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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000966335
Bumblauskiene, Ilona. Mammas un mazuļi eksotiskās valstīs / Ilona Bum
blauskiene ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Latvijas Medi
ji, [2020]. — 14 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
23×23 cm. — (Mammas un mazuļi / Ilona Bumblauskiene). — Tulkots no lietu
viešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Mamos ir mažyliai. Egzotiškuose kraštuo
se. — ISBN 978-9934-15-750-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bagātīgi ilustrēta aktivitāšu grāmatiņa ar uzlīmēm. Grāmatiņā mazie lasītāji
varēs iepazīt dažādus dzīvnieku mazuļus un to mammas, kas mīt eksotiskās valstīs. Līmējot uz
līmes, mazuļi iemācīsies atpazīt dzīvniekus, attīstīs roku un acu koordināciju. Grāmatiņa māca
saudzīgu attieksmi pret dabu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000966329
Bumblauskiene, Ilona. Mammas un mazuļi mājās / Ilona Bumblauskiene ; māk
sliniece Jurgita Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 14 nenu
murētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23×23 cm. — (Mammas
un mazuļi / Ilona Bumblauskiene). — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģināl
nosaukums: Mamos ir mažyliai. Namuose. — ISBN 978-9934-15-749-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bagātīgi ilustrēta aktivitāšu grāmatiņa ar uzlīmēm. Grāmatiņā mazie lasītāji
varēs iepazīt dažādus dzīvnieku mazuļus un to mammas, kas mīt kā mīļdzīvnieki cilvēku mājās.
Līmējot uzlīmes, mazuļi iemācīsies atpazīt dzīvniekus, attīstīs roku un acu koordināciju. Grāma
tiņa māca saudzīgu attieksmi pret dabu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000966332
Bumblauskiene, Ilona. Mammas un mazuļi mežā / Ilona Bumblauskiene ; māk
sliniece Jurgita Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 14 nenu
murētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23×23 cm. — (Mammas un
mazuļi / Ilona Bumblauskiene). — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģinālno
saukums: Mamos ir mažyliai. Miške. — ISBN 978-9934-15-747-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bagātīgi ilustrēta aktivitāšu grāmatiņa ar uzlīmēm. Grāmatiņā mazie lasītāji
varēs iepazīt dažādus dzīvnieku mazuļus un to mammas, kas mīt mežā. Līmējot uzlīmes, mazuļi
iemācīsies atpazīt dzīvniekus, attīstīs roku un acu koordināciju. Grāmatiņa māca saudzīgu attiek
smi pret dabu.

UDK
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Kopkataloga Id: 000966338
Bumblauskiene, Ilona. Mammas un mazuļi zoodārzā / Ilona Bumblauskiene ;
māksliniece Jurgita Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 14 ne
numurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23×23 cm. — (Mammas
un mazuļi / Ilona Bumblauskiene). — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģi
nālnosaukums: Mamos ir mažyliai. Zoologijos sode. — ISBN 978-9934-15-748-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Bagātīgi ilustrēta aktivitāšu grāmatiņa ar uzlīmēm. Grāmatiņā mazie lasītāji
varēs iepazīt dažādus zoodārza dzīvnieku mazuļus un viņu mammas. Līmējot uzlīmes, mazuļi
iemācīsies atpazīt dzīvniekus, attīstīs roku un acu koordināciju. Grāmatiņa māca saudzīgu attiek
smi pret dabu.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 000966978
Laube, Terēza. Spogulis un aizspogulija / sastādītāja Terēza Laube ; rediģēja Ža
neta Intlere. — Rīga : Zintnieks, [2020]. — 112 lpp. ; 15 cm. — (Zintnieks). — ISBN
978-9984-739-38-0 (brošēts) ; ISBN 9789984739384 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Spogulis ir priekšmets, kas apvīts ar maģiju, tātad ar spoguli saistās ticējumi,
teikas. Spogulī skatoties, mēs it kā redzam sevi — spogulis rāda dubultnieku. Varētu teikt arī tā —
spogulis ir katra otrā (cilvēka apgrieztā) puse. Savukārt aizspogulija — tā ir cita realitāte, kurā
iekļūt iespējams tikai caur spoguli. Spogulis ir attēla simbols, tātad — apziņas simbols, grāmatā
tas atspoguļo pasaules daudzveidību.

UDK

133

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000966523
Seldins, Tims. Izaudzināt brīnišķīgu bērnu. Montesori metode : kā veicināt bēr
na radošumu, pašapziņu un patstāvību : rokasgrāmata vecākiem / Tims Seldins ;
tulkotāja Ita Ankoriņa ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 208 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Rā
dītājs: 204.-206. lpp. — Oriģinālnosaukums: How to Raise an Amazing Child the
Montessori Way. — ISBN 978-9934-0-8557-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata noderēs gan vecākiem, kuri nolēmuši bērnu audzināšanā izmantot
Montesori pieejas elementus, gan ikvienam, kas vēlas padarīt sava bērna ikdienu krāsainu, rado
šu un jēgpilnu. Autors apraksta neparasto izaugsmes un intelektuālās attīstības posmu no bērna
dzimšanas brīža līdz sešu gadu vecumam un piedāvā idejas daudzām praktiskām aktivitātēm,
kas noder noteiktos attīstības posmos. Te atradīsiet arī neirozinātnieku sniegtus pierādījumus,
kas apliecina, ka Montesori pieeja veicina bērnu patstāvību, koncentrēšanās spēju attīstību un
zinātkāri par pasauli.

UDK

159.9-055+37.091.4MON

Kopkataloga Id: 000966189
Voronova, Alīna. Naudas enerģija : kā izprast naudu un vairot savu labklājību /
Alīna Voronova ; atbildīgās redaktores: Gunta Apse, Alīna Melngaile ; literārā re
daktore Zigrīda Krauze ; vāka grafiskais noformējums: Aija Andžāne ; ilustrāci
jas: Oskars Stalidzāns, Gundega Rebhūna, Matīss Markovskis. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2019]. — 167 lpp. ; ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 166. lpp. — ISBN
978-9934-15-751-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir praktisks ceļabiedrs naudas ceļu līkločos. Tās uzdevums ir ne
vis dot universālas receptes, kā nopelnīt, bet gan iedvesmot lasītājus doties meklēt savu unikālo
ceļu, lai veidotu attiecības ar naudu. „Naudas enerģija” būs tīkama lasāmviela tiem, kas realitāti
saredz kā strāvojumu, enerģiju, spēku un plūsmu mijiedarbību. Šī grāmata arī pārvēršas darba
burtnīcā, lai lasītājs varētu preparēt ne tikai naudas enerģijas tēmu, bet arī personīgos uzvedības
un domāšanas modeļus. Tas ir pašizziņas ceļvedis, kas ļauj uz mirkli novērst skatu no banknotes
un ieskatīties sevī.

UDK

159.98:336
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17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija
Kopkataloga Id: 000963921
Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca ; Akadēmiskā godīguma vispārējās
vadlīnijas : uzziņu izdevums / atbildīgā par izdevumu Ilze Birzniece ; atbildīgā
par tulkojumu latviešu valodā Alla Anohina-Naumeca ; literārās redaktores: Irē
na Skārda, Inga Skuja ; dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (162 lp., PDF) : ilustrācija ; 1,05 MB. — Rādītājs: 66.-73. lp. —
Tulkojuma autores: Alla Anohina-Naumeca, Tatjana Odiņeca, Ilze Birzniece, Vita
Šakele. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-22-432-4 (PDF).

A n o t ā c i j a : Izdevums ir tulkojums latviešu valodā, tā pamatā ir projekta „Eiropas līmeņa
tīkls akadēmiskā godīguma veicināšanai” atskaite, kas tapusi dažādu valstu un nozaru autoru
kopdarba rezultātā. Izdevums sastāv no divām daļām: akadēmiskā godīguma terminu vārdnīcas
un akadēmiskā godīguma vispārējajām vadlīnijām. Pirmajā daļā alfabētiskā kārtībā sniegti termi
ni angļu valodā, kā arī termins un definīcija latviešu valodā. Otrā daļa ir atbalsts pirmajai daļai, tā
palīdz veidot vienotu izpratni par godīguma jautājumiem zinātnē un uzņēmējdarbībā. Vadlīnijas
izklāsta minimālās prasības un atbildību dažādām akadēmiskajā darbā ieinteresētajām pusēm.

UDK

174:001(038)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000966528
Bunge, Gabriēls. Akedija : Pontijas Evagrija garīgā mācība par grūtsirdību / hie
romūks Gabriēls Bunge ; redakcija: Jānis Kalniņš ; tulkojums no krievu valodas:
Bruno Falks, Natālija Jansone. — Latvija : EIKON, 2020. — 175 lpp. ; 17 cm. — Bib
liogrāfija: 170.-175. lpp. — Oriģinālnosaukums: Akedia: die geistliche Lehre des
Evagrios Pontikos vom Überdruss. — ISBN 978-9934-8698-9-1 (iesiets) ; ISBN
9789934869877 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Skumjas, grūtsirdība, depresija ir kļuvušas par vienu no galvenajām mūsu
laikmeta slimībām. Slavenā Šveices teologa, hieromūka Gabriēla Bunges grāmatā runāts par to,
kā ar šīm slimībām var cīnīties, pamatojoties uz nenovērtējamo pieredzi, ko atstājis „tuksneša
tēvs”, teologs Evagrijs no Pontas.

UDK

27-584

Kopkataloga Id: 000967017
Ošo. Meditācijas aizņemtiem cilvēkiem : kam daudz stresa, bet meditēt nav lai
ka / Osho ; tulkojums: Aija Rožlapa ; grafiskais dizains: Rolands Flora. — [Rīga] :
Sētava, [2019]. — 217 lpp. ; 20×16 cm. — Oriģinālnosaukums: Meditation for Busy
People. — ISBN 978-9934-502-34-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šīs ir meditācijas, kas ļauj atslābt no saspringuma un stresa pavisam īsā lai
kā. Nevajag nedz jogas paklājiņu, nedz klusu, vientuļu vietu. Šo meditāciju būtība — iesaistīt
meditatīvo domāšanu ikvienā ikdienas nodarbē — lietišķā sanāksmē, saskarsmē ar klientiem vai
gaidot lidmašīnu lidostā… Izmantojiet meditācijai ikvienu brīdi! Desmit minūtes, kad esat dušā,
piecas minūtes pusdienojot, trīs minūtes, gaidot liftu — un jūs sajutīsiet, ka meditācija piepilda
jūs ar enerģiju!

UDK

2-583

Kopkataloga Id: 000965472
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ;
redaktori: Laine Kristberga, Jānis Nameisis Vējš ; literārā redaktore Arta Jāne ;
vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģi
ja: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Mai
ja Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce,
Dr.phil. Igors Šuvajevs ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas insti
tūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019.
XXVII [27]. — 254 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — „ISSN 1407-1908”—Ti
tullapas otrā pusē. — Personu rādītājs: [252.]-254. lpp. — Bibliogrāfija rakstu
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavil
kumi angļu un latviešu valodā.
UDK
2(082)+14(082)
Kopkataloga Id: 000966279
Venkatesānanda, Svami. Vāsišthas joga / Svami Venkatesānanda ; no angļu va
lodas tulkojusi, vāku zīmējusi Inese Kausa ; redaktore Antra Vagnere. — [Latvi
ja] : Rolands Gulbis, [2020]. — 630 lpp. ; 25 cm. — Tulkots no: Vasistha’s yoga. —
ISBN 978-9934-19-872-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Joga Vasišta ir, iespējams, vissvarīgākais hindu teksts, kura rašanās tiek da
tēta ap 10. gs. m.ē. Tā izlasīšana palīdz gūt atbildes uz dzīves svarīgākajiem jautājumiem — Kas
ir dzīves jēga? Kas es esmu? Kas ir Dievs? Vai visu nosaka liktenis vai brīvā griba? Paredzēts, ka
iepazīšanās ar grāmatu cilvēku, kas ir iestrēdzis garīgos meklējumos, noved pie apgaismības.

UDK

233-852.5Y
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Kopkataloga Id: 000966111
Щеникова, Ольга. Православные архиереи, священники, диаконы, пса
ломщики, учители и регенты, служившие на территории Латвии с 1710
по 2019 годы : биографический справочник / авторы-составители: Ольга
Щеникова, Андрейс Витолс ; консультант Александр Гаврилин. — Рига :
[Andrejs Gusačenko], 2019. — 1008 lpp. : portreti ; 31 cm. — Ietver bibliogrāfi
ju. — ISBN 978-9934-23-028-8 (iesiets).
UDK
271.22(474.3)-726(038)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Kopkataloga Id: 000965554
Krūze, Lilita. Latvians in Guernsey / Lilita Krūze ; editor John Judge. — Rīga :
Sava grāmata, [2020]. — 180 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts angļu
valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Latvieši Gērnsijā. —
ISBN 978-9934-582-50-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas intervijas ar latviešiem, kuri ir dzīvojuši un strādājuši
Gērnsijas salā. Apzinoties, ka gadu laikā Gērnsijā ir dzīvojuši tūkstošiem latviešu, autore vēlēju
sies uzrunāt iespējami daudz cilvēku, kuri dalījās savā pieredzē. Tās ir intervijas ar Jāni Lucānu,
Ilzi Sproģi, Jutu Pētersoni, Ingu Platkēviču, Santu un Daigu Pabijutu, Lauru Lavenni, Aigu Gulbi,
Agnesi Murphy, Agri Duļbinski, Mudīti Garcia-Pereiru, Ditu Strauju, Sarmīti Eltermani, Rainu Gal
lie, Edīti Mežinieci, Ivetu Bērziņu, Laimu Puriņu, Mārīti Šembelu, Lieni Miezīti, Silviju Kukuli un
Mike Garrett.

UDK

314.151.3-054.72(423.43)(047.53)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000965090
Latvija ceļā uz viedvalsti. Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju sintēze (2018 :
Rīga, Latvija). Latvija ceļā uz viedvalsti : izglītības, zinātnes un tehnoloģiju sin
tēze : rakstu krājums / literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Ag
ris Dzilna ; biedrība „Latvijas Formula 2050”. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2020. — 78 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-993418-496-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa laikā 2018. gada jūnijā Latvijas Na
cionālajā bibliotēkā notika forums „Latvija ceļā uz viedvalsti”, kurā politiķi, zinātnieki un uzņē
mēji diskutēja par Latvijas digitālo transformāciju, biznesu nākotnes ekonomikā, kur noteicošā
būs dalīšanās ekonomikai, izglītības izaicinājumiem — precīzijas izglītību un simulāciju tehnolo
ģijām mācību procesā, kā arī tika spriests, vai roboti nākotnē cilvēkiem atņems darbu.

UDK

316.42(474.3)(082)+332.146.2(474.3)(082)+351(474.3)(082)

329 Politiskās partijas un kustības
Kopkataloga Id: 000965591
We Did Not Surrender : the Latvian spirit in the students of Alūksne / editor
Ivars Graudiņš ; translator Liena Eglīte ; cover, layout design: Viesturs Reķis. —
[Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019]. — 191 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portre
ti ; 22 cm. — Oriģinālizdevums: Šalc Tālavas un dzimtenes sili, Gulbene, 2013. —
ISBN 978-9934-554-17-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Mēs nepadevāmies” (We Did Not Surrender) ir grāmatas „Šalc Tālavas un
dzimtenes sili” Alūksnes un Apes novada politiski represēto kluba „Sarma” tulkojums angļu valo
dā — par Alūksnes rajona jauniešiem, pretošanās kustības dalībniekiem, un viņu likteņiem. Grā
matā ir apkopotas atmiņas par notikumiem 20. gs. vidū Alūksnes vidusskolā, kur drošsirdīgi jau
nieši izveidoja nacionālās jaunatnes pretošanās kustības grupas „Tālavas sili” un „Dzimtenes sili”.

UDK

329.73(474.367)(093.3)+908(474.367)(093.3)
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33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 000962039
Ajevskis, Viktors. Generalised Impulse Response Function as a Perturbation of
a Global Solution to DSGE Models / Viktors Ajevskis. — [Rīga] : Latvijas Banka,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
754 KB. — (Working Paper / Latvijas Banka ; 2019/4). — Virstitulā: Latvijas Ban
ka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 15.-17. lp. — ISBN 978-9934-578-18-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : DSGE modeļu atrisināšanai izmantotajā tradicionālajā perturbācijas pieejā
atrisinājumu novirzes no stabila stāvokļa (kas rodas pēc tautsaimniecību skāruša šoka) dinami
ka ir impulsa reakcijas funkcija. Pētījumā ierosināta metode IRF kā novirzes no deterministiska
globāla atrisinājuma konstruēšanai. Izmantojot šo pieeju, iespējams noteikt tautsaimniecības
asimetriskas reakcijas uz šokiem dažādos sākotnējos apstākļos. Piemēram, ekonomiskās lejup
slīdes laikā negatīva šoka ietekme uz tautsaimniecību varētu būt daudz lielāka nekā normālos
ekonomiskos apstākļos.

UDK

330.4(047)+519.673(047)

Kopkataloga Id: 000961294
Economics, Business & Finance (5 : 2019 : Jūrmala, Latvija). International
Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” : Jurmala, Latvia, 2019 :
proceedings / Institute of Researches and International Simposiums Alkona
(IRIS-ALKONA). — [Rīga] : Institute of Researches and International Sympo
siums Alkona, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (124 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci
jas, tabulas ; 2,20 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
33(062)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 000962032
Zlobins, Andrejs. ECB paplašinātās aktīvu iegādes programmas ietekme: valstu
līmeņa rezultāti / Andrejs Zlobins. — Rīga : Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsais
tes resurss (32 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,99 MB. — (Pētījums / Latvijas
Banka ; 2019/2). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 30.32. lp. — ISBN 978-9934-578-17-5 (PDF).

A n o t ā c i j a : Pētījumā novērtēta Eiropas Centrālās bankas (ECB) paplašinātās aktīvu iegā
des programmas (PAIP) ietekme uz Latviju un citām eiro zonas valstīm, kā arī pētīts programmas
transmisijas mehānisms.

UDK

336.761(047)+330.4(047)

Kopkataloga Id: 000962045
Zlobins, Andrejs. Macroeconomic Effects of the ECB’s Forward Guidance /
Andrejs Zlobins. — Riga : Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (21 lp.,
PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,81 MB. — (Working paper / Latvijas Banka ;
2019/3). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 20.-21. lp. —
ISBN 978-9934-578-16-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Pētījumā empīriski novērtēta Eiropas Centrālās bankas perspektīvas norā
des makroekonomiskā ietekme uz eiro zonas tautsaimniecību, kā arī analizēta tās mijiedarbība
ar aktīvu iegādēm. Šim nolūkam izmantotas vairākas strukturālās vektoru autoregresijas (SVAR)
gan ar konstantiem, gan laikā mainīgiem parametriem un/vai kļūdu kovariācijas matricu, lai iz
pētītu ECB perspektīvas norādes šoka ietekmi laika gaitā un ņemtu vērā pārmaiņas ECB sniegtās
perspektīvas norādes veidā.

UDK

336.761(047)+330.4(047)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000966635
Jelāgins, Juris. Latvija ceļā uz tiesiskumu : rakstu krājums / Juris Jelāgins ; zināt
niskie redaktori: Jānis Pleps, Signe Terihova ; grafiskais dizains: Marina Selun
ska ; priekšvārds: Jānis Pleps. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — 156 lpp. :
portrets ; 23 cm. — Ziņas par autoru: 13. lpp. — Bibliogrāfija: 137.-156. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-77-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti bijušā Satversmes tiesas tiesneša un LU lektora Jura Jelāgi
na raksti. Tie tapuši pārejas laikā no padomju tiesiskās sistēmas uz kontinentālās Eiropas tiesis
ko sistēmu, un J. Jelāgins bijis viens no tiesiskās sistēmas transformācijas procesa sekmētājiem.
Līdzās autora jau publicētajiem rakstiem, kuri aktualizēti atbilstoši jaunākajām tiesību teorijas
atziņām un tendencēm, krājumā ievietoti arī iepriekš nepublicētu priekšlasījumu teksti. Krājumā
iekļauti arī raksti par starpkaru perioda Latvijas tiesību zinātnieku mantojuma apzināšanu un
aktualizēšanu, īpaši tiesību filozofijas un tiesību teorijas jomā.

UDK

342.4(474.3)(081)

352 Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde.
Municipālā administrācija. Vietējās varas institūcijas
Kopkataloga Id: 000962021
Vilerts, Kārlis. Factors Determining Municipal Spending Differences in Latvia /
Kārlis Vilerts, Klāvs Zutis, Konstantīns Beņkovskis. — [Rīga] : Latvijas Banka,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
4,91 MB. — (Discussion paper / Latvijas Banka ; 2019/1). — Virstitulā: Latvijas
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-578-19-9 (PDF).

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

UDK

352(474.3)(047)+336.132.11(474.3)(047)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 000966092
Veigelte, Maija. Remtes skola pagātnes vējos / Maija Veigelte ; grafiskais no
formējums: Gints Valdmanis. — [Remte, Brocēnu novads] : Remtes pamatsko
la, [2020]. — 313, [6] lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ;
23 cm. — Bibliogrāfija: [317.] lpp. — ISBN 978-9934-23-017-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bērnībā viss ir pirmo reizi — pirmais solītis, pirmais ceļš uz skolu, pirmā
skolas diena, pirmais burts ābecē… „Visi kopā esam mēģinājuši atsaukt atmiņā garos gadus no
skolas dibināšanas brīža līdz pat mūsdienām, lai nākamajām paaudzēm, kas te dzīvos un mācī
sies, un strādās, būtu iespēja apzināt sava dzimtā pagasta skolas sarežģīto veidošanos un vēsturi”,
ievadā saka autore.

UDK

373.3(474.327)(091)
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376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 000966289
Landrāte, Evija. Autisms un saskarsme : saskarsmes veidošanas process speciā
lās skolas skolēniem ar autismu / Evija Landrāte, Sarmīte Tūbele ; recenzentes:
Dr.psych. Skaidrīte Liepiņa, Dr.paed. Rasma Vīgante. — Atkārtots izdevums. —
Rīga : RaKa, [2019]. — 212 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — (Pedagoģiskā
bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). — Bibliogrāfija: 144.-151. lpp. — ISBN 9789984-46-187-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopots praktiskais un teorētiskais materiāls, kas nepieciešams
visiem, kuri strādā ar bērniem, kam piemīt autisms. Autores sniedz bērnu ar autismu un autisma
radīto attīstības traucējumu apskatu, piedāvā saskarsmi koriģējoša mācību un audzināšanas pro
cesa raksturojumu, idejas sadarbībai ar vecākiem un raksturo to, kā bērnu ietekmē koriģējošās
darbības. Grāmata veidota sadarbībā starp akadēmisku pētnieku un praktizējošu pedagogu.

UDK

376-056.36+616.896-053.5
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
53 Fizika
Kopkataloga Id: 000965511
Rēvalds, Valdis. Fizikas un tehnikas vēstures lappuses : atskats divdesmitajā
gadsimtā / Valdis Rēvalds, Gita Rēvalde ; redaktore Dina Bērziņa ; vāka nofor
mējums: Inga Ieviņa. — [Rīga] : Sava grāmata, 2020. — 587 lpp. : ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 575.-587. lpp. un personu rādītājs: 567.574. lpp. — ISBN 978-9934-582-41-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : V. Rēvalda un G. Rēvaldes populārzinātniskā grāmata veltīta nozīmīgāka
jiem atklājumiem fizikā pagājušajā gadsimtā. Apjomīgajā izdevumā, ko veido piecas daļas — „No
kā veidota pasaule?”, „Ķīmisko elementu atklāšana”, „Vielas stāvokļu daudzveidība”, „Fizika un
Saules sistēmas trešā planēta Zeme” un „Kodolfizika 20. gadsimtā. Vai cilvēce spēs sadzīvot ar
kodolenerģētiku?” — mēģināts rast atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem par pasaules un Ze
mes izcelsmi. Grāmata adresēta visiem interesentiem, kas vēlas labāk izprast mūsu pasauli un
zinātnes attīstību.

UDK

53(091)+54(091)+62(091)

58 Botānika
Kopkataloga Id: 000966517
De la Bedojēra, Kamilla. Mana pirmā dabas grāmata / Kamilla de la Bedojēra
[teksts], Džeina Ņūlenda [ilustrācijas] ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ;
redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 62, [1] lpp. : ilustrā
cijas ; 35 cm. — Oriģinālnosaukums: My First Book of Nature. — ISBN 978-99340-8454-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Krāsainām puķēm rotātas pļavas ar dūcošām bitēm, gaisā planējoši putni, pa
mežu klīstošs lācis, zivis un ūdensaugi upēs vai gliemeži un sliekas sakņu dārzā — daba ir visap
kārt. Savā pirmajā dabas grāmatā izpēti krāsainos attēlus, izlasi pievienotos tekstus un uzzini, kā
dīgst sēklas, kāpēc daži kukaiņi ir svītraini, kā aukstumā izdzīvo pingvīni, kādēļ hameleoni maina
krāsu, kā arī daudz citu faktu.

UDK

58/59(03.053.2)

Kopkataloga Id: 000965380
Skota, Keitija. Botanicum / ilustrējusi Keitija Skota ; teksta autore Ketija Vi
lisa ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; zinātniskais konsultants Māris
Lielkalns ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2019]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 38 cm. — (Laipni lūgti muzejā). — Rādītājs:
94.-95. lpp. — Oriģinālnosaukums: Botanicum. — ISBN 978-9984-23-751-0 (ie
siets).
A n o t ā c i j a : Šis botānikas muzejs vienmēr ir atvērts un var lepoties ar izcilāko augu un
sēņu kolekciju pasaulē, sākot ar mikroskopiska izmēra aļģēm līdz pat milzīgiem, astoņdesmit
metru augstiem kokiem. Kā noritējusi augu evolūcija un radusies to pārsteidzošā daudzveidība
uz Zemes? Ielūkojoties septiņās galerijās, var uzzināt daudz interesantu faktu par pirmajiem au
giem, dažādiem kokiem un krūmiem, lakstaugiem, orhidejām, pat par augiem gaļēdājiem un augu
pārsteidzošajām pielāgošanās spējām.

UDK

58(03.053.2)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000963795
Tautas veselības gadagrāmata / sastādītāji: Uldis Līkops, Jekaterina Kozačenko ;
māksliniece Ilze Ozola ; literārā redaktore Agnese Biteniece ; priekšvārds: Uldis
Līkops. — Rīga : Latvijas Sarkanais Krusts : Medicīnas apgāds, [2019].
2020. — 319, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — Tekstu auto
ri: Gunta Purvēna, Gunita Žukovska, Andrejs Srebnijs, Artūrs Tereško, Ieva
Kraukle, Guna Rijkure, Ilze Apine, Daiga Rubene, Kristīne Dombrovska, Līga
Putraima, Agita Medne, Elza Sebre, Zane Liepiņa, Ilze Aizsilniece, Kristīne
Tipāne, Anna Trušina, Ildze Krieviņa, Baiba Auzāne, Sindija Adama, Dace
Miezīte, Svetlana Ņikitina-Ivanova, Ansis Dobelis, Sabīne Zemīte, Santa Tro
fimova-Trofimoviča, Sandra Kaufmane, Sarmīte Villere, Gundars Kuklis, Ineta
Jurkevica, Līga Zenfa, Vita Melne, Velga Ķūse, Ilona Noriete, Elīna Rotbaha-Za
remba. — ISBN 978-9934-573-18-7 (brošēts).
UDK
61(058)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 000965515
Energoplānošanas attīstības tendences Latvijas pašvaldībās : zinātniskā mono
grāfija / Marikas Rošā redakcijā ; recenzenti: Dr.geogr. Agrita Briede, Dr.sc.ing.
Sylvestre Njakou Djomo ; zinātniskā redaktore Lauma Žihare ; literārā redaktore
Inga Ivanova ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģēti
kas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu insti
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 170 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ;
24 cm. — Autori: Aiga Barisa, Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Ilze Bur
mistre, Ilze Dzene, Silvija Nora Kalniņš, Agris Kamenders, Kristaps Kašs, Kaspars
Kļavenieks, Indra Muižniece, Ieva Pakere, Claudio Rochas, Marika Rošā, Līga
Sniega, Ivars Veinbergs, Jeļena Ziemele, Lauma Žihare, Līga Žogla. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-22-061-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kolektīvā zinātniskā monogrāfija ir veltīta metodiku kopai, kas ir izstrādāta,
lai ilustrētu pašvaldību ilgtspējīgu pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, ņemot vērā starptautis
ko praksi un tendences. Grāmatā galvenā uzmanība pievērsta diviem energoplānošanas aspek
tiem — enegropārvaldībai un inženiertehniskajiem risinājumiem.

UDK

620.9(474.3)

630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 000960145
Jansone, Līga. Eiropas dižskābārža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās
un augšana Latvijā : promocijas darbs Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Rege
neration and Growth of European Beech (Fagus sylvatica L.) Stands in Latvia :
doctoral thesis for acquiring the doctor’s degree of forest sciences / Līga Jan
sone ; 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 mež
zinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils ;
Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 38 lp., 68 dažādi numurētas lp. : dia
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs sagatavots kā tema
tiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. un rakstu
beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
630*23:582.632.2(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 000960135
Kitenberga, Māra. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjauno
šanās degumos : promocijas darbs mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda
iegūšanai = Forest Fire History and Post-Fire Regeneration Patterns in Hemibo
real 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 Lauk
saimniecības universitāte. — Salaspils : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 57 lp.,
56 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promo
cijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. — Bib
liogrāfija: 53.-57. lp. un pievienoto publikāciju beigās. — Teksts latviešu un angļu
valodā.
UDK
630*43(474.3)(043)+630*434(474.3)(043)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 000965531
Brūns, Eglons. Eglons Brūns ābeļu selekcijā. — [Nīcas novads] : [Eglons Brūns],
[2020].
I [1.] burtnīca. — 103, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-999-8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Jau vairāk nekā 20 gadus augļkopis un selekcionārs Eglons Brūns Nīcas no
vada Otaņķu pagastā kopj savu augļu dārzu. Mūža lielākā aizraušanās, kas aizsākusies jau agrā
bērnībā, ir jaunu ābolu hibrīdšķirņu selekcija, kuru skaits tagad sasniedz pustūkstoti. Aizritējuši
jau 65 gadi, kopš tika iekopts plašais un daudzveidīgais dārzs. Grāmatā autors padalījies ar savām
atziņām selekcijā un bioloģiskajā augļu dārzkopībā.

UDK

634.11(474.3)+634.1(474.3)(092)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 000966232
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / redaktors un priekšvārda autors Nor
munds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. — [Ozolnieki] : Lat
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2019].
2019, 23. gads. — 191 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. —
Autori: Kaspars Abersons, Ēriks Aleksejevs, Ludmila Ankviča, Jānis Ābele,
Artūrs Āboltiņš, Jānis Bajinskis, Kristaps Gramanis, Juris Grizāns, Juris Kriķis,
Ruta Medne, Miķelis Peisnieks, Dmitrijs Pikuļins, Santa Purviņa, Vjačeslavs
Revins, Ilze Rūtenberga-Bērziņa, Eduards Sproģis, Māris Tērauds, Jekaterina
Tribilustova, Ilze Turka, Rūdolfs Tutiņš, Didzis Ustups, Miks Veinbergs, Māris
Zeltiņš. — „ISSN 1407-1959”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija dažu rak
stu beigās.
UDK
639.2/.3(474.3)(058)
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Kopkataloga Id: 000960647
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / redaktors un priekšvārda autors Nor
munds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. — [Ozolnieki] : Lat
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2019].
2019, 23. gads. — 1 tiešsaistes resurss (193 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci
jas, portreti, tabulas ; 4,11 MB. — „ISSN 1407-1959”—Datnes 3. lapā. — Autori:
Jānis Ābele, Eduards Sproģis, Miks Veinbergs, Ilze Turka, Kristaps Gramanis,
Didzis Ustups, Ēriks Aleksejevs, Kaspars Abersons, Dmitrijs Pikuļins, Artūrs
Āboltiņš, Māris Zeltiņš, Māris Tērauds, Juris Grizāns, Ludmila Ankviča, Jeka
terina Tribilustova, Ruta Medene, Santa Purviņa, Vjačeslavs Revins, Jānis Ba
jinskis, Ilze Rūtenberga-Bērziņa, Rūdolfs Tutiņš, Miķelis Peisnieks, Juris Kri
ķis. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās.
UDK
639.2/.3(474.3)(058)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000965378
Dāvidsone, Inese. 151 garšīgas dzīves recepte : augu valsts ēdienu pavārgrāma
ta / Inese Dāvidsone, teksts, ilustrācijas ; fotogrāfijas: Amalija Andersone ; di
zains: Gints Roderts. — [Sigulda] : Henna Guru, [2019]. — 214, [1] lpp. : ilustrāci
jas, 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, pus
dienu un vakariņu ēdienos ir iekļautas veselīgas un viegli pagatavojamas receptes. Lielā recepšu
dažādība ļauj izmantot šo grāmatu gan gatavojot ikdienā, gan klājot svētku galdus. Receptes ir
pārskatāmas, ar vienkārši aprakstītu gatavošanas gaitu. Sastāvdaļas var variēt pēc garšas pra
sībām. 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 panāku
mus.

UDK

641.564(083.12)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000961192
Paradox Fine Art European Forum (2019 : Rīga, Latvija). Paradox Fine Art
European Forum Biennial Conference Riga 2019 „Art Future / Future Signs” :
book of abstracts : September 11-14, Riga, Art Academy of Latvia / mākslinieks
Rauls Liepiņš ; Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (121 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 2,46 MB. —
„New Art Biennale Riga / Rezekne 2019 Art Future / Future Signs, September
11-14, Riga, Art Academy of Latvia”—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija dažu rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-541-40-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Jaunās mākslas biennāle „Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes” (Art Future /
Future Signs) ir starptautiska studējošo un jaunos mākslinieku un dizaineru biennāle. Jaunās
mākslas biennāles galvenās norises tika atklātas Latvijas Mākslas akadēmijā 2019. gada 11. sep
tembrī, atklājot abās LMA zālēs starptautisku jauno mākslinieku un studentu darbu izstādi. Pa
ralēli norisinājās Eiropā lielākais starptautiskais vizuālās mākslas izglītībai veltītais izglītības
forums (Paradox Fine Art European Forum).

UDK

7.038(062)+7.01(062)

Kopkataloga Id: 000966481
Ransjērs, Žaks. Attēlu liktenis / Žaks Ransjērs ; no franču valodas tulkojusi Vine
ta Berga ; redaktors Dens Dimiņš ; dizains: Anna Aizsilniece. — [Rīga] : Latvijas
Laikmetīgās mākslas centrs, [2020]. — 159 lpp. ; 18 cm. — (Tulkojumu sērija /
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un
rādītājs: 152.-159. lpp. — Oriģinālnosaukums: Le destin des images. — ISBN 9789934-8629-6-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dzīvot attēlu pārsātinātā pasaulē vēl nenozīmē saprast, kas ir attēls un kā
tas uz mums iedarbojas. Žaks Ransjērs lūko novērst šo sapratnes deficītu, pētot attēlu darbību
dažādos medijos un kontekstos. Nereducējot attēlu reibinošo daudzveidību uz kādu vienu filo
zofisku principu, autors vienlaikus vada lasītāju cauri laikmetīgas mākslas, vēsturiskās hronikas,
literatūras, kino reklāmas un citu attēlu labirintiem. Konceptuālie rīki, ko Ransjērs piedāvā attēlu
analīzei, noderēs māksliniekiem un kritiķiem, kultūras industriju pārstāvjiem, mediju profesio
nāļiem, dizaineriem un citiem rakstītā vārda meistariem.

UDK

7.01+316.74:7+111.852+7:32

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 000965587
Mūrniece, Santa. Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas
fakultātes jauktā kora „Aura” pirmie 15 gadi / sastādītāja Santa Mūrniece ; redko
lēģija: Edgars Vītols, Madara Ziņģe ; redaktore Una Remberga ; vāka māksliniece
Sanda Blomkalna. — Rīga : [LU Akadēmiskais apgāds], 2019. — 245 lpp. : ilustrā
cijas, notis, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-18-490-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata piepildīta ar kora „Aura” dziedātāju atmiņām un notikumiem. Kora
jubilejas grāmatā iederas arī stāsti, kuri līdz šim dzīvojuši tikai dziedātāju atmiņās. Grāmata lie
cina par kora „Aura” pastāvēšanas pirmajiem 15 gadiem un stāsta par cilvēkiem, par viņu laiku
un dzīves īpašu daļu. Daudzi dziedātāji šobrīd kļuvuši par labiem, labākajiem un pat dzīves drau
giem.

UDK

78:061(474.362.2)(091)+78.071.2(474.3)
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791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 000962235
Eglītis, Valdis. Filmas vizuālā stila noslēpumi / Valdis Eglītis ; atbildīgā redakto
re Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; vāka mākslinieks Emīls
Garjānis. — Latvija : Latvijas Mediji, [2019]. — 234, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
23 cm. — Bibliogrāfija: 234. lpp. — ISBN 978-9934-15-690-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vizuālais stils no operatora viedokļa ir kaut kas tik specifisks, ko tikai viņš
ar saviem pamata instrumentiem var piedāvāt režisoram, sākot ar plaknes kompozīciju, turpinot
ar telpu un kadra iekšējo vizuālo dramaturģiju, faktu un tēlu attiecībām. Autors dāsni dalījies ar
savām apjomīgajām zināšanām kino mākslas praktiskajos aspektos, radot Latvijas kontekstā vēl
nebijušu darbu, kas noteikti izrādīsies liels atbalsts turpmākajām filmu veidotāju paaudzēm. Grā
matā apkopota gan Valda Eglīša ilgā operatora pieredze, gan no operatora darba viedokļa anali
zētas izcilas pasaules filmas, tāpēc šī būs interesanta lasāmviela arī vienkāršam kino skatītājam.

UDK

791.622+778.5

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000965195
Ausekļa Limbažu teātris : teātra garšas laboratorija / Ausekļa Limbažu teātra
aktieru intervijas atlasīja, izvērtēja un apkopoja Inese Vaivare un Inta Kalniņa ;
tekstus pārlasīja un gramatikas kļūdas laboja Una Medne. — Limbaži : Vītola iz
devniecība, 2019. — 95 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-55425-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ausekļa Limbažu teātris ir viens no vecākajiem Latvijā. Teātris ir spožs, dar
bīgs un radošs, un tā lieliskās vērtības 135. jubilejas priekšvakarā apvienotas trīs vārdos: teātris,
garša, laboratorija. Grāmatas saturu veido teātra aktieru izteikumi, stāsti, atmiņas un atziņas.
Teksta sadalījumam nodaļās izmantota kroga „Trīs kambari” ēdienkarte.

UDK

792.077(474.363)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000965370
Vaiders, Arturs. Olimpiskās dienasgrāmatas. Vasara / Arturs Vaiders ; kolāžu
autore Arta Ozola-Jaunarāja ; vāka dizains: Edgars Zvirgzdiņš ; pēcvārds: Egils
Līcītis. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. —
Bibliogrāfija: 244.-[247.] lpp. un personu rādītājs: 248.-[256.] lpp. — ISBN 9789984-23-763-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : A. Vaiders kā īsts Olimpiskais izcilnieks ir vienīgais rakstošais žurnālists,
kurš piedalījies 12 Olimpiskajās spēlēs, atstājot avīžu un žurnālu lappusēs vairāk nekā 5000 re
portāžu, interviju un rakstu. Izcilā sporta žurnālista olimpiskajās dienasgrāmatās ir iespēja vēl
reiz izdzīvot Latvijas atgriešanos olimpiskajā kustībā. Viņš bijis klāt, piefiksējis, rakstījis piecās
vasaras spēlēs. Šajās dienasgrāmatās ir ne tikai sporta vēsture, bet arī visas valsts un žurnālisti
kas vēsture. A. Vaidera rakstu varoņi ir sportisti, un bieži vien viņu pašaizliedzīgā cīņa ir uz spēku
izsīkuma robežas.

UDK

796.032.2(093.3)+796.071(474.3)(047.53)

Kopkataloga Id: 000965372
Vaiders, Arturs. Olimpiskās dienasgrāmatas. Ziema / Arturs Vaiders ; kolāžu au
tore Arta Ozola-Jaunarāja ; vāka dizains: Edgars Zvirgzdiņš. — Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, [2020]. — 287, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 276.-279. lpp.
un personu rādītājs: 280.-[288.] lpp. — ISBN 978-9984-23-764-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : A. Vaiders ir vienīgais rakstošais žurnālists, kurš piedalījies 12 Olimpiskajās
spēlēs, no tām — septiņās ziemas. Vairāk nekā 5000 rakstu, interviju, reportāžu — tāds ir izcilā
sporta žurnālista pienesums Latvijas sporta vēsturē. A. Vaidera dienasgrāmatās laiks atkal at
dzīvojas. Olimpiskā laika mērs ir sezonas, ceturtdaļsekundes un personības. Vaidera rakstītais
lasāms kā aizraujošs romāns — te ir galvenie varoņi, intriga, cīņa, zaudējumi un arī uzvaras. Sa
sniegums ir panākams ar milzu darbu un veiksmes piedevu.

UDK

796.032.2(093.3)+796.071(474.3)(047.53)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 000964243
Prezidiju konvents. Komerša kantikums : par godu P!K! simtgadei. — Rīga : Stu
dentu korporācija Vendia, 2019. — 48 lpp. ; 15 cm. — Teksts latviešu, latīņu un
krievu valodā.

A n o t ā c i j a : P!K! jeb Prezidiju Konvents ir organizācija, kas apvieno visas Latvijas stu
dentu korporācijas. Tās uzdevums ir pieņemt korporācijām saistošus lēmumus un izšķirt strīdus
situācijas. Komeršs ir tradicionāls svinīgs akts — jebkuras korporācijas lielākie svētki un parasti
tiek rīkoti divas reizes gadā. Kantikums ir dziesmu grāmata korporācijās.

UDK

82-192(082)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000961923
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). Zināt
nes valoda : konferences materiāli, 2019. gada 29. martā = Language of Science :
conference materials / atbildīgā redaktore Agnese Dubova ; literārie redakto
ri: Dzintra Šulce (latviešu valodā), Juris Baldunčiks (angļu valodā) ; tulkojums
angļu valodā: Baiba Egle ; māksliniece Ginta Cukura-Šneidera. — Liepāja : Lie
PA, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) ; 34,65 MB. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-569-66-1
(PDF).

A n o t ā c i j a : Pēc daudzu gadu pārtraukuma 2019. gadā LU 77. starptautiskā zinātniskās
konferences ietvaros notika tematiskā sekcija „Zinātnes valoda”. To organizēja LU Humanitāro
zinātņu fakultātes Ģermānistikas nodaļa, kā arī Ventspils Augstskola un Liepājas Universitāte,
pārstāvot Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu „Latviešu
zinātnes valoda intralingvālā aspektā”. Referātu temati veltīti dažādiem zinātnes valodas izpē
tes aspektiem: latviešu zinātnes valodas kvalitātes kritērijiem, terminoloģijas problemātikai
zinātnes valodā, jauno lingvistu valodai publikācijās, noteiktības un nenoteiktības izteikšanas
iespējām, disertāciju un promocijas darbu valodas izpētei gan no vēsturiskās, gan no mūsdienu
daudzvalodības perspektīvas, kā arī nozarvalodas izmantojumam mācību grāmatās. Izdevumā
apkopoti referātu kopsavilkumi.

UDK

811.174’373.46(062)+001.4(062)

Kopkataloga Id: 000966504
Lezina, Olga. Kas dzīvo mežā? : didaktisko spēļu burtnīca / Olga Lezina ; ilus
trācijas: Marina Tumareva ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — (Латышский
язык — детям! : серия дидактических игр). — Teksts latviešu un krievu valo
dā. — ISBN 978-9934-0-8412-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Runas pedagoģes Olgas Lezinas didaktisko spēļu burtnīca „Kas dzīvo mežā?”
paredzēta latviešu valodas apguvei pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Šā mācību lī
dzekļa uzdevumi, kuros iekļauti spēles elementi, dod iespēju mācīties valodu viegli un aizraujoši.
Burtnīcas ieliktnī atrodamas 43 izgriežamas spēļu kartītes. Kartītes, praksē izmēģināta pēctecīga
metodika un detalizēts skaidrojums padara šo izdevumu par efektīvu mācību līdzekli latviešu
valodas apguvei.

UDK

811.174’243(075)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000966706
Hantere, Ērina. Pusnakts / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 366 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — (Klanu kaķi. Jauns pareģojums / Ērina Hantere ; I [1]). —
„Jauns pareģojums” ir „Klanu kaķu” sērijas otrais cikls. — Oriģinālnosaukums:
Warrior Cats. Midnight. — ISBN 978-9934-0-8418-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Klanu kaķi jau vairākus gadalaikus ir dzīvojuši mierā un saticībā, bet nu
Pērkona klana karotājs Kazenājnags uzklausa jaunu, draudīgu Zvaigznes klana pareģojumu, kas
vēsta par drīzām briesmām. Sešiem kaķiem ir jāuzsāk vēl nebijis ceļojums, meža liktenis no šī
brīža ir izredzēto ķepās. Un, lai glābtu klanus, būs vajadzīgs viss viņu spēks, drosme un gudrība…

UDK

821.111-93-3

Kopkataloga Id: 000964980
Kērtisa, Rozija. Mēs satikāmies decembrī : romāns / Rozija Kērtisa ; no angļu va
lodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jun
dze. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 413 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). —
Oriģinālnosaukums: We Met in December. — ISBN 978-9984-35-972-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Džesa ir nolēmusi pārvākties uz Londonu, lai sāktu strādāt grāmatu izdevnie
cībā. Dzimtajā pilsētā viņa atstāj labi apmaksātu darbu un savu salauzto sirdi. Sieviete apņemas
pievērsties karjerai un stingri ievērot jaunās mājvietas izīrētājas noteikumu Nr.1 — nekādu at
tiecību. Bet, kad Džesa ierauga neatvairāmo Aleksu no blakusistabas, viņai vēderā sāk lidināties
tauriņi. Džesa ir mazliet nokavējusi: viņas sapņu vīrieti jau cenšas iekarot kaimiņiene Emma.
Džesa cenšas neiemīlēties Aleksā vēl vairāk. Tas nākas grūti, jo sirdī turpina gruzdēt mazmazītiņa
cerība — ja nu viņš jūt to pašu?

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 000966492
Tjūdora, K. Dž. Paslēptuve : romāns / K.Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi
Aija Čerņevska ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 334,
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Taking of Annie Thorne. — ISBN 9789934-0-8496-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Toreiz… kādu nakti Annija pazuda. Visi viņu meklēja, vērsās pēc palīdzības.
Sāka jau baidīties no visļaunākā. Un tad pēc četrdesmit astoņām stundām viņa brīnumainā kārtā
atgriezās, bet nespēja vai negribēja stāstīt, kas bija noticis. Taču ar māsu kaut kas bija noticis. Es
pat nevaru īsti to izskaidrot, vien zinu, ka pēc atgriešanās viņa bija pārvērtusies. Tā nebija vairs
mana Annija…

UDK

821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000966058
Elliss, Deivids. pēdējais alibi : romāns / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkoju
si Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga :
Kontinents, [2020]. — 209 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Last Alibi. —
ISBN 978-9984-35-970-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Savrupnieks Džeimss Drinkers ir pārliecināts, ka ir kļuvis par sazvērestības
upuri, tādēļ nolīgst advokātu Džeisonu Kolariču. Nesen noslepkavotas Drinkeram pazīstamas sie
vietes, un, viņaprāt, slepkava ir viens un tas pats. Drinkeram ir arī sajūta, ka policija viņu uzskata
par galveno aizdomās turamo. Advokātam klients šķiet dīvains, bet Kolaričs to ignorē — līdz
nākamai slepkavībai. Apsūdzēts slepkavībā un nespējīgs pierādīt savu nevainīgumu, nepārkāpjot
advokāta un klienta attiecību konfidencialitātes nosacījumus, Kolaričs steidz noskaidrot patiesī
bu par Drinkeru un slepkavību sēriju. Viņš mēģina uzzināt, kāpēc ir kļuvis par mērķi, taču atbil
de… viņu pārsteigs nesagatavotu.

UDK

821.111(73)-312.4
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Kopkataloga Id: 000965543
Ficdžeralds, Frensiss Skots. Trešā lāde : stāsti / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no
angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne ;
pēcvārds: Dagnija Dreika. — [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2020. — 209, [1] lpp. :
portrets ; 21 cm. — (XIX gadsimta klasiķi). — ISBN 978-9984-41-128-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Amerikāņu literatūras spīdeklis Frensiss Skots Ficdžeralds ir viens no „zu
dušās paaudzes”, „džeza ēras” un dziļākās finansu krīzes laika labākajiem stāstniekiem. Stāstu
apkopojums „Trešā lāde” ir viņa jaunības laika darbi, kuros nemainīgi parādās šim autoram tik
raksturīgie, slavenie sieviešu raksturi — šķietami neparedzamas, nevaldāmas būtnes. Tām kopī
ga ir viena iezīme — līdzība ar sievu Zeldu, par ko nav jābrīnās, pārzinot viņa biogrāfiju. Trešā
lāde ir tā, kurā noteikti slēpjas kāds noslēpums.

UDK

821.111(73)-32

Kopkataloga Id: 000966986
Grišams, Džons. Likumu pasaules valdnieks : palielinātā drukā cilvēkiem ar re
dzes problēmām / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lancenie
ce ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo
bibliotēka, 2020. — 437 lpp. ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: King of Torts.
A n o t ā c i j a : Klejs Kārters ir jauns krimināltiesību jurists, kas par nieka grašiem strādā
Vašingtonas Sabiedriskās aizstāvības birojā. Viņš negribīgi uzņemas šķietami vienkāršu slepka
vības lietu, tomēr pēc rūpīgākas iedziļināšanās tās materiālos aina mainās. Klejs atklāj, ka tiesā
šanās ar zāļu ražotājiem ir visai ienesīgs bizness. Jaunatklātā shēma darbojas, lietas kļūst arvien
riskantākas un arvien ienesīgākas.

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000964739
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs, teksts un ilustrācijas ; no
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Nu gan neveicas!. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Grega dienasgrā
mata / Džefs Kinnijs ; 8). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Hard
Luck. — ISBN 978-9934-0-8708-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gregam Heflijam galīgi neveicas. Viņa labākais draugs Roulijs Džefersons ir
viņu pametis, un atrast jaunus draugus pamatskolā ir grūts uzdevums. Taču Gregs nolemj izman
tot izdevību un vērst visu par labu. Vai šis likteņa pavērsiens ļaus Gregam mainīt savu dzīvi vai arī
viņam lemts palikt neveiksminiekam?

UDK

821.111(73)-93-32

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000966035
Kercdorfere, Bārbele. WhatsApp meitenes / Bārbele Kercdorfere ; tulkojums
latviešu valodā: Irīda Miska ; Dainas Vīķeles vāka mākslinieciskais noformē
jums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokarevi
ča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019].
2, Vienmēr tiešsaistē. — 271, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosau
kums: Mädchen auf WhatsApp. 2, Immer Online. — ISBN 978-9934-15-712-7
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Marija Linna un Manū ir labākās draudzenes, kas sarakstās caurām dienām.
Manū ir attiecībās ar Jensu, kurās abi iemīlējušies jaunieši pamanās atkal un atkal sastrīdēties.
Šajās reizēs Marija Linna, kuras sirds pieder vienīgi Mocartam un Edam Šīranam, ir vienīgā, kas
spēj palīdzēt. Abas draudzenes runā (un sarakstās) par visu — savām bailēm, šaubām, vecākiem
un citām dzīves katastrofām.

UDK

821.112.2-93-31
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Kopkataloga Id: 000965445
Zīgners, Ingo. Mazais Pūķis Kokosrieksts un džungļu dārgumi / Ingo Zīgners ;
no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 67, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģināl
nosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss und der Schatz im Dschungel. — ISBN
978-9984-23-790-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai ir cilvēks, kurš kādreiz nav sapņojis atrast paslēptus dārgumus? Arī Ko
kosriekstam iedegas acis, ieraugot pludmalē uz klints uzvilktu krustu. Tur jābūt apraktiem dār
gumiem! Tomēr smiltīs ir tikai pods ar ādas gabaliņu, uz kura redzams savāds zīmējums. Bet arī
tur ir krusts! Skaidrs, ka tā ir norāde, tāpēc Kokosrieksts un viņa draugi dodas bagātību meklēša
nas ekspedīcijā uz džungļiem. Tomēr tās atrast nav tik viegli, un trijotne iekuļas visādos piedzī
vojumos. Vai bīstamā ceļojuma galā viņus maz gaida kādi dārgumi?

UDK

821.112.2-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000966520
Vīdmarks, Martins. Velosipēdu noslēpums / Martins Vīdmarks [teksts], Helē
na Villisa [ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore
Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 91, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
(Lases un Majas detektīvaģentūra / Martins Vīdmarks). — Oriģinālnosaukums:
Cykelmysteriet. — ISBN 978-9934-0-8516-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pilsētā notiks tradicionālās Vallebijas velosacīkstes. Uzvarētājs iegūs zelta
medaļu un naudas balvu — ne vairāk, ne mazāk kā 10 000 kronu. Pirms starta ikviens dalībnieks
ir pārliecināts par savu uzvaru, taču, kad sacensības sākas, gandrīz neviens no viņiem neiztiek
bez viltībām. Bet vai jebkuri līdzekļi ir pieļaujami, lai pirmais sasniegtu mērķi? Par laimi, Lase un
Maja ir sava uzdevuma augstumos!

UDK

821.113.6-93-312.4

821.133.1(493) Beļģu literatūra franču valodā
Kopkataloga Id: 000965540
Nizē, Marija. Kapteinis Liktenis : romāns / Marija Nizē ; tulkotāja no franču va
lodas, redaktore, pēcvārda autore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lili
ja Rimicāne. — [Jūrmala] : Apgāds Daugava, [2020]. — 160, [1] lpp. ; 21 cm. —
(XIX gadsimta klasiķi). — Vākam izmantots mākslinieka Daniel Ridgway Knight
darbs. — Oriģinālnosaukums: Le capitaine Vampire. — ISBN 978-9984-41-127-9
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Beļģu literatūras klasiķes romāns par liktenīgu jaunas meitenes mīlestību
pret vardarbīgu, nesavaldīgu, pat vampīrisku cilvēku, kurš posta viņas dzīvi. Ārēji skaists un
stalts, braši sēdēdams zirgā, viņš drasē, samīdot citus.

UDK

821.133.1(493)-31

Kopkataloga Id: 000965544
Rodenbahs, Žoržs. Briges mežģīnes : izlase / Žoržs Rodenbahs ; tulkotāja no
franču valodas, redaktore, pēcvārda autore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā iz
veide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Apgāds Daugava, [2020]. — 221, [1] lpp. ;
21 cm. — (XIX gadsimta klasiķi). — ISBN 978-9984-41-126-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā „Briges mežģīnes” apkopoti dažādi autora darbi. Viņa prozai rakstu
rīga melanholiska sapņainība. Smalki un uzmanīgi veidotas ainas, kur norisinās slēpta dvēseles
dzīve ar neaizgaināmām atmiņām, zem mierpilnas ārienes kūsā kaislības un pat notiek traģēdi
jas.

UDK

821.133.1(493)-3(081.2)+821.133.1(493)-1
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821.14 Grieķu literatūra
Kopkataloga Id: 000966952
Divani, Lena. Septiņas dzīves un viena liela mīlestība : kaķa memuāri palielinātā
drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Lena Divani ; no grieķu valodas tulkojusi
Iveta Skrastiņa ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvi
jas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 134 lpp. ; 30 cm.
A n o t ā c i j a : Autorei lieliski izdevies uzrakstīt stāstu no kaķa viedokļa, vēstījums ir viegls
un patīkams un bieži vien — pat ļoti trāpīgs. Ik pa brīdim pieķeram sevi, ar zīmuli atzīmējot do
mas un rindkopas, lai tās atrastu pēc grāmatas izlasīšanas. Grāmata ikvienam, kuram patīk kaķi
un kurš kaut reizi ir prātojis par to, ko gan kaķi īsti domā par cilvēkiem.

UDK

821.14-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000966787
Вишневская, Янина. лучшие компьютерные игры : стихи / Янина Виш
невская ; редактор проекта Дмитрий Кузьмин ; обложка: Олег Пащенко. —
Ozolnieki : Literature Without Borders, [2019]. — 71 lpp. ; 22 cm. — (Поэзия без
границ. Русская серия). — Ziņas par autori titullapas otrā pusē. — Dzejoli uz 4.
vāka latviski atdzejojis Einārs Pelšs. — ISBN 978-9934-8867-2-0 (brošēts).
UDK
821.161.1-1
Kopkataloga Id: 000965556
Гриневич, Михаил. Четыре дороги домой : сборник рассказов / [автор], ху
дожник Михаил Гриневич ; редактор Валентина Козуле ; дизайн: Патриция
Патмалниеце. — [Rīga] : Sava grāmata, 2020. — 112 lpp. : ilustrācijas, portrets ;
15 cm. — ISBN 978-9934-582-54-7 (brošēts).
UDK
821.161.1-34(474.3)

821.162.1

Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000964495
Kosmovska, Barbara. Tru : stāsts bērniem / Barbara Kosmovska ; ilustrējusi
Emīlija Džubaka ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Daina
Vilemsone. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ori
ģinālnosaukums: Tru. — ISBN 978-9984-33-507-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Bagātīgi ilustrētā grāmata bērniem un pieaugušajiem stāsta par pelēko zaķu
ģimeni, kura pārcēlusies no Sīkmeža uz Dižmežu, un tādēļ tiek uztverti kā ne sevišķi turīgi emig
ranti. Tru mammai par bērniem jārūpējas vienai, jo ģimenes papus noslēpumainos apstākļos pa
zudis. Tru nav daudzu lietu, kas pieder turīgākajiem Dižmeža zaķiem — krāsuzaķiem, taču nevar
teikt, ka viņam to ļoti pietrūktu. Tru spēj mainīt daudzu Dižmeža zaķu ikdienas paradumus, ļau
jot ieraudzīt parastās lietās aizraujoša un daudzsološa lēciena iespējas.

UDK

821.162.1-93-34
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000966157
Amberga, Svetlana. Versija: Tēvi / Svetlana Amberga ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone ; redaktore Lilija Berzinska ; Emīla Garjāņa mākslinieciskais noformē
jums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 221, [2] lpp. ; 22 cm. — (Detektīvs / Lat
vijas Mediji). — ISBN 978-9934-15-708-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kristofers Vanderbrants ir policists, kurš apsūdzēts par dienesta ziņojumu
viltošanu. Kad Kristofers iznāk no cietuma, taisnības meklējumi viņu aizved pie Frankes Henlijas,
kiberdrošības uzņēmuma vadītājas. Kristofers „dodas pa pagātnes pēdām”, lai noskaidrotu, kurš
vainojams pie viņa nepatiesās apsūdzības, savukārt Franke meklē atbildes, kāpēc kiberdrošības
aģentūra ir iesaistīta Kristofera apsūdzības lietā. Drīz vien noskaidrojas, ka abiem ir kopīgs ie
naidnieks…

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000966782
Andželika. Cerība : dzeja / Andželika. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2020]. —
49 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-550-40-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Dienas iet uz priekšu, katra no tām ko jaunu atnes mums, tikai jāspēj to
saskatīt”, saka grāmatas autore, šova „Caur ērkšķiem uz…” dalībniece Andželika.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000965583
Bloma, Elvīra. Izdzēstie attēli / Elvīra Bloma ; redaktors Arvis Viguls ; dizaine
ri Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško. — Rīga : Orbīta, 2020. — 87, [4] lpp. ;
19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-591-01-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Autore, raksturojot savu grāmatu „Izdzēstie attēli”, izmanto salīdzinājumu:
„Kad pienāk laiks tīrīt telefona atmiņu, tu vari būt patiesi pārsteigts par lielo muļķīgās, jocīgās
un jau liekās informācijas apjomu, ko esi gan fotografējis un ievācis pats, gan saņēmis no citiem.
Pārskatot šo nejaušību, neveiksmju un garlaicības galeriju, tu attopies, ka tā pasaka par tevi vai
rāk, nekā gribētos atzīt”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000965026
Brīdaka, Lija. Atbalss bez balss : romāns / Lija Brīdaka ; Nataļjas Kugajevskas
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/2
(248)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157158. —
ISBN 978-9934-15-714-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kopš žurnāliste Elīna aizgājusi pensijā, dzīve šķiet tukša. Turklāt saļodzījušās
attiecības ar dēlu Armandu. Viņš ir precējies, dzīvo atsevišķi, un vīramātes attiecības ar vedeklu
ir saspringtas. Ja bezmiega naktīs pašai neizdodas atrast risinājumu, varbūt palīdzēs psihotera
peite Anita? Elīna kopā ar Anitu soli pa solim atgriežas pagātnē, lai vēlreiz izdzīvotu sen aizmir
stus notikumus. Šis ceļš nav viegls, tomēr beidzot Elīnai acis atkal iemirdzas, kad dēls Armands
paziņo lieliskos jaunumus. Balss tomēr nevar palikt bez atbalss.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000966123
Bula, Rolanda. Sīnāja kalna lieta / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Eva Jan
sone ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2020]. — 237, [2] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — ISBN
978-9934-15-739-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kādas pavisam parastas Latvijas pilsētas netradicionālās reliģiskās kopie
nas dzīvi īsā laika sprīdī satricina mīklaini notikumi: draudzes vadītāju Biku mājas pagalmā
noindēti sargsuņi un draudzes namā izlīmētas draudu skrejlapiņas. Šiem notikumiem seko kas
briesmīgs — pirtī atrod noslīkušo Pēteri Biku, taču nelaimes gadījuma versija neapstiprinās. Tīšo
slepkavību izmeklē kriminālpolicijas inspektors Juris Zvirbulis, kuram palīdz izmeklētāja Asnāte
Grieze.

UDK

821.174-312.4
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Kopkataloga Id: 000965559
Cinīte, Aldona. Tas bija tikai sapnis : 4000 kilometru pa Itāliju / Aldona Cinī
te. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 59 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934582-57-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bioloģijas zinātņu doktore A. Cinīte strādājusi kā pētniece ZA Bioloģijas un
koksnes ķīmijas institūtā. Mūža otrajā pusē pievērsusies arī literārajai darbībai. 4000 kilometru
pa Itāliju… Plašs redzējums, spilgti iespaidi! Nelielais un parocīgais „kabatas” izmēra sapnis ir jau
devītais rakstnieces darbs!

UDK

821.174-992

Kopkataloga Id: 000965594
Dobele, Maira. Lupatiņi laukos : interaktīva uzdevumu grāmata pēc Ineses Zan
deres stāstu un Edmunda Jansona animācijas filmu motīviem / uzdevumu saturu
izstrādājusi Maira Dobele ; ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Inese Zandere ;
dizains: Artis Briedis. — Rīga : liels un mazs, [2019]. — 30, [1] lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — (Kā Lupatiņi mācījās ; ceturtā grāmata). — ISBN 978-9934-574-38-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata, kurā Lupatiņi spēlējoties iepazīst dabu un pasauli, ir ne tikai dabas
mācības vai ekoloģijas grāmata. Tajā atrodami arī logopēdiski un muzikāli vingrinājumi, ģeomet
riskās figūras, kā arī lielumi, to mērīšana un salīdzināšana. Grāmata spēj aizraut bērnus pat no 2
gadu vecuma, un tāpat arī 4 līdz 7 gadus vecus bērnus. Interaktīvais materiāls rosinās un papildi
nās bērna sarunas ar pieaugušo — gan pirmsskolas mācību iestādēs, gan ģimenē.

UDK

821.174-93-32+087.5

Kopkataloga Id: 000965596
Dobele, Maira. Lupatiņu pilsēta : interaktīva uzdevumu grāmata pēc Ineses Zan
deres stāstu un Edmunda Jansona animācijas filmu motīviem / uzdevumu saturu
izstrādājusi Maira Dobele ; ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Inese Zandere ;
dizains: Artis Briedis. — Rīga : liels un mazs, [2019]. — 30, [1] lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — (Kā Lupatiņi mācījās ; trešā grāmata). — ISBN 978-9934-574-19-1 (ie
siets).

A n o t ā c i j a : Lupatiņi izdomājuši rotaļu pilsētu un aicina to izstaigāt kopā. Pilsētā rodas
daudz jaunu jautājumu: vai Lupatiņi zina, ko darīt ar bibliotēkas grāmatu, kad tā izlasīta? Kā no
sūtīt draugam vēstuli? Kas ar paciņām un vēstulēm notiek pastā? Vai muzejos apskatāmas tikai
gleznas? Vai Lupatiņu Veselības centrā cilvēka garumu mēra no augšas uz leju vai no apakšas uz
augšu? Kāpēc Kaķis neies peldbaseinā ne šodien, ne rīt? Grāmata veido bērna izpratni par sevi,
apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm. Lupatiņu un Kaķa rotaļu ainas palīdz veidot saskars
mes, sadarbības, pašapkalpošanās, pašizpausmes prasmes un sadzīves iemaņas.

UDK

821.174-93-32+087.5

Kopkataloga Id: 000965546
Dreika, Dagnija. Villa Majorenhofa : romāns / Dagnija Dreika ; mākslinieciskā
izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2019. — 208, [1] lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9984-41-121-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Jūrmalas villā „Majorenhofa” dzīvo slavenas ārstu dzimtas atvase Vilfrīda.
Viņas vīrs politiķis negaidot iet bojā dīvainos apstākļos. Vēstījums par attiecībām šajā ģimenē,
mantojumu, vectēva likteni un savādiem notikumiem aizved pagātnē, kura neizbēgami iespaido
gan tagadni, gan nākotni. Dažs nezina, ar ko nodarbojas tuvinieki, cits izrādās ne gluži tas, par
ko uzskatīts. Un līdz nepatikšanām nav tālu. Atklājas, ka var nodzīvot visu mūžu kopā, tik un
tā daudz ko nenojaušot, tikai izmeklēšana atvērs acis, kuras nav spējušas saskatīt pat skaidri
redzamo.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000965485
Dudarjonoka, Dagnija. Mazo mirkļu lielie stāsti : Vārkavas novada cilvēku rado
šie darbi un atmiņu stāsti, 2017-2019 / tekstus sakārtoja un priekšvārdu sarakstī
ja Dagnija Dudarjonoka ; vāka noformējums: Zane Vucena. — Vārkavas novads :
Vārkavas novada dome, 2019. — 214, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
22 cm. — Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-19-977-6
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Mazo mirkļu lielie stāsti” ir trešā Vārkavas novada cilvēku radošo
darbu grāmata. To veido 30 novada autoru dažādi darbi — dzeja, proza, fotogrāfijas, zīmējumu un
gleznu attēli, atmiņu un pieredzes stāsti, kā arī savi, savu vecāku un vecvecāku sirsnīgie dzimtu
dzīvesstāsti.

UDK

821.174(082)+821.174-1(082)+821.174-3(082)+821.174-94(082)

Kopkataloga Id: 000966777
Dzejas dienas / krājuma sakārtotāja un ievada autore Sandra Ratniece ; literā
rā redaktore Māra Rūmniece ; mākslinieciskais noformējums: Sandra Ruicēna ;
atdzejojuši Arvis Viguls, Dens Dimiņš, Guntars Godiņš. — [Rīga] : Latvijas Rakst
nieku savienība, 2019.
2019. — 68, [3] lpp. ; 14 cm. — Autori: Arvis Viguls, Amanda Aizpuriete, Anna
Rancāne, Eduards Aivars, Daina Sirmā, Māris Salējs, Artis Ostups, Inga Gaile,
Andra Manfelde, Krišjānis Zeļģis, Ērika Bērziņa, Inga Pizāne, Sandra Ratniece,
Sergejs Timofejevs, Semjons Haņins, Parids Teferiči, Petars Matovičs, Kivisild
niks. — Teksts latviešu un krievu valodā, atsevišķi dzejoļi atdzejoti no igauņu,
serbu un albāņu valodas. — ISBN 978-9934-8820-1-2 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)+821.161.1-1(474.3)(082)+82-1(082)
Kopkataloga Id: 000966013
Egle, Jana. dzimšanas diena : stāsti / Jana Egle ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ;
redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Aija Andžāne. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2020]. — 245, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-737-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti astoņi stāsti par sievietes dzīvi ikdienas ritumā atšķirīgos
dzīves posmos un dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām un zaudējumiem, par vērtībām, al
kām, vientulību, bailēm no nāves, pieķeršanos, mīlestību — kā tās transformējas mūža gaitā, kā
ietekmē sievietes dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un iekšējas cīņas.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000966740
Eglītis, Andrejs. Mīlestība, dzīvība, mūžība : dzeja / Andrejs Eglītis ; sakārtotāja
Zaiga Lasenberga ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ;
redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. —
Izdevums sagatavots pēc Andreja Eglīša Kopoto rakstu 1.-6. sējuma. — ISBN 9789934-0-8128-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Andrejs Eglītis ir spilgta personība latviešu dzejā. Mūža lielāko daļu pavadījis
emigrācijā. Dzejnieka dzīves pamatvērtības ir Latvija, tās valstiskums, latviešu tauta un valoda.
Tieši tādēļ viņa dzeja ir tik patiesa, tēvzemes mīlestības, sāpju un ciešanu, protesta un ticības
caurstrāvota.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000963736
Gūtmane, Evita. Sapņi manā kabatā / Evita Gūtmane. — [Varakļāni] : Domu Pēr
les, [2019]. — 151, [9] lpp. : ilustrācija, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-04-8
(iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000966732
Kļavis, Aivars. Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis ; Toma Lūša vāka
dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 235, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-08630-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Bēres ar priekšapmaksu” noteikti ir autora labākā stāstu grāmata par mūs
dienu kaislībām un pretrunām. Par naidu, izlīguma meklējumiem, mūžīgo sapni par cilvēcību un
alkām pēc mīlestības. Patiesībā šī grāmata ir par satikšanos, nevis par nāvi. Par to, kā lemts satik
ties trim paaudzēm ar pilnīgi atšķirīgu dzīves pieredzi un skatu uz pasauli. Tāpēc nav brīnums, ka
tikšanās ir gan traģiska, gan komiska, gan absurda vienlaikus.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000965434
Kronbergs, Juris. Laika bikses / Juris Kronbergs ; ilustrējusi Anete Melece ; re
daktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2019]. —
71, [8] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-574-31-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Dzejoļu krājumā skolas vecuma bērniem dzejnieks Juris Kronbergs un māk
sliniece Anete Melece piedāvā asprātīgu vērošanas un pētniecības spēli, ko aizsāka jau savā pir
majā bērnu dzejas grāmatā — „Mākoņu grāmata”. Šoreiz viņi vēro laiku — kā dzīvu būtni, kam
piemīt dažādas īpašības un paradumi tāpat kā cilvēkiem.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000966965
Kūlis, Ēriks. Viesu nama romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes prob
lēmām / Ēriks Kūlis ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] :
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 244 lpp. ; 30 cm.
A n o t ā c i j a : Romānā sižetiski raitais, ar autora ironisko skatījumu apveltītais lauku viesu
nama ikdienas dzīves tēlojums ļauj lasītājiem kļūt līdzatbildīgiem notikumos, kuros iesaistīts rai
bu raibais visādu vecumu, tautību un sociālo slāņu apmeklētāju, kaimiņu un pagasta iedzīvotāju
pulks.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000965497
Liedeskalns, Magone. Magoņu čuksti / Magone Liedeskalns ; ilustrāciju autori:
Laimdota Rasupe un Leo Ota ; autores redakcijā ; Roja Maizīša foto. — Rēzekne :
Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. — 107 lpp. : ilustrācijas, portrets ;
18 cm. — ISBN 978-9984-29-331-8 (iesiets).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 000966966
Līce, Anda. Ceļadomas / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. — [Rīga] : NT
Klasika, [2020]. — 143, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8757-7-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Jautājumi nāk cits aiz cita, kā viļņi sitas pret apziņu, sašķīst un iesūcas ze
mapziņas smiltīs, lai pēc brīža atkal atgrieztos. Sākumā, šķiet, tie nodarbina tikai mani, vēlāk
saprotu — tā ar cilvēkiem notiek. Pasaules izplešanās notiek visu mūžu, tāpat turpinās arī vārdu
došana, jo izrādās, vēl arvien kāda parādība un izjūta ir bez sava vārda”, saka Anda Līce.

UDK
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Kopkataloga Id: 000966249
Manfelde, Andra. Vilcēni : romāns / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparā
ne-Freimane ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. —
238, [2] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [239.] lpp. — ISBN 978-9934-595-02-8 (ie
siets).

A n o t ā c i j a : Romāna darbība risinās 1990. gadu sākumā, teritorijā starp upi un jūru. Varo
ņi ir pusaudžu banda — vilcēni. Tomēr romāns nav nedz par Jūrmalu, nedz vēsturisko laiku, nedz
hormonu tracinātu jaunību. Kas notiek, ja dzīves pavasaris sakrīt ar dabas un valsts pavasari?
Neirotiskā nedrošība rada vēl vienu zudušo paaudzi, kas savā ceļā uz brīvību sagrauj ne tikai
pieturvietu stiklus un konteinerus, bet arī paši sevi un savus tuvākos. Autore romānu raksturo
kā „poētiski blīvu, brīvu, aizrautīgu tekstu, kurš stāsta par saknēm, piedošanu, nodevību, tekstu,
kurš pats ir kā vilciens, kuru uzreiz nevar apturēt”.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000966974
Mārtuža, Eva. Starp slāpēm un starp kausu : palielinātā drukā cilvēkiem ar re
dzes problēmām / Eva Mārtuža ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldma
nis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 239 lpp. ; 30 cm.

A n o t ā c i j a : Evas Mārtužas romānā „Starp slēpēm un starp kausu” divu jaunu cilvēku mī
lestība saved kopā topošo vīramāti un sievastēvu, kuri saprot, ka abu tikšanās ir liktenīga. Īstenī
bā būtu pilnīgi vienalga, kurš ar kuru apprecētos, bērni atrastu viens otru. Bet vecāki?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000966760
Ņečajevs, Andrejs. Dienas nebaltās un baltās : dzejolīši bērniem / Andrejs Ņeča
jevs ; [dizains]: Diāna Andersone. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2020].
I [1.] daļa. — 194 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-550-39-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ievadā autors saka: „Es priecājos, ka tu noliki malā planšeti un atvēri — Grā
matu! Mazais, zilais ekrāns ir vajadzīgs, tur šaubu nav, bet grāmata — tā runās ar tevi. Grāmata,
tā ir kā dzīvs cilvēks, viņa tevi gaidīs! Ja kopā ar grāmatu tu varēsi pasmieties, kopā skumt, kaut
ko pārdomāt, tad grāmata nebūs velti rakstīta”.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000966754
Pitkevica, Guna. Latviešu fabulas lieliem un maziem / sakārtotāja un redakto
re Guna Pitkevica ; māksliniece Una Leitāne ; dizaina autore Māra Alševska. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Autori: Frid
rihs Mālberģis, Juris Alunāns, Ādolfs Alunāns, Vensku Edvarts, Doku Atis, Pēteris
Sarķis, Pērsietis, Rainis, Vilis Plūdonis, Jānis Miezis, Andrejs Upīts, Fricis Bārda,
Alberts Kronenbergs, Pēteris Sils, Andrejs Balodis, Ignats Muižnieks, Laimonis
Pēlmanis, Dzidra Rinkule-Zemzare, Valdemārs Ancītis, Valdis Rūja, Valdis Artavs,
Arnolds Auziņš, Pēteris Jurciņš, Jānis Plotnieks, Imants Lasmanis, Ojārs Vācietis,
Agra Tomkalne, Leontīne Apšeniece, Jānis Baltvilks, Māris Čaklais, Pēters Brūve
ris. — Rādītāji: 138.-[144.] lpp. — ISBN 978-9934-0-7953-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Fabula — tā ir kā kārtains pīrāgs. Dzejas darba pamatkārtas veido spraigs
sižets un aktuāls vēstījums, gardais sacepums rotāts ar asprātīgu tēlu figūrām, un to pieņemts
pasniegt ar humora un ironijas aso mērci. Krājumā ietvertas fabulas, kas tapušas no 19. gadsimta
vidus līdz pat mūsdienām. Darbi sarindoti hronoloģiskā secībā, sākot ar Fridrihu Mālberģi un
noslēdzot ar Pēteri Brūveri. Grāmata ir ne vien aizraujoša lasāmviela, bet arī lietojama kā palīgs,
apgūstot teātra mākslu un publisko runu.

UDK
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Kopkataloga Id: 000966940
Tilaks, Dzintars. Labo blēņu vasara : skolas brīvlaika piedzīvojumu romāns
palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Dzintars Tilaks ; palielinā
tās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka,
2020. — 209 lpp. ; 30 cm.
A n o t ā c i j a : Īstais vasaras brīvlaiks sākas tad, kad pilsētnieks Aivis nonāk laukos un sa
draudzējas ar lauku puisi Renāru. Top gan prātīgas, gan neprātīgas idejas, kas ne vienmēr īsteno
jas, kā iecerēts. Zēni nav nekādi mazie bērni, tādēļ arī piedzīvojumi viņiem gadās visai nopietni,
pārgalvīgi un pat bīstami. Pamazām puišu komandai pievienojas veiklā un simpātiskā meitene
Edīte, un šī trijotne atļaujas īstenot vēl drosmīgākus plānus. Bet gadās, ka viens otrs labi domāts
plāns netīšām pārvēršas blēņās.

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 000967035
Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Bez saulītes : Tirzas perioda (1876-1912) septiņi
stāsti / Normunda Treija sakārtojums, priekšvārds un komentāri ; vāka nofor
mējums: Ints Vikmanis. — Rīga : NT2015, 2020. — 104 lpp. ; 22 cm. — ISBN 9789934-8909-0-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Stāstu krājumā uzmanība pievērsta autores apjomīgajam, taču mazpazīsta
majam un tikpat kā nesistematizētajam sniegumam stāstnieces lomā — gandrīz viss uzrakstītais
lielākoties palicis dažādu preses izdevumu slejās, vien retos gadījumos nonākot grāmatu lappu
sēs. Krājuma veidotāji centušies uzsvērt Tirzmalietes daiļrades godīgo, līdzjūtīgo, nepartejisko
virzību, raito, bagāto un skaisto izteiksmi, valodas savdabību.

UDK

821.174-34+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000966323
Trumpe, Ilze. Tev viņa patiks / Ilzes Trumpes zīmējumi un teksts ; redaktore
Inga Gaile ; Lindas Lūses dizains. — Rīga : Mansards, [2019]. — 95 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 15×22 cm. — ISBN 978-9934-585-08-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ilzes Trumpes grāmata „Tev viņa patiks” ir neparasta un personiska atzī
šanās jūtās. Tie paši trīs vārdi, tikai ar uzzīmētām robežām. Zīmējumu stāsts ir melnbalts kā
mēmais kino, paveicot kinematogrāfa uzdevumu — aizkustināt ar mīmiku, žestiem, vīziju. Taču
līdzās zīmējumiem stāsts arī uzrakstīts — melns uz balta, rokrakstā. Grāmata — apsolījums,
mierinājums, ļoti jūtīgs darbs, rakstīts kādam personiski un tajā pašā laikā — jebkuram. Varbūt
tāpēc, ka mums katram ir kāds atzīšanās stāsts.

UDK

821.174-312.5:741

Kopkataloga Id: 000966317
Valentīns. -melna ir tikai jūra- : 2008-2019 / Valentīns ; literārā konsultante Jūlija
Dibovska ; vāka dizains: Sergejs Moreino. — [Balvu novads] : Literatūras kom
bains, [2019]. — 65, [8] lpp. : ilustrācijas ; 14×14 cm. — (Pierobeža). — Teksts lat
viešu valodā, daži dzejoļi arī krievu valodā. — ISBN 978-9934-8865-3-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tāls un tomēr tuvs — dzejnieks Valentīns laiž vibrējošo poēzijas pieskārienu
pāri klasisku tēlu malām. To viņš darina no jūras, pelniem, putnu spalvām un norasojušu plūmju
spīduma. Veidojas dzejas sajūtu kombinācijas, kuras satur jūras gaisu un nezināmās atblāzmu.
Tās raisa simpātijas, lai gan netaisās nevienam izpatikt.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000965051
Veinberga, Dina. Par to es domāšu rīt : dzeja un miniatūras / Dina Veinberga. —
[Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019]. — 215 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN
978-9934-554-24-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : D. Veinbergas grāmata veltīta, iespējams, vistrauslākajai cilvēka dvēseles
īpašībai — spējai līdz sāpēm pielūgt uz neatgriešanos aizejošu mirkli. Cilvēcību var iemācīt tikai
rādot. Sāpes var iemācīties tikai sāpot. Atrast var vienīgi meklējot.

UDK
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Kopkataloga Id: 000965518
Zviedris, Jānis. Atver mani Ziemassvētkos : dzeja / Jānis Zviedris. — [Priekuļu
novads] : Sava grāmata, [2019]. — 131 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts latviešu
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-582-52-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jāņa Zviedra dzejas krājums „Atver mani Ziemassvētkos” — par emocijām,
dzīvi, notikumiem… Par to, ko kāds nodomā, bet kāds pasaka skaļi visai pasaulei. Paņemot rokās
grāmatu, ikdiena paliek fonā, domas varam palaist brīvsolī un doties tām līdzi.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000965564
Эрмлер, Франциска. Арсенал : алхимия Рижской печати / Франциска
Эрмлер ; литературный редактор Ольга Чехова ; художник Артурс Бер
зиньш. — Рига : Elita Franciska Cimare, 2019. — 206, [2] lpp. ; 20 cm. — (Риж
ский детектив ; [1]). — Oriģinālnosaukums: Rīgas zīmoga alķīmija. — ISBN 9789934-23-009-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Rīga kā nozieguma vieta ar neatkārtojamu māksliniecisku kamertoni, sav
dabīgiem cilvēku un māju raksturiem. Rīgas mākslinieki kā vistiešākie Rīgas viduslaiku aptieku
alķīmiķu mantinieki, kuri savās darbnīcās eksperimentē un cer pārdzimt jaunā kvalitātē. Viņi
jauc krāsas, mīca mālus, krāso, zīmē, destilējot labāko un tīrāko, cenšoties iegūt „dzīves zeltu”,
taču šajā procesā nevajadzīgais un atmestais pamazām uzkrājas, kļūstot par indi, kura atgriežo
ties kā bumerangs nogalina viņus pašus.

UDK

821.174-312.4

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 000965461
Reinausa, Rēli. Marks, maģija un vilkate Vilma / Rēli Reinausa ; Marjas Līsas
Platsas ilustrācijas ; literārā redaktore Renāte Punka ; tulkojums latviešu valodā:
Maima Grīnberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 222, [1] lpp. : ilustrāci
jas ; 21 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Tulkots no igauņu valodas. — Ori
ģinālnosaukums: Maarius, maagia ja libahunt Liisi. — ISBN 978-9984-23-785-5
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Kad divpadsmitgadīgā Marka ģimene pārceļas dzīvot uz laukiem, zēnam
un viņa vecākajam brālim Martinam jāmeklē jauni draugi. Brālis ātri atrod sev kompāniju, taču
Markam īsti neveicas. Tad viņš satiek Vilmu, no kuras pārējie bērni turas pa gabalu. Meitene ie
pazīstina Marku ar lielo mežu ciema pievārtē, kas parasti ir rāms un draudzīgs, taču mēdz kļūt
arī patiesi biedējošs. Kādu dienu Marks uzzina Vilmas noslēpumu — meitene spēj pārvērsties…

UDK
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000965571
Dobeles Novadpētniecības muzejs. Dobeles muzeja raksti / sastādītāja B. Orlo
va. — Dobele : Dobeles Novadpētniecības muzejs, 2020.
I [1. sējums]. — 181 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfi
ja rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Rakstu kopsavilkumi angļu valo
dā. — ISBN 978-9934-8903-0-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dobeles Novadpētniecības muzejā pirmo reizi tapis pilsētas un pils vēstu
rei veltīts rakstu krājums. Sešos rakstos aplūkotas tādas tēmas kā Dobeles pils arheoloģiskās
izpētes vēsture, arheoloģiskajos izrakumos iegūto atradumu kolekcijas, pils attēlojumi 18.-20. gs.
mākslas darbos, kultūrvēstures pētnieka un Dobeles vācu draudzes mācītāja A. Bīlenšteina dar
bība, nozīmīga Dobeles novada arheoloģiskā pieminekļa — Lejascīsku apmetnes izpēte. Publikā
cijas papildina plašs vizuālais materiāls.

UDK

908(474.333)(082)

Kopkataloga Id: 000967689
Dobeles Novadpētniecības muzejs. Dobeles muzeja raksti / sastādītāja B. Orlo
va. — Dobele : Dobeles Novadpētniecības muzejs, 2020.
I [1. sējums]. — 1 tiešsaistes resurss (182 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, por
treti ; 38,38 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Rakstu kopsavilkums angļu valo
dā. — ISBN 9789934890307 (kļūda).
UDK
908(474.333)(082)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000962249
Eniņš, Guntis. Latvijas dabas brīnumi : neparastie ūdeņi, akmeņi, alas un koki /
Guntis Eniņš ; teksta autori arī: Māris Zeltiņš, Sandis Laime ; atbildīgā redaktore
Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka
un iekšlapu dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 335 lpp. : ilustrācijas ;
29 cm. — ISBN 978-9934-15-693-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Bīstamas alas, gleznaini ieži, brīnumaini dižkoki un dižakmeņi. „Latvijas da
bas brīnumi” ir Gunta Eniņa grāmatas „Nezināmā Latvija” (2015) nākamais cēliens — plaši apska
tītas mazāk pazīstamas Latvijas dabas parādības: labirinti, „piramīdas”, jūrakmeņi, krusta koki,
pilskalni, velna kalves… Autors ir leģendārs dabas atklājējs un dižvietu atbrīvotājs, viņa atmiņas
veido autobiogrāfisku ceļojuma karti no Kurzemes līdz Latgalei.

UDK
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94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000966176
Straubergs, Jānis. Rīgas vēsture : XII-XX [12.-20.] gadsimts / Jānis Straubergs ;
zinātniskais redaktors, priekšvārda un komentāru autors Dr.hist. Andris Šnē ;
Dr.habil.art. Ojāra Spārīša ievads ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; ie
vadrakstu literārā redaktore Elīna Kokareviča ; māksliniece Aija Andžāne. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 592 lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili,
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. — Grāmata sagatavota pēc 1937. gada izdevu
ma. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 586.-592. lpp. — ISBN 9789934-15-682-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jāņa Strauberga „Rīgas vēsture” ir līdz mūsdienām nepārspēts, Rīgas vēsturi
no 12. līdz 20. gadsimtam apkopojošs darbs, kurā īpaši jāizceļ faktu bagātība un saistošais veids,
kādā darbs izklāstīts, tādējādi padarot to ļoti pieejamu ikvienam lasītājam. 1928. gadā J. Strau
bergs uzsāka darbu Rīgas pilsētas arhīvos, kuru izpēte kļuva par viņa mūža darbu un veicināja
„Rīgas vēstures”, kā arī vairāku citu darbu par Rīgu, tapšanu.
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