādāts un papildināts Dz. Renigeres 2008. gada „Skolēna grāmatas”
izdevums. — ISBN 978-9984-865-36-2 (brošēts).
UDK
811.174(079)+811.174(076)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000959215
Deividsone, Zanna. Mākoņu pils / Zanna Deividsone ; no angļu valodas tulkojusi
Aija Biezaite ; [ilustrācijas]: Nuno Alexandre Vieira ; redaktore Margita Krasnā. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 108, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Brīnumainie
vienradži / Zanna Deividsone ; 2). — Oriģinālnosaukums: Cloud Castle. — ISBN
978-9934-0-8577-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Zoja un viņas draudzene vienradžu meitene Astra ļoti gaida vasaras saulgriežu svinības. Taču laiks Vienradžu salā kļūst aizvien karstāks, novīst puķes… Vai tiešām ļaunais
ponijs Tumsis ir nolaupījis visus mākoņus? Aizraujošā grāmatu sērija par brīnumainajiem vienradžiem paredzēta jaunajiem lasītājiem, kuri gatavi spert soli garāku stāstu pasaulē.

UDK

821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000959216
Deividsone, Zanna. Teiksmainais mežs / Zanna Deividsone ; no angļu valodas
tulkojusi Aija Biezaite ; [ilustrācijas]: Nuno Alexandre Vieira ; redaktore Margita
Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 105, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
(Brīnumainie vienradži / Zanna Deividsone ; 1). — Oriģinālnosaukums: Magic
Forest. — ISBN 978-9934-0-8576-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ciemojoties pie vectantes, Zoja nevilšus atklāj brīnumaino vienradžu pasauli.
Drīz vien viņa uzzina, ka Vienradžu salai draud briesmas. Vai meitene un viņas jaunā draudzene vienradzīte Astra paspēs izglābt salu? Aizraujošā grāmatu sērija par brīnumainajiem vienradžiem paredzēta jaunajiem lasītājiem, kuri gatavi spert soli garāku stāstu pasaulē.

UDK
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Kopkataloga Id: 000961086
Džoise, Melānija. Zīļuks : iepazīsti aizraujošu dabas stāstu! / Melānijas Džoises
teksts ; Džinas Maldonado ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2019]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. —
(Dabas stāsti). — ISBN 978-9984-31-340-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai tu kādreiz esi padomājis, kā no mazas ozolzīles izaug liels ozols? Šis brīnišķīgais ilustrētais stāsts iepriecinās gan bērnus, gan viņu vecākus, un atklās, kāds ir koka dzīves
cikls.

UDK

821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000959541
Kellija, Ketija. Laimīgas laulības noslēpumi : romāns / Ketija Kellija ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 511 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: Secrets of Happy Marriage. — ISBN 978-9984-35967-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jebkura ģimene zina, ka dzimšanas diena ir lielisks iemesls visiem beidzot
satikties. Tomēr Breningenu klanam gaidāmās svinības drīzāk atgādina bumbu ar laika degli. Tā
būs diena, kurā neviens vairs nespēs apvaldīt ilgi glabāto aizvainojumu un dusmas. Tā būs diena,
kad katram būs jāierauga plaisas pašam savā šķietami laimīgajā dzīvē. Besa cītīgi organizē viesības, cerot saņemt jaunā vīra ģimenes atzinību par spīti tam, ka viņa pirmo sievu visi dievināja un
viņa meita no visas sirds ienīst Besu. Kādēļ ir tik grūti kļūt par savējo?

UDK

821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 000960138
Kouls, Daniels. Lupatu lelle : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis
Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. — 396, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). —
Oriģinālnosaukums: Ragdoll. — ISBN 978-9934-0-8488-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Viens ķermenis. Seši upuri. Aizdomās turamo nav. Tiek atrasts līķis no kopā
sadiegtām dažādu upuru ķermeņa daļām, ko žurnālisti uzreiz nodēvē par „lupatu lelli”. Lietas
izmeklēšana tiek uzdota Viljamam Foksam un Emīlijai Baksterei. Slepkava izaicina policistus, atklājot nākamo upuru vārdus un datumu, kurā ieplānojis katru nogalināt. Kā pēdējais sarakstā ir
minēts arī Fokss. Vai tādas spriedzes apstākļos detektīviem izdosies glābt sešu cilvēku dzīvības
un laikus noķert slepkavu?

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000960168
Vaibravs, Īans. Mazā Vilka nelietību grāmata / Īans Vaibravs ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Anda Ogriņa. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 160, [16] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Little Wolf’s Book of Badness. — ISBN 978-9934-0-8377-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Viss, ko Mazais Vilks vēlas, ir palikt mājās, taču viņš tiek sūtīts uz Viltības
koledžu, lai iegūtu zelta ļaundara nozīmīti. Bet dziļi sirdī Mazais Vilks vēlas būt labs…

UDK

821.111-93-32

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000959574
Danowski, Sonja. Teātris kaimiņos / teksts un ilustrācijas: Sonja Danowski ; no
vācu valodas tulkojusi, redaktore Elīna Purlāce. — Rīga : PICK-A-BOOK, [2019]. —
49 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 32 cm. — Oriģinālnosaukums: Das Theater
von nebenan. — ISBN 978-9934-19-904-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pia un Pablo katru dienu rotaļājas ar savu Leļļu teātri. Taču kopš dienas, kad
uz dzīvi kaimiņos pārceļas Rikijs, par Pablo rotaļu biedru kļūst tikai un vienīgi jaunais zēns. Pia
bieži ir viena pati, līdz kādu dienu Rikijs saslimst, un teātris ņem visu savās rokās… Šis ir stāsts,
kas smalki atklāj bērnu jūtas savstarpējās attiecībās un rotaļās. Stāsts, kas apbrīnojami iejūtīgā
veidā vēsta, kā atrisināt šķietami bezcerīgas situācijas.

UDK

821.112.2-93-32
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Kopkataloga Id: 000960054
Pēca, Monika. Septiņas dienas bez : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Monika Pēca ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; palielinātās
drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka,
2019. — 334 lpp. ; 31 cm. — Pirmizdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC, 2016. —
Oriģinālnosaukums: Sieben Tage ohne.

A n o t ā c i j a : Humora pilns romāns par badošanos un rūpīgi glabātiem noslēpumiem. Piecas draudzenes — viens kopējs mērķis: atbrīvošanās no sārņiem un svara nomešana. Ikgadējā
izbraukumā viņas ierodas nomaļā pilī iekārtotā viesnīcā uz dziednieciskās gavēšanas kursu. Septiņas mierpilnas dienas. Bez telefona, bez interneta, bez ģimenes un darba pienākumiem. Diemžēl septiņas dienas arī bez ēšanas. Bet atslābināšanās vietā nāk pārpratumi, strīdi, noslēpumi un
negulētas naktis…

UDK

821.112.2-31

821.112.2(436) Austriešu literatūra
Kopkataloga Id: 000959986
Verfels, Francis. Musa Daga četrdesmit dienas / Francis Verfels ; tulkojums no
vācu valodas, komentāri, pēcvārds: Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore
Dace Lāže ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. —
908, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Die vierzig Tage des Musa Dagh. —
ISBN 978-9984-23-766-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Musa Daga četrdesmit dienas” ir slavenākais Verfela darbs — vēsturisks
romāns, kam grūti atrast līdzinieku 20. gadsimta literatūrā. Tas stāsta par Musa Daga kalna apkaimes armēņu pretošanos turkiem 1915. gada armēņu genocīda laikā. Šī Pirmā pasaules kara
epizode ir atspoguļota precīzi un literāri meistarīgi, ļaujot izprast vispārcilvēciskās, pārlaicīgās
traģēdijas raksturu un mērogu. Tieši tāpēc romāns sniedz emocionālu pārdzīvojumu un vielu
pārdomām arī tiem, kam nav personiskas saiknes ar aprakstīto vietu, laiku un notikumiem.

UDK

821.112.2(436)-311.6

821.113.4 Dāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000959450
Sveistrups, Serēns. Kastaņu vīrs : detektīvromāns / Serēns Sveistrups ; no dāņu
valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; literārā konsultante Renāte Punka. — Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 479 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Kastanjemanden. — ISBN 978-9984-23-781-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kopenhāgenā notikusi virkne nežēlīgu noziegumu. Slepkavību izmeklēšanas nodaļas izmeklētāji dzen pēdas gudram, aukstasinīgam slepkavam, kurš nepārtraukti ir soli
priekšā policijai. Vai šiem noziegumiem varētu būt kāds sakars ar pirms gada notikušo ministres
Hartungas pusaugu meitas nolaupīšanu? Vai meitene, ko uzskata par nogalinātu, ir dzīva? Un
kāda loma šajā mīklainajā spēlē ir kastaņu vīriņiem, kas atrodami katrā slepkavības vietā?

UDK

821.113.4-312.4
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821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 000960052
Horsts, Džorns Ljērs. Ziemā slēgts : kriminālromāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi
Rūta Vilīte ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas
Neredzīgo bibliotēka, 2019. — 343 lpp. ; 31 cm. — (Viljams Vistings / Džorns
Ljērs Horsts ; septītā grāmata). — (Skandināvu detektīvs). — Ziņas par autoru:
5. lpp. — Tulkots no: Horst, Jørn Lier. Closed For Winter. — Pirmizdevums latviešu valodā: Jumava, 2018. — Oriģinālnosaukums: Vinterstengt.
A n o t ā c i j a : Larvikas policijas Kriminālo izmeklējumu departamenta galvenais inspektors Viljams Vistings uzsācis šķietami neatšķetināmu mīklu par vasarnīcu rajonā izdarītu slepkavību. Domu pavedieni ved visdažādākajos virzienos, aizvedot Vistingu tālu prom no slepkavības
norises vietas — no Norvēģijas uz Lietuvu, kur visrūdītākie noziedznieki kļūst par neatsveramiem lieciniekiem, kas palīdz lietas atrisinājumam. Cauri visam vijas inspektora meitas Laines
kaislīgā mīlestība ar Tomiju, kurš savulaik tiesāts par narkotikām…

UDK

821.113.5-312.4

Kopkataloga Id: 000959951
Skots, Gābriels. avots : vēstule par zvejnieku Markusu / Gābriels Skots ; no norvēģu valodas tulkoja Dace Deniņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; mākslinieks Alberts Jērns ; pēcvārda autore Maija Burima. — [Rīga] : u.c., [2019]. —
150 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Kilden eller brevet om
fiskeren Markus. — ISBN 978-9934-8611-4-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāna atslēgas vārds — prieks. Markuss dzīvo un strādā ar prieku, viņš piešķir nozīmi un jēgu šķietami maznozīmīgām lietām un notikumiem. Markusa raksturā ietvertas
īpašības, pēc kurām ilgojas daudzi 21. gadsimta cilvēki — harmonija kā saskarē ar garīgo dimensiju, tā ar dabu un pašam ar sevi.

UDK

821.113.5-31

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000959678
Lindgrēne, Astrida. Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta / Astrida Lindgrēne ; māksliniece Ilona Vīklande ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ; redaktore Lolija Soma. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 130, [1] lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — (Lasītprieks! ; ISSN 1407-3730). — Oriģinālnosaukums: Lillebror och
Karlsson på taket. — ISBN 9789934043345 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Uz pavisam parastas mājas jumta pavisam parastā Stokholmas ielā dzīvo
kāds kungs vārdā Karlsons. Aiz lielā dūmeņa paslēpies mazs namiņš — tur viņš dzīvo. Vienā jaukā dienā Karlsons ņem un ielido pa logu pie Brālīša. Un tad viņš ķeras klāt Brālīša tvaika mašīnai,
jo Karlsons ir labākais tvaika mašīnu meistars pasaulē. Starp citu, Karlsons ir labākais itin visā, ja
var ticēt viņa teiktajam. Un Brālītis viņam tic.

UDK

821.113.6-93-32

Kopkataloga Id: 000960452
Maurer, Matvei. City Poet / Matvei Maurer. — Rīga : Retorika A, [2019]. —
40 lpp. ; 18 cm. — Teksts pārsvarā angļu valodā, daži dzejoļi zviedru un vācu
valodā. — ISBN 978-9934-568-34-3 (brošēts).
UDK
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821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 000959451
Kalvīno, Italo. Ja reiz ziemas naktī ceļinieks / Italo Kalvīno ; no itāļu valodas
tulkojusi Dace Meijere ; literārais konsultants Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 285 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Se una notte d’inverno un viaggiatore. — ISBN 978-9984-23-778-7
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Slavenais itāļu literāro eksperimentu meistars Italo Kalvīno piedāvā lasītājiem savdabīgo „prozu par prozu” jeb „prozu prozā”. Autors meistarīgi savij stāstu, kas ik mirkli
gatavs ļauties nebeidzamām mutācijām. Viena romāna vietā mūsu rokās nonākuši desmit — katram savs sižets, stils, noskaņa, pat autors, un ikviens pārtrūkst visspraigākajā mirklī… Visi kopā
tie veido pazīstamas un nepazīstamas, tikko tapušas un sen nebūtībā pagaisušas literatūras labirintu, kurā Lasītājs un Lasītāja, meklējot aprāvušos vēstījumu pavedienus, ar interesi iepazīst
arī viens otru.

UDK

821.131.1-31

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 000959476
Pelūde, Inese. Kad visas zvaigznes zied : atziņas / sakārtojums: Inese Pelūde ;
teksts, ilustrācijas: Antuāns de Sent-Ekziperī ; tulkotājas: Astra Skrābane, Maija
Silmale ; grāmatas un vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 61 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-08570-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopotas iedvesmojošas atziņas no ievērojamā rakstnieka Antuāna de Sent-Ekziperī darbiem „Cilvēku zeme”, „Dienvidu kurjers”, „Kara lidotājs”, „Lidojums naktī”,
„Mazais princis” un „Vēstule ķīlniekiem”, ilustrācijas no grāmatas „Mazais princis”.

UDK

821.133.1-84

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000959612
Pelšs, Einārs. Osips Mandelštams. Dzeja = Осип Мандельштам. Стихи / sastādītājs un atdzejotājs Einārs Pelšs ; redaktors un priekšvārda tulkotājs Jānis
Elsbergs ; krievu valodas redaktors un priekšvārda autors Aleksandrs Zapoļs ;
māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Neputns, [2019]. — 323 lpp. ; 17 cm. —
Atsevišķus dzejoļus un to fragmentus atdzejojuši arī Amanda Aizpuriete, Imants
Auziņš, Uldis Bērziņš, Jānis Sirmbārdis. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-565-81-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Apgāda „Neputns” bilingvālajā samta dzejas sērijā iznākusi krievu dzejnieka
Osipa Mandelštama dzejas izlase. „Šī grāmata — hronoloģiski kārtota Mandelštama dzejas izlase
no visiem viņa daiļrades periodiem — ir arī līdz šim grūtākais uzdevums, ko sev uzlicis atdzejotājs Einārs Pelšs. Autora valodas bagātība, formas smalkums, satura daudzslāņainība ir teju „neiespējamā misija”. Manuprāt, Einārs pierāda, ka neiespējami tomēr tas nav”, saka Jānis Elsbergs.

UDK

821.161.1-1=030.161.1=174

Kopkataloga Id: 000960442
Димина, Лиана. Зимняя история / Лиана Димина ; художник Елена Мазуренко ; дизайн обложки: Ирина Костюнина ; редактор Светлана Данилина. — [Daugavpils] : [Liāna Stole], [2019]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN
978-9934-19-776-5 (brošēts).
UDK
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Kopkataloga Id: 000960284
Журавлев, Сергей. А цветы всё цветут… : из пейзажной лирики, исторической поэзии, иронии и сатиры, дружеских посвящений / Сергей Журавлев, текст, оформление, редактор-издатель. — Рига : Русский культурный
центр „Улей”, [2019]. — 32 lpp. ; 22 cm.
UDK
821.161.1-1(474.3)
Kopkataloga Id: 000960280
Журавлев, Сергей. Дом, пропахший мятой : из лирики, исторической
поэзии, ирония и сатира / Сергей Журавлев, текст, оформление, редактор-издатель. — Рига : Русский культурный центр „Улей”, [2019]. — 32 lpp. ;
22 cm. — Ziņas par autoru: 30.-31. lpp.
UDK
821.161.1-1(474.3)
Kopkataloga Id: 000960293
Журавлев, Сергей. Обжиг на грани вечности : лирика, историческая поэзия, ирония и сатира ; из латышской поэзии / Сергей Журавлев, текст,
перевод, оформление, редактор-издатель. — Рига : Русский культурный
центр „Улей”, [2019]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts krievu valodā,
dzeja tulkota no latviešu valodas.
UDK
821.161.1-1(474.3)+821.174-1+821.174-3

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 000959420
Marcinkevičs, Marjus. Svizis / Marjus Marcinkevičs ; Linas Dūdaites ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā konsultante Renāte
Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Sivužas. — ISBN 978-9984-23-765-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai mazs Sivēns var rakstīt dzejoļus, bet govs — slidot? Kādi noslēpumi slēpjas ezera melnajās dzīlēs, kur mājo briesmoņi ar zobainām rīklēm? Kādas briesmas draud Sivēnam un govij? Bet ko tad, ja briesmoņi iekļuvuši nelaimē un viņiem vajag palīdzību? Vai mūsu
varoņi centīsies palīdzēt? Un kas uzvarēs — drosme un draudzība vai bailes? To visu uzzināsiet,
izlasot pasaku „Svizis”.

UDK

821.172-93-32+821.172-343

Kopkataloga Id: 000960136
Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — 2. izdevums latviešu valodā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
III [3. daļa]. — 399, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Silva rerum. —
ISBN 978-9934-0-8594-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rakstot trešo grāmatas daļu, autore balstās uz reāliem notikumiem un biogrāfijām — tas viss tiek savīts maģiskā stāstījumā par dzimtas mantojumu, Viļņu un Nesvīžu,
īstenību un zemapziņu, jūdaismu un libertīniem, arhitektūru, teātri un uguns stihiju. Vai veselais
saprāts var palīdzēt, kad notikumi nevadāmi un nevaldāmi pagriežas negribētā virzienā, bet varoņi, bruņojušies ar Kabalas un alķīmijas gudrībām, tiecas aizbēgt no īstenības un pārkāpt robežas, aiz kurām valda kaislību tumsa un metafiziska nezināmība? Grāmata turpina Norvaišu
dzimtas sāgu — lasītājs tiek aizvests uz XVIII gs. vidu, kad Lietuvas Dižkunigaitiju, kas tolaik
pieredzēja vienu no pārticīgākajiem laikposmiem, apdraudēja nevis epidēmijas vai kari, bet kaut
kas daudz bīstamāks: intrigas, korupcija un iekšējs sairums.

UDK

821.172-311.6
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Kopkataloga Id: 000960053
Zīle, Kotrīna. Samainītais : mistisks romāns / Kotrīna Zīle [teksts un ilustrācijas] ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā redaktore Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 230, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN
978-9984-23-783-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādā februāra dienā neilgi pirms Meteņiem, kad Viļņas mākslas skolas pēdējā kursa audzēkņi gatavo karnevāla maskas, pilsētu pārņem pat ziemas apstākļiem neparasts sals
un puteņi, un sešpadsmitgadīgie Gabija un Geds tiek ierauti savādu notikumu virpulī. Ar šiem ļoti
atšķirīgajiem jauniešiem sāk notikt neizprotamas lietas un tikko modušās jūtas cenšas nomākt
gluži neticami spēki. Mūsdienu pasaulē atdzīvojas mitoloģiskas būtnes…

UDK

821.172-93-31

Kopkataloga Id: 000960740
Žutaute, Lina. Nekārtības rūķītis un negaidītais viesis / Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosaukums:
Netvarkos nykštukas ir netikėtas svečias. — ISBN 978-9934-0-8560-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Namiņā uz Mēness mierīgi dzīvoja Nekārtības rūķītis. Viņš sapņoja saldus
sapnīšus SAVĀ gultiņā, labprāt mazgājās SAVĀ vannā, gatavoja SEV brokastis un pieskatīja SAVU
briesmoni Sliņķi Piņķi. Taču kādu dienu rūķīša mājās uzradās mucis un sagrieza ierasto dzīvi
kājām gaisā. Un tagad rūķītim nākas dalīt ar viesi ne tikai vannu, virtuvi un gultu, bet arī SAVUS
labākos draugus. Jauns Nekārtības rūķīša stāsts par to, ka dalīties ir daudz jaukāk nekā visu paturēt tikai sev. Kopā lasāma pasaka kļūst interesantāka, un kopā apēdamas maizītes — daudz
garšīgākas.

UDK

821.172-93-32

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000960703
Barkāne, Inga. Kaķumuižas etīdes / teksts, ilustrācijas: Inga Barkāne ; redaktors
Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — ISBN 978-9934-0-8314-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kaut kur Pasaku valstībā atrodas Ūsiņciems, un tajā — Kaķumuiža, kurā itin
draudzīgi sadzīvo pieci burvīgi kaķi un čaklais rūķītis Vannītis. Kā ikvienam no mums, Kaķumuižas iemītniekiem ir savi paradumi un arī untumi. Pabūsim kopā ar viņiem vienu dienu un vakaru,
lai iepazītos tuvāk!

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000959991
Daujātu Daina. Pasakas lieliem un maziem / Daujātu Daina ; māksliniece Rita
Legzdaine. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2019]. — 71, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-582-42-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Pasakās notiek visādi brīnumi: zaķis fantazē, ģimenes dzīve pazemē ir kurmim, gailis ar tītaru mērojas gudrībā, piedzīvojumi ir lapsai un kazai. Tajās es esmu izmantojusi
dzīvnieku vārdus, atceroties bērnības dienas un nedienas, atmiņā izstaigājot Zemgalē iemītās
takas, netālu no Bērzes un Līvbērzes ciemiem. Dzīve lauku sētā pavasarī, vasarā, rudenī, ziemā
un vēl daudz kas… Pasaku valstībā aizmirsties uz brīdi… un būs jautri kopā. Bērnu smiekli ir tik
dzidri!”, saka autore.

UDK

821.174-93-1
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Kopkataloga Id: 000960143
Dimante, Inguna. Skaistuma impērija / Inguna Dimante ; redaktore Gundega
Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 191, [1] lpp. ;
21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-8177-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lielajos kapos pie aprūsējuša dzelzs krusta atrod vīrieša līķi. Nogalinātais ir
Miervaldis Ruks, plaukstošas kosmētikas firmas ražošanas direktors. Uzsākot slepkavības apstākļu noskaidrošanu, izmeklētāja Megija Hāne uzzina, ka Miervaldis Ruks ir bijis ne tikai ievērojama figūra kosmētikas ražošanas nozarē, bet privāts pagātnes noslēpums saista viņa sievu un
kompānijas īpašnieku. Tikmēr no tikšanās ar izmeklētājiem izvairās uzņēmuma biroja asistente,
bet nolīgtā fotomodele iesaistās tumšās attiecībās ar īpašnieka dēlu…

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000959047
Dundare, Lidija. Degot neizdegt / Lidija Dundare. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2019. — 187 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN
978-9934-558-94-8 (iesiets).
UDK
821.174-1+821.174-1=161.1

Kopkataloga Id: 000959975
Elziņa, Tamāra. Ārpus laika : dzeja / Tamāra Elziņa ; Gundas Sīmanes akvareļi. — [Cēsu novads] : Autos, [2019]. — 58, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN
978-9934-8576-4-5 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000960031
Gaile, Inga. Skaistās : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 182, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-97-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pirmais Ingas Gailes romāns „Stikli” (2016) iznāca apgāda „Dienas Grāmata”
vēsturisko romānu sērijā „Mēs. Latvija. XX gadsimts”. Jaunāko darbu „Skaistās” var uztvert arī kā
savdabīgu „Stiklu” turpinājumu, jo tajā darbojas visas pirmā romāna galvenās personas. Romāns
ir traģisks, skarbs, vēsturiskos notikumos balstīts darbs, kura notikumi sākas koncentrācijas nometnē 1941. gadā. Otrā pasaules kara vardarbīgās pēdas aizved līdz mūsdienām, atklājot traģisko
un piedzīvoto notikumu ietekmi vairākās paaudzēs un liekot aizdomāties arī par skaistuma nozīmi.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000959607
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”. minimisms. Imants Ziedonis / compiled by
„Viegli” — the Imants Ziedonis Foundation, Imants Ziedonis’ Museum and the
travelers of „Leišmalīte” ; foreword: Žanete Grende ; afterword, compiled by Lija
Brīdaka ; translated by Žanete Vēvere Paskvalīni ; layout by Una Grants ; design
by Ieva Krūmiņa. — [Rīga] : Viegli, [2019]. — 203 lpp., 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 12 cm. — Oriģinālnosaukums: minimismi. Imants Ziedonis. — ISBN 9789934-8638-4-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Minimismi” ir izdevums, kurā apkopoti Imanta Ziedoņa daiļrades nozīmīgi
un spilgti citāti, kurus atlasījis fonds „Viegli” sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju un projekta
„Leišmalīte” dalībniekiem, pētot dzejnieka darbus. Grāmata veidota kabatas izmēra formātā, lai
vienmēr būtu līdzi un klātesoša, un to papildina noskaņas pilnas mākslinieces Ievas Krūmiņas
ilustrācijas.

UDK

821.174-84
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Kopkataloga Id: 000959091
Jasone, Zane. Kas mīt namiņā? : kā meža iemītnieki Ziemassvētkiem gatavojas /
Zanes Jasones teksts un ilustrācijas. — [Rīga] : Valters un Rapa, [2019]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16×24 cm. — ISBN 978-9934-570-07-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tuvojas Ziemassvētki, un arī meža iemītnieki tiem cītīgi gatavojas. Katram ir
savs darbs, kas saistīts ar dažādiem Ziemassvētku ticējumiem un paražām, ko zīmējumos ietērpusi autore Zane Jasone. Zīmējumiem pievienoti vienkārši apraksti par ticējumu nozīmi. Katram
iemītnieka namiņam ir savs adreses numurs, pēc kura grāmatā var atrast, kas mīt katrā namiņā.
Šķirstot grāmatu, iespējams ne tikai sākt mācīties lasīt, apgūt ciparus, gūt ieskatu latviešu paražās, bet arī mācīt bērnam faktu par adresi un tās nozīmi ikdienā.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000960657
Judina, Dace. Dēls : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ;
atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 237, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/01 (247)). — Turpinājums romānam „Ēnas spogulī”. — ISBN 978-9934-15-704-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Psiholoģe Dagnija pieņēma smagu lēmumu pilnībā mainīt savu dzīvi — izbeigt mokošo laulību un vairs nekad nevienam neļaut sevi apspiest, apņirgt un izmanot. No Kurzemes pārcēlusies uz Ziemeļvidzemi, viņa cenšas ieaugt skopajā kāpu smiltī un saplūst ar jūras
vējiem. Vai nezināmā vietā, kur visapkārt svešinieki un daži paziņas, var uzbūvēt jaunu dzīvi un
satikt jaunu mīlestību? Un kā tikt galā ar mokošo pagātni, kura negrib atkāpties?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000960456
Kalniņa, Inta. Ziemas saulgriežos : apsveikumi un vēlējumi / sastādītāja Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots, [2019]. —
135, [2] lpp. : ilustrācijas ; 11×9 cm. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daļa teksta
angļu, spāņu, vācu, itāļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-534-99-7 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 000960177
Kalniņa, Inta. Ziemassvētku gaidās : dzejoļi bērniem / sastādījusi Inta Kalniņa ;
Initas Zērietes ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. —
Rīga : Avots, [2019]. — 46, [2] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-59005-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ilustrācijām bagātajā grāmatā iekļauti tādu autoru kā Raiņa, Aspazijas, Viļa
Plūdoņa, Jāņa Poruka, Ojāra Vācieša, Pētera Sila un citu autoru populāri skaitāmie dzejoļi Ziemassvētku vecītim.

UDK

821.174-93-1(082)

Kopkataloga Id: 000959053
Lai katram sava laimes zvaigzne! / redaktore Agnese Piļāne ; foto Ieva Trimalniece. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 297, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN
978-9934-587-30-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopota dzeja Adventei, Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam.
Laba dāvana, kā arī labs materiāls, ko izmantot skolās un pasākumos.

UDK

821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 000959551
Lapenieks, Vilis. Dullā Daukas piezīmes : impresijas un ekspresijas / Vilis Lapenieks ; ievada autore Sarma Lapenieks-Rosenberga ; mākslinieks Andris Lamsters ; literārā redaktore Ina Eglīte. — Rīga : Madris, [2019]. — 278, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Personāliju saraksts: 270.-[279.] lpp. — ISBN
978-9984-31-316-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autors Vilis Jānis Lapenieks — kinorežisors, producents, scenārists
un aktieris, viens no Latvijas kino pamatlicējiem. „Dullā Daukas piezīmes” ir vaļsirdīga un valdzinoša autobiogrāfiska grāmata. Autora pārsteidzošais, nefiltrētais un amizantais dzīvesstāsts
vēsta par Latvijas 20. gadsimta vēstures sarežģītajiem līkločiem. Viņš atklāj daudzus patiesus
notikumus un faktus un dalās ar plašākai auditorijai līdz šim nezināmām liecībām.  Grāmatas
caurviju pavediens ir kino — galvenokārt latviešu — un tā gaitas no pašiem pirmsākumiem, kā
arī tas, kas filmu jomā noticis trimdas periodā.

UDK

821.174-94+791.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000959591
Līpdryvīte, Līvija. Pa saulis spaitu & Sirsnības ceļos / Līvija Līpdryvīte ; redaktore, prīškvuords: Sandra Ūdre ; gruomotys dizains: Māris Justs. — Rēzekne : Rikavas Sofia, [2019]. — 103 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Teksts latviešu un latgaliešu
rakstu valodā. — ISBN 978-9934-19-920-2 (iesiets).
UDK
821.174’282-1+821.174-1
Kopkataloga Id: 000959126
Lūriņa, Dita. Ar vieglu skrāpējumu ādā : aktrises Ditas Lūriņas izvēlēta dzeja,
sarunas par dzeju un dzīvi / Dita Lūriņa ; sarunas ar Ditu Lūriņu, dzejas sakārtojums: Sandra Dambiniece ; redaktore Māra Lazdāne-Avota ; dizains: Anna Aizsilniece ; fotogrāfs Oļegs Zernovs. — Rīga : Aminori, [2019]. — 201, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (Dzejas teātris). — ISBN 978-9934-8844-5-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Oriģināls veids, kā iepazīt un izbaudīt dzeju, ir izdevniecības „Aminori” jaunā grāmatu sērija „Dzejas teātris”. Grāmatā „Ar vieglu skrāpējumu ādā” apkopota vairāk nekā
20 dažādu autoru dzeja, kas tuva un nozīmīga Nacionālā teātra aktrisei Ditai Lūriņai. Krājumu
papildina sarunas ar Ditu par dzeju un dzīvi, kā arī poētiski sirreāls fotostāsts naksnīgā teātrī.

UDK

821.174-3+821.174-1(082)+82-1(082)

Kopkataloga Id: 000960060
Manfelde, Andra. Mājās pārnāca basa : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
problēmām / Andra Manfelde ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2019. — 179 lpp. ; 31 cm. — Oriģinālizdevums: Rīga : Latvijas Mediji, 2018.
A n o t ā c i j a : A. Manfeldes grāmatā apkopti 18 dažādi stāsti par latviešu piedzīvoto Sibīrijā. Grāmatas izejmateriāls ir sarunas ar savulaik izsūtītajiem cilvēkiem vai viņu tuviniekiem,
ko autore atainojusi nevis dokumentālā, bet literāri tēlainā formā. Patiesa un tīra mīlestība pret
dzimteni caurvij teju visus stāstus. Galvenokārt tos stāstīja cilvēki, kas deportācijas piedzīvoja
1949. gadā. Stāsti ir sāpīgi, skaisti un monumentāli reizē. Stāsti izskan arī kā aicinājums — paraudzīties ar citām acīm uz mūsu šodienas dzīvi, jo mūsu lielveikalu un gardēdības laikmetā jau
esam aizmirsuši, kāda vērtība var būt maizes šķēlei vai vienam ābolam, jo nez kāpēc uztveram,
ka tas mums pienākas pašsaprotami.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000959108
Markopa, Irma. Zaļās birzs romantika un sūrme : gandrīz dokumentāls stāsts /
Irma Markopa ; redaktore Laima Vincjūne ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2019. — 136 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-569-64-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Zaļā birzs, Troņmantnieka zaļā birzs, Aspazijas birzs, Zeļonaja rošča… Ai, cik
daudz vārdu un nosaukumu vienai vietai. Bet kurš ir īstais? Grāmatā rakstītais atbilst laika posmam no 1963. gada līdz brīdim, kad Latvija atguva brīvību. Grāmatas galvenā varone veidota no
vairāku cilvēku atmiņām, lai gan būtībā esot autores prototips. Stāsts ir gandrīz dokumentāls.

UDK

821.174-3

39

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 1, 1.–15. janvāris

Kopkataloga Id: 000960682
Mateša, Linda. Rukšons Parīzē : ceļvedis bērniem / Linda Mateša ; ilustrācijas:
Elizabete Doloresa Šakare ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains. — Rīga :
Mansards, [2019]. — 38, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-585-06-7
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata stāsta par Šņukurienes iedzīvotāja Rukšona piedzīvojumiem Francijas galvaspilsētā Parīzē, tā rosinot bērnos vēlmi izzināt citas valstis un kultūras. Rukšons kopā
ar saviem jauniegūtajiem draugiem Amēliju un Leo nobauda franču tradicionālo virtuvi, apskata
Eifeļa torni un citus Parīzes „dimantus”. Pat tad, ja esi visparastākais mājas ruksis, tas tevi nevar
atturēt īstenot sapņus!

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000959107
Migla, Andrejs. Brīvības stars : vēsturisks romāns par 1919. gada notikumiem
Liepājā / Andrejs Migla ; redaktores: Gunita Lagzdiņa un Uljana Gintnere ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2019. — Turpina romānā „Dzintara
stars” aizsākto vēsturisko sižeta līniju. — 251 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes :
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-569-63-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 1919. gads bija politisku un militāru notikumu ļoti sablīvēts laiks, īpaši Liepājā. Latviešu, britu, franču, amerikāņu, dažādas pakļautības vācu un krievu militārie spēki gan
radīja notikumus, gan reaģēja uz tiem, pa starpu vēl daudzas politiskas aktivitātes. Rakstnieks
centies ļoti precīzi, cik nu arhīva dokumenti un citas liecības to ļāvušas, dokumentēt militāros un
politiskos notikumus, no kuriem ne visi ir plaši zināmi. Vienlaikus rakstnieks atdzīvinājis vēsturiskās personas pēc principa „ko viņi būtu sacījuši un domājuši”.

UDK

821.174-311.6

Kopkataloga Id: 000959042
Reinsone, Iveta. Uz autobusa biļetes rakstīts mans stāsts : dzejas izlase / Iveta
Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 199 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. —
ISBN 978-9934-587-31-3 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000960108
Rūmnieks, Valdis. Mans bērnības stāsts / redaktors un ievada autors Valdis Rūmnieks. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, [2019]. — 240 lpp. : ilustrācijas ;
19 cm. — ([Skolēnu radošo darbu sērija]). — ISBN 978-9984-829-63-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Eiropas Valodu dienā Latviešu valodas aģentūra izsludināja tradicionālo skolēnu radošo darbu konkursu, tā tēma — „Izstāsti man savu sapni”. Arī šoreiz labākie un interesantākie skolēnu darbi tika apkopoti un izdoti krājumā „Mans bērnības stāsts”, turpinot skolēnu
radošo darbu krājumu sēriju.

UDK

821.174-93(082)

Kopkataloga Id: 000959059
Sentlavs, Imants. Mīlestības proficīts : stāsts ne visiem, ar memuāriem un ne
tikai… / Imants Sentlavs. — 2. izdevums. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. —
309 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-587-28-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata iecerēta kā materiāls, kas jauno paaudzi varētu ierosināt nedaudz
vairāk aizdomāties, kas notiek mūsu sabiedrībā saistībā ar tās ģenētisko veselību un cilvēka cienīgu morālo stāju. Autors izsaka cerību, ka godīgi ģenētiski veseli pieaugušie cilvēki, izlasot šeit
skaistos, erotiskos, bet bez perversijām un kroplībām īstenotus un pieklājīgā veidā aprakstītus
tuvības gadījumus, izdarīs attiecīgus secinājumus un paskaidros pusaudžiem, ar ko atšķiras mīlestības pilnas dzimumattiecības no izvirtuļu kroplībām.

UDK

821.174-94+821.174-993

40

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 1, 1.–15. janvāris

Kopkataloga Id: 000959491
Šteinberga, Ināra. Ieklausies : Brocēnu novada radošā grāmata / Ināras Šteinbergas sastādījums ; vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. — [Līvānu
novads] : [Aija Pastare], [2019]. — 345, [4] lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori: Dzintra Bērtulsone, Ineta Birne, Ieva Forstmane, Valentīna Gašpuite, Rebeka Grante,
Elīna Karpa, Ilze Konstante, Inese Kukute, Ināra Mitkus, Irina Pahomova, Marija
Remeza, Ieva Stepe, Olga Sušinska, Inta Švaža, Valda Štāle, Ināra Šteinberga, Līva
Vidžupa, Anna Zariņa, Daina Zariņa. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži teksti krievu valodā. — ISBN 978-9934-8841-7-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir Brocēnu novada autoru dzejas, stāstu, pasaku un 2 lugu kopkrājums. Darbi ir dažādi, bet visus vieno labestība un griba iepriecināt.

UDK

821.174(082)

Kopkataloga Id: 000959580
Šteinberga, Ināra. Pasaku kalendārs / Ināra Šteinberga, teksts un fotogrāfijas ;
vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2019].
2020. — 78, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-8841-8-4 (iesiets).
UDK
821.174-93-32+821.174-93-1
Kopkataloga Id: 000960638
Tabūns, Aivars. Baltais globuss / Aivars Tabūns ; redaktors Guntis Berelis ; vāka
dizains: Sergejs Moreino. — [Balvu novads] : Literatūras kombains, [2019]. —
348, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8865-2-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ievads hroniska vientuļnieka dzīves mākslā. Tik izteiksmīgs, ka jebkuram
introvertam vientuļniekam būtu ieteicams izlasīt. Allaž ironiski un skeptiski noskaņota intelektuāļa pārdomas par mūslaiku pasauli un cilvēka vietu tajā. Paradoksālu aforismu un refleksiju
apkopojums.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000959728
Ulmanis, Ojārs. Draugiem : dzejoļi, stāsti, ceļojumu piezīmes, publikācijas laikrakstā „Saldus Zeme”, fotogrāfijas, audzēkņu un kolēģu atmiņas / Ojārs Ulmanis ;
grāmatu sastādīja Zita Laviceviča un Daina Tursa ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; dizains: Vilnis Lapiņš. — Rīga : Annele, [2019]. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-559-23-5 (iesiets) ; ISBN 9789984559235
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Ojārs Ulmanis daudziem pazīstams kā izglītības, kultūras, sporta darbinieks,
dzejnieks, daudzpusīga sabiedriska un radoša personība, savulaik Saldus rajona Izglītības pārvaldes vadītājs, Kurzemes reģiona izglītības valsts inspektors, orientēšanās sporta valsts jauniešu izlases treneris, arī trīs dzejas krājumu autors un Saldus novada Goda pilsonis.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000960837
Zelčs, Adrians. Hadlisons : stāsts / Adrians Zelčs ; vāka zīmējums: Sanita Akmene. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2019]. — 25, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9934-8841-9-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Būdams aizrautīgs grāmatu lasītājs jau kopš 4 gadu vecuma, Adrians, ideju
pilns un fantāzijas pārņemts, savu radošo būtību vēlas izpaust arī pats, sacerot stāstus. Adrians
Zelčs savas pirmās grāmatiņas tapinājis jau 7 gadu vecumā. Stāsts par Hadlisonu tapis, kad Adrianam bija 9 gadi.

UDK

821.174-93-32
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Kopkataloga Id: 000960180
Zēriete, Inita. Neparastā draudzība / Initas Zērietes teksts un ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots, [2019]. — 13 lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm. — (Pasakas par draudzību). — ISBN 978-9934-534-95-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pasaka par ļoti vientuļu zēnu, kura vienīgais draugs — tētis — devies jūrnieka gaitās. Satikšanās ar neparastu draugu izmaina zēna dzīvi. Pasakā atainots plašs izjūtu
klāsts — skumjas, prieks, izbrīns, ilgas, ticība patiesai draudzībai un ģimenes vērtībām. Pasaka
veidota ar mērķi attīstīt bērnu valodu un stāstītprasmi.

UDK

821.174-93-343

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 000959469
Valters, Edgars. Kaķītis un Ūpītis / Edgars Valters ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 46,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Kassike ja Kakuke. — ISBN
978-9934-0-8583-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Igauņu mākslinieks un rakstnieks Edgars Valters ir daudzu karikatūru un
bērnu grāmatu autors, un dzīves laikā ilustrējis vairāk nekā 250 grāmatu. „Kaķītis un Ūpītis” ir
jautrs stāstiņš par to, kā divi dzīvnieciņi, garlaicības mākti, nolēma samainīties ar dažādām ķermeņa daļām un kā viņi pēc tam jutās.

UDK

821.511.113-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000959323
Staka, Agija. Laimīgais briedēns Bembijs / māksliniece Agija Staka ; Fēliksa Zaltena pasaku pārstāstījusi Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas Švankas grāmatas un
vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 17 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Pasaku klasika). — ISBN 978-9934-0-82825 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pasaka bērniem dāvās prieku un ļaus novērtēt draudzības, uzticības, neatlaidības, drošas uzvedības, izpalīdzības un darba nozīmi. Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar mūsdienīgām un asprātīgām mākslinieces Agijas Stakas ilustrācijām.

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 000960173
Vinnijs Pūks / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga :
Egmont Publishing, [2019].
Mani labie darbi. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — (Disney Vinnijs
Pūks). — „Based on the „Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.F. Shepard”—Iespiedziņās. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. — ISBN 9789934-16-636-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Katrs no Vinnija Pūka sirsnīgajiem stāstiem būs brīnišķīgs sākums vecāku
sarunai ar bērnu par kādu nozīmīgu tēmu, turklāt lieliska iespēja māmiņai vai tētim doties atmiņu ceļojumā uz savu bērnības zemi!

UDK

82-93-32
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Kopkataloga Id: 000960157
Volfs, Tonijs. Čieps. Drosmīgais cālēns / Tonijs Volfs [ilustrators] ; Anna Casalis
[teksts] ; Andrea Dami [idejas autors] ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22×22 cm. —
Oriģinālnosaukums: Pio pio pulcino coraggioso. — ISBN 978-9934-0-8345-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cieto lapu grāmatiņa par drosmīgāko putnu kūts iemītnieku cālēnu Čiepu,
kurš izglābj draugu no nelaimes.

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 000960158
Volfs, Tonijs. Jēcis. Trusītis kārumnieks / Tonijs Volfs [ilustrators] ; Anna Casalis
[teksts] ; Andrea Dami [idejas autors] ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22×22 cm. —
Oriģinālnosaukums: Puffy coniglietto goloso. — ISBN 978-9934-0-8344-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cieto lapu grāmatiņa par trusīti Jēci, kurš ir liels kārumnieks. No burkāniem,
olām, medus un miltiem trusītis pagatavo ļoti garšīgu un skaistu kūku un ielūdz draugus to nobaudīt.

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000959457
Bite, Gunta. Klusie vēstures veidotāji : ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā / sastādītāja, ievada autore Gunta Bite ; vāka dizains, mākslinieciskais noformējums: Vitālijs Vinogradovs. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, [2019]. —
166 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Autori: Anete Enikova, Ivars Ozoliņš,
Ilgvars Hofmanis, Inita Ozoliņa, Laura Vinogradova, Ainars Šepetauskis, Vineta
Bite, Sarmīte Rozīte, Artūrs Būda, Aija Rīvīte, Pēteris Locāns, Daiga Skudra, Dzintra Isajeva, Gunta Bite, Baiba Baikovska. — Bibliogrāfija: 165.-166. lpp. — ISBN
978-9934-19-972-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā „Klusie vēstures veidotāji” apkopoti 30 cilvēku dzīvesstāsti, kuri
snieguši lielu ieguldījumu, veicinot Latvijas neredzīgo kopienas attīstību un integrāciju redzīgo
sabiedrībā dažādās darbības jomās — ne tikai izglītībā un kultūrā, bet arī arhitektūrā un dizainā,
sportā un zinātnē.

UDK

929(474.3)

Kopkataloga Id: 000960058
Bite, Gunta. Klusie vēstures veidotāji : ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā : grāmata palielinātā drukā / sastādītāja, ievada autore Gunta Bite ; vāka
dizains, mākslinieciskais noformējums: Vitālijs Vinogradovs. — [Rīga] : Latvijas
Neredzīgo bibliotēka, [2019]. — 166 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Autori:
Anete Enikova, Ivars Ozoliņš, Ilgvars Hofmanis, Inita Ozoliņa, Laura Vinogradova,
Ainars Šepetauskis, Vineta Bite, Sarmīte Rozīte, Artūrs Būda, Aija Rīvīte, Pēteris
Locāns, Daiga Skudra, Dzintra Isajeva, Gunta Bite, Baiba Baikovska. — Bibliogrāfija: 165.-166. lpp.
UDK
929(474.3)

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture
Kopkataloga Id: 000957915
Digital approaches in cultural heritage: towards a Pan-Baltic cooperation
network : final report, November 2019 / National Library of Latvia. — [Rīga] :
National Library of Latvia, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp., PDF) ; 584 KB. —
Eksperti: Dace Ūdre, Danija Baltiņa, Anda Baklāne, Rihards Gulbis u.c. — Grāmatā kļūdaini norādīta eksperte Danija Baltiņa, pareizi jābūt Dagnija Baltiņa. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Projektu realizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālajām bibliotēkām, kā arī ar Rostokas Universitātes bibliotēku. Galvenais projekta mērķis bija meklēt iespējas, lai stiprinātu sadarbību starp kultūras mantojuma saglabāšanas organizācijām Baltijas jūras reģionā, koncentrējoties uz digitālo pieeju pielietošanu.

UDK

930.85(474)
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94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000959981
Džads, Tonijs. Pēc kara : Eiropas vēsture pēc 1945. gada / Tonijs Džads ; no angļu
valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs ; tulkojuma redaktore Cilda Rēdliha ; izdevuma
redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša vāku dizains. — 2. izdevums. — Rīga : Dienas
Grāmata, [2019]. — 972, [1] lpp. : kartes ; 23 cm. — Rādītājs: 919.-[973.] lpp. —
Oriģinālnosaukums: Postwar: a History of Europe Since 1945. — ISBN 978-9934595-01-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā darbā angļu izcelsmes vēsturnieks Tonijs Džads apraksta Eiropas vēsturi
no 1945. līdz 2005. gadam. Tajā aplūkota ne tikai Eiropas atgūšanās no kara, komunisma uzvaras
gājiens un krišana, bet arī Eiropas Savienības izveidošanās, Irākas karš, atkarība no pasaules
lielvarām — ASV un Krievijas, Benedikta XVI ievēlēšana un vēl, un vēl, atspoguļojot Eiropas austrumus un rietumus, kultūru un ģeopolitiku mijiedarbībā — kā tas vienmēr bijis arī īstenībā. Šī ir
gan tautu, gan cilvēku vēsture, tā stāsta arī par franču un čehu kino, par patēriņa preču attīstību,
par imigrāciju, literatūru, filozofiju un pankroku, par Monthy Python un arhitektūru.

UDK

94(4)”1945/…”

Kopkataloga Id: 000959504
Levina, Marina. Vecpilsētas stāsti jeb pavisam patiesa Vecrīgas vēsture / Marina
Levina ; gleznu autors Andrejs Krasņikovs ; literārā redaktore Ieva Jansone ; mākslinieciskais noformējums: Inta Sarkane ; priekšvārds: Ojārs Spārītis. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-0-8618-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : „Vecpilsētas stāsti” ir asprātīgs ekskurss Rīgas vēsturē. To jo īpaši vērtīgu
padara autores dabiskais humors, plašās zināšanas un pieredze, jo arhitekte Marina Levina ir
ilggadēja kultūras mantojuma pētniece. Lasītājs var izsekot patiesiem notikumiem Rīgas vēsturē,
taču leģendas par notikumiem Vecpilsētā var lasīt arī kā skaistu, daudzviet romantisku pasaku.
Grāmata ir labs ceļabiedrs, jo tajā ir arī karte, dodoties ekskursijā — izstaigājot un apskatot aprakstītās Vecrīgas ielas un namus.

UDK

94(474.362.2)

94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000959023
Bermontiādei 100 : buklets / veidotāji: Kārlis Sils, Lelde Kristiāna Vozņesenska, Inga Bika, Līga Gaisa ; dizains: Ervīns Elliņš ; [ievads]: Nauris Puntulis, Artis
Pabriks. — Rīga : Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2019. — 1
tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : ilustrācijas ; 8,30 MB. — ISBN 978-9934-88633-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Bermontiādei Latvijas vēsturē ir ne vien militāra, bet arī Latvijas cilvēku varonību apliecinoša nozīme. Tā bija viena no asiņainākajām Latvijas Neatkarības kara (1918-1920)
lappusēm un vienlaikus jaunizveidotās Latvijas valsts iedzīvotāju valstsgribas apliecinājums.
Bermontiāde bija viens no būtiskākajiem pagrieziena punktiem Latvijas Neatkarības karā.

UDK

94(474.3)”1918/1920”
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Kopkataloga Id: 000957892
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi = The Scholarly Readings of Young Historians : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / krājuma sastādītāji: Ilze Boldāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis ; zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Viktorija
Bebre (atbildīgā redaktore), Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Rūdolfs Brūzis, Dr.hist. Anita Čerpinska, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. Edvīns Evarts, Dr.hist.
Guntis Zemītis ; redaktores: Ruta Puriņa (latviešu valodā) un Eva Eihmane (angļu
valodā) ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras
muzejs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
IV [4]. — 1 tiešsaistes resurss (157 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, tabulas ;
9,19 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 9789934184680 (kļūda).
UDK
94(474.3)(082)
Kopkataloga Id: 000959222
Riekstiņš, Jānis. Bāreņu atgriešanās : 1941. gadā aizvesto bērnu pārvešana no
Sibīrijas uz dzimteni (1946-1947) : dokumenti un atmiņas / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Ruta Puriņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 189,
[2] lpp. : faksimils, ilustrācija, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-478-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pēc Latvijā palikušo izsūtīto bērnu radinieku lūguma LPSR Izglītības ministrija 1946. un 1947. gadā organizēja latviešu bērnu — bāreņu un pusbāreņu — reevakuāciju no
specnometinājuma vietām Sibīrijā. Uz Latviju izdevās atvest vairāk nekā 1300 bērnu. Viņi tika
nodoti audzināšanā radinieku ģimenēs vai bērnu namos. Latvijas Valsts arhīva dokumenti sniedz
vērtīgu informāciju par latviešu bāreņu atgriešanos no Sibīrijas. Publicētie dokumenti papildina
ziņas, kuras lasītāji var iegūt, iepazīstot žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikumus — 1941. gadā represēto sarakstus.

UDK

94(474.3)-053.2(093)+314.151.3-054.74(474.3)(093)
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