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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000962408
Gulbe, Linda. Automated Mapping of Tree Crowns for Forest Inventory Using
Remote Sensing Data Processing : summary of doctoral thesis submitted for the
doctoral degree in computer science, subfield of data processing systems and
computer networks / Linda Gulbe ; supervisor Dr.sc.comp. Ints Mednieks ; referees: Dr.sc.comp. Laila Niedrīte, Dr.sc.comp. Kārlis Freivalds, Dr.geogr. Urmas Peterson ; University of Latvia. Faculty of Computing. — Riga : University of Latvia,
2019. — 39 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-39. lpp.
UDK
004.932.2:630*101(043)+630*58(043)
Kopkataloga Id: 000962383
Gulbe, Linda. Koku vainagu automatizēta kartēšana meža inventarizācijai, izmantojot tālizpētes datu kopīgu apstrādi : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai datorzinātņu nozarē, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas
un datortīkli / Linda Gulbe ; darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks ; darba recenzenti: Dr.sc.comp. Laila Niedrīte, Dr.sc.comp. Kārlis Freivalds,
Dr.geogr. Urmas Peterson ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2019. — 39 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-39. lpp.
UDK
004.932.2:630*101(043)+630*58(043)
Kopkataloga Id: 000962131
Gulbe, Linda. Koku vainagu automatizēta kartēšana meža inventarizācijai, izmantojot tālizpētes datu kopīgu apstrādi : promocijas darbs / Linda Gulbe ;
promocijas darba vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks ; Latvijas Universitāte. —
[Rīga] : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 119 lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
30 cm + pielikums. — Bibliogrāfija: 110.-119. lp.
UDK
004.932.2:630*101(043)+630*58(043)
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Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000962090
Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ;
sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane ; ievadvārdi: Dzidra Šmita. — [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2019].
2018. — 151 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — Autori:
Dzidra Šmita, Aiga Balode, Anna Dunajevska, Vineta Baško, Zinta Geršmane,
Natālija Hološa, Santa Mūrniece, Gunta Ozola, Evita Hofmane, Lauma Balode,
Sanita Goldšmite, Agita Gauruča, Laima Brauna-Gelbe, Zane Ramiņa. — Intervējamās personas: Andris Vilks, Armands Magone, Jeļena Šapkova, Dzidra
Šmita, Anita Dvarišķe, Sabīne Drevinska, Kristīne Bondare, Velga Liepiņa, Elita
Voicehoviča. — Intervētāji: Dzidra Šmita, Inta Sallinene, Arno Jundze. — „ISSN
1691-1377”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija: 148.-150. lpp., atsevišķu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8714-4-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata” ir izdevums, kura mērķis ir atspoguļot bibliotēku dzīves svarīgākos notikumus gada garumā, lai bibliotēkās notikušais neizplūstu neskaidrās atmiņās, bet ieņemtu savu, konkrētu un paliekošu vietu bibliotēku vēsturē gan
šodien, gan pēc daudziem gadiem. Šis laidiens atspoguļo bibliotēku darbību Latvijas simtgades
gadā, bet pats izdevums iznāk jau 16. reizi.

UDK

087.5

027.5(474.362.2)(058)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000960164
Vienradži : kasāmgrāmata / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore
Sarmīte Lomovceva ; Sāras Veides ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. —
44 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosaukums: Unicorns.
Scratch Art Fun. — ISBN 978-9934-0-8335-8 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Nokasi maģiskos attēlus un tie iezaigosies visās varavīksnes krāsās. Paņem
viskošākos zīmuļus un izkrāso vienradžus!

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
Kopkataloga Id: 000955888
Kreicbergs, Viesturs. Saskaņu meklējot / Viesturs Kreicbergs. — [Jelgava] :
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp.,
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 824,63 KB. — Oriģinālizdevums: Jelgava : LLU,
1993. — ISBN 978-9984-48-333-7 (PDF).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir veltīta tiem, kuri meklē atbildes uz mūžīgo jautājumu — kas ir
Dievs? Viennozīmīga atbilde, protams, neatradīsies. Grāmatā ir piedāvāta kāda alternatīva hipotēze par Dieva pasaules iespējamo saistību ar dzīvo radību un nedzīvo pasauli. Šāda pasaules
uzskata nepieciešamību rada objektīvu un viennozīmīgu zināšanu trūkums par Dievu, kas ļauj
daudziem izglītotiem cilvēkiem uzskatīt Viņu it kā par morālu vai mistisku kategoriju. Var aizstāvēt Dieva „prioritāti”, būt par reālu mūsu dzīves sastāvdaļu ar klasiskiem — reliģiskiem vai
mistiskiem līdzekļiem.

UDK

11

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000962297
Barreta, Elīna. Socializēšanās rokasgrāmata latvietim : ko (kur, kāpēc, kam
un kā) teikt / Elīna Barreta ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 96. lpp. — ISBN 978-99340-8490-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mūsdienās sarunvalodā un medijos bieži izskan termins „socializēšanās”, ar
ko mēdz apzīmēt spontānu saskarsmi jeb mijiedarbību ar svešiniekiem. Šajā grāmatā izmantota
tieši šī termina izpratne, jo šādā kontekstā to atpazīst un plaši lieto grāmatas mērķauditorija —
ikviens, kurš atzīst un novērtē cilvēciskas saskarsmes nozīmi daudzpusīgajā socializēšanās kopainā.

UDK

159.922.4(=174)(035)+177(=174)(035)+395(=174)(035)

Kopkataloga Id: 000960450
Trutņeva, Darja. Kā atļaut savā dzīvē ienākt jaunam normas līmenim / Darja
Trutņeva. — [Rīga] : Dimantra, 2019. — 62 lpp. ; 24 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Как впустить в свою жизнь новый уровень нормы. — ISBN 978-9934-19-887-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šī grāmata ir dabisks un pašsaprotams apvērsums domu pasaulē. To varētu
salīdzināt ar nobrieduša cālēna izšķirošo knābja cirtienu no iekšpuses pret olas čaumalu, lai tā
pārplīst. Kļūst redzams līdz šim neredzamais, piedzīvojams līdz šim nepiedzīvotais. Grāmata ir
brīnuma vārti, kurus savam dzīves kvalitatīvajam piedzīvojumam var atvērt ikkatrs, kurš to vēlas.

UDK

159.923.2

Kopkataloga Id: 000960447
Trutņeva, Darja. Kā izbeigt ciest un būt laimīgam / Darja Trutņeva. — [Rīga] :
Dimantra, 2019. — 64 lpp. ; 24 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Как перестать страдать и стать счастливым. — ISBN 978-99348893-0-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mēs visi vēlam laimi, bet īsti laimīgi varam būt tikai tad, kad laimīgi ir arī
citi — tā nu cilvēks ir iekārtots. Lai mēs kopīgi spētu piepildīt savus sapņus, mums jātiek skaidrībā par to, ka ir laime, kā to gūt, kāpēc tā no mums novēršas. Ar ko tas saistīts un kā var nodrošināt
laimi sev un citiem. Šajā grāmatā jūs atradīsiet gan pārdomas, gan atbildi uz jautājumu, ko tieši
darīt.

UDK

159.923.2
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000962586
Andersons, Kens. Bezbailīgs kā jērs : mācītājs Samuels Lems un pagrīdes Ķīnas
Draudze / Kens Andersons. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, [2019]. — 181,
[1] lpp. ; 20 cm. — (Vienkārši mācekļi). — (Kristīgās atmodas resursi). — Tulkots
no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Bold as a Lamb: Pastor Samuel Lamb
and the Underground Church of China. — ISBN 978-9934-515-50-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Drosmīgā ķīniešu kristieša Samuela Lema dzīves stāsts. Grāmatā parādīta
ticības cīnītāju dzīve totalitārās valdīšanas apstākļos, ko nespēja salauzt naida vara.

UDK

27-725(513.22)

Kopkataloga Id: 000962233
Dieva kalps Jānis Mendriks MIC — patiess cilvēks un priesteris / atbildīgais par
izdevumu, priekšvārda autors Dmitrijs Artjomovs MIC ; dienasgrāmatas tulkojums no latgaliešu valodas: Baiba Vingre ; redaktore Astra Feldmane ; dizaina
autore Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2019. — 131, [12] lpp. : ilustrācijas ;
18 cm. — Teksts latviešu valodā, dienasgrāmata tulkota no latgaliešu rakstu valodas. — ISBN 978-9984-871-82-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir liecība ne tikai par mariāņu priestera Jāņa Mendrika kalpošanu,
rūpēm un pārdzīvojumiem, bet arī par viņa garīgo varonību. Šajā dienasgrāmatā dokumentēts
pavisam neliels, bet nozīmīgs Jāņa Mendrika dzīves posms, proti, periods no 1943. gada 20. maija
līdz 1947. gada 11. septembrim. Mariāņu priesteris stāsta par vācu policijas represijām Otrajā pasaules karā un padomju represijām, vēlāk arī apcietinājumu padomju laikā. Grāmatā publicēta arī
liecība par priestera Jāņa nāvi apcietinājumā Vorkutā 1953. gadā.

UDK

272-726.3(474.3)

Kopkataloga Id: 000961786
Jāns, Kērtiss. Luterāņa skatījums uz katoļiem / Kērtiss Jāns; no angļu valodas
tulkojis Ivo Sildegs ; literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2019. — 218 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: A Lutheran Looks at: Catholics. — ISBN 978-9934-544-29-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā aplūkota Romas Katoļu baznīca šodien no konfesionāli luteriskas
perspektīvas, t.i., pārliecībā, ka Luteriskās baznīcas mācība, kas apliecināta 1580. gada Vienprātības grāmatā, ir patiesa un pareiza, jo ir balstīta rakstītajā Dieva vārdā — Svētajos Rakstos. Kur
vien atklājam, ka Katoļu baznīcas mācība ir saskaņā ar Rakstiem un mūsu luteriskajām ticības
apliecībām, mēs priecājamies; un kur mēs atrodam katolisko mācību pretrunā Rakstiem, mīlestība un godīgums prasa, lai mēs to atklāti pasakām.

UDK

272/273

Kopkataloga Id: 000960361
Jēkaba protoevaņģēlijs / tulkotāji, ievada un komentāru autori: Aļesja Lavrinoviča, Arturs Hansons ; pēcvārda autore Dace Balode ; māksliniece Agata Muze ; literārā redaktore Dace Morica. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 68 lpp. ;
17 cm. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984834-96-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Jēkaba protoevaņģēlijs ir ārpuskanonisks teksts par Jēzus mātes Marijas dzīvi. Šis ir viens no populārākajiem apokrifiskajiem evaņģēlijiem. Tajā kanonisko evaņģēliju sižeti
savienoti ar citiem kristietības pirmajos gadsimtos izplatītiem un brīžiem fantastiskas žanriem
līdzīgiem stāstiem. Lai gan sarakstīts, visticamāk, 2. gadsimta beigās, plašāka sabiedrība to iepazina 16. gadsimtā, kad tika publicēts latīņu tulkojums.

UDK

27-312.47
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Kopkataloga Id: 000962328
Kalniņš, Jānis. Virspriesteris Jānis Jansons / redakcija, kompilācija, ievads:
virspriesteris Jānis Kalniņš ; mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs. — Latvija : EIKON, 2020. — 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8698-8-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Viena no spēcīgākām un gudrākām personībām ne tikai Latvijas Pareizticīgās
Baznīcas vēsturē, bet arī visas Latvijas valsts pastāvēšanas laikā bija virspriesteris Jānis Jansons.
Viņa piemiņa ir cieši saistīta ar Rīgas un visas Latvijas svētmocekļa Jāņa Pommera vārdu. Zīmīgi ir tas, ka šo abu spēcīgo personību garīgajā izaugsmē savu artavu ielicis arī sirdsskaidrais
Kronštates Jānis. Grāmata nosacīti dalās divās daļās. Pirmā daļa ir publikācijas par virspriesteri
Jāni Jansonu, otrā — paša virspriestera svētrunas, uzrunas, lekcijas, raksti, kas publicēti dažādos
garīga satura izdevumos.

UDK

271.22(474.3)-726.3

Kopkataloga Id: 000962625
Kargels, J. B. Dieva telts noslēpumi Vecajā Derībā : apcerējumi par saiešanas telti, upuriem, priesteriem un viņu kalpošanu, kas visi norāda uz Kristu / J.B. Kargels ; tulkojums no krievu valodas: J. Iņķis (seniors), mācītājs G. Dobelis ; priekšvārds: A. Kļaviņš. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2019. — 390, [1] lpp. :
ilustrācijas, plāns, portreti ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Ziņas par
autoru: 9.-11. lpp. — Pirmizdevums latviešu valodā: Brasil : „Kristīga Drauga” apgāds, 1961. — Oriģinālnosaukums: Свет из тени будущих благ. — ISBN 9789934-515-52-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors apraksta Izraēla ceļojuma telts elementus, upurēšanas veidus un
priesteru izskatu un rīcību, visu to saistot ar Jēzus nākšanu pasaulē un sevis nodošanu par upuri
cilvēku glābšanai. Grāmatas tekstu papildina ilustrācijas un telts kalpošanas ainas, tā sniedzot vēl
spilgtāku priekšstatu par grāmatā sniegto vēsti.

UDK

27-242-277

Kopkataloga Id: 000960211
Katoļu kalendārs : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Lisenkova ; mākslinieks
Normunds Pucis ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. —
Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2019.
2020. — 367 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Autori: Jānis Pizičs, Anna
Briška, Dzintra Dzene, Antons Justs, Karmena Kurzemniece, Ingrīda Lisenkova, Vita Briže, Edīte Sauserde, Līga Irbe, Jānis Siliņš, Kristīne Ante, Jānis
Pleps, Lauris Kārklis, Paula Beloglazova, Dzintra Krievāne, Marge-Marie Pāss,
Terēzija Karpa, Arnis Šablovskis, Baiba Brūdere, Dmitrijs Artjomovs, Andris
Ševels, Stella Jurgena, Inese Lietaviete, Māra Kiope, Andris Marija Jerumanis,
Klaudio Andreas Rivera, Evija Puķe-Jansone, Ilze Heina. — Uz grāmatas 1.
vāka Normunda Puča zīmējums „Latgales atbrīvošana 1920”, 2019. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
272/273(058)
Kopkataloga Id: 000962652
Koenigs, D. Baltāks kā sniegs : kristīgs stāsts / D. Koenigs ; no vācu valodas tulkojis J. Kronlins. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2020. — 104 lpp. ; 20 cm. —
Grāmatā kļūdaini norādīts autors — D. Koenigs, pareizi jābūt O. Koenigs. — Pārpublicējums no 1927. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-515-55-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Aizraujošs stāsts par senās Vācijas pilsētiņas Arnsburgas iedzīvotāju dzīvi
pagājušā gadsimta sākumā. Ik nedēļas nogali vietējā krogā notiek iedzeršanas un ballītes. Tā tas
turpinās, līdz pie apziņas sāk klauvēt Dieva vārdi un notiek neparastas lietas.

UDK

27-29+82-34
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Kopkataloga Id: 000961781
Luters, Mārtiņš. Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase / izlases sastādītājs, teoloģiskais un vēsturiskais redaktors Dr.theol. Voldemārs Lauciņš ; literārā redaktore
Gunta Vaickovska ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma mantojuma
fonds, 2019.
1. sējums. — 458 lpp. ; 21 cm. — „Reformācijai 500”—Uz vāka. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-544-35-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ar šo sējumu tiek uzsākts Lutera kopoto darbu krājuma izdošana, iesākot ar
ievadrakstiem, kā arī pirmajiem popularitāti guvušajiem Lutera traktātiem un sprediķiem, tiem
pievienojot vairākus Lutera rakstus, kas paplašina ieskatu dižā reformatora domās un darbos.

UDK

27-1(081)+27-337(44)(092)

Kopkataloga Id: 000960429
Mahādžanas : cildeni visaugstā Kunga bhaktas : iedvesmojoša informācija no
Šrīmad Bhāgavatas / mākslinieks Vidžaja Govinda dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas
bhakti jogas biedrība, [2019]. — 54 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934575-20-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šrīmad Bhāgavatā ir daudz aprakstu, tostarp vairāki svarīgi stāsti par divpadsmit īpašu personību dzīvi un slavu. Viņa bija Visaugstā Kunga Krišnas bhaktas, kas ar lielu
entuziasmu veica nozīmīgu garīgo kalpošanu. Grāmatā ir interesanti apraksti par divpadsmit Mahādžanām: Brahma, Nārada Muni, Šiva, Četri Kumāri, Kapila, Manu, Prahlāda, Džanaka, Bhīšma,
Bali, Šuka un Jama.

UDK

233-36

Kopkataloga Id: 000962217
Margarita. Žēlsirdīgās mīlestības vēstījums mazajām dvēselēm / Margarita ; no
franču valodas tulkojusi Baiba Balode. — [Rīga] : [KALA Raksti], [2019]. — 556,
[1] lpp. ; 20 cm. — Tēmu rādītājs: 529.-556. lpp. — Oriģinālnosaukums: Message de l’Amour Miséricordieux aux Petites Ames. — ISBN 978-9934-8002-2-1 (iesiets).
UDK
27-587+133.9
Kopkataloga Id: 000962592
Rots, Sids. Ir jābūt kaut kam vairāk! : ebreja garīgā pārdzimšana / Sids Rots
un Irēna Harrela. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2019. — 172, [1] lpp. ;
20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: There must be something more!. — ISBN 978-9934-515-57-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Stāsts par to, kā godkārīgs un izlaidies ebreju zēns no labas ģimenes tīkoja
pēc pasaules slavas, daudz naudas, izpriecām un kas no tā visa iznāca. Pēc tam radās tādi dzīves
sarežģījumi un bezizeja, ka jauneklis nonāca okultajā biedrībā un tika pilnīgi izputināts garīgi un
fiziski. Un tad notika visneparastākā lieta — Sids iepazinās ar ebreju tautas Glābēju Ješua un tika
izglābts mūžībai.

UDK

27-726.6(73)

Kopkataloga Id: 000960360
Sāgrustens, Hanss Juhans. Lielā puzle : pa senāko Bībeles manuskriptu pēdām / Hanss Juhans Sāgrustens ; no norvēģu valodas tulkojusi Agrita Otomere ;
teksta redaktore Inta Rozenvalde ; vāka dizains: Andreass Breke. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 215 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija:
213.-214. lpp. un piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Det store Puslespillet. — ISBN
978-9984-834-97-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevumā „Lielā puzle” vienkāršā, saistošā valodā aprakstīta Bībeles manuskriptu vēsture. Grāmata labā valodā, saistoša un ļoti aizraujoša — visīstākais zinātniskais
trilleris visiem, kurus fascinē Bībele, teoloģija un noslēpumiem apvītie manuskripti. Tā domāta
plašam interesentu lokam — gan humanitāro zinātņu studentiem, gan citiem cilvēkiem, kuri interesējas par Bībeles izcelsmes vēsturi.

UDK

27-23+27-232
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Kopkataloga Id: 000960415
Vatsala dāsa. Bhagavad-gītas filozofija attēlos : mācību materiāls / Vatsala
dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2019]. — 104 lpp. : ilustrācijas ;
27 cm. — ISBN 978-9934-575-17-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis mācību līdzeklis pamatā ir paredzēts bhaktām, kas apgūst vaišnavu mācību kursu „Bhakti-programma”. Tas ir noderīgs tiem, kas gatavojas apgūt kursu „Bhakti-šāstras”,
un šī kursa pasniedzējiem. Kopumā šī grāmata būs interesanta visiem, kas vēlas studēt grāmatu
„Bhagavad-gīta, kāda tā ir”, jo ļauj ieraudzīt šo diženo traktātu kā vienotu veselumu, saprast tā
struktūru, loģiku un ar attēlu palīdzību iegaumēt sižetu.

UDK

233-265.34-273(075)

Kopkataloga Id: 000962253
Vīrietis un sieviete, kādus Viņš tos radījis : ceļā uz dialogu jautājumā par dzimumu teoriju izglītībā / no angļu valodas tulkojusi Valda Cepurīte ; teoloģiskais
konsultants Andris Kravalis ; literārā redaktore Astra Feldmane ; māksliniece
Laura Feldberga ; Katoliskās izglītības kongregācija (izglītības iestādēm), Vatikāns. — Rīga : KALA Raksti, 2019. — 37, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Tulkots no: Male and female He created them. — Oriģinālnosaukums: Maschio e femmina li creò: per una via di dialogo sulla questione del gender nell’educazione.
UDK
272-47+27-18
Kopkataloga Id: 000960267
Храм Лиепайской старообрядческой общины — духовный центр и памятник государственного значения / galvenie redaktori un sastādītāji: O. Krila,
O. Tkačovs ; tulkojums vācu valodā: A. Gļevkijs, T. Antonova ; tulkojums angļu
valodā: E. Lengsfelde, O. Tkačovs. — [Liepāja] : LiePA, [2019]. — 21, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu
valodā, kopsavilkums latviešu, angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-569-60-9
(brošēts).
UDK
271.2-832-9(474.321.2)+271.2-832-523.42(474.321.2)
Kopkataloga Id: 000962677
Якимов, Александр. Звон, сходящий с колоколен… : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской
Православной Церкви / редактор, стихи: Александр Якимов ; рисунки:
Яков Клёсов ; фотографии: Александр Дукшт, Екатерина Дроздова ; оформление: Ирина Цыба ; предисловие: Александр, Епископ Даугавпилский и
Резекненский. — Лудза : [Aleksandrs Jakimovs], 2019.
Часть третья. — 151 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Pirmā daļa publicēta 2016. gadā ar nosaukumu „Колокольный звон, плывущий…”, otrā
daļa publicēta 2018. gadā ar nosaukumu „Колокольным звоном полн…”. —
Aleksandrs Jakimovs kā autors minēts priekšvārda 6. lapā. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, paraksti zem attēliem arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8656-2-6 (iesiets).
UDK
27-291+271.2-523.4(474.3)+821.161.1-141(474.38)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000960190
Creation of Public Goods and Safeguarding Common-Pool Resources / chief editor Inta Mieriņa ; author of introduction Agita Misāne, Inta Mieriņa ; foreword:
Raimonds Vējonis ; scientific reviewers: Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.sc.soc. Aija
Zobena ; translator Andra Damberga ; cover and design: Baiba Lazdiņa ; administrative division map of Latvia by Andris Klepers ; Advanced Social and Political
Research Institute of the University of Latvia. — Riga : University of Latvia Press,
2019. — 163 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — (Latvia :
Human Development Report / LU ASPRI ; 2017/2018). — Autori: Ivars Ījabs, Jurijs
Ņikišins, Inta Mieriņa, Ivars Austers, Arnis Sauka, Tālis Putniņš, Sarmīte Rozentāle, Iveta Druva-Druvaskalne, Renārs Felcis, Elgars Felcis, Visvaldis Valtenbergs,
Līva Brice. — Bibliogrāfija: 147.-163. lpp. — Oriģinālnosaukums: Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā. — ISBN 978-9934-18492-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pārskats sniedz ieskatu teorētiski-analītiskajās pieejās sabiedriskā labuma
izpētē, iezīmējot vispārējo pārskata analītisko ietvaru. Ņemot vērā arvien pieaugošo interneta
nozīmi, tajā tiek analizēti arī kolektīvās pašorganizācijas gadījumi sociālajos tīklos. Pārskats iepazīstina ar iedzīvotāju sabiedriskās līdzdalības aktivitātēm dažādās formās un to ietekmējošajiem faktoriem. Viena no pārskata sadaļām veltīta aktuālai problēmai par nodokļu morāli. Balstoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem, pārbaudīta sakarība starp motivāciju maksāt nodokļus un
vairāku citu faktoru ietekmi gan individuālajā, gan uzņēmumu līmenī. Tāpat pārskatā aplūkota
Latvijas iedzīvotāju attieksme un uzvedība vides un ekoloģijas kontekstā.

UDK

316.334.2(474.3)(047.1)+330.35(474.3)(047.1)

Kopkataloga Id: 000960378
Leitis, Voldemārs. Vadītāja spējas : kā vadīt uzņēmumus un ļaudis : praktisks
kurss vadītājiem un ikkatram, kurš vēlētos par tādu kļūt / Voldemārs Leitis. —
Faksimilizdevums. — Rīga : Avots, [2019]. — 245 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Pirmizdevums: Rīga : Autorizdevums, 1925. — ISBN 978-9934-590-00-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir „uzstādīts moderna vadoņa tips — praktisks, inteliģents un humāns, jo tikai šādam vadonim ir nākotne”. Resursā analizētas vadītāja un darbinieku attiecības,
darba organizēšana, jaunu ideju izvērtēšana un ieviešana, spēja pieņemt lēmumus un izanalizēt
riska līmeņus. Grāmata noderēs gan tiem, kam jau jāvada lielāks vai ne tik liels uzņēmums, gan
tiem, kuri vēl tikai domā nākotnē nodarboties ar uzņēmējdarbību.

UDK

316.46-027.36+005.322-027.36

Kopkataloga Id: 000960833
Public Interest Communication : selected articles / reviewers: Gintaras Aleknonis, Piotr Zazula ; editor in chief: Renata Matkeviečienė, Andris Pētersons ; Turība University. — Riga : Turība University, 2019. — 237 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem: 233.-237. lpp. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-543-22-7 (brošēts).
UDK
316.774(082)+316.774:004.738.5(082)
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Kopkataloga Id: 000960410
Purēns, Vilnis. Es un citi, es un Latvija : metodisks materiāls pirmsskolai sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei / Vilnis Purēns ; ilustrāciju autore Kristiāna Pandere. — Rīga : RaKa, [2019].
2. daļa. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 pielikums. — Pielikumā 18 loksnes —
attēlu komplekts ar jautājumiem un vērtējuma žetoni. — ISBN 978-9984-46409-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Metodiskais materiāls ir domāts pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi Nr716.
21.11.2018.) noteikto sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei un sasniegumu
vērtēšanai mācību 2. posmā (3-5 gadi). Tas balstīts uz projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādāto pirmsskolas mācību programmu. Pēc tās noteikti sasniedzamie rezultāti katram
mācību posmam.

UDK

32

316.61(072)

Politika

Kopkataloga Id: 000962395
Васильев, Александр. В согласии с собой, своими близкими и Латвией :
кредо политика Яниса Урбановича / Александр Васильев ; дизайн: Валерий
Иванюта. — [Рига] : [Балтийский форум], 2019. — 400 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-8879-0-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas galvenais uzdevums ir atklāt Jāņa Urbanoviča politisko kredo, viņa
uzskatus par daudziem notikumiem Latvijā un tālu aiz tās robežām. Autors izklāsta arī politiķa
prognozes par Latvijas sabiedrības turpmāko attīstību. Šajā izdevumā jūs neatradīsiet informāciju par Jāņa Urbanoviča privāto dzīvi.

UDK

32(474.3)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000963333
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redaktori: Andris Sprūds,
Sintija Broka ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Balode ; tulkojums no
angļu valodas: Santa Pelše ; vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš ; priekšvārds: Andris Sprūds ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; Latvijas Ārpolitikas institūts. — Rīga :
Latvijas Ārpolitikas institūts, [2020].
2020. — 222 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: 217.-222. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-48-3
(iesiets).
A n o t ā c i j a : „Gadagrāmatas 2020” mērķis ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības
politiku aizvadītajā gadā, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus, kas Latviju sagaida 2020. gadā.
2019. gads Latvijai nesis uzlabojumus drošības situācijā un vienlaikus arī jaunus starptautiskus
un reģionālus pārbaudījumus. Arī 2020. gads solās būt dinamisks un iespēju un izaicinājumu
pilns. Tāpēc Latvijai būs jāizdara sarežģītas izvēles ārējās un drošības politikas jautājumos.

UDK

327(474.3)(058)
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Kopkataloga Id: 000963302
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook / editors: Andris Sprūds, Sintija
Broka ; foreword by Andris Sprūds ; address by Edgars Rinkēvičs ; translation
from Latvian: Līvija Anna Uskale, Santa Pelše, Rihards Muciņš, Una Aleksandra
Bērziņa-Čerenkova, Uldis Verners Brūns, Skrivanek Baltic ; English language editor Talis Saule Archdeacon ; cover design: Mārtiņš Bērziņš ; Latvian Institute of
International Affairs. — Rīga : Latvian Institute of International Affairs, [2020].
2020. — 222 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Autori: Rihards
Kols, Vita Anda Tērauda, Imants Lieģis, Toms Rostoks, Vineta Kleinberga,
Aldis Austers, Inna Šteinbuka, Jinlu Sju, Ēriks Kristiāns Selga, Gunda Reire,
Māris Andžāns, Artūrs Bikovs, Gunta Pastore, Ilvija Bruģe, Elizabete Vizgunova, Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Jānis Eichmanis, Reinis Āboltiņš,
Silvestrs Savickis. — Ziņas par autoriem: 217.-222. lpp. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata. 2020. — ISBN 978-9934-567-50-6 (brošēts).
UDK
327(474.3)(058)
Kopkataloga Id: 000963269
Latvijas ārlietu simtgade / zinātniskie redaktori: Kārlis Bukovskis, Andris
Sprūds, Valters Ščerbinskis ; vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš ; tulkojums no angļu valodas: Santa Pelše ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Bērziņa. —
[Rīga] : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2019].
[4. sējums], Pasaules doma un Latvija. — 168 lpp. ; 22 cm. — Īsas ziņas par
autoriem: 165.-168. lpp. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, viens raksts tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-567-445 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Latvijas ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija” turpina publikāciju sēriju par idejām, darbiem un personībām, kā arī scenārijiem nākotnei Latvijas ārpolitikā. Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot pasaules domas ietekmi uz Latviju. Autori aplūko pašnoteikšanās,
normatīvā multilaterālisma, nacionālisma, vadonisma, feminisma, neatzīšanas politikas, „vēstures beigu” un „civilizācijas sadursmes” idejas, legālisma un cilvēktiesību attīstību, kā arī konkrēto
ideju ietekmi uz Latviju.

UDK

327(474.3)”19”

Kopkataloga Id: 000960567
Latvijas ārlietu simtgade / zinātniskie redaktori: Kārlis Bukovskis, Andris
Sprūds, Valters Ščerbinskis ; vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš ; tulkojums no angļu valodas: Santa Pelše ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Bērziņa. —
[Rīga] : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2019].
[4. sējums], Pasaules doma un Latvija. — 1 tiešsaistes resurss (169 lp., PDF) ;
3,52 MB. — Īsas ziņas par autoriem: 165.-168. lp. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, viens raksts tulkots no angļu valodas. —
ISBN 978-9934-567-45-2 (PDF).
UDK
327(474.3)”19”
Kopkataloga Id: 000963278
The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs / scientific editors: Kārlis Bukovskis,
Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis ; cover design: Mārtiņš Bērziņš ; translation
to English for selected articles: Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; English language editing Talis Saule Archdeacon. — [Rīga] : Latvian Institute of International Affairs, [2020].
Global Thought and Latvia. — 184 lpp. ; 21 cm. — Īsas ziņas par autoriem:
181.-184. lpp. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — Oriģinālnosaukums:
Latvijas ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija. — ISBN 978-9934-56746-9 (brošēts).
UDK
327(474.3)”19”
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328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības
Kopkataloga Id: 000962776
Valtenbergs, Visvaldis. Lobēšanas regulējums Īrijā : apskats, 2019. gada decembris / Visvaldis Valtenbergs ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : [Latvijas
Republikas Saeima], [2019]. — 4 lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs. — ISBN
978-9934-8881-3-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sagatavots pēc Lobēšanas likuma izstrādes darba grupas pieprasījuma. Lobēšana ir likumīga — tikmēr, kamēr tā nav saistīta ar kukuļošanu vai nepienākošos priekšrocību
vai pretlikumīgu labumu pieņemšanu. Tomēr, kamēr vien lobēšana nav pilnībā atklāta, lielākajai
daļai sabiedrības tā asociēsies ar korupciju un nepieļaujamu ietekmēšanu. Lobēšanas regulējuma izstrāde dod iespēju labāk izprast publiskās varas institūciju pārstāvju motivāciju pieņemt
konkrētus lēmumus un veikt konkrētas darbības.

UDK

328.184(417)

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
Kopkataloga Id: 000961795
Spārītis, Ojārs. Modern European science policy: challenges and opportunities for Latvian perspective growth / Ojārs Spārītis, Eugene Eteris ; editor Maija
Treilona ; design by Iveta Bambere. — Rīga : Medicīnas apgāds, [2019]. — 123,
[1] lpp. ; 21 cm. — (Latvia in Europe and the World / Latvian Academy of Sciences). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-573-15-6 (brošēts). — ISBN
9789984573156 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmata domāta tiem, kuri pēc iespējas sekmīgāk vēlas sadarboties ar ES un
pasaules struktūrām. Tā ir rokasgrāmata tautsaimniecībā strādājošajiem un ekonomikas kategorijās domājošiem cilvēkiem.

UDK

338(4)+338(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000958972
Kronberga, Ilona. Starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā : pētījums / Ilona Kronberga, Sanita Sīle, Gatis Litvins, Anvars Zavackis. — Rīga :
Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) :
diagrammas, tabula ; 981,81 KB. — Pētījuma pasūtītājs: Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija ; izpildītājs: nodibinājums „Latvijas Tiesnešu mācību
centrs” (LTMC). — Bibliogrāfija: 80.-84. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-8828-2-1 (PDF).
UDK
342.726-053.2(047)
Kopkataloga Id: 000963688
Liholaja, Valentija. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija : palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem / Valentija Liholaja ; recenzenti: Dr.iur. Jānis
Baumanis, Dr.iur. Jānis Rozenbergs ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — 350 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija:
[325.]-250. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN
978-9934-508-75-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevumā galvenokārt akcentēti 2017.-2019. gada tiesu prakses izpētes laikā
identificētie problēmjautājumi, kuri radījuši vai var radīt zināmas grūtības attiecīgo krimināltiesību normu piemērošanas procesā, analīzes gaitā izdarītos secinājumus pamatojot ar krimināltiesību teorijā, judikatūrā, tiesu prakses apkopojumos nostiprinātajām atziņām par aplūkojamo
noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmju izpratni un pareizu piemērošanu praksē. Grāmata noderēs topošajiem juristiem.

UDK

343.3/.7(474.3)(047)
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Kopkataloga Id: 000960436
Vilne, Baiba. Darba strīdu izšķiršanas metodes / Baiba Vilne. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 139 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 118.-125. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-582-56-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas pamatā ir tāda paša nosaukuma aizstāvētais maģistra darbs. Tās
mērķis ir teorētisko jautājumu, kas saistīti ar darba strīdu izšķiršanu, noteikšana, apzināšana un
analīze, kā arī apzināto problēmu praktiskas risināšanas priekšlikumu izteikšana.

UDK

349.2+331.109

Kopkataloga Id: 000960433
Терехович, Владимир. Теория криминалистики : особенная часть : криминалистическая тактика / Владимир Терехович. — Рига : [Vladimirs Tereho
vičs], 2019. — 153 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8011-4-3 (brošēts).
UDK
343.98(075.8)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 000961987
Baško, Jāzeps. Starp debesīm un zemi / Jāzeps Baško ; redaktors Jāzeps Baško [mazdēls] ; vēsturiskos materiālus apkopojis un izvērtējis Edvīns Brūvelis. — [Rīga] : Poligrāfijas Aģentūra, [2019]. — 183 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
29 cm. — Bibliogrāfija: 182. lpp. — Pirmizdevums: Virs ienaidnieka zemes. „Brīvā
Zeme”[laikraksts], 1939. — ISBN 978-9934-23-011-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas pamatā ir Krievijas impērijas armijas lidotāja un vēlākā Latvijas
aviācijas komandiera, pulkveža Jāzepa Baško 1937.-1939. gadā sastādītie memuāri par viņa gaitām Pirmā pasaules kara gados. Memuāros ir aprakstīts apbrīnojamais J. Baško ceļš no nabadzīgas Latgales zemnieka sētas līdz Krievijas impērijas armijas elites — gaisa spēku — pulkvedim.
Izdevumā iekļauti arī dati par gaisa kuģniecības un aviācijas attīstību Krievijas impērijas laikā
Baltijā, Latvijas kara aviācijas pirmsākumiem un J. Baško darbību Latvijas aviācijā no 1922. gada
līdz 1940. gadam.

UDK

355.4.08(474.3)+358.4(470+571)+821.174-94

Kopkataloga Id: 000962205
Jēkabsons, Ēriks. Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (19091945) / Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks ; literārā redaktore Ruta Puriņa. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 158 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 153.-156. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-491-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata būs saistoša ikvienam, kam interesē 20. gadsimta pirmās puses
Latvijas militārā vēsture un nacionālās pretošanās kustības vēsture. Grāmatā aprakstītais ir apliecinājums, ka sarežģītie vēstures līkloči visspilgtāk atspoguļojas tieši cilvēku likteņos un dzīvesstāstos.

UDK

355.08(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000960920
Štāba bataljonam — 100 / ievadvārdi: Seldzis Grasmanis ; zinātniskā redaktore
Barba Ekmane ; literārā redaktore Rasma Priekule ; grāmatas dizains: Aigars Nesters. — [Rīga] : Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, [2019]. — 247 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-938-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par īstiem cilvēkiem un patiesiem notikumiem, par izcilu vienību.
Kur cilvēku un notikumu mijiedarbībā 100 gadu griezumā ir veidojusies, zudusi un atjaunota leģendāra vienība — Štāba bataljons. Grāmata ir veltīta Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona
simtgadei. Vienlaikus tas ir atmiņu krājums par bijušajiem laikiem un vēstījums tiem, kuri par
Štāba bataljonu uzzina pirmo reizi.

UDK

355.31(474.3)+355.486(474.3)(091)
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Izglītība

Kopkataloga Id: 000962332
Brice, Baiba. Kociņu spēles : ritma rotaļas maziem un lieliem (1-12 g.) / Baiba
Brice ; zīmējumi: Rudīte Kravale ; nošu salikums: Jānis Liepiņš. — Rīga : RaKa,
[2019]. — 204 lpp. : ilustrācijas, notis, tabulas ; 28 cm + pielikums (53 atsevišķas
nenumurētas lp.). — ISBN 978-9984-46-408-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir lielisks līdzeklis uz kompetences attīstību balstītajās pirmsskolas izglītības vadlīnijās un sākumskolas mācību priekšmeta standartos noteiktā satura apguvei.
Tajā atrodami ieteikumi instrumentu un rotaļu izvēlē, terminu skaidrojums un 150 rotaļas, kas
piemērotas dažāda vecuma bērniem, dažādiem attīstības līmeņiem un mācību mērķiem. Rotaļās
ietverts ne tikai ar mūziku saistīts saturs, bet arī informācija, kas palīdz iepazīt apkārtējo pasauli.

UDK

37.091.33-027.22:796+796.13

Kopkataloga Id: 000957819
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems / redaktore Velta Lubkina ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks,
Eriks Kalvans [un vēl 14 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. —
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.
2019 (1). — 1 tiešsaistes resurss (108 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ;
1,25 MB. — Zinātniskie redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Inta Rimsane, Marite
Rozenfelde, Aina Strode, Gunars Strods, Svetlana Usca, Irena Zogla u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
37(082)+37.014.3(082)
Kopkataloga Id: 000958710
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). Human, Technologies and Quality of Education : proceedings of scientific papers =
Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte : rakstu krājums / editor, preface: Linda Daniela ; Latvijas Universitāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 1
tiešsaistes resurss (184 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,34 MB. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-470-3 (PDF).
UDK
37(062)
Kopkataloga Id: 000961798
Ročāne, Maija. Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā :
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā,
apakšnozare: skolas pedagoģija / Maija Ročāne ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Alīda Samuseviča ; darba recenzenti: Dr.paed. Baiba Briede, Dr.paed. Dita Nīmante, Dr.paed. Inta Klāsone ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts =
The Promotions of Students’ Self-Directed Learning in the Process of Debating :
summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of pedagogy, subfield of school pedagogy / Maija Ročāne ; scientific advisor Dr.paed. Alīda Samuseviča ; reviewers: Dr.paed. Dita Nīmante, Dr.paed. Baiba Briede, Dr.paed. Inta
Klāsone ; Liepaja University. Institute of Education Science. — Liepāja : LiePA,
2019. — 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN
978-9934-569-70-8 (brošēts).
UDK
37.091.33-027.22:808.53(043)+811.111’243:808.53(043)
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Kopkataloga Id: 000961719
Ročāne, Maija. Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas
apakšnozarē / Maija Ročāne ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Alīda Samuseviča ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. — Liepāja : [izgatavotājs
nav zināms], 2019. — 183 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 136.-152. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
37.091.33-027.22:808.53(043)+811.111’243:808.53(043)

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība.
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi
Kopkataloga Id: 000961068
Cinovska, Rasma. Rīgas Valsts tehnikums — 100 / Rasma Cinovska, Ilgvars Forands, Dagnija Vanaga ; redaktors Aldis Misēvičs ; literārā redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks Rihards Delvers. — Rīga : Rīgas Valsts tehnikums, 2019. — 203,
[4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 27 cm. — Pielikumā mācību profilu laika skala. — ISBN 978-9934-8900-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rīgas Valsts tehnikuma simtajai gadadienai veltīta grāmata, kas ietver plašu
vēsturisko apskatu par laika periodu no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Šodienu var labāk saprast un novērtēt, ja apzināmies savu vēsturi. Grāmatā atspoguļota tehnikuma priekšvēsture, tā
attīstība neatkarīgās Latvijas laikā, mērķu maiņa un notikumi tehnikuma dzīvē okupācijas gados,
kā arī mūsdienu profesionālās izglītības iespējas un sasniegumi.

UDK

377.36(474.362.2)(091)+377.36:62(474.362.2)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000962331
Stockholm School of Economics in Riga : 25 years / preface: Egils Levits, Māris
Slokenbergs ; editorial board: Māris Slokenbergs, Mārtiņš Dukāts, Andris Kotāns ; designer Daiga Brinkmane ; editor Uldis Brūns ; biedrība „Rīgas Ekonomikas augstskolas Absolventu asociācija”. — Riga : Vesta-LK, [2019]. — 126, [1] lpp. :
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-511-68-4 (iesiets).
UDK
378.6:33(474.362.2)(091)

39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.
Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 000961257
Lancere, Gita. Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā — Nacionālais saraksts = Intangible Cultural Heritage in Latvia — National Inventory / sastādītāja
Gita Lancere ; dizains: Zane Ernštreite ; tulkotāja Karlīne Silabriede ; redaktores:
Elita Priedīte (latviešu valodā), Dace Veinberga (angļu valodā). — Rīga : Latvijas
Nacionālais kultūras centrs, [2019]. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-528-37-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nemateriālais kultūras mantojums ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Tas ietver sevī paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas,
grupas vai atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Latvijas dzīvās tradīcijas
tiek uzskaitītas Nacionālajā sarakstā. Šobrīd sarakstā ir iekļautas 19 vērtības.

UDK

392(474.3)
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Kopkataloga Id: 000960140
Viļuma, Inta. Dagdys nūvoda pyura skreinis gruomota / sastādītāja Inta Viļuma ; redaktore Sandra Ūdre ; vāka dizains: Igors Madžulis. — [Dagda] : [Dagdas
novada pašvaldība], 2019. — 160 lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 144. lpp. — Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 9789934-19-983-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Latgales kultūras programmas 2019” ietvaros Dagdas novada Folkloras
centrs ir izdevis „Dagdys nūvoda pyura skreinis gruomotu”. Īstenojot iecerēto projektu, izdotā
grāmata un Latgales līgavas pūra ekspozīcija ir viens veselais, kas nes sevī unikālu informāciju
ikvienam interesentam par Latgales kultūras mantojumu Dagdas novadā, tradīcijām, to saglabāšanas un popularizēšanas iespējām. Grāmatā ir līgavai veltītu dāvanu — gultas pārklāju, tērpu,
saktu, adījumu, galdautu, dvieļu — apraksti un fotogrāfijas. Ar meistaru vārdiem, kuri radīja lietas tradicionālajā latgaliešu stilā. Un ne tikai — grāmatā ir aculiecinieku atmiņas par latgaliešu
kāzām, kā arī ticējumi, sakāmvārdi, teicieni, Dagdas pusē dzimušās tautasdziesmas.

UDK

39(474.38)+391(474.38)+392(474.38)

398 Folklora
Kopkataloga Id: 000960067
Reidzāne, Beatrise. Latviešu tautasdziesmu semantika : vilka tēls „Latvju dainās” / Beatrise Reidzāne ; recenzentes: Dr.habil.philol. Benita Laumane, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele ; mākslinieks Dainis Rožkalns ; tulkojums angļu valodā: Aldis Pūtelis ; redaktori: Aivars Kļaviņš, Džefrijs Grīnvalds (angļu valodā) ;
Andra Nikolajeva grafiskais dizains. — Rīga : Zinātne, [2019]. — 783 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [609.]-620. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934-549-89-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Beatrises Reidzānes monogrāfija ir turpinājums pētnieciskajai interesei par
klasisko tautasdziesmu tēlu sistēmu un atsevišķo tēlu daudzajām nozīmēm (iepriekšējais — dažādiem dabas tēliem veltītais pētījums izdots 2015. gadā). Apjomīgās nodaļās, kas veltītas fiziskajam vilkam, personificētajam vilkam, vilkam īpašos vārdu savienojumos (vilka māte, vilki lāči
u.c.) un leksēmas „vilks” strukturālai analīzei, autore detalizēti skaidro tautasdziesmu valodā
rodamās semantiskās likumsakarības to vēsturiskajā attīstībā un nošķir tādus teksta elementus
kā mitologēmas un motifēmas.

UDK

398.8(=174)(091)+811.174’37

Kopkataloga Id: 000961417
Аверин, Игорь. День Победы 9 мая 2011 года в Даугавпилсе в Латвии /
Игорь Аверин. — Даугавпилс : Издательство Игоря Аверина, 2019. — 14 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-870-03-8 (brošēts).
UDK
398.332(474.346.1)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000961837
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes / sastādītāja Līga Kamola ; literārā redaktore Rūta
Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore ; RTU Inženierzinātņu vidusskola. — Rīga : RTU
izdevniecība, 2019.
Nr. 1 (2019). — 77 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — Priekšvārds paralēli latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
UDK
5(082)+6(082)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000961366
Ужга-Ребров, О. И. Оценивание, анализ и распространение неопределённостей / О.И. Ужга-Ребров ; рецензенты: П. Грабуст, Л. Алексеева, Е.Д. Соложенцев. — Резекне : [Oļegs Užga-Rebrovs], 2019. — 582 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 567.-582. lpp. — ISBN 978-9934-23033-2 (brošēts).
UDK
519.2+519.72
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000963661
Mironov, Victor. In Search of Innovation : the evolution of technical thought /
Victor Mironov ; translator, literary editor Tatjana Smirnova ; design: Paula Lore ;
Rīgas Tehniskā universitāte. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss
(135 lp., PDF) ; 11,06 MB. — Ietver biobibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-22-365-5
(PDF).
UDK
621.762(474.3)(092)
Kopkataloga Id: 000961790
Mironov, Victor. In Search of Innovation : the evolution of technical thought /
Victor Mironov ; translator, literary editor Tatjana Smirnova ; design: Paula Lore ;
Rīgas Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Press, 2019. — 133 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 25 cm. — Ietver biobibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-22-364-8 (iesiets).
UDK
621.762(474.3)(092)

629 Transportlīdzekļu inženierija
Kopkataloga Id: 000960388
Liepiņš, Edvīns. Esejas par Rīgas auto / Edvīns Liepiņš ; redaktors Andris Biedriņš ; dizains: Anna Aizsilniece. — Rīga : Latvijas Industriālā mantojuma fonds,
2019. — 179 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 176.179. lpp. — ISBN 978-9934-8050-2-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata ir iepriekšējo izdevumu par Rīgas auto papildinājums. Tajā apkopoti mazāk zināmi fotoattēli un stāsti no autora kolekcijas. Ievērojamu vietu ieņem neticamā
veidā atrastie RUSSO-BALT galvenā konstruktora Ž. Poterā dokumentu, memuāru un fotogrāfiju
arhīva materiāli.

UDK

629.331(474.362.2)(091)

630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 000959235
Research for Rural Development (25 : 2019 : Jelgava, Latvija). Research for
Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia
University of Life Sciences and Technologies, 2019.
Volume 1. — 1 tiešsaistes resurss (268 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 15,00 MB. — „ISSN 2255-923X”—Datnes sākumlapā. — Resursā
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISSN 1691-4031. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
630(062)+556(062)+636.09(062)+631.3(062)+663/664(062)
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631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 000959242
Research for Rural Development (25 : 2019 : Jelgava, Latvija). Research for
Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia
University of Life Sciences and Technologies, 2019.
Volume 2. — 1 tiešsaistes resurss (291 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,71 MB. — „ISSN 2255-923X”—Datnes sākumlapā. — Resursā uzrādīts
arī iespiestā izdevuma ISSN 1691-4031. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
631(062)+338.43(062)+37(062)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 000958369
Dokāne, Kristīne. Rododendru un to sakņu endofītisko sēņu mijiedarbības anatomiski fizioloģiskie aspekti un izmantošana rododendru pavairošanā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: augu fizioloģija / Kristīne Dokāne ; darba zinātniskais vadītājs Dr.biol. Uldis
Kondratovičs ; darba recenzenti: Dr. Traud Winkelmann, Dr.biol. Nils Rostoks,
Dr.biol. Ina Alsiņa ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte = Anatomical and
Physiological Aspects of Association Establishment between Rhododendrons
and their Root Fungal Endophytes and its Application in Rhododendron Propagation : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, subfield of plant physiology / Kristine Dokane ; supervisor Dr.biol. Uldis
Kondratovičs ; reviewers: Dr. Traud Winkelmann, Dr.biol. Nils Rostoks, Dr.biol.
Ina Alsiņa ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2019. — 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 74.-78. lpp. —
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums
abās valodās.
UDK
635.92:582.688.3(043)+582.688.3:631.535(043)+581.557:582.688.3(043)
Kopkataloga Id: 000958385
Dokāne, Kristīne. Rododendru un to sakņu endofītisko sēņu mijiedarbības
anatomiski fizioloģiskie aspekti un izmantošana rododendru pavairošanā : promocijas darbs bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augu fizioloģijas
apakšnozarē / Kristīne Dokāne ; darba vadītājs Dr.biol. Uldis Kondratovičs ; darba konsultante Dr.biol. Dace Megre ; darba recenzenti: Dr. Traud Winkelmann,
Dr.biol. Nils Rostoks, Dr.biol. Ina Alsiņa ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 114 lp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 98.-114. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
635.92:582.688.3(043)+582.688.3:631.535(043)+581.557:582.688.3(043)
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655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. Izdevējdarbība.
Grāmattirdzniecība
Kopkataloga Id: 000962197
Rudzitis, Helmars. The Adventures of my Life / Helmars Rudzitis ; translated by
Kārlis Streips ; designer Zane Neimane ; introduction: Ligita Kovtuna. — Rīga :
Vesta-LK, [2019]. — 295 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Laika grāmata). — Tulkots
no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Manas dzīves dēkas. — ISBN 9789934-511-69-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Helmars Rudzītis stāsta par savu dzīvi ar profesionāla preses cilvēka vērienu.
Grāmatā autors ir aprakstījis savu mūža veikumu un vēsturiskos notikumus. Dzīvu pulsu stāstījumam piedod tā reportāžas raksturs, kur galvenā interese pievērsta cilvēkiem un notikumiem,
atstājot savu privāto dzīvi un jūtu pasauli vairāk blakus lomā. Grāmata ir nenoliedzami saistoša,
un tās stundas, ko, to lasot, pavadām Helmara Rudzīša sabiedrībā, aiztek ātri un nemanāmi.

UDK

655.4(474.3)(092)+655.4(73)(092)+821.174-94

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 000961575
Kursīte, Elīna. Nākamā pietura — mājas / Elīna Kursīte, Liene Millere ; priekšvārds: Toms Altbergs. — [Rīga] : Rundas, [2019]. — 181, [10] lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [190.] lpp. — ISBN 978-9934-8297-6-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sociālantropoloģes Elīna Kursīte un Liene Millere gan bildēs, gan stāstos grāmatā apkopo, kā staciju ēkas un tās iemītnieki turpina savu dzīvi kādreiz pasažieriem tik nozīmīgajos dzelzceļa pieturpunktos. Grāmatā aprakstītas vairāk nekā 200 pasažieriem slēgtās Latvijas
dzelzceļa stacijas. Kas notiek ar šīm ēkām? Vai kāds tajās dzīvo? Kā ir dzīvot „uzgaidāmajā telpā”
un cik kubi malkas jāizkurina, lai piesildītu telpu, kurā savu laiku kādreiz kavējuši simtiem ceļinieku?

UDK

656.2/.3(474.3)(091)(084.12)+656.211(474.3)(091)(084.12)+
+725.31(474.3)(091)(084.12)

Kopkataloga Id: 000962362
VASAB. Accessibility of the Baltic Sea Region : past and future dynamics / VASAB ; design: DUE, Latvia. — Riga : VASAB Secretariat, [2019]. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs. — ISBN
978-9934-23-013-4 (brošēts).
UDK
656.1/.7(4)
Kopkataloga Id: 000960766
Zauers, Alvils. Pasažieru vilciens laiku lokos / Alvils Zauers ; mākslinieks Rihards Delvers ; literārā redaktore Ieva Janaite ; priekšvārds: Rodžers Jānis Grigulis. — Rīga : Pasažieru vilciens, 2019. — 275, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes,
portreti ; 23×25 cm. — ISBN 978-9934-8397-3-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vilcieni jau vairāk nekā 100 gadus ir neatņemama daudzu Latvijas iedzīvotāju ikdienas gaitu sastāvdaļa. Šī unikālā grāmata ir simboliska — tā ļauj atskatīties uz nozares
attīstības pirmsākumiem Latvijā un vienlaikus arī smelties iedvesmu nākamajam pasažieru vilciena vēstures nogrieznim.

UDK

656.2.025.2(474.3)(091)+629.45(474.3)(091)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000960910
European-Latvian Forum (3 : 2019 : Rīga, Latvija). III International Economic
Forum „Business Support: Critical Points, Science-Based Solutions, International
Cooperation” : program & abstracts book / editor Jelena Titko ; Latvijas Zinātņu
akadēmijas Ekonomikas institūts. — Riga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2019. — 68 lpp. : portreti, shēma ; 30 cm. — Ietver ziņas par autoriem. — ISBN 978-9984-774-25-1 (brošēts).
UDK
658(062)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 000962113
Pauls-Vīgnere, Edīte. Edīte Pauls-Vīgnere. gobelēni = tapestries : personālizstāde
„Kafijas kantāte” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 18.12.2019.-01.03.2020. :
katalogs / kuratore, kataloga sastādītāja un redaktore Velta Raudzepa ; kataloga dizains: Juris Petraškevičs ; latviešu teksta literārā redakcija: Jolanta Treile ;
tulkojums angļu valodā: Valts Miķelsons ; teksts: Edīte Pauls-Vīgnere, Raimonds
Pauls, Jānis Peters, Velta Raudzepa, Rūdolfs Heimrāts, Ruta Čaupova, Dace Lamberga, Imants Lancmanis, Aina Ozoliņa, Andris Freibergs, Ludmila Romanova,
Egils Rozenbergs, Ieva Krūmiņa, Dace Strazdiņa, Josi Anaija, Merike Menni, Kaire
Tali ; fotogrāfi: Jānis Deinats, Ilgvars Gradovskis, Didzis Grodzs, Atis Ieviņš, Jānis
Kreicbergs, Andris Kozlovskis, Vitālijs Stīpnieks. — Rīga : Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs, 2019. — 175 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — Ziņas
par mākslinieci: 165.-168. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN
978-9934-538-32-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tekstilmākslinieces E. Pauls-Vīgneres personālizstāde „Kafijas kantāte” veltīta mākslinieces 80. dzimšanas dienai un viņas radošās darbības 50 gadu jubilejai. E. Pauls-Vīgnere ir viena no Latvijas vadošajām, talantīgākajām un arī populārākajām tekstilmāksliniecēm.
Jubilejas personālizstādes šķietami neparastais nosaukums „Kafijas kantāte” izvēlēts sadarbībā
ar pašu autori — kā atsauce uz to, ka meistares darbu tapšanas procesā (kas ir ļoti ilgstošs) vienmēr liela nozīme bijusi gan kafijas smaržai, gan mūzikai.

UDK

745.52.071.1(474.3)(083.824)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 000961500
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā (5 : 2019 : Rīga, Latvija :
Preiļi, Latvija). Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā / teksts: Ingrīda Burāne, Līva Trektere, Jana Bērziņa, Silvija Poreitere ; mākslinieciskais noformējums: Aigars Ozoliņš, Gvido Vīga ; foto: Rūdolfs Liepiņš ; tulkojums: Sarma
Gaide. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Sv. Pētera baznīcas
pārvalde, 2019.
5. izstāde. — 197 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — „Jāzepa Pīgožņa balvas
Latvijas ainavu glezniecībā medaļa. Autors Jānis Strupulis”—Uz vāka. — Izdevumā sniegtas īsas biogrāfiskas ziņas par māksliniekiem. — Mākslinieki:
Laima Akmentiņa, Ingrīda Anmane, Jānis Anmanis, Agnese Apsīte, Uģis Auziņš, Valerijs Baida, Laila Balode, Aija Bāliņa, Krišjānis Beļavskis, Igors Bernāts, Dainis Bērziņš, Andris Biezbārdis, Katrīna Biksone, Rita Blaževiča, Ligija
Bodniece, Patrīcija Brekte, Meldra Bula, Ansis Butnors, Ligita Caune, Sarmīte
Caune, Dagnija Čerevičņika, Kārlis Dobrājs, Jūlija Eresko, Linda Freiberga, Evija Freidenfelde, Ilze Griezāne, Olita Gulbe, Dace Guza, Juris Ģērmanis, Dārta
Hapanioneka, Hele, Ingrīda Ivane, Antra Ivdra, Jānis Jēkobsons, Jolanta Jonikāne, Laimdota Junkara, Inga Jurova, Laine Kainaize, Anete Kalniņa, Līga Kalniņa, Aldis Kļaviņš, Liene Knēta, Voldemārs Kokorevičs, Ludmila Kolomenska,
Nadežda Koļesņikova, Nikolajs Krivošeins, Ērika Kumerova, Kaiva Kumerova, Indulis Landaus, Daina Leite, Nataļja Mansurova, Ivans Mazeins, Marija
Elizabete Meņģele, Jana Mikosa, Guna Millersone, Inese Mīlberga, Ilze Muceniece-Adamaite, Olafs Muižnieks, Roberts Muzis, Arturs Ņikitins, Nugzars
Paksadze, Alberts Pauliņš, Aivis Pīzelis, Jānis Plivda, Leo Preiss, Ligita Puriņa,
Gundega Rancāne, Agra Ritiņa, Uldis Roga, Modris Sapuns, Viktors Sarkans,
Svetlana Savicka, Jānis Streičs, Vija Stupāne, Madara Tropa, Vēsma Ušpele, Jānis Veiss, Dagne Ventiņa, Andris Vītols, Sandra Zagurila, Margarita Zaiceva,
Ģertrūde Zeile, Inese Ziemele, Jānis Ziņģītis, Ivonna Zīle, Dina Zoldnere, Uldis
Zuters, Osvalds Zvejsalnieks. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-566-13-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā tika iedibināta 2015. gadā,
sadarbojoties Preiļu novada domei, Rīgas domei, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam
un Rīgas Sv. Pētera baznīca. 19. martā Rīgā Sv. Pētera baznīcā tika atklāta 5. Jāzepa Pīgožņa balvas
Latvijas ainavu glezniecībā izstāde un nosaukti nominanti. Šogad pretendenti uz balvu ir mākslinieki Nugzars Paksadze, Alberts Pauliņš, Agra Ritiņa, Krišjānis Beļavskis, Ilze Muceniece-Adamaite, Uldis Zuters un Patrīcija Brekte.

UDK

75.047(474.3)(083.824)+7.092(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000960367
Mudelis, Kārlis. Kārlis Mudelis. Latgales ainavists : izstādes katalogs = Karlis
Mudelis. Landscapist of Latgale : exhibition catalogue = Карлис Муделис. Латгальский пейзажист : выставочный каталог / izstādes kuratore, dizaina autore Larisa Kaimiņa ; redaktori: Vladislavs Ivanovs, Juzefa Unzule ; teksts: Valda
Mežbārde ; tulkojums: Anna Akmolova ; foto: Staņislavs Grahoļskis. — Daugavpils : Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, 2019. — 45 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20×20 cm. — Izstāde Daugavpils Novadpētniecības
un mākslas muzejā no 2019. gada 13. novembra līdz 2020. gada 5. februārim. —
Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-19-963-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kārlis Mudelis ir viens no spilgtākajiem latviešu ainavu glezniecības pārstāvjiem. Izstāde „Latgales ainavists” atklāj meistara talantu. Mākslas darbi ar Latgales ainavām
piepilda telpas ar jēgu, talantu, sirsnību, pilnību un savdabīgu apkārtējās pasaules redzējumu.

UDK

75.071.1(474.3)(083.824)
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76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika
Kopkataloga Id: 000959710
Zarriņš, Richards. Richarda Zarriņa atmiņas / redaktores: Rute Runce, Ligita
Kovtuna ; māksliniece Daiga Brinkmane ; ievads: Rudīte Kalniņa. — Papildināts
otrais izdevums. — Rīga : Mansards, [2019]. — 383, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 29 cm. — ISBN 978-9934-12-226-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Papildināts otrais izdevums nāk klajā sakarā ar Richarda Zarriņa 150 gadu
jubileju. Šī grāmata ir latviešu mākslinieka, ekslibra pamatlicēja latviešu grafikā, Latvijas Valsts
ģerboņa attēla autora (kopā ar Vili Krūmiņu), kā arī Latvijas valsts vērtspapīru, naudaszīmju un
monētu metu autora Richarda Zarriņa autobiogrāfija — saistošs, faktiem bagāts kultūrvēsturisks
vēstījums. Atmiņas papildina arī viens no autora sievas Evas Sundblad stāstiem.

UDK

76.071.1(474.3)(092)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 000961167
Kukuvass, Adrians. Stella Vulgaris : laikmeta liecība par dienesta laiku padomju
armijā Rīgā karavīru estrādes ansamblī „Zvaigznīte” / Adrians Kukuvass ; vāka
dizains: Uldis Pauzers. — [Jūrmala] : [Adrians Kukuvass], [2019]. — 55 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-981-3 (iesiets).
UDK
78.071.2(474.3)(092)
Kopkataloga Id: 000960675
Solozemnieks, Jānis. RTU vīru koris „Gaudeamus” 2019 / Jānis Solozemnieks. —
Rīga : [Jānis Solozemnieks], 2019. — 166 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : J. Solozemnieka grāmata stāsta par vīru kora „Gaudeamus” ikdienas mēģinājumiem, koncertiem Latvijā un ārvalstīs, par panākumiem, kuri sasniegti ar milzīgu, sistemātisku
organizatorisko un māksliniecisko darbu.

UDK

78:061(474.362.2)+78.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000959763
Tučs, Matīss. Krišs Fridrihs Deķis : skolotājs un diriģents ar prievīti / Matīss
Tučs, Aigars Tučs ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains: Gunita Kraševska. — Rīga : Upe tuviem un tāliem, [2019]. — 112 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 108.110. lpp. — ISBN 978-9934-8320-9-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas pamatā ir Latvijas Mūzikas akadēmijā 2019. gadā aizstāvētais Matīsa Tuča diplomdarbs. Autori vēlējušies nodot sabiedrībai līdz šim maz zināmu dzīvesstāstu.
Krišs Deķis pieder pie tiem represētajiem kultūras darbiniekiem, kuriem var pateikties, ka 20.
gadsimta dažādu varu politiski kontrolētajos kultūras vides apstākļos tika saglabāta latviskā stāja, drosmīgi popularizēta latviešu komponistu kormūzika, atskaņotas no komunistiskā režīma
cietušo skaņražu kompozīcijas. Viņš bija personība, kuras dzīvē cieši saaudušies kordiriģenta un
pedagoga prasmes pavedieni.

UDK

78.071.2(474.3)
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793.3 Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 000958931
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (12 : 2020 : Rīga, Latvija).
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” deju krājums / Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, 2019.
I [1.] daļa, 1.-2. klase (A, B), 1.-4. klase. — 64 lp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm +
1 CD. — CD: 8 audio ieraksti.
A n o t ā c i j a : XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” mākslinieciskās idejas pamatā ir vainags — aplī sasietu ziedu vai lapu vītne, apļveida galvas rota, ko valkāt un nēsāt. Lielkoncerta mērķis ir padarīt atpazīstamus, saprotamus un svarīgus Saules svinēšanas svētkus visā skolu jaunatnē.

UDK

793.31(474.3)(072)+78.085.7(474.3)+793.091.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000958947
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (12 : 2020 : Rīga, Latvija).
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” deju krājums / Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, 2019.
II [2.] daļa, 3.-4. klase (A, B), 3.-6. klase. — 102 lp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm +
1 CD. — CD: 10 audio ieraksti.
UDK
793.31(474.3)(072)+78.085.7(474.3)+793.091.4(474.3)
Kopkataloga Id: 000958953
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (12 : 2020 : Rīga, Latvija).
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” deju krājums / Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, 2019.
III [3.] daļa, 5.-6. klase (A, B), 5.-9. klase. — 98 lp. : ilustrācijas, notis, tabulas ;
30 cm + 1 CD. — CD: 10 audio ieraksti.
UDK
793.31(474.3)(072)+78.085.7(474.3)+793.091.4(474.3)
Kopkataloga Id: 000958955
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (12 : 2020 : Rīga, Latvija).
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” deju krājums / Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, 2019.
IV [4.] daļa, 7.-9. klase. — 67 lp. : ilustrācijas, notis, tabulas ; 30 cm + 1 CD. —
CD: IV un V daļas 9 audio ieraksti.
UDK
793.31(474.3)(072)+78.085.7(474.3)+793.091.4(474.3)
Kopkataloga Id: 000958987
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (12 : 2020 : Rīga, Latvija).
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” deju krājums / Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, 2019.
V [5.] daļa, 10.-12. klase. — 69 lp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm. — Šīs daļas audiomateriāls ietverts deju krājuma 4. daļas diskā.
UDK
793.31(474.3)(072)+78.085.7(474.3)+793.091.4(474.3)
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Kopkataloga Id: 000958991
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (12 : 2020 : Rīga, Latvija).
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” deju krājums / Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, 2019.
VI [6.] daļa, Vidējās paaudzes deju kolektīvi. — 89 lp. : ilustrācijas, notis ;
30 cm + 1 CD. — CD: 6 audio ieraksti.
UDK
793.31(474.3)(072)+78.085.7(474.3)+793.091.4(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000959018
Latvijas sporta lepnums 100 : personības, notikumi, procesi / redakcijas kolēģija: Agra Brūne, Andris Dzenis, Uldis Grāvītis, Antra Gulbe, Guntis Keisels, Velga
Mizovska, Kaspars Randohs, Daumants Znatnajs, Dace Zvaigzne ; redaktors un
sastādītājs Guntis Keisels ; dizains: Edgars Švanks ; literārā redaktore Sarmīte
Medne ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; autoru kolektīvs: Arta Andersone,
Mariss Andersons, Rita Apine, Dainis Āzens, Dainis Caune [un vēl 22 autori] ; recenzenti: Dr.paed. Juris Grants un Dr.paed. Jānis Žīdens ; 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. — Autori arī: Aija Erta, Ēvalds Grabovskis, Uldis Grāvītis, Antra
Gulbe, Marija Iecelniece, Atis Jansons, Vita Jaunzeme, Gunārs Jākobsons, Ilze Jākobsone, Egils Jurisons, Ingmārs Jurisons, Guntis Keisels, Anatolijs Kreipāns, Inita Kresa-Katkovska, Jānis Matulis, Armands Puče, Miķelis Rubenis, Raimonds Rudzāts, Līga Stirna, Juris Visockis, Kristaps Zaļkalns, Māris Zembergs. — 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. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 207. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 9789934196638 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti iedvesmojoši stāsti par mūsu sporta zvaigznēm — Olimpisko spēļu, pasaules un Eiropas čempioniem. Grāmatas tapšanā iesaistījās 27 autori, 29 fotogrāfi, organizācijas un privātpersonas. Izdevumā atradīsim iedvesmojošus un emocionālus stāstus,
vairāk nekā 400 ilustrācijas un fotoattēlus no Latvijas Sporta muzeja, Latvijas Olimpiskās komitejas, Rīgas Motormuzeja, sporta veidu federāciju un privātpersonu arhīvu materiāliem. Tas viss
veido saturā iespaidīgu un patiesu vēstījumu par sportā simts gados noieto ceļu — no pirmās
Latvijas Olimpiādes līdz pēdējām Olimpiskajām spēlēm 2018. gadā. No šķietami mazām lietām,
kas gadu gaitā pārauga lielās — izcilu cilvēku sportiskos sasniegumos.

UDK

796/799(474.3)(091)+796.071(474.3)

Kopkataloga Id: 000962700
Olympic Encyclopedia / researcher and editor Genadijs Maricevs ; art director
Rauls Liepins ; design: Al secco ; layout: Kaspars Podskocijs ; foreword: Aldons
Vrublevskis, Genadijs Maricevs. — Riga : Latvian Olympic Committee : Izdevniecības nams Medols, 2019.
Volume VIII [8], Olympic Games 2010-2018. — 607 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
ietvere (30×21×5 cm). — ISBN 978-9934-8616-7-3 (iesiets).
UDK
796.032.2(091)(03)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000963387
Bumbiere, Daina. Patskaņu un divskaņu spēles : didaktiskais materiāls / Daina
Bumbiere ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2020]. — 14 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (21 atsevišķa nenumurēta lpp.). — Bibliogrāfija: 14. lpp. —
ISBN 978-9984-46-412-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Metodiskais materiāls palīdz bērnam iemācīties atpazīt patskaņus un divskaņus vārdos un apgūt burtus. Autore piedāvā sagriežamos attēlus, kurus saliekot, bērni izveido
burta zīmi vai zīmes un ap to sagrupē attēlus ar lietām, kuru nosaukumā noteiktā pozīcijā (sākumā, vidū, beigās) ir burtam atbilstīga skaņa. Mācoties patskaņus, bērni mācās arī nošķirt īsos un
garos. Materiālu var izmantot gan pirmsskolā, gan skolā.

UDK

811.174’352(072)

Kopkataloga Id: 000961300
Kaže, Daiga. Lasīsim kopā! : metodisks materiāls pirmsskolai kompetences (lietpratības) attīstībai valodu jomā / Daiga Kaže ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga :
RaKa, [2019]. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm + 1 pielikums. — Pielikumā 8 loksnes. — ISBN 978-9984-46-411-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas autores pasakas un stāsti, kuriem pievienots metodiskais
materiāls darbu analīzei. Metodiskais materiāls balstīts uz kompetences (lietpratības) attīstību,
kā to nosaka pirmsskolas izglītības vadlīnijas (Ministru kabineta noteikumi Nr. 716, 21.11.2018.).
Materiāla izmantošana attīsta gan prasmes valodu un mākslu jomā, gan caurviju prasmes kritiskajā domāšanā un radošumā, izpratni par vērtībām un tikumiem.

UDK

811.174:82(072)

Kopkataloga Id: 000960130
Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos / Ilmārs Mežs, Anna Stafecka,
Renāte Siliņa-Piņķe, Otīlija Kovaļevska ; recenzenti: Dr.philol. Laimute Balode,
Dr.philol. Pauls Balodis ; zinātniskā un literārā redaktore Dr.philol. Anna Stafecka ; zinātniskie konsultanti: Dr.philol. Valts Ernštreits, Dr.philol. Laimute Balode. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019.
Otrais sējums, Kurzeme, Zemgale, Sēlija. I [1.] daļa. — 351 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 25 cm. — Karšu materiālu sagatavojusi SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”. — Bibliogrāfija ievadrakstu beigās. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-829-62-3 (iesiets) (1. daļa).
A n o t ā c i j a : Otrais latviešu uzvārdu grāmatas sējums (2 daļās) aptver Kurzemi, Zemgali
un Sēliju jeb vēsturisko Kurzemes hercogisti, iekļaujot ziņas vismaz par 692 tūkstošiem iedzīvotāju. Sējumā ir gandrīz 9500 uzvārdu šķirkļu (un apmēram 20 000 uzvārdu pieraksta variantu).
Latviešu uzvārdu kopums veido savdabīgu, neatkārtojamu sistēmu, kas raksturota gan valodniecības, gan ģeogrāfiskās un vēsturiskās izplatības aspektā. Daudzi pēc uzvārda varēs lokalizēt
iespējamo vēsturisko dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda cilmes skaidrojumu vai tā reģistrējuma
laiku vēsturiskajos avotos. Grāmatā ir noderīga kā kultūrvēstures pētniekiem, tā arī plašam lasītāju lokam, kam ir interese pētīt savas dzimtas, pagasta un pilsētas vēsturi.

UDK

811.174’374.2’373.232(474.32/.34)

Kopkataloga Id: 000960132
Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos / Ilmārs Mežs, Anna Stafecka,
Renāte Siliņa-Piņķe, Otīlija Kovaļevska ; recenzenti: Dr.philol. Laimute Balode,
Dr.philol. Pauls Balodis ; zinātniskā un literārā redaktore Dr.philol. Anna Stafecka ; zinātniskie konsultanti: Dr.philol. Valts Ernštreits, Dr.philol. Laimute Balode. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019.
Otrais sējums, Kurzeme, Zemgale, Sēlija. II [2.] daļa. — 367 lpp. : ilustrācijas,
kartes ; 25 cm. — Karšu materiālu sagatavojusi SIA „Karšu izdevniecība Jāņa
sēta”. — Bibliogrāfija: 314.-316. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9984-829-62-3 (iesiets) (2. daļa).
UDK
811.174’374.2’373.232(474.32/.34)
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Kopkataloga Id: 000960687
Valoda: nozīme un forma : LU Humanitāro zinātņu fakultātes rakstu krājums =
Language: Meaning and Form / krājuma sastādītājas, redaktores un priekšvārda
autores: Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; redakcijas kolēģija: Ilze Auziņa, Ina Druviete, Svetlana Polkovņikova, Ilze Rūmniece ; vāka noformējumu veidojusi Andra
Liepiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
10, Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā = 10, Century of Latvian grammatical thought. — 1 tiešsaistes resurss (239 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 6,72 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi latviešu un
angļu valodā. — ISBN 9789934184932 (kļūda).
UDK
811.174’36(062)+81’36(062)
Kopkataloga Id: 000962237
Valoda: nozīme un forma : LU Humanitāro zinātņu fakultātes rakstu krājums =
Language: Meaning and Form / krājuma sastādītājas, redaktores un priekšvārda
autores: Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; redakcijas kolēģija: Ilze Auziņa, Ina Druviete, Svetlana Polkovņikova, Ilze Rūmniece ; vāka noformējumu veidojusi Andra
Liepiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
10, Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā = 10, Century of Latvian grammatical thought. — 237 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-493-2 (brošēts).
UDK
811.174’36(062)+81’36(062)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000962099
Aberkrombijs, Džo. Pats asmens / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. — Rīga : Prometejs, [2019]. — 565,
[1] lpp. ; 22 cm. — (Pirmais likums (triloģija)/ Džo Aberkrombijs ; Pirmā grāmata). — Oriģinālnosaukums: The Blade Itself. — ISBN 978-9934-553-36-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Neparedzams, aizraujošs, tumša humora un neaizmirstamu tēlu pilns — „Pats
asmens” ir patiesi mūsdienīgs fantāzijas romāns. Tiek atklātas slepkavnieciskas sazvērestības,
kārtojami veci rēķini, un robeža starp varoni un ļaundari ir tik smalka, ka uz tās var sagriezties.

UDK

821.111-312.9

Kopkataloga Id: 000963154
Krofta, Ketrina. divkāršais zaudējums : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 395 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The
Girl You Lost. — ISBN 978-9984-35-913-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pirms 18 gadiem Simonas meitiņa tika nolaupīta. Kad bērnu neizdevās atrast,
Simona centās sākt dzīvi no jauna, taču sāpes par meitas zaudējumu neizzuda. Pēkšņi kā no zila
gaisa uzrodas kāda sieviete, vārdā Greisa. Viņa uzrunā Simonu, apgalvojot, ka zina, kur atrodas
viņas pazudusī meita. Bet vai šai sievietei var uzticēties? Kad negaidīti pazūd arī Greisa, Simona
izmisīgi viņu sāk meklēt. Lēnām viņa tuvojas patiesībai, iesaistoties bīstamā un nervus kutinošā
spēlē, kurā uzvarētājs var būt tikai viens.

UDK

821.111-312.4
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821.111(71) Kanādiešu literatūra angļu valodā
Kopkataloga Id: 000962128
Mandela, Emīlija Sentdžona. Vienpadsmitā stacija : romāns / Emīlija Sentdžona Mandela ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Zute. —
Rīga : Prometejs, [2019]. — 351 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Station Eleven. — ISBN 978-9934-553-32-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kas tika zaudēts sabrukumā? Gandrīz viss, gandrīz visi, un tomēr joprojām
pastāv neaptverams skaistums. Kādā sniegotā naktī Toronto aktieris Arturs Leanders nomirst
uz skatuves, spēlējot savu mūža lomu. Tajā pašā vakarā Ziemeļameriku sasniedz nāvējošs vīruss.
Pasaule nekad nebūs tāda kā agrāk. Pēc divdesmit gadiem aktrise Kirstena uzstājas Šekspīra lugas iestudējumā kādā no apmetnēm, kas izveidojušās pēc sabrukuma. Taču viņas cerību pilnā
pasaule ir apdraudēta. Ja civilizācijai pienāktu gals, ko tu glābtu? Un cik tālu tu būtu gatavs iet,
lai to nosargātu?

UDK

821.111(71)-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000962137
Gārdnere, Liza. noķeriet mani : romāns / Liza Gārdnere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Mežule. —
Rīga : Kontinents, [2020]. — 507, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: catch
me. — ISBN 978-9984-35-968-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šarlīna ir pārliecināta, ka drīz mirs. Pēdējos gados viena pēc otras ir nogalinātas viņas draudzenes. Tajā pašā datumā, tajā pašā laikā. Šarlīna ir pēdējā, kas palikusi dzīva,
un liktenīgā diena strauji tuvojas. Tomēr sieviete negrasās padoties. Šarlīna uzmeklē Bostonas
labāko detektīvi Didī Vorenu un lūdz, lai viņa izmeklē šo lietu. Nav nekādu pierādījumu, nekādas
redzamas saistības starp slepkavībām, ir tikai Šarlīnas stāsts, kurā iedziļinoties, Didī sāk atklāt
arvien vairāk noslēpumu. Kurš ir pastrādājis neatrisinātās slepkavības? Vai Šarlīna Grānta tiešām ir tā, par ko uzdodas? Atbildes uz šiem jautājumiem jāatrod tūlīt pat, jo laika atskaite jau ir
sākusies…

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000962094
Polaņskis, Daniels. Pilsēta sapņo / Daniels Polaņskis ; no angļu valodas tulkojis
Uldis Šēns ; redaktore Alise Šnēbaha ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. — Rīga : Prometejs, [2019]. — 329, [4] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: A City Dreaming. —
ISBN 978-9934-553-34-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : M ir klaidonis ar asu mēli un ierobežotām burvju spējām. Viņam daudz labprātāk tīk malkot amatalu, nevis iesaistīties pilsētas politikā. Diemžēl Ņujorkā, visuma bezgalīgajā krustpunktā, nepatikšanas ir teju uz katra stūra, un abu pilsētas karalieņu sāncensība Lielajam
ābolam var atnest Atlantīdas likteni. Lai to nepieļautu, M nāksies atgādināt par katru savulaik
izdarītu pakalpojumu, likt lietā visas burvju spējas un izmantot ikvienu savulaik apgūto burvestību — un varbūt pat viņam nāksies izrāpties no gultas pirms pusdienlaika. Ienāciet pasaulē, kurā
ņudz Volstrītas vilki, modīgo kultūru pārstāvji, izmisuši mākslinieki, stīmpanka kabatas realitātes un hipsteru zombiji. Pilsēta neguļ, taču allaž sapņo.

UDK

821.111(73)-31
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Kopkataloga Id: 000962104
Velsa, Marta. Slepkabota dienasgrāmatas / Marta Velsa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. —
Rīga : Prometejs, [2019].
2. grāmata. — 238 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Murderbot Diaries. — ISBN 978-9934-553-30-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Tas nav cilvēks. Tā nav persona. Tas ir nāvējošs un patvaļīgs ierocis, kurā apvienotas neorganiskas un organiskas daļas, izveidojot neticami spēcīgu, ātru, daudzfunkcionālu
un bīstamu DrošVienību, kas gan labprātāk pavadītu laiku, skatoties seriālus. Diemžēl cilvēki vēl
arvien iekuļas nepatikšanās, šoreiz — nepieredzēti nopietnās, un Slepkabotam nākas vien pestīt
viņus no tām ārā. Notikumu gaitā nākas saskarties ne vien ar pašatjaunojošiem kaujas botiem un
nezināmiem ienaidniekiem, bet arī ar nez no kurienes uznākušām emocijām pret īstiem dzīviem
cilvēkiem.

UDK

821.111(73)-311.9

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000962688
Алтухов, Вячеслав. Русская литература: какие образы принять за образцы : (посвящается памяти писателя В.С. Пикуля) / Вячеслав Алтухов. —
Рига : [izdevējs nav zināms], 2019. — 80 lpp. : ilustrācija, portrets ; 22 cm. — Iesiets izdevums.
UDK
821.161.1.09+821.161.1(092)
Kopkataloga Id: 000961333
Алтухов, Вячеслав. Русская литература: какие образы принять за образцы : (посвящается памяти писателя В.С. Пикуля) / Вячеслав Алтухов. —
Рига : [izdevējs nav zināms], 2019. — 80 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. —
Brošēts izdevums.
UDK
821.161.1.09+821.161.1(092)
Kopkataloga Id: 000962768
Журавлёв, Сергей. Розга министра и рижская ведьма : ироническая лирика от юмориста и сатирика; из латышской классики / Сергей Журавлёв,
текст, редакция, оформление. — Рига : Улей, [2019]. — 32 lpp. ; 20 cm. — Ziņas
par autoru: 30.-31. lpp. — Krājumā ietverti A. Griguļa dzejoļu atdzejojumi krievu
valodā.
UDK
821.161.1-1(474.3)
Kopkataloga Id: 000960666
Морейно, Сергей. Dziedāšanas sezona : 10 + 1 krievu dzejnieks / redaktors,
atdzejotājs un sastādītājs Sergejs Moreino ; Vijas Laganovskas priekšvārds ;
teksti par autoriem: Alda Barone ; atdzejotāji: Maira Asare, Alda Barone, Vija
Langovska. — [Balvu novads] : Literatūras kombains, [2019]. — 231 lpp. ; 20 cm. —
(Pierobeža). — Autori: Boriss Bartfelds, Igors Belovs, Aleksejs Gerāsimovs, Jānis
Grants, Boriss Kolimagins, Sergejs Mihailovs, Oļegs Zolotovs. — ISBN 978-99348865-1-5 (brošēts).
UDK
821.161.1-1(082)
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Kopkataloga Id: 000960399
Радимиров, Владимир. Про Ивана Хвата, русского солдата : сказочные повести о том, как жить по совести / Владимир Радимиров ; иллюстрации:
Виктор Служаев. — Rīga : Retorika A, [2019]. — 235 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. —
ISBN 978-9934-568-31-2 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-32(474.3)+821.161.1-93-343(474.3)
Kopkataloga Id: 000961343
Стрельченок, Марина. Музыка жизни / Марина Стрельченок ; редактор
Галина Маслобоева ; дизайн: Ритварс Ревалдс. — [Rēzekne] : Autorizdevums,
[2019]. — 200 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-19-985-1 (brošēts).
UDK
821.161.1-1(474.3)

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000962268
Avotiņa, Daina. Ceļā : romāns / Daina Avotiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains ;
redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 252, [3] lpp. ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-0-8476-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jūra aiz kāpas daždien rāmi šalca, kādu teiku stāstīdama, bet citudien, nikni
draudot, auroja, krastā sasēdušajiem akmens večiem ar bangu dūri pa pieri zveldama, ķeburaino
kāpu priežu un spuraino kadiķēnu zaļos matus bez žēlas pluinīdama, dzelmē ieliktos zvejas tīklus
kā tīmekļus driskās saplosīdama. Tā jau tam jābūt, Zalkšuciems sprieda. Tomēr mierīgā piejūras
ciema dzīvē pienāk dienas, kad neviens vairs nevar teikt — tā tam jābūt. Ierauti kara un varas
maiņu virpulī, ļaudis cīnās par ciema un savu ģimeņu izdzīvošanu. Arī romāna galvenā varoņa
Jāņa Silajoda dzīves ceļš nebūt neizvēršas gluds. Viņš agri iepazīst zaudējuma sāpes, un, ne savas
gribas vadīts, daļu dzīves spiests pavadīt tālu no dzimtā ciema, tomēr nekad nezaudē saikni ar
mājām un sapni reiz tur atgriezties.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000962703
Briedis, Leons. Melnais akmens, baltās kājas / Leons Briedis ; māksliniece Zane
Neimane. — Rīga : Vesta-LK, 2019. — 105, [4] lpp. ; 19 cm. — (Laika grāmata). —
ISBN 978-9934-511-70-7 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000960811
Cipruse, Ieva. Pilni āboli strazdu : īsie pieraksti par redzēto un sajusto / Ieva
Cipruse ; ilustrācijas: Mārcis Cipruss ; dizains: Kirils Šmeļkovs. — Rīga : Baltic
design addiction, [2019]. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-19708-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Simtu septiņdesmit četras miniatūras desmit reiz padsmit centimetros. Sešas noskaņu nodaļas, kuras ievada seši Latvijā satiekami strazdi. Grāmatā apkopotas autores
vairāku gadu pieraksti, papīri, zīmītes, piezīmes un vēstules, kas sākotnēji nemaz nav grasījušās
tapt par grāmatu.

UDK

821.174-3
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Kopkataloga Id: 000961763
Dubkēvičs, Lotārs. Klusā daba ar dažiem skaļi izrunātiem vārdiem : dzeja / Lotārs Dubkēvičs ; māksliniece Jolanta Ģērmane. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2019]. — 116 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-51-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cilvēka iekšējā pasaule ir klusuma telpa — sastindzis laiks, atmiņas un acumirkļi. Klusumā acumirkļi iegūst vārdisku apveidu, kļūst sadzirdami nepateiktie, piemirstie,
pārāk reti lietotie un varbūt tāpēc jau pazaudētie vārdi. Vārdu skaļums ir kautrīgs. Vārdi ir ieklausīšanās sevī, savās balsīs un atbalsīs, tuvības meklējumi ar sevi un citiem. Varbūt, ka dzeja ir
klusums ar dažiem skaļi izrunātiem vārdiem…

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000962303
Ērgle, Zenta. Ato un brīnumpērle / Zenta Ērgle ; ilustrējusi Margarita Stāraste ;
redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 39, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-6526-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ar krāšņām Margaritas Stārastes ilustrācijām aizved lasītājus uz
pasakainu salu siltajā Dienvidjūrā, kur zied brīnumskaisti augi, ienākas gardi augļi un iezemieši
stāsta senu leģendu par brīnumpērli. Divi draugi — Ato un Džims — kāro ieraudzīt šo pērli paši
savām acīm, tāpēc dodas iepazīt krāšņo, neparasto zemūdens pasauli.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000961400
Gailīte, Velga. Džanetes dzeja : bet tas nekas / Velga Gailīte ; māksliniece un
vāka noformējuma autore Dace Gailīte. — Rīga : Iedvesmas grāmata, [2020]. —
109 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-550-36-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Džanete ir viņa pati un vienīgā. Var patikt, var nepatikt. Liek aizdomāties.
Džanetes dzeja uzrunā ar elegantu sievišķību. Tā ir kā saruna ar draudzeni, kas no sirds uzmundrina, aicinot uz apzinātību un sevis pieņemšanu tik dažādo jūtu virpulī. Daudzkrāsainās vārdu
šķautnes iemirdzas kā neparastas atklāsmes vai maiga pašironija.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000962568
Gavare, Ausma. Žiperis / Ausma Gavare. — Rīga : Vesta-LK, [2019]. — 294 lpp. ;
20 cm. — ISBN 978-9934-511-59-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata lasītājam liek iejusties skaistajā jaunības laikā. Tā stāsta par vienu
gadu vidusskolēnu dzīvē, kad pilsētas skolā no apkārtējiem ciemiem sabrauc mācīties jaunieši. Ir
sajūta, ka autore ir „iefiltrējusies” jauniešu vidū un piefiksējusi visu, kas viņiem svarīgs.

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 000961560
Grietēna, Gunta. Manas zemes elpa / Gunta Grietēna ; vāka mākslinieciskais
noformējums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [izdevējs nav zināms], [2019]. —
135, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-596-01-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Savus dzejā izteiktos vārdus gribu sasiet vienā krāšņā ziedu pušķī. Palaist to
pa Rindas upi, lai kopā ar laivotājiem dotos romantiskā ceļojumā. Pārējo uzticu savai sirdsbalsij,
savai dvēselei un vakara saulrietiem, caur kuriem izsmaržo vēlīno rudens flokšu smarža”, saka
autore.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000961392
Grieze, Jana. Čuču zeme / Jana Grieze ; mākslinieks Nikita Čaikovskis ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Iedvesmas grāmata, [2020]. — 44 lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — ISBN 978-9934-550-38-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Čuču zemē tu iepazīsies un sadraudzēsies ar tās iemītniekiem. Tas būs aizraujošs un interesants piedzīvojums. Tad, kad tu guli, uz Čuču zemi atiet Sapņu vilciens, kuru
vada pelēns Čī.

UDK

821.174-93-32
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Kopkataloga Id: 000961684
Grīns, Aleksandrs. Dvēseļu putenis : romāns / Aleksandrs Grīns ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 782, [2] lpp. : portrets ; 22 cm. — Vāka dizainā izmantots Niklāva Strunkes zīmējums. — ISBN 9789934-0-8614-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Dvēseļu putenis” ir visu laiku iespaidīgākais romāns par latviešu strēlnieku
gaitām Pirmajā pasaules karā un neatkarības cīņās. Romāns, kurš cauri laikiem joprojām uzdod
jautājumu par to, kāda ir brīvības cena. Artūram Vanagam ir tikai sešpadsmit gadu, ģimnāzista
cepure un pilna galva sapņu, kad viņa dzīvē negaidīti ielaužas kara realitāte. Karš, kā izrādās, nav
tikai varonīgi uzbrukumi un slavas vainagotas uzvaras, meiteņu smaidi un ziedi, karš ir arī sals un
bailes, dubļi un atkāpšanās, izmisums un neziņa, nodevība un nāve… Tīreļpurvs, Ložmetējkalns,
Nāves sala, Ziemassvētku kaujas — šie jēdzieni kā ar karstu dzelzi iededzināti katra latvieša apziņā. Un, kad virs tranšejām sagriežas ziemīgs putenis, Artūrs sniegpārslu virpulī saklausa desmitiem tūkstošu balsis aizlūdzam par tiem, kuri atdevuši savas dzīvības par Latvijas brīvību.

UDK

821.174-311.6

Kopkataloga Id: 000963126
Kaziņa, Gundega. Pusnakts lilija : romāns / Gundega Kaziņa. — Rīga : Virja LK,
2020. — 203, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8880-0-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Pusnakts lilija” ir Gundegas Kaziņas trešais romāns. Galvenā varone Andželīna ir kāda pavisam parasta, it kā izglītota un mūsdienīga sieviete, kuras īsto būtību atklāj viņas
pieņemtie lēmumi sarežģītās dzīves situācijās. Autore tēlo latviešu literatūrā maz izgaismoto
„gastarbaiteres” dzīvi ārzemēs ar visu tās spožumu un postu.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000960443
Kronbergs, Jānis. Between Greenhouse Walls / Jānis Kronbergs ; cover design:
Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2020].
Part 1. — 277, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — „Iceland”—Uz vāka. — ISBN 9789934-596-00-1 (brošēts).
UDK
821.174-3=111
Kopkataloga Id: 000960463
Kronbergs, Juris. Juris Kronbergs. Dzejoļu izlase / krājumu sastādījusi un darbus atdzejojusi Māra Rozīte ; Katrīnas Vasiļevskas dizains ; portreta foto: Egils
Kronbergs = Juris Kronbergs. Selected Poems / selected and translated by Māra
Rozīte ; designed by Katrīna Vasiļevska ; photo-portrait of author by Egils Kronbergs. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 92, [4] lpp., 92, [4] lpp. ; 20 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-595-00-4
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Plašajā bilingvālajā dzejoļu izlasē iekļauti Jura Kronberga darbi, kas tapuši no
pagājušā gadsimta 70. gadu sākuma līdz pat 2018. gadam. Krājumu sastādījusi un arī dzejoļus atdzejojusi dzejnieka dzīvesbiedre Māra Rozīte. Izlase arī atklāj rakstnieka rokraksta mainību. Dzejai piemīt spilgti poētiski atradumi, pašironija un smalks humors līdztekus skumjām un traģikai.

UDK

821.174-1=030.174=111
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Kopkataloga Id: 000961056
Kuzina, Anna. Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca / Anna Kuzina ; zinātniskā
redaktore un ievada autore Ieva Zuicena ; literārā redaktore Vita Aišpure ; vāka
dizains: Jānis Sipjagins. — Rīga : Madris, [2019]. — 237, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [239.] lpp. — ISBN 978-9984-31-304-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ikviena rakstnieka galvenais darba instruments ir viņa valoda. Vārdnīcā apkopoti Blaumaņa literārajos darbos lietotie vārdi, personvārdi un vietvārdi, doti vārdu nozīmes
skaidrojumi un piemēri. Grāmata aicina ienākt rakstnieka vārdu pasaulē, aizrauj un ļauj salīdzināt savas zināšanas ar autora rakstīto. Tā ir kā tilts, kas mūs, 21. gadsimta cilvēkus, savieno ar Rūdolfa Blaumaņa laiku, ļaujot labāk izprast, kā pirms daudziem gadiem cilvēki domāja un uztvēra
pasauli.

UDK

821.174(092)(038)+811.174’374.2’373.4

Kopkataloga Id: 000962784
Ķirķis, Raimonds. Kartes : dzejoļi, 2015-2019 / Raimonds Ķirķis ; redaktors
Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. — Rīga : Neputns, [2019]. — 63 lpp. ;
16 cm. — ISBN 978-9934-565-83-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Kartes” ir Raimonda Ķirķa pirmais dzejoļu krājums. Tā nosaukums izvēlēts
ne tikai no tituldzejoļa, bet arī tāpēc, ka autors dzejoļus raksta kā tādus, kur gan lasītājam, gan
pašam autoram jāmeklē tā kodols.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000961777
Punkstiņš, Guntis. Traģēdijas purvā dzimis / Guntis Punkstiņš ; literārā redaktore Marita Freija. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2019]. — 182, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-596-02-5 (iesiets).
UDK
821.174-94

Kopkataloga Id: 000961414
Reihenbahs, Alberts. Septiņpadsmit gadi manā dzīvē / Alberts Reihenbahs. —
Rīga : Iedvesmas grāmata, [2020]. — 118 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 9789934-550-37-9 (brošēts).
UDK
821.174-94

Kopkataloga Id: 000961380
Rukšāne, Dace. Krieva āda : romāns / Dace Rukšāne ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Kristiana Rukuta vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. —
220, [1] lpp. ; 22 cm. — Vāka noformējumā izmantota Līgas Ķempes ilustrācija. —
ISBN 978-9934-546-99-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāns „Krieva āda” ir par lielajiem jautājumiem, kas paslēpušies mazajos.
Tā jau tā dzīve (vai vēsture, ja domājam par tautu) dara — izaicina ar konfektēm, kas smaržo pēc
petrolejas, ar naudu cepumu kārbās, dustu uz kāpostu laukiem, baltu podu jaunā dzīvoklī un pildītu līdaku uz galda. Kā ir, tā jādzīvo. Kas būs — to redzēs. Šķiet, visu mūsu mammas, vecmammas
un vecvecmammas ir šajā stāstā. Mēs taču nezinām, kā viņām tolaik bija dzīvot un izdzīvot. Lūk,
iespēja pietuvoties…

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000960113
Treibergs, Toms. Biezoknis / Toms Treibergs ; māksliniece Evija Pintāne ; redaktore Ingmāra Balode. — Rīga : Neputns, [2019]. — 156, [4] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-565-79-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Toma Treiberga trešais dzejoļu krājums. Krājumā iekļauti dzejoļi, kuri tapuši
četru gadu laikā. Autors piefiksējis biezokni kā noteiktu realitātes izpratni. Meklēt, būt nemierā
pēc miera, atstāt pagātni tai piederošajā vietā, kaut arī tā biedējoši bieži uzrāda sevi visā skaistumā un, vienlaikus, neglītumā. Tāds ir ceļš pa šo biezokni…

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000962758
Журавлёв, Сергей. Наш латвийский смехотрон, или Лохотрон политики :
из юморины и сатириады Рейниса Адмидиньша и Арнолда Аузиньша /
перевёл Сергей Журавлёв ; предисловие: Журавлёв С.А. — Рига : Улей,
[2019]. — 56 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Tulkots no latviešu valodas.
UDK
821.174-7+821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
902 Arheoloģija
Kopkataloga Id: 000961666
Kārkliņa, Ilze. Grobiņa Archaeological Ensemble, Latvia : nomination to UNESCO’s world heritage list / editor Ilze Kārkliņa ; cover, design: Anna Ceipe ; scientific advisers: Juris Urtāns, Egita Lūsēna, Jānis Asaris, Andris Šnē, Elīna Guščika,
Ingrīda Līga Virse ; photo on cover: Kaspars Strēlis. — Grobiņa : Grobiņa Municipality Council ; Rīga : National Heritage Board of Latvia, 2019. — 223, [56] lpp. :
ilustrācijas, kartes, plāni, tabulas ; 31 cm + pielikums (zibatmiņa). — Bibliogrāfija: 204.-217. lpp. — Līdzīgs izdevums latviešu valodā: Grobiņas arheoloģiskais
ansamblis.
A n o t ā c i j a : Grobiņas arheoloģiskais ansamblis ir unikāla liecība par vikingu laikmeta
skandināvu aizjūras aktivitāšu pirmsākumu. Arheoloģiskais ansamblis sastāv no vairākiem viena
laika arheoloģijas pieminekļiem: Grobiņas pilskalna (Skābarža kalna) un senpilsētas, Grobiņas
viduslaiku pils ar bastioniem, Priediena senkapiem, Atkalnu senkapiem, Smukumu senkapiem un
Porānu (Pūrānu) senkapiem, kas kompakti izvietoti Grobiņā un tās tuvākajā apkārtnē. Ansamblis
ir autentisks un ļoti labi saglabājies vikingu laika arheoloģisko vietu un struktūru kopums. Šie
arheoloģiskie pieminekļi lielākoties datējami ar 7.-9. gs. un ir saistāmi ar iespaidīgu skandināvu
koloniju Baltijas jūras austrumu daļā, kas kā Seeburg (Jūrpils) minēta arī 9. gs. rakstītajos avotos.

UDK

902(474.321)+904(474.321)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000962318
Mitrevics, Māris Ansis. No Elkas kalna līdz jūrai : ceļvedis — albums / teksts
un shēmu zīmējumi: Māris Ansis Mitrevics ; dizains: Iveta Bambere ; zīmējumi:
Daiga Segliņa. — [Siguldas novads] : [Ozollīči], [2019]. — 144 lpp. : ilustrācijas,
kartes ; 22×30 cm. — Bibliogrāfija: 144. lpp. — ISBN 978-9934-23-027-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gaujas Nacionālā parka Jaunie Reindžeri kopā ar iedvesmotāju Māri Mitrevicu devās ekspedīcijā no Elkas kalna, kur meklējams Gaujas sākums, līdz jūrai, astoņu gadu laikā
pieveicot 452 km. No 2010. līdz 2018. gadam katru gadu vienu vai vairākas dienas viņi izpētīja
visu par Gauju, kā rezultātā tapa ceļvedis-albums „No Elkas kalna līdz jūrai. Ceļojums laikā, telpā
un caur sevi”.

UDK

913(474.3)(036)(084)+797.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 000959183
Riga from an artists eye view / interviews by Sandra Dambiniece ; editors: Māra
Lazdāne-Avota, Marika Rozenberga ; translation into English: Jūle Mare Rozīte,
Lelde Beņķe ; designer Egīls Mednis. — [Rīga] : Aminori, [2019]. — 177, [4] lpp. :
faksimils, ilustrācijas, karte, portreti ; 28 cm. — Personu rādītājs: [180.] lpp. —
Mākslinieki: Jānis Anmanis, Normunds Brasliņš, Andrejs Ģērmanis, Juris Ģērmanis, Anna Heinrihsone, Raitis Hrolovičs, Ieva Jurjāne, Juris Jurjāns, Ērika Kumerova, Liene Mackus, Mārīte Mastiņa-Pēterkopa, Neonilla Medvedeva, Dāvis Ozols,
Anita Paegle, Rolands Pēterkops, Aivis Pīzelis, Māris Subačs, Elīna Titāne, Zane
Tuča. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Rīga no mākslinieka
lidojuma. — ISBN 978-9934-8844-4-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mākslinieki redzot pasauli citādu. Kādu viņi redz Rīgu? Šajā grāmatā dažādu
paaudžu mākslinieki stāsta par iedvesmas vietām savā pilsētā. Neparasts ceļvedis pa Rīgu un tās
neredzamo vēsturi, kas arī citus var iedvesmot jauniem piedzīvojumiem.

UDK

913(474.362.2)(036)+7.071.1(474.3)

35

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 2, 16.–31. janvāris

Kopkataloga Id: 000959186
Рига с высоты полета художника / автор интервью Сандра Дамбиниеце ;
редакторы: Мара Лаздане-Авота, Марика Розенберга, Александра Заматаева ; переводчик Александра Заматаева ; дизайн: Эгилс Меднис. — Рига :
Aminori, [2019]. — 177, [4] lpp. : faksimils, ilustrācijas, karte, portreti ; 28 cm. —
Personu rādītājs: [180.] lpp. — Mākslinieki: Jānis Anmanis, Normunds Brasliņš,
Andrejs Ģērmanis, Juris Ģērmanis, Anna Heinrihsone, Raitis Hrolovičs, Ieva Jurjāne, Juris Jurjāns, Ērika Kumerova, Liene Mackus, Mārīte Mastiņa-Pēterkopa,
Neonilla Medvedeva, Dāvis Ozols, Anita Paegle, Rolands Pēterkops, Aivis Pīzelis,
Māris Subačs, Elīna Titāne, Zane Tuča. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Rīga no mākslinieka lidojuma. — ISBN 978-9934-8844-3-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mākslinieki redzot pasauli citādu. Kādu viņi redz Rīgu? Šajā grāmatā dažādu
paaudžu mākslinieki stāsta par iedvesmas vietām savā pilsētā. Neparasts ceļvedis pa Rīgu un tās
neredzamo vēsturi, kas arī citus var iedvesmot jauniem piedzīvojumiem.

UDK

913(474.362.2)(036)+7.071.1(474.3)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000961700
Atare, Gunta. Malienas lībieši un Dzelzkalēju dzimta / Gunta Atare. — Rīga : Sava
grāmata, 2019. — 127 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : G. Atare, dzimusi Dzelzkalēja, ir malēniete, ilzeniete, paiķeniete ar lībisku
izcelsmi. Autore saka: „Esmu viena no vecākajām lībiešu pēctecēm. Grāmatā ir ne tikai par mani
un manu dzimtu, bet arī mūsu kaimiņiem, no Ilzenes nākušiem Latvijā labi zināmiem cilvēkiem”.
Izdevums ir biogrāfisks vēstījums par dzīvi — grūtu, bet skaistu, par saviem senčiem.

UDK

929(474.367)

Kopkataloga Id: 000962329
Menzenkampfs, Ernsts fon. Cilvēki un likteņi senajā Līvzemē / Ernsts fon Menzenkampfs ; tulkojis Pēteris Bolšaitis ; redaktors Juris Lorencs ; māksliniece
Daiga Brinkmane ; tulkotāja priekšvārds. — Rīga : Vesta-LK, [2019]. — 263 lpp. :
faksimils, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — (Laika grāmata). — Tulkots no vācu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Menschen und Schicksale aus dem alten Livland. — ISBN 978-9934-511-67-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Latvijas kultūras kanoniskajām vērtībām pievienojas arī talantīgā baltvācu
žurnālista Ernsta fon Menzenkampfa literāri saistošā un kultūrvēsturiski bagātā valodā rakstītais un 1943. gadā pabeigtais stāsts „Cilvēki un likteņi senajā Līvzemē”. Tā vēstījuma pamatsaturs
atklāj mīlestības pilnu skatījumu uz baltvāciešu dzīvi Vidzemē no 19. gadsimta vidus līdz autora
paša piedzīvotajiem notikumiem Otrā Pasaules kara priekšvakarā. Grāmatas personāžu raksturos atklājas gan fon Menzenkampfu, gan citu dzimtu pārstāvju raksturi, kas ikvienu stāsta lappusi
piepilda ar senās Livonijas (tulkotāja sauktas par Līvzemi) vides un laika zīmēm.

UDK

929(=112.2)(093.3)

Kopkataloga Id: 000960679
Solozemnieks, Jānis. Mans tēvs un viņa līdzcilvēki / Jānis Solozemnieks. —
Rīga : [izdevējs nav zināms], 2020. — 152 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
UDK
929(474.369)
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930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija
Kopkataloga Id: 000962330
Latvijas vēsturnieku kongress (2 : 2018 : Rīga, Latvija). Vēstures zinātne Latvijā — 27 gadi pēc neatkarības atjaunošanas. Joprojām krustcelēs? : Latvijas vēsturnieku II [2.] kongresa materiāli / zinātniskais redaktors un priekšvārda autors:
Dr.hist. Guntis Zemītis ; sagatavoja Kristīne Beķere ; redaktore Ilze Antēna. —
Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2019. — 223 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. —
2018. gada 18.-19. jūnijā Rīgā Latvijas Universitātes Dabas mājā Torņkalnā notika
Latvijas vēsturnieku II kongress. Vēsturnieku kongress notika Pasaules latviešu
zinātnieku IV kongresa ietvaros. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, viens raksts angļu valodā. — ISBN 978-9984-824-54-3 (iesiets).
UDK
930.1(474.3)(062)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000963204
Hanovs, Deniss. Asiņainā rītausma Parīzē : 1789. gada revolūcija kā mediju notikums / Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns ; recenzenti: Dr.philol. Ilva Skulte,
Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs, Dr.hist. Vladislavs Malahovskis ; grāmatas mākslinieciskais dizains: Daniils Vjatkins ; redaktores: Inta Rozenvalde (latviešu valoda),
Andra Damberga (angļu valoda). — Rīga : Zinātne, 2019. — 341 lpp. : faksimili,
ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 328.-340. lpp. un zemsvītras piezīmēs. —
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-87-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Monogrāfijā analizēta 1789. gada revolūcija kā Eiropas mēroga mediju notikums, kas iespaidoja apkārtējo valstu sabiedrību vairāku gadu desmitu garumā, sagatavojoties
19. gadsimta politiskajām pārmaiņām. Pētījumā ir iekļautas pēdējo trīsdesmit gadu Rietumeiropas teorijas un metodoloģijas, kas bagātinās 18. gs. pētniecību Latvijā. Darbā apkopoti unikāli
avoti no Lielbritānijas, Krievijas, Francijas, Vācijas, un lielākā to daļa Latvijas auditorijai būs pieejama pirmo reizi.

UDK

94(44)”1789/1793”

Kopkataloga Id: 000962010
Valsts pirms valsts (2 : 2017 : Rīga, Latvija). Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums : Latvijas simtgades jubilejai veltītā konferenču cikla „Valsts
pirms valsts” otrās konferences rakstu krājums / sastādītāji: Andris Levāns,
Ilgvars Misāns, Gustavs Strenga ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Vija Stikāne,
Dr.phil. Mati Laurs ; tulkojums no angļu valodas: Eva Eihmane ; tulkojums no vācu
valodas: Maija Levāne ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; mākslinieciskais noformējums: Anete Krūmiņa ; priekšvārds: Vija Daukšte, Andris Vilks ; Latvijas
Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. — 255 lpp. : ilustrācijas, karte, tabulas ;
24 cm. — Ziņas par autoriem: 254.-255. lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs, vietvārdu
rādītājs: 250.-253. lpp. — Teksts latviešu valodā, ietver tulkojumus no angļu un
vācu valodas, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-850-77-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latvijas Nacionālā bibliotēka ir izdevusi zinātnisku rakstu un eseju krājumu
„Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums”. Izdevumā 13 autori no Latvijas, Igaunijas,
Dānijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Šveices meklē atbildes uz jautājumu, kas bija viduslaiku
Livonija un kāpēc ir svarīgi par to domāt šodien. Krājums ir LNB un LU Vēstures un filozofijas
fakultātes kopdarbs, kas tapis Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

UDK

94(474)”12/15”+94(474.3)”12/15”
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