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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 000964630
Eisenberg, Alona. Organizācijas mācīšanās kultūras un organizācijas pilsoniskās uzvedības savstarpējā saikne Izraēlas pašvaldības institūcijās : promocijas
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, izglītības vadības apakšnozarē / Alona Eisenberg ; zinātniskais vadītājs Dr.paed. Jeļena Davidova ; recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža,
Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene, Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa ; Daugavpils Universitāte = The Interrelation Between Organizational Learning Culture and Organizational Citizenship Behavior in Local Government in Israel : summary of the thesis
for obtaining the doctoral degree in economics and entrepreneurship education
management sub-branch / Alona Eisenberg ; scientific advisor Dr.paed. Jeļena
Davidova ; official reviewers: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene, Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa ; Daugavpils University. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019. — 134 lpp. : diagrammas,
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984-14-876-2 (brošēts).
UDK
005.32(043)+352(569.4)(043)
Kopkataloga Id: 000964289
Eisenberg, Alona. The Interrelation Between Organizational Learning Culture
and Organizational Citizenship Behavior in Local Government in Israel : a thesis
submitted for the degree of doctor of economy and entrepreneurship education
management sub-branch / Alona Eisenberg ; scientific supervisor Dr.paed. Jeļena Davidova ; Daugavpils University. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms],
2019. — 121, [14] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
108.-121. lp. — Teksts angļu valodā, papildu titullapa un anotācija arī latviešu valodā.
UDK
005.32(043)+352(569.4)(043)
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Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000963640
Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata / redkolēģija: Dzidra
Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ; sastādītāja
Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane. — Rīga :
Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020]. — 344 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-8714-5-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru „Atmiņu grāmatā” apkopotas bibliotēkas darbinieku atmiņas par darba gaitām. Jebkuras profesijas profesionāļu atmiņas veido
laikmeta liecības par savu profesiju. Šī grāmata sniedz ieskatu bibliotēku nozares vēsturē, tā ir
liecība par bibliotēkas nozarē strādājošajiem profesionāļiem no 20. gadsimta sākuma līdz 21.
gadsimta sākumam Rīgā, lielākajā publisko bibliotēku tīklā Latvijā. Grāmatā apkopoti stāsti par
bibliotekāra profesijas izvēli, tajā pavadīto laiku, satiktajiem cilvēkiem, paveikto, sajusto un sasniegto. Līdzās stāstiem publicētas arī fotogrāfijas un vērtīgākie dokumenti no bibliotēku novadpētniecības materiālu krājumiem.

UDK

027.5(474.362.2)

Kopkataloga Id: 000964334
Zaļuma, Kristīne. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas simts gados : (19192019) / Kristīne Zaļuma ; zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Dr.h.c.
Andris Vilks ; literārā redaktore Ieva Jansone ; dizainere Anete Krūmiņa. — Rīga :
Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2019]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija aprakstu beigās un personu rādītājs: 136.-139. lpp. — ISBN 978-9984-85076-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir savdabīgs reveranss visām tām ēkām un telpām Rīgā un ārpus tās,
kuras 100 gadu garumā ir bijušas mājvietas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Netieši tas ir veltījums arī tiem simtiem darbinieku, kuri strādāja šajās 40 adresēs, bet tā arī nesagaidīja jauno ēku
Mūkusalas ielā. Grāmatā sniegtas ziņas gan par mūsdienu Gaismas pili un Silakroga „Rakstiem”,
gan par tās vēsturiskajām ēkām, piemēram, Jēkaba un Anglikāņu ielā, vairākās adresēs Barona
ielā, R. Vāgnera un Tērbatas ielā, kā arī par ļoti daudzām īslaicīgi izmantotajām telpām. Nodaļu
ietvaros apraksti kārtoti galvenokārt mūsdienās esošo adrešu alfabētā.

UDK

087.5

027.54(474.362.2)(091)+022(474.362.2)(091)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000964703
Agurkīte, Živile. Vienradži un lamas : krāsojamā grāmatiņa / Živile Agurkīte ;
Neringas Daumantaites ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lpp., 1 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Vienaragiai ir
lamos. — ISBN 978-9934-0-8609-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mīkstas kā cukurvate, skaistas kā mākonīši, gatavas tūlīt par ar tevi draudzēties — tādas ir vienradžu jaunās draudzenes lamas. Viņas dzīvo Lamu ielejā, uz kuru vienradzīte
Meja un viņas brālis Lēkšotājs bija devušies piedzīvojumu meklējumos.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000964709
Agurkīte, Živile. Vienradži un princese / Živile Agurkīte ; Annas Doroginas ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Sarmīte Lo
movceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Uz varavīksnes loka : krāsojamā grāmatiņa. — 16 nenumurētas lpp., 1 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Vienaragiai ir princesė. Tarp
vaivorykščių. — ISBN 978-9934-0-8593-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kur vienradži, tur arī princeses! Vienradzīte Meja un princese Leila ir labākās
draudzenes, gluži nešķiramas. Viņas labprāt našķējas ar saldējumu, kā arī dodas meklēt piedzīvojumus. Taču šoreiz atgadījies kaut kas neparasts — princese Leila nekādi nevar atrast Meju. Kur
viņa pazudusi? Iesaisties princeses un vienradzītes piedzīvojumā arī tu! Līmē uzlīmes, izkrāso
zīmējumus un palīdzi labākajām draudzenēm atkal satikties!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000964707
Agurkīte, Živile. Vienradži saldumu karalistē : krāsojamā grāmatiņa / Živile
Agurkīte ; Annas Doroginas ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika
Taube ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lpp., 1 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Vienaragiai ir princesė. Saldumynų karalystėje. — ISBN 978-9934-0-8592-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Saldējuma kalni, cukurvates mākoņi, kokos augoši kārumi… Mmm, cik gardi!
Īsta Saldumu karaliste! Vienradzīte Meja un viņas labākā draudzene Leila nolēma turp aizvest
Mejas brālīti vienradzi Lēkšotāju, lai nosvinētu viņa dzimšanas dienu. Dodies viņiem līdzi un palīdzi labākajām draudzenēm sarīkot pašu brīnišķīgāko pārsteigumu!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963412
Barbie / tulkojusi Ramona Ļucāne. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Krāsu burvība. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Barbie. —
ISBN 978-9934-16-767-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sveiki! Esmu Bārbija un man ļoti patīk rozā krāsa! Steidz izkrāsot manus
jaukos piedzīvojumus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000964459
Dmuchovskiene, Rasa. Mūzikas instrumenti : taustiņinstrumenti, stīgu instrumenti, pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 12 nenumurētas
lpp., 1 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosaukums:
Kiškutis Mikutis. Muzikos instrumentai. — ISBN 978-9934-0-8588-8 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000964457
Dmuchovskiene, Rasa. Satiksme : gaisā, ūdenī, uz sauszemes / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 12 nenumurētas lpp., 1 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Transportas. — ISBN 978-99340-8587-1 (brošēts).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000963581
Draudzīgie kucēni / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. —
Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Rotaļas ar krāsām : krāsojamā grāmata. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Junior). — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Puppy Dog Pals Colouring Book. — ISBN 9789934-16-745-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jautrie kucēni Bingo un Rollijs aicina pievienoties aizraujošās rotaļās. Sameklē zīmuļus un izkrāso ikkatru lappusi šajā grāmatā!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963457
Hot Wheels / tulkojusi Ramona Ļucāne. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Krāsu līkločos. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ;
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. —
ISBN 978-9934-16-771-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sarūpē savus iecienītos krāsošanas rīkus un steidz meistarīgi izkrāsot spēcīgos un jaudīgos „Hot Wheels” automobiļus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963480
Ledus sirds II / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020].
Burvju uzdevumi. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen 2:
Activity Book. — ISBN 978-9934-16-749-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies animācijas filmas „Ledus sirds II” varoņiem šajā uzdevumu grāmatā! Sameklē rakstāmrīkus un dodies mīklu, labirintu un uzlīmju pasaulē!

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000963402
Ledus sirds II / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020].
Maģiskās krāsas. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen 2:
Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-748-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī brīnišķīgā krāsojamā grāmata aicina paviesoties iemīļotās animācijas filmas „Ledus sirds II” pasaulē! Izbaudi daudz jauku mirkļu, izvēloties krāsas un rotaļājoties ar
uzlīmēm!.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963418
Maša un Lācis : aizrautīgai krāsošanai / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi
Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN
978-9934-16-747-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē savus iemīļotos krāsošanas piederumus un steidz satikt nebēdnīgo
meitenīti Mašu un sirsnīgo Lāci! Šajā grāmatā prieku lai sagādā arī košās uzlīmes!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000963489
Maša un Lācis : risini aizrautīgi / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais
mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 lpp., 2
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и
Медведь. — ISBN 978-9934-16-755-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nāc paciemojies pie Mašas un Lāča, kur varēsi ceļot pa labirintiem, meklēt
paslēptās lietas, skaitīt, krāsot un darīt vēl daudz ko citu.

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000963417
Minnie : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore
Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 nenumurētas
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Junior). — (Disney Minnie). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minnie Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-746-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ļauj vaļu iztēlei, paņem košākos zīmuļus un izrotā attēlus skaistās krāsās.
Kad tas paveikts, aicini talkā vecākus — jo grāmatiņas vāks var pārvērsties Minnijas maskā.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963484
My Little Pony / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2020].
Risini aizrautīgi. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 9789934-16-753-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Laipni lūdzam prieka un aizrautības pilnā pasaulē, kur varēsi atšifrēt slepenos kodus, meklēt īstās ēnas, zīmēt, krāsot un darīt vēl daudz ko citu!

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000963411
My Little Pony / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2020].
Mirdzošās krāsās. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 9789934-16-754-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā tevi gaida fantastiski piedzīvojumi. Krāso skaistus attēlus, rotaļājies ar uzlīmēm, un satiec savus iemīļotos varoņus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963566
Pelnrušķīte : krāsojamā grāmata / tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Linda
Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cinderella Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-750-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Reiz sensenos laikos dzīvoja jauka, strādīga meitene vārdā Pelnrušķīte. Ļaunā pamāte viņai neļāva doties uz karalisko balli, taču viss mainījās brīdī, kad ieradās feju krustmāmiņa… Lasi pasaku par Pelnrušķīti, izkrāso attēlus un darbojies ar uzlīmēm.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963598
Pirmā krāsu grāmatiņa / [tulkojs Mārtiņš Karelis]. — Rīga : Egmont Publishing,
[2019]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-16-713-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņa ar jaukām fotogrāfijām un saprotamu skaidrojumu palīdzību iedrošinās bērnus apgūt vienkāršus vārdus, palīdzēs atšķirt un nosaukt dažādas krāsas un pazīstamas lietas.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000963585
Top Wing : krāso ar ūdeni! / tulkojusi Agnese Strazdiņa. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Krāso ar ūdeni!). —
„Tev vajag tikai ūdeni un otu”—Uz vāka. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Top Wing. — ISBN 978-9934-16-766-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Noskaidro, kādas krāsas ir paslēpušās lappusēs — tev vajadzēs tikai otu un
ūdeni! Kad attēls nožuvis, papildini to, krāsojot ar zīmuļiem vai krītiņiem un rotājot ar aplikācijām. Lai radoša darbošanās!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963594
Uz priekšu : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Onward Colouring Book. — ISBN 978-9934-16764-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jaunās Disneja un Pixar studijas filmas „Uz priekšu!” varoņi Īans un Bārlijs
novēl tev jauki pavadīt laiku, krāsojot grāmatu un rotaļājoties ar uzlīmēm.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000963466
Vāģi 2 : izkrāso sacīkstes! / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars 2 Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-780-5
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Slavenais sacīkšu vāģis Zibens Makvīns un viņa labākais draugs vilcējs Metriņš apceļo pasauli. Kamēr Zibens visiem spēkiem cenšas uzvarēt Pasaules Lielās balvas izcīņā,
Metriņš palīdz britu slepenajiem aģentiem Flinam Makraķetem un Hollijai Šeftmanei noķert
ļaundarus, kuri cenšas izjaukt nozīmīgās sacīkstes. Steidz izkrāsot grāmatas lappuses!

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 000961855
Filozofe, vadošā pētniece, asociētā profesore, Dr.phil. Ella Buceniece : biobibliogrāfija / bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Dagnija Ivbule ; tulkojums angļu valodā: Jānis Nameisis Vējš ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2019. — 166, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Latvijas
Universitātes zinātnieki). — Personu rādītājs: 161.-166. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā, ievads arī krievu valodā. — ISBN 978-9934-18-489-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Filozofes Ellas Bucenieces biobibliogrāfija aptver viņas zinātnisko un sabiedrisko darbību no 1978. gada līdz 2019. gada augustam.

UDK

14(474.3)(092)(01)

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000963851
Bikova, Anna. „Ideālas mammas” attīstošās nodarbības / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, [2020]. — 261 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Развивающие занятия „ленивой мамы”. — ISBN
978-9934-590-06-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autore Anna Bikova dalās pieredzē, kā attīstīt bērnā radošumu, loģisko un matemātisko domāšanu, runu, veiklību u.c. iemaņas. Grāmata domāta dažāda pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, vecvecākiem un auklītēm, skaidrojot, kā palīdzēt attīstīties bērniem
gan pastaigu laikā, gan veicot ikdienas soli, gan kopā rotaļājoties, un kliedē mītus par obligāti
nepieciešamu nodarbību apmeklēšanu.

UDK

159.9-055(035)+159.922.7(035)

Kopkataloga Id: 000965282
Zālīte, Pēteris. Latviešu tautas dvēsele : ar iepriekšēju dvēseles jēdziena un tautu dvēseles apskatu / Dr.phil. Pēteris Zālīte ; Jura Putriņa sakārtojums un vāka
dizains. — [Babītes novads] : Juris Putriņš, 2020. — 123, [2] lpp. ; 18 cm. — „Rīgā,
1932. gadā autora apgādībā izdotas grāmatas atkārtots izdevums”—Titullapas
otrā pusē. — ISBN 978-9934-8603-5-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : P. Zālīte (1864-1939) bija latviešu filozofs un publicists, Latvijas Universitātes
filozofijas profesors. Šajā darbā autors raksta par „latviešu tautas dvēseles” labajām un sliktajām
īpašībām. Tautas dvēsele ir spēks, kas visur izpaužas, visu vada un noteic. Viņš uzskata, ka labo
īpašību ir vairāk, savukārt no sliktajām īpašībām jāatbrīvojas. Tautai pašai ir jāpārvar sevi, jātop
pilnīgai, jāveidojas uz augšu.

UDK

159.922.4(=174)+128

7

Latvijas jaunākās grāmatas

2

2020 Nr. 3, 1.–15. februāris

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000963874
Ceļš = The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis Tēraudkalns (atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, PhD Juris Dreifelds
[un vēl 10 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Agita Kazakeviča ; angļu valodas
redaktore Andra Damberga ; dizains: Ilze Stikāne, Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2019.
Nr. 70 (2019). — 170, [1] lpp. : tabulas ; 24 cm. — Redaktori arī: Dr.theol. Dace
Balode, Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.theol. Ralfs Kokins, Dr.theol. Elizabete Taivāne u.c. — Žurnāla „Ceļš” numuri atrodami arī EBSCO datubāzēs. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā; viens raksts angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu valodā.
A n o t ā c i j a : Latvijas Universitātes simtgadē žurnāls „Ceļš” ieiet ar jaunu dizainu. Tāpat
kā iepriekšējos gados, žurnāls piedāvā lasītājiem rakstus par plašu teoloģisku, reliģijpētniecisku
un kultūrvēsturisku tēmu loku — postmoderno garīgumu, kveikeru vēsturi un teoloģiju, dažādām Svētā Vakarēdiena un platonisma interpretācijām, kā arī izlīguma teoloģiju un Aleksandrijas
Klementu.

UDK

2(082)+14(082)

Kopkataloga Id: 000963858
Frīlings, Rūdolfs. Kristietība un reinkarnācija / Rūdolfs Frīlings ; tulkojums:
Kārlis Žols. — Rīga : Alis, [2020]. — 139 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Christentum und
Wiederverkörperung. — ISBN 978-9934-504-40-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Reinkarnācija, ar kuru cilvēki atgriežas dzīvot uz zemes, ir koncepts, kas visbiežāk tiek saistīts ar Austrumu filosofiju. Tikai daži to saista ar kristietību. Tomēr šajā grāmatā
autors parāda, ka reinkarnāciju var integrēt kristīgajā pasaules uzskatā. Viņš stāsta, kā ezoteriskā
kristietība ir atdzimusi ar Rūdolfu Šteineru, un rāda, ka teoloģijā par pasaules galu ir iztrūkumi,
domājot par laiku starp augšāmcelšanos un pastaro dienu. Noliekot mūsu priekšā kristietības
esenci, Rūdolfs Frīlings parāda, kā tā harmonizējas ar reinkarnāciju, un pēta reinkarnācijas attiecības ar Bībeli.

UDK

27-312.9+27-175

Kopkataloga Id: 000963791
Lamberte, Munise. 365 iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava gada
dienai / Munise Lamberte ; literārā redaktore Maiga Veilande ; mākslinieks Gints
Veilands. — Otrais izdevums. — [Rīga] : Libri Style, 2019. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8838-5-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata „365 otrās iespējas” ved lasītāju meditatīvās ikdienas pārdomās.
Autores Munises Lambertes katras dienas ievadvārdi, Bībeles rakstu vietas un dažādu kristīgo
konfesiju pārstāvju citāti sniedz iedvesmu, rosina lūgt, domāt un pieņemt izvēles, apstāties vai
arī sākt jaunas lietas, ejot ticības ceļu.

UDK

27-534.4

8

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 3, 1.–15. februāris

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Kopkataloga Id: 000963075
Kristapsone, Silvija. Statistiskās analīzes metodes pētījumā / Silvija Kristapsone. — Rīga : Biznesa augstskola „Turība”, 2020. — 477 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 72). — Bibliogrāfija:
470.-472. lpp. — ISBN 978-9934-543-24-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Statistiskās analīzes metodes pētījumā sniedz pētījuma hipotēžu (vai pētījuma jautājumu) pierādīšanai iespējami pielietojamo statistisko metožu teorētisko skaidrojumu,
papildinot apskatītās metodes ar praktisku piemēru risinājumiem Excel rīkā Data Analysis un
SPSS programmā, kas atbilst bakalaura līmeņa prasībām studiju programmās, kuras nav tieši
saistītas ar ekonomiku un biznesu.

UDK

311.213(075.8)+303.7(075.8)

Kopkataloga Id: 000960546
Valtenbergs, Visvaldis. Demogrāfiskās politikas un to ieguldījums dzimstības
veicināšanā : apskats, 2019. gada aprīlis / Visvaldis Valtenbergs ; konsultante
Zane Vārpiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Saeima], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (6 lp., PDF) : diagramma ; 670,49 KB. — Bibliogrāfija: 5. lp. — ISBN 978-9934-8783-4-3 (PDF).
UDK
314.113:330.821.5(047)

316.7

Kultūras socioloģija. Sociālās dzīves kultūras konteksts

Kopkataloga Id: 000964571
Aldermane, Kerola. Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās : nodarbību plāni 4.
gadam : vecumposms 8-9 gadi : mācību programma rakstura attīstībai / sagatavojusi Kerola Aldermane ; no angļu valodas tulkojusi Indra Ķelpa. — [Sigulda] :
Sokrata tautskola, [2019]. — 150 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums:
Sathya Sai Education in Human Values. — ISBN 978-9934-8773-3-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas mērķis ir attīstīt bērnos raksturu un emocionālo inteliģenci. Grāmata sastāv no gataviem nodarbību plāniem, kur katrā nodarbībā vērtības integrētas ar citu
kompetenču, piemēram, valodas, dabas zinību vai matemātikas attīstību.

UDK

316.752(072)+159.923(072)+159.942(072)

Kopkataloga Id: 000964147
Bay, Sebastian. Falling Behind: How Social Media Companies are Failing to Combat Inauthentic Behaviour Online : research / authors: Sebastian Bay, Rolf Fredheim ; copy-editing: Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis ; prepared by The
NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom
COE, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,09 MB. — Bibliogrāfija: 31. lp. — ISBN 978-9934-564-58-1 (PDF).
UDK
316.774:004.738.5+316.776.2
Kopkataloga Id: 000960917
Nordic Network for Intercultural Communication (26 : 2019 : Valmiera, Latvija). How Should we Live in Cultural Diversity? Building Sustainable Communities in Times of Fear : the 26th Nordic Intercultural Communication (NIC) conference : November 28-30, 2019, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera,
Latvia / language editor Liga Cvetkova ; design: Ilze Loza ; Vidzeme University of
Applied Sciences. — Valmiera : Vidzeme University of Applied Sciences, 2019. —
1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : karte, portreti ; 1,48 MB. — Bibliogrāfija tēžu
beigās. — ISBN 978-9984-633-53-4 (PDF).
UDK
316.73(062)+36(062)
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Kopkataloga Id: 000964388
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, [2020].
3. daļa. — 16 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 30 cm + 1 pielikums. — Pielikumā 18
loksnes — attēlu komplekts ar jautājumiem un vērtējuma žetoni. — ISBN
978-9984-46-413-8 (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 3. posmā (5-6 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: 000961305
Latvijas Eiropas ceļš: 15 < 30 < 100 = Latvia’s European way: 15 < 30 < 100 / zinātniskās redaktores: Žaneta Ozoliņa, Inna Šteinbuka ; recenzenti: Baiba Rivža,
Iveta Ķestere, Džozefs Menakers ; literārā redaktore Gita Kļaviņa. — Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (192 lp., PDF) : diagrammas,
tabulas ; 4,08 MB. — Ziņas par autoriem: 187.-189. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā izmantots pētījums „15 no 100. Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15 gadi”, kas sagatavots līguma ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību ietvaros. Izdevuma pamatā ir vairāku akadēmisku un sabiedrībai nozīmīgu pētījumu, diskusiju, starptautisku konferenču
un publiskās diplomātijas pasākumu apkopojums, kas analizē valsts attīstībai nozīmīgākos jautājumus, sniedz visaptverošu pārskatu par Latvijas vēsturiskajiem notikumiem, akcentē svarīgākās
nākotnes tendences.

UDK

32(4)(082)+338(474.3)”20”(082)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000960562
Riga Conference (2019 : Rīga, Latvija). NATO at 70 in the Baltic Sea Region :
the Riga Conference Papers 2019 / editors: Andris Sprūds, Māris Andžāns, Sandis
Šrāders ; language editor Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; [introduction]:
Edgars Rinkēvičs ; preface: Vaira Vīķe-Freiberga ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (236 lp., PDF) : tabulas ; 2,82 MB. — Īsas ziņas par autoriem: 227.236. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-567-41-4 (PDF).
UDK
327(4)(062)
Kopkataloga Id: 000963288
Riga Conference (2019 : Rīga, Latvija). NATO at 70 in the Baltic Sea Region :
the Rīga Conference Papers 2019 / editors: Andris Sprūds, Māris Andžāns, Sandis Šrāders ; language editor Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; cover design:
Mārtiņš Bērziņš ; [introduction]: Edgars Rinkēvičs ; preface: Vaira Vīķe-Freiberga ; Latvian Institute of International Affairs. — Rīga : Latvian Institute of International Affairs, [2019]. — 235 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Īsas ziņas par autoriem:
227.-235. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-567-38-4
(brošēts).
UDK
327(4)(062)
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Kopkataloga Id: 000963364
Riga Dialogue Afterthoughts / editors, [preface]: Andris Sprūds, Sintija Broka ; English language editor Tālis Saule Arčdikons ; layout: Oskars Stalidzāns ;
translation to Russian: Artūrs Bikovs ; cover design: Mikus Kovalevskis ; cartoon
author Gatis Šļūka ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian
Institute of International Affairs, 2019.
2019, Managing Crisis and Strategic Stability in the Euroatlantic Community. —
93, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Īsas ziņas par autoriem: 90.-[94.] lpp. —
Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Kopsavilkums arī krievu valodā. — ISBN
978-9934-567-43-8 (brošēts).
UDK
327(4)(082)
Kopkataloga Id: 000961271
Riga Dialogue Afterthoughts / editors, [preface]: Andris Sprūds, Sintija Broka ;
English language editor Tālis Saule Arčdikons ; translation to Russian: Artūrs Bikovs ; cover design: Mikus Kovalevskis ; cartoon author: Gatis Šļūka ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs,
2019.
2019, Managing Crisis and Strategic Stability in the Euroatlantic Community. — 1 tiešsaistes resurss (89 lp., PDF) : ilustrācija ; 3,45 MB. — Īsas ziņas
par autoriem: 90.-[94.] lpp. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Kopsavilkums arī krievu valodā. — ISBN 978-9934-567-42-1 (PDF).
UDK
327(4)(082)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 000963848
Avotiņš, Ivars. Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā : monogrāfija / Ivars Avotiņš, Rosita Zvirgzdiņa ; zinātniskie recenzenti: Ph.D Maria Kovāčova, Dr.oec. Iveta Liniņa. — Rīga : Biznesa augstskola Turība,
2020. — 253 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — (Uzņēmējdarbības
bibliotēka ; 74). — Bibliogrāfija: 237.-247. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. —
ISBN 978-9934-543-25-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Monogrāfijā detalizēti analizēts oriģināls pētījums par valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējām Latvijā. Darbā iekļautas I. Avotiņa, R. Zvirgzdiņas
promocijas darba teorētiskās atziņas un izstrādātie priekšlikumi Latvijas valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanai.

UDK

336.763.33(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000963665
Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā
redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. —
637 lpp. ; 22 cm. — Autori: Ilze Andruškina, Sanita Armagana, Māris Badovskis,
Gints Bērziņš, Indra Gratkovska, Jolanta Laura, Natālija Laveniece-Straupmane,
Liene Liukiša, Jekaterina Macuka, Ilze Māliņa, Jūlija Muraru-Kļučica, Inga Putra,
Anda Smiltēna, Viktorija Soņeca, Kristīne Strada-Rozenberga, Juris Stukāns, Sandis Vilcāns, Mārīte Ziemele. — Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-73-8 (iesiets).
UDK
342.9(082)+342.9(474.3)(082)
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Kopkataloga Id: 000960555
Beizītere, Ilona. Ierobežojumi darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā: starptautiskā pieredze : pētījuma gala ziņojums : 2019. gada jūnijs / Ilona Beizītere, Visvaldis Valtenbergs, Inese
Grumolte-Lerhe. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,49 MB. — Bibliogrāfija: 35.-39. lp. —
ISBN 978-9934-8783-6-7 (PDF).
UDK
347.2(474.3)(047)
Kopkataloga Id: 000963650
Eiropas Savienības tiesības / K. Gailīša, A. Bukas, C. Schewe (K. Ševes) zinātniskajā redakcijā ; ievadvārdi: Egils Levits ; recenzenti: Dr.iur. Edmunds Broks, Dr.iur.
Zane Sedlova, Aldis Čevers ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. —
Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020.
I [1.] daļa, Institucionālās tiesības. — 413 lpp. : tabulas ; 22 cm. — Autori: Arnis Buka, Kaspars Gailītis, Vija Kalniņa, Kristīne Markus, Aleksandrs Potaičuks, Christoph Schewe, Ģirts Strazdiņš. — Bibliogrāfija: [383.]-413. lpp. un
zemsvītras piezīmes, rādītājs: 373.-382. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. —
ISBN 978-9934-508-72-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ietvertas desmit nodaļas: ES tiesības (jēdziens un nozīme), ES vēsture un attīstība, ES tiesību pamati, ES iestādes, likumdošana, tiesību avoti, ES tiesību īstenošana,
prasības ES tiesu institūcijās, ES un dalībvalstu atbildība, ES budžeta tiesības.

UDK

341.17(4)

Kopkataloga Id: 000964661
Jefimovs, Nikolajs. Mediācijas piemērošanas perspektīvas un tās kavējošo faktoru neitralizācijas iespējas krimināltiesisko konfliktu noregulēšanā Latvijā :
promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē, specialitāte — tiesību zinātne, apakšnozare — krimināltiesības / Nikolajs Jefimovs ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Jeļena Groma, Dr.iur. Jānis Načisčionis, Dr.iur. Ryšardas Burda ;
Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : [izdevējs nav zināms], 2019. — 43 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-41. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
347.965.42(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000964265
Jefimovs, Nikolajs. Mediācijas piemērošanas perspektīvas un tās kavējošo faktoru neitralizācijas iespējas krimināltiesisko konfliktu noregulēšanā Latvijā :
promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē, specialitāte — tiesību zinātne, apakšnozare — krimināltiesības / Nikolajs Jefimovs ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis ; oficiālie recenzenti: Dr.iur.
Jeļena Groma, Dr.iur. Jānis Načisčionis, Dr.iur. Ryšardas Burda ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 270 lp. : tabulas ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 197.-220. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
347.965.42(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000964657
Jefimovs, Nikolajs. Prospects of Mediation’s Application and Possibility of Neutralization of its Interfering Factors in the Area of Criminal Conflict Resolution
in Latvia : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of the doctor
of law, speciality — law, subfield — criminal law / Nikolajs Jefimovs ; scientific
supervisor Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis ; official reviewers: Dr.iur. Jeļena Groma, Dr.iur. Jānis Načisčionis, Dr.iur. Ryshardas Burda ; Daugavpils University. —
Daugavpils : [izdevējs nav zināms], 2019. — 43 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.41. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
347.965.42(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 000963711
Krimināllikums ; Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. — 17. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 20. decembrim. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, [2020]. — 368 lpp. : tabulas ; 20 cm. — Jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 321.-368. lpp. — ISBN 978-9934-508-76-9 (brošēts).
UDK
343(474.3)(094)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 000960543
Krūmiņa, Inta. Administratīvi teritoriālās reformas iespējamā ietekme uz publiskās infrastruktūras tīklu : apskats, 2019. gada oktobris / Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Saeima], [2019]. — 1
tiešsaistes resurss (8 lp., PDF) : ilustrācija ; 1,14 MB. — Bibliogrāfija: 6.-7. lp. —
ISBN 978-9934-8881-0-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Demogrāfiskās tendences liecina, ka nākotnē Latvijā gaidāma būtiska iedzīvotāju skaita samazināšanās galvenokārt tajās pašvaldībās, kuras neatrodas Pierīgā. Saglabājot
esošo administratīvi teritoriālo iedalījumu, atšķirības starp pašvaldībām turpinās pieaugt. Ekonomiski vājāko pašvaldību iedzīvotāji būs sliktāk nodrošināti ar publisko infrastruktūru, un pakalpojumu klāsts viņiem būs mazāks nekā pašvaldībās, kurās ir augstāki ekonomiskās izaugsmes
rādītāji vai labāka demogrāfiskā situācija.

UDK

351(474.3)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 000965110
Latvijas Neatkarības karš un Latvijas armijas izveidošanas 100. gadadiena
(2019 : Rīga, Latvija). Latvijas Neatkarības karš un Latvijas armijas izveidošanas
100. gadadiena = The Latvian War of Independence and the 100th Anniversary
of the Latvian Army : starptautiskās konferences materiāli / sastādītājs Dr.hist.
Juris Ciganovs ; literārā redaktore Elita Priedīte ; Latvijas Kara muzejs. — Rīga :
Latvijas Kara muzejs, 2019. — 148 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ;
24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts un kopsavilkumi latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8871-2-3 (brošēts).
UDK
355.31(474.3)(091)(062)+355.48(474.3)(062)

355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas. Militārie
varoņdarbi
Kopkataloga Id: 000965007
Ekmane, Barba. 100 liecības par Latvijas Neatkarības karu (1918-1920) / Barba
Ekmane ; fotogrāfs Valters Lācis ; Latvijas Kara muzejs. — [Rīga] : Latvijas Kara
muzejs, 2019. — 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — ISBN 9789934-8871-1-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir reprezentatīvs un vizuāli krāšņs izdevums, kurā Neatkarības kara
stāstu izstāsta 100 unikāli priekšmeti no Latvijas Kara muzeja krājuma un jaunās muzeja ekspozīcijas „Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš, 1918-1920”. Katrs grāmatas atvērums ir
vizuāli elegants un vienkārši uztverams stāsts par kādu no Neatkarības kara liecībām — priekšmetiem, fotogrāfijām, dokumentiem u.c. Grāmatā ietvertās vēstures liecības un to stāsti iedalās
pēc tematiskas struktūras, kā arī atbilst Neatkarības kara notikumu hronoloģiskajai secībai.

UDK

355.48(474.3)+355.31(474.3)+94(474.3)”1918/1920”
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36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums.
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
Kopkataloga Id: 000965625
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem / Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi, Resursu centrs
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”. — Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2019. — 191 lpp. : shēmas, tabulas ; 30 cm + 1 sējums (4 pielikumi atsevišķā mapē). — (Metodiskais materiāls sociālajam darbam ; ISSN
2661-5371). — 1. pielikums. Mans atlabšanas plāns ; 2. pielikums. Pētījumu un metodisko materiālu saraksts ; 3. pielikums. Normatīvie akti ; 4. pielikums. Resursu
karte — sociālie pakalpojumi un atbalsts pilngadīgām personām ar GRT un personu ar GRT tuviniekiem. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
364-781(474.3)(072)+364.4-056.34(072)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000963868
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža. Vērtības. Pieredze.
Attīstība : Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža = Values. Experience. Development : P. Stradins Medical College of the University of Latvija :
1939-2019 / [ievadvārdi]: V. Segliņš, I. Eriņa. — [Jūrmala] : Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas koledža, 2019. — 133, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8822-1-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevums tika veidots kā LU P. Stradiņa medicīnas koledžas 80 gadu darbības
un pieredzes atskats. Jubilejas gada pasākumu ietvaros tika pāršķirstītas vēstures lappuses un
apkopoti absolventu un darbinieku atmiņu mirkļi stāstos un attēlos. Pēdējā desmitgade apliecina, ka līdztekus esošajām tradīcijām, vērtībām un notikumiem, veidojas jaunas darbības jomas
un aktivitātes, kas sekmē studiju norisi, paplašina sadarbību un vairo koledžas atpazīstamību.

UDK

378.6:61(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000963161
Stories in Sounds : 100 years of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music / creative team: Anda Beitāne, Artūrs Kondrāts, Annija Bičule, Gunda Miķelsone, Maija Rozenfelde ; photo: Artūrs Kondrāts ; design: Maija Rozenfelde ; translation:
Amanda Zaeska. — [Rīga] : Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, [2019]. — 1
sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — ISBN 978-9934-54705-8 (iesiets).
UDK
378.6:78-051(474.362.2)(047.53)+78.071(474.3)(047.53)
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398 Folklora
Kopkataloga Id: 000964168
Treija, Rita. Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja un zinātniskā redaktore Rita Treija ; recenzentes:
Dr. philol. Angelika Juško-Štekele, Dr.philol. Sarma Kļaviņa ; literārā redaktore
Gita Kļaviņa ; kopsavilkuma tulkotājs angļu valodā Aldis Pūtelis ; mākslinieks
Krišs Salmanis. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2019]. —
430 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — (LFK krājums ; III
[3]). — Teksta autori: Gatis Ozoliņš, Sanita Reinsone, Toms Ķencis, Māra Vīksna,
Baiba Krogzeme-Mosgorda, Rita Treija, Guntis Pakalns, Beatrise Reidzāne, Elga
Melne. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-893-44-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pētījums tapis LU 100. jubilejas gadā. LU ir to augstskolu vidū, kas gadu desmitiem sadarbojušās ar Latviešu folkloras krātuvi un kuru devums nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā ir izcelšanas vērts. Grāmata iepazīstina ar LU filoloģijas, pedagoģijas
un citu nozaru studentu un mācībspēku — Pētera Šmita, Luda Bērziņa, Jāņa Endzelīna, Kārļa
Strauberga, Jāņa Alberta Jansona, Kārļa Draviņa, Jura Plāķa un Artura Ozola folkloras kolekcijām.

UDK

398(=174)+398

Kopkataloga Id: 000965293
Ulme, Arvīds. Ieskats latviešu tautas teiku un pasaku simbolikā / Arvīds Ulme ;
Jura Putriņa sakārtojums un vāka dizains. — [Babītes novads] : Juris Putriņš,
2020. — 66, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-8603-4-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Daudzu gadu garumā, uzkrājot dzīves pieredzi un iepazīstot dažādu tautu
ticību, kultūru un senās mācības, atziņas par vienotu simbolu valodu tikai nostiprinājās. Tas ir
rīcības kods, kas parāda ceļu, kāds šajā dzīvē ejams cilvēkam, lai nosargātu savu dvēseli. A. Ulmes
grāmatā izklāstītās atziņas ir dotas nevis ticēšanai, bet pārdomām un patiesības meklēšanai.

UDK

398.21(=174)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000964633
Kiričuka, Anita. Planāru sistēmu ar parametriem atrisinājumi : promocijas
darba kopsavilkums matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē „Diferenciālvienādojumi” = Solutions of Planar Systems with Parameters :
summary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral degree of mathematics, sub-branch „Differential equations” / Anita Kiričuka ; zinātniskais vadītājs
Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs ; Daugavpils Universitāte. Fizikas un matemātikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2019. — 107, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-55. un 103.[108.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-888-5
(brošēts).
UDK
517.956.223(043)
Kopkataloga Id: 000964267
Kiričuka, Anita. Planāru sistēmu ar parametriem atrisinājumi : promocijas
darbs / Anita Kiričuka ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs ;
Daugavpils Universitāte. Fizikas un matemātikas katedra. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 103 lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 98.103. lp.
UDK
517.956.223(043)

53 Fizika
Kopkataloga Id: 000964632
Kolbjonoks, Vadims. Halkogenīdu plānās kārtiņas virsmas modificēšana ar
fokusēto elektronu staru : promocijas darba kopsavilkums fizikas doktora (Dr.
phys.) zinātniskā grāda iegūšanai / Vadims Kolbjonoks ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders ; oficiālie recenzenti: Dr.phys. Valfrīds Paškevičs, Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš, Dr.phys. Vladimirs Solovjovs ; Daugavpils
Universitāte. Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte = Chalcogenide Thin-Film
Surface Modification by Focused Electron Beam : summary of the thesis for obtaining the doctoral degree in physics (Dr.phys.) / Vadims Kolbjonoks ; the scientific
advisor of the doctoral thesis Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders ; official reviewers:
Dr.phys. Valfrīds Paškevičs, Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš, Dr.phys. Vladimirs Solovjovs ;
Daugavpils University. The Faculty of Natural Sciences and Mathematics. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019. — 96 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 87.-89. lpp. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums
abās valodās. — ISBN 978-9984-14-870-0 (brošēts).
UDK
538.975(043)
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59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 000964637
Gavarāne, Inese. Trihinelozes ierosinātāju izpēte un Trichinella britovi populācijas ģenētiskā daudzveidība Latvijā : promocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Inese Gavarāne ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.biol. Inese Kokina, Dr.biol. Muza
Kirjušina ; zinātniskais konsultants Dr. Giuseppe La Rosa ; recenzenti: Dr.habil.
med. Ludmila Vīksna, Dr.biol. Dace Pjanova, Dr.habil.biol. Ewa Dzika ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts = Investigation of the
Etiological Agents of Trichinellosis and Trichinella Britovi Population Genetic
Diversity in Latvia : summary of the doctoral thesis in biology for the scientific
degree (branch: ecology) / Inese Gavarāne ; supervisor: Dr.biol. Inese Kokina, Dr.
biol. Muza Kirjušina ; co-supervisor Dr. Giuseppe La Rosa ; opponents: Dr.habil.
med. Ludmila Vīksna, Dr.biol. Dace Pjanova, Dr.habil.biol. Ewa Dzika ; Daugavpils
University. Institute of Life Sciences and Technology. — Daugavpils : Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019. — 51 lpp. : diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-50. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN
978-9984-14-871-7 (brošēts).
UDK
595.132(043)
Kopkataloga Id: 000964262
Gavarāne, Inese. Trihinelozes ierosinātāju izpēte un Trichinella britovi populācijas ģenētiskā daudzveidība Latvijā : promocijas darbs bioloģijas doktora (Dr.
biol.) zinātniskā grāda iegūšanai (ekoloģijas apakšnozare) / Inese Gavarāne ;
darba zinātniskie vadītāji: Dr.biol. Inese Kokina, Br.biol. Muza Kirjušina ; darba zinātniskais konsultants Giuseppe La Rosa ; darba recenzenti: Dr.habil.med.
Ludmila Vīksna, Dr.biol. Dace Pjanova, Dr.habil.biol. Ewa Dzika ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. — Daugavpils : [izgatavotājs
nav zināms], 2019. — 101 lp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 84.-101. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
595.132(043)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000964224
Rubins, Andris. Dermatoveneroloģija / atbildīgais redaktors Andris Rubins ;
redaktore Ieva Zarāne ; vāka dizaina autors Jānis Rubins. — 2. papildinātais izdevums. — Rīga : Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds, 2020. — 591 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — Autori un līdzautori: Andris Rubins, Silvestrs Rubins,
Jurijs Markovs, Kristīne Bērziņa, Ludmila Čigorevska, Rita Gūtmane, Ilze Jākobsone, Angelika Krūmiņa, Sniedze Laivacuma, Tatjana Ļiņova, Ingrīda Rītiņa, Alena
Soha, Mārcis Šepte, Nora Valdmane, Ludmila Vīksna, Indra Zeltiņa u.c. — Bibliogrāfija: 569.-587. lpp. — ISBN 978-9934-8607-1-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par ādas uzbūvi, funkcijām, ādas un veneriskām, seksuāli transmisīvām slimībām, to klīnisko ainu, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un jaunāko terapijā. Paredzēta medicīnas studentiem un kvalifikācijas celšanai ārstiem.

UDK

616.5(075.8)+616.97(075.8)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000961023
Industrijas 4.0 izaicinājumi : metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana
darbam ar viedām tehnoloģijām / autori: Saulius Baskutis, Edvinas Dubinskas,
Gintaras Rimša, Povilas Krasauskas, Hans-Joachim Pfeiffer, Inga Skiedraite, Katja
Buhs, Agne Kudarauskiene, Milda Ramanauskaite-Vilde ; ilustrācijas: Lina Povilaytute-Burokiene ; recenzents: Dr.sc.ing. Juris Krizbergs. — Jelgava : Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (394 lp.,
PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21,3 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 393.-394. lp. — ISBN 978-9934-19-979-0 (PDF) ; ISBN
9789934199783 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Industrija 4.0 ienāk uzņēmumos ar digitalizētām, robotizētām un automatizētām iekārtām, kas rada nepieciešamību pēc labi apmācītiem inženieriem, iekārtu iestatītājiem un operatoriem, kuriem ir zināšanas par digitāliem programmēšanas rīkiem un kuri spēj
sagatavot darbgaldu vadības programmas. Papildus tehniskajai kompetencei ietverta arī digitālo
prasmju, zaļo prasmju, sociālās un personiskās kompetences attīstība.

UDK

621.7/.9.06:004.732+621.7/.9.07:004.732+004.896:621.7/.9

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) : ilustrācijas, portreti ; 11,06 MB. — Ietver biobibliogrāfiju. — ISBN
978-9934-22-365-5 (PDF).
UDK
621.762(474.3)(092)
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628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika
Kopkataloga Id: 000960548
Krūmiņa, Inta. Iepakojuma depozīta sistēmas iespējamā ietekme uz vidi, tautsaimniecību un sociālekonomisko attīstību : apskats, 2019. gada jūlijs / Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Saeima],
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (8 lp., PDF) : diagramma ; 921,20 KB. — Bibliogrāfija: 6.-7. lp. — ISBN 978-9934-8783-8-1 (PDF).

A n o t ā c i j a : Iepakojuma depozīta sistēma ir izlietotā iepakojuma savākšanas sistēma, kas
balstīta uz patērētāju ekonomisko ieinteresētību. Tā paredz, ka patērētājs, iegādājoties produkciju iepakojumā ar speciālu marķējumu „depozīta iepakojumā”, papildus samaksā depozītu, ko
saņem atpakaļ, izlietoto iepakojumu nododot speciālos pieņemšanas punktos. Depozīta sistēmai
ir divi galvenie uzdevumi — mazināt vides piesārņojumu un veicināt atkritumu pārstrādi.

UDK

628.477.6(474.3)

630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 000963882
Jansone, Līga. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā : promocijas darbs mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai = Regeneration and Growth of European Beech (Fagus sylvatica L.)
Stands in Latvia : doctoral thesis for acquiring the doctor’s degree of forest sciences / Līga Jansone ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.silv. Āris Jansons ;
promocijas darba konsultants Dr.biol. Roberts Matisons ; oficiālie recenzenti:
Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr. Virgilijus Baliuckas ; Latvijas
Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. —
Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 2019. — 49 lpp., 72 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Promocijas darbs
sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 47.49. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8632-5-7 (brošēts).
UDK
630*23:582.632.2(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000963884
Kitenberga, Māra. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darbs mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai = Forest Fire History and Post-Fire Regeneration Patterns in Hemiboreal Forests : doctoral thesis for acquiring the doctor’s degree of forest sciences / Māra
Kitenberga ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, PhD Igor
Drobyshev ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Linards Sisenis, PhD Kalev Jõgiste, Dr.
Vitas Marozas ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”,
2019. — 71 lpp., 58 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. —
Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. —
Bibliogrāfija: 65.-71. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-99348632-6-4 (brošēts).
UDK
630*43(474.3)(043)+630*434(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 000962801
Mežzinātnieka Kaspara Buša mantojums / autoru un darba grupas kolektīvs:
Jurģis Jansons, Pēteris Zālītis, Māris Laiviņš, Baiba Bambe, Tālis Gaitnieks, Una
Neimane, Zane Lībiete, Guna Bagrade, Jānis Ozoliņš ; priekšvārds: Jurģis Jansons. — Salaspils : Silava, 2019. — 1 sējums (dažāda lpp. numerācija) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 9789934-8632-4-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir mežzinātnes institūta „Silava” veltījums mežzinātniekam Kasparam Bušam viņa simtgadē. K. Buša zinātniskā darbība bija saistīta meža ekosistēmu izziņu, kā arī
Latvijas mežu kopšanas un meliorācijas teorētisko pamatu izveidošanu. Viņš bija zinātnieks ar
apbrīnojamu nojautu par notiekošo mežā un māku to saprotami izklāstīt, akcentējot netradicionālus spriedumus, kuri nereti raisīja kolēģu neizpratni un saasināja diskusijas. K. Bušs redzēja
mežu un tajā notiekošo savādāk nekā māca skolā vai augstskolā, citādi, nekā bija vispārpieņemts.
Šī spēja raksturo viņu kā neparasti talantīgu pētnieku un spilgtu personību.

UDK

630(474.3)(092)+630(474.3)(092)(01)+630(474.3)(081)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000965378
Dāvidsone, Inese. 151 garšīgas dzīves recepte : augu valsts ēdienu pavārgrāmata / Inese Dāvidsone, teksts, ilustrācijas ; fotogrāfijas: Amalija Andersone ; dizains: Gints Roderts. — [Sigulda] : Henna Guru, [2019]. — 214, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — ISBN 978-9934-8640-6-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : I. Dāvidsone piedāvā gardākos augu valsts produktu ēdienus. Brokastu, pusdienu un vakariņu ēdienos ir iekļautas veselīgas un viegli pagatavojamas receptes. Lielā recepšu
dažādība ļauj izmantot šo grāmatu visām maltītēm, gan gatavojot ikdienā, gan klājot svētku galdus. Receptes ir pārskatāmas, ar vienkārši aprakstītu gatavošanas gaitu. Sastāvdaļas var variēt
pēc garšas prasībām. Grāmatā ir sniegta arī praktiska informācija par ēdiena saistību ar karmu,
prātu, cilvēka ķermeni, emocijām, garšām, stihijām un apziņu. Izprotot ēdiena filozofiju, katram
ir iespēja kļūt laimīgākam, veiksmīgākam, priecīgākam, veselākam un vairot savā dzīvē labklājību
un panākumus.

UDK

641.564(083.12)

Kopkataloga Id: 000964182
Pa Latvijas novadiem ar Roberto : receptes no visas Latvijas / izdošanai sagatavoja: Aija Baltā, Gunta Kuļbanska, Roberto Meloni, Dita Palmbaha ; redaktore
Gunta Kuļbanska ; mākslinieks Guntars Petris ; literārā redaktore Maija Olte ;
foto: Ance Muižarāja, Ģirts Eglītis, Madars Polis-Āboliņš ; vāka foto: Lauris Vīksne. — [Rīga] : Roberto Meloni, [2019]. — 183 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN
978-9934-23-000-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata veidota pēc skatītāju iecienītā Rīga TV24 kulinārijas šova, ko vada
Latvijā pazīstamais itālietis Roberto Meloni, materiāliem. Šī ir Roberto vadītā šova trešā grāmata.
Tajā apkopotas receptes, ar ko raidījumā dalījušies viesi no dažādiem Latvijas novadiem. Grāmatā aprakstīta 81 recepte, kas atklāj gan novadu tradicionālos ēdienus, gan raksturo Latvijas
virtuvi kopumā.

UDK

641.568(474.3)(083.12)+641.568(=174)(083.12)

Kopkataloga Id: 000963374
Zurikova, Maša. Manas franču vecmāmiņas saldās receptes : pavārgrāmata bērnu un vecāku kopā būšanai / Maša Zurikova, teksts, ilustrācijas ; redaktore Zanda
Marija Trapenciere. — [Jelgavas novads] : droši un koši, [2019]. — 45, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8565-9-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā ir apkopotas vienkāršas franču virtuves saldās receptes, kuras bērni
var pagatavot kopā ar vecākiem, soli pa solim sekojot ilustratīvām norādēm. Kopā būšanas mirkļi ir īpaši svarīgas mūsdienu steidzīgajā dienas ritmā. Bērnu iesaistīšana ēdiena pagatavošanā
palīdz viņiem attīstīt patstāvību un pārliecību. Bērni iegūs ne tikai vērtīgi pavadīto laiku ar vecākiem, bet arī daudz ko iemācīsies.

UDK

641.85(083.12)(02.053.2)+641.568(=133.1)(083.12)(02.053.2)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000955937
Driņķe, Zane. Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu
konkurētspējas paaugstināšanai : monogrāfija / Zane Driņķe ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. Andra Zvirbule, PhD Maria Kovačova. — Rīga :
Biznesa augstskola Turība, 2019. — 272 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
20 cm. — (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 73). — Bibliogrāfija: 252.-261. lpp. —
Anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-543-23-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir vienīgais metodiskais materiāls latviešu valodā augstskolām par
kvalitātes vadību un sistēmām. Tāpat tas ir vērtīgs materiāls mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas izpētē un sekmēšanā. Grāmata apvieno teoriju, praksi, aplūkojot ISO kvalitātes standartus, kā arī jaunāko statistiku. Grāmata kalpos kā noderīgs informācijas avots ikvienam, kurš
ikdienā saskaras ar vadības jautājumiem un mēģina virzīties starptautiskajā tirgū.

UDK

658.1(474.3)+005.6(474.3)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 000963397
MAREUNROL’S / dizains: Krišs Salmanis ; teksti: Una Meistere (ievads, kolekciju
apraksti), Sergejs Timofejevs ; tulkotāji: Amanda Zaeska, Arvis Viguls. — Rīga :
Arterritory.com & Mākslas platforma, [2019]. — 615 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 9789934-8825-2-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Modes tandēmu MAREUNROL’S dibinājuši modes dizaineri Mārīte Mastiņa-Pēterkopa un Rolands Pēterkops. Grāmata veidota kā radoša dienasgrāmata. Personisks
stāsts par divām personībām, kas ir kopā gan dzīvē, gan radošajā darbā. Par to, kā top mode, tērpi
teātra, operas izrādēm un filmām. Izdevums ilustrē tērpa tapšanas un radošās domāšanas procesu — no skices līdz tēlam un videi, ko tas apdzīvo. Grāmatā apkopota „MAREUNROL’S” laikposmā
no 2005. līdz 2019. gadam radīto septiņpadsmit kolekciju esence.

UDK

687.01(474.3)(083.824)+7.05:687(474.3)(083.824)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000962589
Īrisi (2019 : Rīga, Latvija). Īrisi = Irises : muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” izstādes katalogs / teksts: Agrita Tipāne ; redaktore Zaiga Bogdanova ; tulkotāja Inta
Liepiņa ; foto : Baiba Buceniece, Astrīda Meirāne, Gvido Kajons ; dizains: Gatis
Buravcovs. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības muzejs Rīgas
Jūgendstila centrs, [2019]. — 56 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-566-14-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Atzīmējot muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” desmit gadu jubileju, muzejā skatāma izstāde „Īrisi”. Īrisi īpašu popularitāti ieguva jūgendstila periodā. Trauslie ziedi iedvesmoja gan gleznotājus, gan lietišķās mākslas meistarus. Izstāde parāda 20. gadsimta sākuma
mākslinieku augsto profesionalitāti un spēju īrisu skaistumu iemiesot gleznās, traukos, tekstilijās
un citos priekšmetos.

UDK

7.043(083.824)+7.035.93(083.824)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 000963876
Diplomprojektu gadagrāmata / Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte ; ievads: Uģis Bratuškins ; sastādītāji un dizains: Helmuts Nežborts, Raivis
Mucenieks. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020.
2020, 100% organiski Arhitekti = 100% Organic Architect. — 47 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 30 cm. — Ietver ziņas par arhitektiem. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-429-4 (brošēts).
UDK
72.071.5(474.3)(058)+711.4(474.3)(058)
Kopkataloga Id: 000964614
Lancmanis, Imants. Il Palazzo di Rundāle / autore del testo, fotografie: Imants
Lancmanis ; artista Inese Hofmane ; traduzione: Paolo Pantaleo. — [Pilsrundāle,
Rundāles novads] : Il museo del Palazzo di Rundāle, 2019. — 86, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rundāles pils. — ISBN 978-99348883-1-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bagātīgi ilustrēts ceļvedis, kurā sniegts īss ieskats pils vēsturē un pils interjeros, pievērsta uzmanība nozīmīgākajām mākslas vērtībām.

UDK

728.82(474.336)(084.12)

Kopkataloga Id: 000964618
Lancmanis, Imants. Le château de Rundāle / texte, photographies: Imants Lancmanis ; graphisme: Inese Hofmane ; traduction: Dita Podskočija, Inta Geile-Sīpolniece. — [Pilsrundāle, Rundāles novads] : Le musée du château de Rundāle,
2019. — 86, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rundāles
pils. — ISBN 978-9934-8315-4-6 (brošēts) (2019).
UDK
728.82(474.336)(084.12)
Kopkataloga Id: 000964613
Lancmanis, Imants. Pałac w Rundāle / autor tekstu, fotograf Imants Lancmanis ; artystka Inese Hofmane ; tłumaczenie: Kristine Kunicka. — [Pilsrundāle,
Rundāles novads] : Muzeum Pałacu w Rundāle, 2019. — 86, [1] lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rundāles pils. — ISBN 978-9934-88832-8 (brošēts).
UDK
728.82(474.336)(084.12)
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Kopkataloga Id: 000964621
Lancmanis, Imants. Rundāle loss / teksti autor, fotograaf Imants Lancmanis ;
kunstnik Inese Hofmane ; tölkija Kerrtu Rozenvalde. — [Pilsrundāle, Rundāles
novads] : Rundāle lossi muuseum, 2019. — 86, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rundāles pils. — ISBN 978-9934-8883-0-4 (brošēts).
UDK
728.82(474.336)(084.12)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)
Kopkataloga Id: 000963898
Carré, Lilli. Open Molar / Lilli Carré ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ;
layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2019. — 24 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 80). — ISBN 978-9934-581-14-4 (brošēts).
UDK
741.52(73)+821.111(73)-312.5:741+821.111(73)-341

Kopkataloga Id: 000963893
Chihoi. The Book Fight / Chihoi ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ;
layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 23, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 84). — ISBN 978-9934-581-20-5 (brošēts).
UDK
741.52(512.317)+821.581-312.5:741+821.581-341

Kopkataloga Id: 000963894
Harukichi. Hero / Harukichi ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout:
Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 85). — ISBN 978-9934-581-21-2 (brošēts).
UDK
741.52(520)+821.521-312.5:741+821.521-341

Kopkataloga Id: 000963900
Hooyman, Kevin. Elemental Stars / Kevin Hooyman ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2019. — 24
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 82). — ISBN 978-9934-58116-8 (brošēts).
UDK
741.52(73)+821.111(73)-312.5:741+821.111(73)-341
Kopkataloga Id: 000963890
Katz, Keren. Chapter Two / Keren Katz ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 83). — ISBN 978-9934-581-19-9 (brošēts).
UDK
741.52(73)+821.111(73)-312.5:741+821.111(73)-341
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Kopkataloga Id: 000963901
Mihailova, Liāna. Neverending Race / Liāna Mihailova ; editors: David Schilter,
Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2019. — 24
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 81). — ISBN 978-9934-58115-1 (brošēts).
UDK
741.52(474.3)+821.174-312.5:741+821.174-341
Kopkataloga Id: 000963899
Powerpaola. I Couldn’t Stop / Powerpaola ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2019. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 79). — ISBN 978-9934-581-13-7
(brošēts).
UDK
741.52(862)+821.134.2(862)-312.5:741+821.134.2(862)-341
Kopkataloga Id: 000963895
Rūrāns, Roberts. (extra) Ordinary / Roberts Rūrāns ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 86). — ISBN 978-9934-58122-9 (brošēts).
UDK
741.52(474.3)+821.174-312.5:741+821.174-341

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 000964183
Audere, Ilona. Aina Muze. Bezgalīgais pavediens / sastādītāja Ilona Audere ;
redaktore Elīna Lūsis-Grīnberga ; māksliniece Agata Muze ; fotogrāfi: Didzis
Grodzs, Armands Lācis, Laimonis Stīpnieks, Atis Ieviņš, Andris Gertsons, L. Lindholms, Maksis Zavickis, Kristaps Sietiņš, Ojārs Griķis, Ojārs Martinsons, Gints
Lūsis-Grīnbergs ; tulkojumi: Iveta Rimšāne ; tekstu redaktori: Ieva Kalniņa, Toms
Lūiss. — Rīga : Ainas Muzes fonds, [2019]. — 304 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
28 cm. — Biobibliogrāfija: 295.-296. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-914-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : No 20. gs. 60. gadiem Ainas Muzes vārds nesaraujami saistīts ar Latvijas
tekstilmākslas uzplaukumu, un viņas darbi pamatoti tiek ieskaitīti Latvijas tekstilmākslas „Zelta fondā”. Māksliniece strādājusi daudzveidīgās aušanas tehnikās, bet viņas profesionālais sniegums visspilgtāk atklājas lielformāta gobelēnu kompozīcijās, tur rodami gan abstraktu formu
risinājumi, gan stilizēti figurāli motīvi, paužot folkloras, vēstures un sakrālās tēmas emocionāli
piesātinātās zīmēs un simbolos.

UDK

745.52.071.1(474.3)(084)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 000964411
Bērziņa, Anda. Ādams Alksnis / Anda Bērziņa ; māksliniece Anta Pence ; literārā
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Valdis Bērziņš, Normunds Brasliņš, Eduards Kalcenavs, Jānis Krēsliņš, Jānis Pipars,
Uldis Rusmanis. — Rīga : Neputns, [2020]. — 139, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasika). — Bibliogrāfija: [141.] lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-565-84-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mākslinieka Ādama Alkšņa (1864-1897) mūžs un radošā darbība aprāvās
traģiski agri, taču viņš nepārprotami atzīstams par vienu no latviešu nacionālās mākslas apzinīgākajiem veidotājiem. Ā. Alksni var uzskatīt par celmlauzi, kurš mākslas pasaulē pastiprināti pievērsās latviešu senatnes un vietējo lauku laužu sadzīves un darba ainu tematikai, turklāt
gleznotājs ir uzskatāms par latviešu velna tēla ikonogrāfisko radītāju. Mākslinieka radīto darbu
saturs un forma ietekmēja latviešu mākslu 19. un 20. gadsimtu mijā un vairākus gadu desmitus
iezīmēja visas tēlotājmākslas attīstības ceļus Latvijā.

UDK

75.071.1(474.3)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika
Kopkataloga Id: 000964609
Sineļnikova, Tatjana. Ar Tiņanova vārdu : veltījums Jurija Tiņanova 125. gadadienai un Tiņanova muzeja sadarbībai ar Pēteri Gleizdānu / sastādītāja Tatjana Sineļnikova. — Rēzekne : Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs, 2019. — 58,
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-19-952-3 (brošēts).
UDK
76(474.3)(084.1)+821.161.1.09(092)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 000961370
Āboltiņš, Andis. Fotogrāfs : par foto vēsturi, fotogrāfu Jāni Āboltiņu un viņa
darbiem / Andis Āboltiņš. — Mazsalaca : [Andis Āboltiņš], 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (63 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25,1 MB. — Bibliogrāfija:
62. lp. — ISBN 978-9934-19-995-0 (PDF).

A n o t ā c i j a : A. Āboltiņa tēvs Jānis (Žanis) Āboltiņš (1904-1971) savulaik bijis Mazsalacas
puses zināmākais fotogrāfs. Ar savu mīlestību uz fotogrāfiju J. Āboltiņš fotolietās ievadījis arī kinorežisoru Ansi Epneru un kinooperatoru Kalvi Zalcmani. Cik prasmīgs sava aroda pratējs bija
fotogrāfs, kāds bija viņa devums sabiedrībai, Mazsalacai, to vislabāk zināja, varēja spriest un vērtēt viņa laika biedri.

UDK

77-051(474.3)(084.12)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000961931
Alksne, Antra. Metodiski ieteikumi un līdzekļi sporta nodarbībām : metodisks
studiju līdzeklis / Antra Alksne, Aivis Tālbergs ; literārā redaktore Vilma Kalme ;
Liepājas Universitāte. Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte. — 3. izdevums. —
Liepāja : Liepājas Universitāte, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : ilustrācijas ; 720,97 KB. — Bibliogrāfija: 42.-43. lp. — ISBN 978-9934-569-53-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklī ir ietverti sporta metodikas jēdzieni, plašāk lietojamā sporta
terminoloģija, sporta stundu līdzekļi un mācīšanas metodes, ko bieži izmanto sporta stundās
pamatizglītības pakāpē 1.-6. klašu grupā. Darbs palīdzēs iegūt pamatzināšanas kustību prasmēs
un iemaņās, jo tas ir pamats sporta stundu veidošanai.

UDK

796(072)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 000961236
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах / главный редактор Альберт
Снегирёв. — Каунас ; Рига : Центр культуры им. Л. П. Карсавина, 2019.
4, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (304 lp., PDF) : portreti ; 5,66 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Autori: Борис Подберезин, Павел
Астров, Ирина Зиновчик, Сергей Пичугин, Николай Романенко, Валерий
Александрович Марков u.c. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
9789934884818 (kļūda).
UDK
82(082)
Kopkataloga Id: 000961255
Покрова : ежегодное приложение к литературному альманаху „Oceanus
Sarmaticus” / главный редактор Альберт Снегирёв. — Каунас ; Рига : Центр
культуры им. Л. П. Карсавина, [2019].
Второй выпуск, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (280 lp., PDF) : ilustrācijas,
portreti ; 6,68 MB. — Autori: Николай Романенко, Иван Кунцевич, Арнольд Подмазов u.c.
UDK
82(082)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000960996
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Language Acquisition: Problems and Perspectives : conference proceedings / atbildīgā
redaktore Diāna Laiveniece ; redakcijas kolēģija: Zenta Anspoka, Linda Lauze,
Alīda Samuseviča [un vēl 7 redaktori] ; literārās redaktores: Diāna Laiveniece
(latviešu valoda), Baiba Kačanova (angļu valoda), Linda Gaile (vācu valoda), Nataļja Malašonoka (krievu valoda) ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2019.
XV [15]. — 1 tiešsaistes resurss (198 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,83 MB. —
Redaktori arī: Irina Strazdiņa, Anna Vulāne, Lilita Zaļkalne u.c. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Raksti latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, kopsavilkumi
angļu un latviešu valodā.
A n o t ā c i j a : Gadskārtējais Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājums iznāk piecpadsmito reizi — šoreiz vairāk pievēršoties svešvalodu (latviešu, lietuviešu, franču, angļu, krievu) apguves jautājumiem, kā arī dažādiem ar valodu apguvi saistītiem aspektiem — humoram,
starpdisciplinaritātei, konceptoloģijai, kritiskumam un pilsoniskai līdzdalībai. Krājumā apkopoti
raksti, kuru pamatā ir LiepU 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas notika 2018. gada 11.
maijā, nolasītie referāti.

UDK

81’243(062)+811.174’243(062)

Kopkataloga Id: 000965465
Валл, Маргарита Николаевна. Очарование Азии / Маргарита Николаевна
Валл ; редакторы: Нелли Роде, А. Хартманис ; оформление: А. Хартманис ;
Латвийское общество Рериха. — [Rīga] : Sirds gaisma, [2020]. — 223 lpp. —
Ziņas par autori: 2.-10. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-23041-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : В сборнике М.Н. Валл публикуются избранные статьи, тексты лекций
и докладов, дневниковые записи путешествий и экспедиций, отражающие ее многогранную научно-исследовательскую и творческую деятельность.

UDK

81(470+571)(092)+81(082)+141.339(082)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000964394
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Noslēpumu kambaris / Dž.K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojis Ingus Josts ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 412, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — (Harijs Poters / Dž.K.
Roulinga ; 2). — Oriģinālnosaukums: Harry Potter and the Chamber of Secrets. —
ISBN 978-9934-0-8151-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šovasar Harijs Poters ir piedzīvojis sava mūža briesmīgāko dzimšanas dienu,
saņēmis mistiskus draudus no mājas elfa, vārdā Dobijs, un ticis atbrīvots no Dērsliju gūsta sava
drauga Rona Vīzlija lidojošajā automašīnā! Atgriezies Cūkkārpas raganības un burvestību skolā,
Harijs dzird tukšajos gaiteņos atbalsojamies dīvainus čukstus. Un tad sākas uzbrukumi. Skolēnus
atrod itin kā pārvērstus akmenī. Šķiet, ka Dobija baisie pareģojumi sāk piepildīties…

UDK

821.111-93-312.9

Kopkataloga Id: 000963355
Vaibravs, Īans. Mazā Vilka varoņdarbu dienasgrāmata / Īans Vaibravs ; Tonija
Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 141, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Mazais
Vilks / Īans Vaibravs ; 2). — Oriģinālnosaukums: Little Wolf’s Diary of Daring
Deeds. — ISBN 978-9934-0-8379-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mīļo Mammu un Tēti! Nespēju vien sagaidīt. Esmu atradis milzum daudz maisu ar naudu, ko Tēvocis Ļaunprātis bija noslēpis. Tas nozīmē, ka esmu BAGĀTS!!! Mēs atvērsim
visu laiku jautrāko skolu. Ar nepacietību — jūsu Mazais Vilks. Kad Tēvocis Ļaunprātis vairs nestāv ceļā un ir atrasts viņa noslēptais zelts, Mazajam Vilkam ir visas iespējas pārveidot Viltības
koledžu par aizraujošu Piedzīvojumu akadēmiju. Aūūūūū!

UDK

821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000963883
Elkota, Luīza Meja. Mazās sievietes : romāns / Luīza Meja Elkota ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; mākslinieks Viesturs Grants ; redaktore Ieva Strelēvica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 318, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Little Women. — ISBN 978-9984-17-741-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāns „Mazās sievietes” tiek uzskatīts par amerikāņu meiteņu „rokasgrāmatu” jau daudzās paaudzēs. Romāns vēsta par četru bērnu ģimeni Amerikā 19. gadsimta sešdesmitajos gados. Lasītājs iepazīst un iemīl grāmatas varones, četras māsas — Megu, Džo, Betu un
Emiju, ko tētis mīļi dēvē par savām „mazajām sievietēm”. Saistošos notikumos atklājas meiteņu
stipri atšķirīgie raksturi un arī tās pamatvērtības, kas viņas vieno — krietnie tikumi, ko ieaudzina
saskanīga ģimene.

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000962942
Huenga, Helēna. Skūpstu koeficients : romāns / Helēna Huenga ; no angļu
valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,16 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934156755. — Oriģinālnosaukums: The Kiss Quotient. — ISBN 978-9934-15676-2 (ePUB).

A n o t ā c i j a : Galvenā varone Stella uzskata, ka matemātika ir vienīgā lieta, kam dzīvē ir
patiesa nozīme. Stella rada algoritmus, kuru uzdevums ir paredzēt, ko cilvēki pirks. Darbs viņai
dod vairāk naudas, nekā nepieciešams, un krietni mazāk pieredzes attiecībās, nekā ierasts 30
gadu vecumā. Stellas secinājums: viņai nepieciešama prakse ar profesionāli. Stella nolīgst „eskortu” Maiklu. Drīz Stella iemācās priecāties par skūpstiem un abu visai lietišķās attiecības sāk
pārtapt par ko vairāk.

UDK

821.111(73)-31+821.111(73)-993
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Kopkataloga Id: 000963338
Karlena, Odrija. Kalendāra meitene : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktores: Kristīne Kupce, Gundega Sēja. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020].
I [1], Janvāris — marts. — 333, [3] lpp. ; 22 cm. — (Kalendāra meitene / Odrija
Karlena ; I [1]). — Oriģinālnosaukums: Calendar Girl. Volume one, January,
February, March. — ISBN 978-9934-0-8336-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Miai nepieciešama nauda. Daudz naudas. Viņai divpadsmit mēnešu laikā ir
jāatmaksā tēva parāds pagrīdes augļotājam, kurš nesamaksāšanas gadījumā piedraudējis nogalināt tēvu un pēc tam arī Miu. Runa ir par vienu miljonu dolāru. Tam nevajadzētu būt pārāk sarežģīti, ja Mia kļūs par eskorta meiteni tantei piederošā firmā. Mēnesi pēc mēneša viņa pavadīs
kāda bagāta vīrieša sabiedrībā, turklāt Miai pat nav jāpārguļ ar viņu, ja vien pati to nevēlas. Viegla
nauda. Mia ir apņēmības pilna sasniegt mērķi…

UDK

821.111(73)-993

Kopkataloga Id: 000964364
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Trešais lieks. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Grega dienasgrāmata /
Džefs Kinnijs ; 7). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Third Wheel. — ISBN 978-9934-0-8648-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ar ko mūs šoreiz pārsteigs Džefs Kinnijs? Tuvojas visu mīlētāju diena. Bet
ko tas nozīmē Gregam Heflijam? Valentīndienas dejas pamatskolā sagriezušas Grega dzīvi kājām
gaisā. Viņš dara, ko var, lai atrastu deju partneri, bet zēnam it nemaz neveicas. Tas, ka arī Grega
labākais draugs Roulijs nevar atrast draudzeni, ir mazs mierinājums. Negaidīts notikumu pavērsiens piespēlē Gregam draudzeni. Tagad Roulijs ir liekais. Tomēr viena vakara laikā daudz kas var
notikt, un nekad nevar zināt, kam uzsmaidīs laime mīlestībā…

UDK

821.111(73)-93-32

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā
Kopkataloga Id: 000963837
Makinērnija, Monika. Dzīves ceļojums : romāns / Monika Makinērnija ; no angļu
valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene
Akmens. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 508 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
The Trip of a Lifetime. — ISBN 978-9984-35-969-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ietiepīgā un ekscentriskā Lola Kvinlena dodas savā dzīves ceļojumā un paņem līdzi mazmeitu un mazmazmeitu. Vairāk nekā sešdesmit gadus pēc emigrēšanas uz Austrāliju viņa izpilda slepus doto solījumu un atgriežas Īrijā — savā dzimtenē. Lola vienmēr ir bijusi ģimenes balsts vētrainos laikos, taču slēpj no visiem sāpīgos iemeslus tam, kāpēc jaunībā ir
pametusi Īriju. Iešana pa atmiņu taku piespiedīs viņu atkal satikties ar pagātni. Pavērsieni un
pagriezieni ieintriģē, mudina smieties, pavelk aiz lasītāja sirds stīgām.

UDK

821.111(94)-31

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000964395
Olsone, Kristīna. Ērgļuklints noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas
tulkojusi Mudīte Treimane ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains un ilustrācija ;
redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 188, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Mysteriet på Örnklippan. — ISBN 978-9934-08360-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bonija un Čārlzs ir aizbēguši no mājām un paslēpušies Ēnulīcī. Drīz vien viņi
saprot, ka Ēnulīcis glabā tumšus noslēpumus. Ir pazudis kāds zēns. Viss ciems sačukstas par
šausminošu leģendu — par bezgalvaino Atriebēju, kurš spokojas, nespējot rast mieru mirušo
pasaulē. Un kādu nakti Bonija redz, ka bāka, kura nav izmantota simt gadus, mirkšķina ugunis.
Bonija un Čārlzs nolemj atrisināt bākas un pazudušā zēna noslēpumu. Bet vai bērni tiks galā
vieni paši?

UDK

821.113.6-93-32
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821.134.2 Spāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000964554
Arhona, Huans. Ēzelis : (kā viss sākās) / Huans Arhona ; [ilustrācijas]: Lusiano
Losano ; no spāņu valodas tulkojis Leons Briedis ; redaktore Inguna Cepīte. —
Rīga : Pētergailis, [2019]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Burro (el originen). — ISBN 978-9984-33-505-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tas ir stāsts par skumju Ēzeli, pelēku un apjukušu, kurš dzīvoja pie raudoša
vītola. Kad vītols raudāja, raudāja arī Ēzelis. Bet stāsts nav par Ēzeļa skumjām, viņam tās apnīk
tikpat ļoti kā vītola lapas, un Ēzelis dodas ceļā. Mēs esam liecinieki varoņa dzimšanai.

UDK

821.134.2-93-32

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000963722
Буйлов, Анатолий. В безвременье : стихотворения / Анатолий Буйлов. —
Рига : [Anatolijs Builovs], 2019. — 383 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 9789934-8847-0-2 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000963714
Буйлов, Анатолий. Надежда умирает последней : стихотворения / Анатолий Буйлов. — Рига : [Anatolijs Builovs], 2019. — 431 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. —
ISBN 978-9934-8847-1-9 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000963726
Буйлов, Анатолий. Слагаемые жизни : стихотворения / Анатолий Буйлов. — Рига : [Anatolijs Builovs], 2019. — 371 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN
978-9934-8847-3-3 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000963718
Буйлов, Анатолий. Сущность окаянная : стихотворения / Анатолий Буйлов. — Рига : [Anatolijs Builovs], 2019. — 383 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN
978-9934-8847-2-6 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000965222
Aussalīts. Rasotā rītā / Aussalīts ; sastādīja Ilona Vītola ; vāka dizains: Viesturs
Reķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019]. — 103 lpp. ; 20 cm. — ISBN 9789934-554-20-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Visus savus darbus Pēteris Boldāns publicē ar pseidonīmu — Aussalīts. Pirmās bija publikācijas laikrakstā „Vaduguns”. Tālāk sekoja piedalīšanās kopdarbā — Viļakai veltītā
dzejas krājumā „Dvēseles aka” (2013). 2015. gadā iznākusi pirmā dzejas grāmata „Viršu ziedonī”.

UDK

821.174-7+821.174-17

Kopkataloga Id: 000965147
Auziņa, Irēna. Ceļā uz gaismu / Irēna Auziņa ; sastādītāja un priekšvārda autore
Ilona Vītola. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 2019. — 129 lpp. : notis, portrets ;
18 cm. — Ziņas par autori: 5.-7. lpp. — ISBN 978-9934-554-22-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dzejniece I. Auziņa visu savu dzīvi ir veltījusi mūzikai. Ir skaisti ieiet I. Auziņas dzejas un domu pasaulē — tā ir dvēseliska, labestības apgarota, vitāla un dzīvespriecīga. Viņa
prot dzīvē saskatīt labo un skaisto, un nest to cilvēkos.

UDK

821.174-1+783.6.087.61+783.6.087.62/.67

Kopkataloga Id: 000965266
Budaha, Zina. Ticot un mīlot : dzejas izlase / Zina Budaha ; vāka dizains: Artūrs
Budahs. — [Ogres novads] : [Zina Budaha], 2019. — 166 lpp. : portrets ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-19-783-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autorei šī ir ceturtā grāmata. Z. Budaha savos dzejoļos skar dažādas tēmas,
bet neatrast tur reliģiju un politiku, jo vārdi tās vienkārši apiet ar līkumu. Toties daba un mīlestība tiek aplūkota un caurlūkota vēl un vēlreiz, jo nekad nevar apnikt. Mīlestība nav tikai uz kādu
konkrētu cilvēku. Mīlestība ir viss!

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000964408
Dzintare, Vija Ilze. Vai Tu dzirdi, ko es saku? / Vija Ilze Dzintare, dzeja ; Rūta Kalmuka, fotogrāfijas ; Dārta Kalmuka, zīmējumi un vāks. — [Latvija] : [izdevējs nav
zināms], 2019. — 49, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Zīmējumi: Artūrs
Kalmuks, Māra Kerija Kalmuka, Kristofers Kalmuks, Madara Apine, Lelde Austra
Apine.
UDK
821.174-1+77.04(474.3)
Kopkataloga Id: 000963764
Ermansone, Biruta. Laiks sekundes skaita / Biruta Ermansone ; ilustrācijas:
Līva Gundega Ermansone. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-9934-579-93-6 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000964361
Ernsone, Daina. Baltās kāpas stāsts / Daina Ernsone ; zīmētā portreta autore
Inese Firsova. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 79, [1] lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-587-41-2 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000965256
Gekišs, Nauris. Pīlādzis / Nauris Gekišs. — Rīga : [Nauris Gekišs], 2019. —
77 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8884-0-3 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000964179
Jansons, Edvīns. Grēka maratons / Edvīns Jansons ; redaktore Agnese Piļāne ;
vāka dizains: Gundars Vallis ; [ievads]: Ausma Melluma. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2020].
VIII [8. daļa], Pēc straujā pagrieziena. — 517 lpp. : faksimili, ilustrācijas ;
20 cm. — Ziņas par autoru: 5.-43. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-587-37-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dzīve uz zemes turpinās. No paaudzes paaudzē cilvēkiem tiek nodotas pagātnes atmiņas nostāstos un grāmatās. Laiks izkristalizē.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000963800
Kalna, Ziedīte. Garā upe / Ziedīte Kalna ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2019.
I [1.] daļa, Domatziņas un epifānijas. — 147 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-58717-7 (iesiets).
UDK
821.174-3
Kopkataloga Id: 000963803
Kalna, Ziedīte. Garā upe / Ziedīte Kalna ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2019.
II [2.] daļa, Dzeja un pārdomas vārsmās. — 299 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934587-26-9 (iesiets).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 000963077
Ketnere, Keita. Svešiniece savā dzīvē : [romāna] „Samta nakts bērns” 2. daļa /
Keita Ketnere. — [Rīga] : [Virja LK], 2019. — 256 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-993419-962-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vīrietis pastumj Džannī malā un nāk. Es nevis eju pa Dieva radīto zemi, bet lidoju! Tas ir viņš! Mans Lorenco! Pēkšņi vīrietis pusceļā apstājas, ilgi uz mani skatās un pagriežas,
lai ietu prom. Arī uz to es biju gatava. Stāvu kā sālsstabs. Lorenco pēdējos metrus līdz motociklam
noskrien. Motocikls tiek iedarbināts, apmetis nelielu līkumu, tas apstājas tieši man blakus. Liā!
Liā! — Lorenco man sniedz roku. Nu jau esmu viņam aiz muguras, manas rokas aptvērušas tik
pazīstamo vīrieša augumu kurā, neskatoties uz garajiem atšķirtības gadiem, pazīstu katru muskulīti. Vējš atkal uz visām pusēm mētā viņa garos kraukļa melnos matus, kuros nedaudz iebiris
sudrabs. Mūsu priekšā ir ceļš.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000965210
Liģere-Uķe, Liesma. Rozīte tvīkst : erotiska dzeja / Liesma Liģere-Uķe ; sastādīja
Ilona Vītola. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019]. — 95 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Uz vāka Solveigas Kļaviņas gleznas reprodukcija. — ISBN 978-9934554-21-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jaunpiebaldziete L. Liģere-Uķe līdz šim publicējusies vietējā novada izdevumā „Avīze Piebaldzēniem” ar savu meitas uzvārdu kā Liesma Elsiņa. Dzejas krājumu dzejniece
veltījusi saviem mīļajiem mīlestībā. Ja grūti izteikt jūtas un vēlmes, paņemiet šo rokasgrāmatiņu.
Autore aicina pielikt savu sirdi un dvēseli, lasot mīļam cilvēkam, un atplaukt pašiem savstarpējiem vārdiem.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000963743
Liktenī ierakstīts : liriskas pārdomas vārsmās / Ernests Ābelis, Inese Eņģele,
Svetlana Iftodija, Maija Svarinska. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 65 lpp. ;
20 cm. — ISBN 978-9934-593-02-4 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000963756
Manās plaukstās lietus sildās : dzeja / Gunārs Anševics, Ulla Kavicka, Biruta Šmite. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 77, [2] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934579-98-1 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000962956
Nella no Krotes. Ragana bez diploma : romāns / Nella no Krotes ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 1
tiešsaistes resurss (ePUB) ; 857,16 KB. — (Vakara romāns ; 2019/10 (244)). — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934156540. — ISBN 978-993415-655-7 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Bārbala ir visparastākā meiča, kas dzimusi jauktā ģimenē un augusi rūpnīcas
kopmītnē — vidēji glīta, vidēji izglītota, taču enerģijas un apņēmības viņai ir pārpārēm. Nonākot
svešā ciematā, Bārbalai raganas birka ātri vien tiek piekarināta gandrīz bez iemesla… Romāns
par notikumiem, kuros iesaistās mūsdienu Latvijas vārdā nesauktas mazpilsētas divas ģimenes,
par īstajā brīdī nepateiktu patiesību, otra nesaklausīšanu, dusmām, tumsonību un mazlietiņ mīlestību.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000963225
Pieskāriens / redaktores Mirdza Kerliņa un Aina Karele ; Andas Nordenas dizains ; Brigitas Zīles, Raimonda Kiršfelda, Andra Vētras, Raita Jelēviča fotogrāfijas. — Cēsis : Kultūras biedrība „Harmonija”, [2019].
III [3. grāmata]. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-8898-0-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Kristīgās dzejas kopkrājumā „Pieskāriens III” apkopoti 36 autoru 108 dzejoļi. „Pieskāriens var būt arī kā kādas darbības ierosinātājs, tāpat iemesls pievērst kādam savu
skatienu, kavēties, pat saspringt, ziedojot vairākas sekundes sava dzīves laika. Pieskāriens mēdz
pārsteigt un izraisīt īstas, patiesas emocijas. Mēs ilgojamies pēc šādiem negaidītiem notikumiem,
kuri mūs izrauj no dzīves iedomātās pelēcības,” ievadā raksta mācītājs Didzis Kreicbergs.

UDK

821.174-1+821.174-3+27-29
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Kopkataloga Id: 000964185
Poikāne, Sarmīte. Mammas kleitas un teātra bize / Sarmīte Poikāne ; redaktore Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Keitlina Poikāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2020. — 264 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-36-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ir kāda zeme, kur ir viszilākās debesis un viszaļākā zāle, kur katra diena ir
piedzīvojumu pilna. Un visi mēs šai zemē esam bijuši. Tā ir Bērnības Zeme. Ar ko gan šis bērnības
stāsts ir īpašs? Vispirms jau ar meitenes Pārslas spēju vērot pasauli un izstāstīt par piedzīvoto tā,
ka lasītājam šķiet — jā, es arī tur biju! Otrkārt, ar niansētu bērna pārdzīvojumu un jūtu pasaules
atklāšanu. Pārsla apzinās, ka viņa ir vecākais bērns ģimenē un viņai ir jārūpējas arī par jaunāko
brāli un māsu. Treškārt, ar ģimenes kopības sajūtu, atbalstu un svētku svinēšanu. Bērnības vasaras, šķiet, lido vēja spārniem. Un ir labi, ja pēc daudziem, daudziem gadiem izdodas kaut mazliet
sasaukt tās atpakaļ, pasildīties atmiņās un tad doties tālāk.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000963747
Sajūtu mozaīka : dzeja / Ojārs E. Bīriņš, Ligita Deviķe, Una Imula, Milānija Voitova. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 105 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934579-99-8 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000964401
Spāre, Vladis. Gājiens ar klibo zirdziņu : stāsti / Vladis Spāre ; vāka dizaina un
ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 189, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8532-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādi ir jaunie Vlada Spāres stāsti? Tīrs blūzs. Smeldze. Kā uguns svešā logā
tur, tumša lauka otrā pusē. Kā viegla ugunskura dūmu smarža no tālas tālienes, tikko jaušama,
saldi rūgta. Lāsteka, kura viegli nočīkst starp zobiem un izkūst. Sen pazaudēta fotogrāfija, atmiņas par kuru kavējas prāta stūrītī — bet vairs īsti nav skaidrs, vai tāda vispār ir bijusi. Kā
ienākt bērnības mīļā parka bīstamajā stūrī un atklāt, ka bubuļu tur nav un varbūt nekad nav bijis.
Atklāsme, kas iepriecina un nedaudz skumdina vienlaikus. Pēc izlasīšanas prātā paliek tieši šī
sajūta — vieglums un mazlietiņ skumjas. Smalkas un tīrtīras.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000963752
Stepēna, Maija. Klātesība : dzeja / Maija Stepēna. — [Varakļāni] : Domu Pērles,
[2019]. — 76 lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-593-01-7 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000963762
Svikle, Rasma. Pārtapšana : dzeja / Rasma Svikle. — Rīga : Domu Pērles, 2019. —
57 lpp. ; 20 cm. — Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934593-00-0 (brošēts).
UDK
821.174-1+821.174’282-1
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Kopkataloga Id: 000964188
Špillere, Inta. Ieva : izlase / Inta Špillere ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, [2020]. — 196, [7] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-587-34-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Kas ir sieviete? Viņa ir gan gādīga māte, gan mīlošas sievas ideāltēls, gan
kārdinātāja Ieva. Un nevajag nosodīt, ja redzi mīlošu sievieti. Ieskaties, kā mirdz acis tai skaistajai
būtnei, kura ir mīlama. Iztēlojies, cik laimīgs var būt mīlēts cilvēks. Izbaudi maiguma pieskārienus. Izraudi Ievas asaras — naivās, uzticamās sievietes asaras… Ieva — tas ir stāsts dzejā par
sievietes likteni.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000963760
Upes krastu elēģija / Baiba Šīmane, Jānis Freimanis, Laimdota Vištarte, Laimons
Rags, Lāsma Krama, Zane Grigore. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 92 lpp. :
ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-03-1 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)+821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000965025
Valtere, Inese. Pasakas ģimenei turpinās… / Inese Valtere ; māksliniece Gunta
Zaļaiskalna ; redaktore Sanita Dāboliņa. — [Stopiņi] : [Inese Valtere], [2019]. —
48 lpp. : ilustrācijas ; 22×30 cm. — ISBN 978-9934-19-976-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata aizvedīs mazos lasītājus ceļojumā pa dažādām galaktikām, planētām un zemēm, ļaujot iepazīt bardakiešus un mollīšus, dažādas princeses, prinčus un karaļus,
skaistās planētas Roze iedzīvotājus zibsnīšus un sirsnīgo citplanētieti Bruno. Grāmatā atrodamie
uzdevumi nostiprinās lasītprasmi un stāstītprasmi, ļaus iejusties autores radītajā pasaku pasaulē
un rosinās attīstīt savu mākslinieka talantu.

UDK

821.174-93-343

Kopkataloga Id: 000963863
Vikšere, Līvija. Atmiņu zibšņi / Līvija Vikšere. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2019. — 157 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — ISBN 978-9934-587-35-1 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000963881
Zelčāns, Jānis. Visi dati dodas uz debesīm : stāsti un noveles / Jānis Zelčāns ;
Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 206, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8429-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Krājums ir J. Zelčāna debijas grāmata latviešu valodā. Kā atzīst pats autors —
pa dienu viņš dzīvo datortīklu pasaulē, bet naktīs dažkārt paliek nomodā, lai rakstītu stāstus,
kuros kopā savijas fantastika, psiholoģija un ilgas pēc labākas pasaules. Taču pasaule, kurā dzīvo
J. Zelčāna personāži, nav labāka par pašreizējo. Citāda gan. Viņi pieder izdomātai nākotnei — gan
tuvākai, kurā mākslīgais intelekts ir realitāte, gan pavisam tālai, kurā lidojumi kosmosa telpā ir
absolūta ikdiena. Arī šie personāži risina problēmas, kas aktuālas mūsdienās. Stāsti ir kā laika
mašīnas. Tās lasītājam ar šodienas bagāžu ļauj ceļot laikā un telpā, lai uz ļoti nopietniem, cilvēcei
svarīgiem jautājumiem saņemtu pārsteidzošas un brīdinošas atbildes.

UDK

821.174-32
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Kopkataloga Id: 000963879
Zīle, Baiba. Aukstākā ziema simt piecdesmit gados : stāstu krājums / Baiba Zīle ;
ilustrāciju autors Māris Bišofs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega
Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 288 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-08388-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Stāstu krājuma tēmas ir identitātes un dzīves jēgas meklējumi, atsvešināšanās mūsdienu sabiedrībā, kā arī ikdienas maģiskais reālisms. Stāstu varoņi ir neparasti — studente, kura nozog un iznīcina ģeniālu mākslas darbu, atraitne, kura aizbēg no pašas vīra bērēm,
vīrietis, kurš staigā noslēpumainus apļus pa pilsētu, un citi. Mīlestība, nāve, šķiršanās, piedošana
un attiecību daudzstūri…

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000964542
Zvirgzdiņš, Juris. Rasas vasara / Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 52, [4] lpp. : ilustrācijas ;
27 cm. — ISBN 978-9984-33-508-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Rasas vasara” ir patiesi vasarīga un optimistiska grāmata. Līdzās Rasai, kas
tūliņ dosies uz skolu, Tobiasam, kurš sasniedzis rotaļu lāčiem „piestāvošo vecumu”, sunītim Zorro, Lauvam, lieliskajam kaimiņu zēnam Jēkabam un vecmāmiņai, te darbojas arī Rasas „stulbās
un nejaukās” māsīcas. Viņas ir vecākas par Rasu un netic, ka Rasai ir draugs Leo — īsts lauva.
Māsīcas grib, lai Rasa parāda savu putnubiedēkli. Tobiasam un Jēkabam ienāk prātā doma, kā
pārmācīt negantās māsīcas.

UDK

821.174-93-34
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908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000960787
Radovics, Ainārs. Dubultu vēsture / Ainārs Radovics, teksts, redakcija, grāmatas
dizains ; literārā redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; [priekšvārds]: Andris
Vilks. — Otrs labots izdevums. — Jūrmala : Dzelzavas atbalsta biedrība, 2019. —
303 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, tabulas ; 31 cm + pielikums (2 atsevišķas salocītas lp.). — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Grāmatas
pielikumā — unikālas vēsturiskas Dubultu kartes. — Bibliogrāfija: 298.-300. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934874703 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Ainārs Radovics ir Dubultu iedzīvotājs trešajā paaudzē. Šajā bagātīgi ilustrētajā lielformāta grāmatā ietverts plašs pētījums, kurā aplūkoti visdažādākie Dubultu vēstures
aspekti no vissenākajiem laikiem līdz kūrorta uzplaukumam, skatītas satiksmes iespējas (diližanss, tvaikoņu laikmets, dzelzceļa izveide), reliģiskā un kultūras dzīve, arhitektūra, personības
un dzimtas, izglītības iestādes, biedrību dzīve un daudzi citi jautājumi. Krāšņais vizuālais materiāls — fotogrāfijas, pastkartes, plāni, kartes ļauj iegrimt aizgājušu laikmetu noskaņā un pētīt
arhitektūras detaļas, modi, senās ielas un citus objektus.

UDK

908(474.362.4)

Kopkataloga Id: 000964995
Vītola, Ilona. Rūgtais vērmeļu kauss : atmiņu krājums / Ilona Vītola ; vāka dizains: Viesturs Reķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019].
V [5.] grāmata. — 351 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 9789934-554-23-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : I. Vītolas atmiņu grāmatu klāstu papildina 5. sējums, kurā publicētas represēto cilvēku liecības par to laiku un skolu jaunatnes zinātniski pētnieciskie darbi par represēto
likteņiem. Jaunu tematisko loku paver materiāli par nacionālo partizānu piemiņas iemūžināšanu
Alūksnes un Apes novados. Grāmatā atsevišķa nodaļa veltīta atskatam par politiski represēto
apvienības „Sarma” darbību.

UDK

908(474.367)(093.3)

94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000964698
Valsts pirms valsts (3 : 2018 : Rīga, Latvija). Latvijas teritorija agrīni modernā
laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā : Latvijas simtgades jubilejai veltītā konferenču cikla „Valsts pirms valsts” trešās konferences rakstu krājums /
sastādītāja Valda Kļava ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Anita Čerpinska, PhD
Andrejs Plakans, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš ; tulkojums angļu valodā: Eva Eihmane ; tulkojums no vācu valodas: Maija Levāne ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; mākslinieciskais noformējums: Tatjana Raičiņeca ; priekšvārds: Andris Vilks,
Vija Daukšte ; Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Vēstures un
filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. — 215 lpp. ;
24 cm. — Ziņas par autoriem: 214.-215. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984850-79-5 (brošēts).
UDK
94(474.3)(062)
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