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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
Kopkataloga Id: 000981377
Enciklopēdija erudītam : krāj zināšanas un paaugstini savu IQ! / sastādītāji: Pīters Krisps, Klaivs Gifords, Dereks Hārvijs, Andrea Millsa un Džons Vudvards ; no
angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Gunta Šustere, Gints Tenbergs ; tulkojuma
redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 192 lpp. : ilustrācijas ;
29 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Rādītājs: 188.-191. lpp. — Oriģinālnosaukums: General Knovledge Genius!. — ISBN 978-9934-0-8694-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai tu vari pasaules kartē atrast Amazoni? Un japāņu svēto kalnu Fudzi? Vai
zini, kurš ir krustu kauls un kurš — krūšu kauls? Vai zini, kāds izskatījās arheopterikss, un vai
vari atšķirt beisbola bumbu no tenisa bumbiņas? Nē? Izlasi pārsteidzošos faktus, izpildi vairāk
nekā 50 aizraujošus attēlu testus un no iesācēja un zinātāja kļūsti par erudītu!

UDK

0(031)

001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija
Kopkataloga Id: 000983070
Latvijas Universitāte. Studentu zinātniskā konference (1 : 2019 : Rīga, Latvija). Homo et. Persona. Societas. Natura. Innovationes : 2019. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums / sastādītāja Elīza Dāldere ; latviešu
valodas tekstu literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas tekstu redaktore
Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 110 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-517-5 (brošēts).
UDK
001(062)
Kopkataloga Id: 000983844
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps
Broks, Daina Daija, Alma Edžiņa, Sofja Negrejeva, Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Alma Edžiņa ; redaktore Ieva Jansone ; [priekšvārds]: Ojārs Spārītis, Egils Levits ; Latvijas Zinātņu akadēmija. —
Rīga : Zinātne, [2020].
2020. — 1 tiešsaistes resurss (248 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 2,34 MB. — „ISSN 1407-0413”—Datnes 2. lapā. — Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: 243.-247. lp. — ISBN
9789934549953 (kļūda).
UDK
001:061.2(474.3)(058)
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Kopkataloga Id: 000981336
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps
Broks, Daina Daija, Alma Edžiņa, Sofja Negrejeva, Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Alma Edžiņa ; redaktore Ieva Jansone ; [priekšvārds]: Ojārs Spārītis, Egils Levits ; Latvijas Zinātņu akadēmija. —
Rīga : Zinātne, [2020].
2020. — 246, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — „ISSN 1407-0413”—Titullapas otrā pusē. — Latvijas zinātnes
organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: 243.-[247.] lpp. — ISBN
978-9934-549-95-3 (brošēts).
UDK
001:061.2(474.3)(058)
Kopkataloga Id: 000983875
Latvian Academy of Sciences. Yearbook / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor Antra Legzdiņa ; design:
Līga Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. — [Rīga] : Zinātne, [2020].
2020. — 1 tiešsaistes resurss (116 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 8,05 MB. — Datnes sākumlapas noformējumam izmantota Džemmas Skulmes glezna „Kariatīde”, 1998. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 9789934549946
(kļūda).
UDK
001:061.2(474.3)(058)
Kopkataloga Id: 000981339
Latvian Academy of Sciences. Yearbook / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor Antra Legzdiņa ; design:
Līga Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. — [Rīga] : Zinātne, [2020].
2020. — 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Uz 1. vāka:
Džemma Skulme. Kariatīde, 1998. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934549-94-6 (brošēts).
UDK
001:061.2(474.3)(058)
Kopkataloga Id: 000977913
Matīss, Imants. Rokasgrāmata testēšanas un analītiskajām laboratorijām /
Imants Matīss ; recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba, Dr.sc.ing. Kārlis Ketners ;
literārā redaktore Dzintra Birnbauma ; vāka dizains: Paula Lore ; Latvijas Zinātņu
akadēmija. Sertifikācijas centrs. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (638 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 6,18 MB. —
Bibliogrāfija: 603.-632. lp. un alfabētiskais rādītājs: 633.-638. lp. — Kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-434-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatā iztirzāti testēšanas, kalibrēšanas un analītisko laboratoriju darbībā
tādi būtiski jautājumi kā datu iegūšana un iegūto datu apstrāde, gadījumlielumi un to varbūtību
sadalījumi, mērīšanas metožu analīze, procesu vadība ar statistiskām metodēm, ražošanas un
pakalpojumu procesu darbspējas novērtēšana, mērījumu noteiktības noteikšana, statistiskās lēmumu pieņemšanas metodes, empīrisku metožu validēšana u.c.

UDK

001.891.5(035)+620.1(035)+543(035)

Kopkataloga Id: 000977699
Overview of National Strategies for Longitudinal Data Collection / edited by Epp
Reiska, Marge Unt ; contributing authors: Giorgos Alexias, Francesco Giovinazzi,
Pau Serracant Melendres, Jaroslav Mihalik, Alexandros Sakellariou, Lisa Steinberg, Anh Nguyet Tran Thi, Terhi-Anna Wilska. — Daugavpils : Daugavpils University, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : shēmas, tabulas ; 1,96 MB. —
(EuroCohort Working Paper, ISSN 2661-5177 ; No. 4). — Bibliogrāfija: 47. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-14-889-2 (PDF).
UDK
001.89
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004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000979332
Bondarenko, Andrejs. Development of Knowledge Extraction Methodology
from Trained Artificial Neural Networks : doctoral thesis / Andrejs Bondarenko ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.comp. Arkādijs Borisovs, Dr.sc.ing. Ludmila Aleksejeva ; Riga Technical University. Faculty of Computing Science and Information Technology. Institute of Information Technology. — Riga : RTU Press,
2020. — 158 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru:
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 133.-144. lpp.
UDK
004.853(043)
Kopkataloga Id: 000979369
Bondarenko, Andrejs. Development of Knowledge Extraction Methodology from
Trained Artificial Neural Networks : summary of the doctoral thesis / Andrejs
Bondarenko ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.comp. Arkādijs Borisovs, Dr.sc.
ing. Ludmila Aleksejeva ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis,
Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Dr.habil.sc.ing. Yevgeniy Bodyanskiy ; Riga Technical
University. Faculty of Computing Science and Information Technology. Institute
of Information Technology. — Riga : RTU Press, 2020. — 44 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 33.-44. lpp. — ISBN
978-9934-22-011-1 (brošēts).
UDK
004.853(043)
Kopkataloga Id: 000979335
Bondarenko, Andrejs. Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgajiem neironu tīkliem : promocijas darba kopsavilkums / Andrejs
Bondarenko ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.comp. Arkādijs Borisovs, Dr.sc.ing.
Ludmila Aleksejeva ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis,
Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Dr.habil.sc.ing. Yevgeniy Bodyanskiy ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas
tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 45 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 34.-45. lpp. —
ISBN 978-9934-22-006-7 (brošēts).
UDK
004.853(043)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000984839
Boumans, Lieve. Dārzā : vēro, meklē, salīdzini, krāso, atklāj, skaiti… / Lieve
Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — (Prasmēm un priekam). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: In the Garden. — ISBN 978-9934-0-8612-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šīs sērijas grāmatas paredzētas, lai bērns pavisam viegli un rotaļīgi apgūtu
daudzveidīgas prasmes.

UDK

087.5+373.2.091.3

Kopkataloga Id: 000984851
Boumans, Lieve. Uz laukiem! : vēro, meklē, salīdzini, krāso, atklāj, skaiti… / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — (Prasmēm un priekam). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: At the Farm. — ISBN 978-9934-0-8613-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šīs sērijas grāmatas paredzētas, lai bērns pavisam viegli un rotaļīgi apgūtu
daudzveidīgas prasmes.

UDK

087.5+373.2.091.3
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Kopkataloga Id: 000979926
Dzene, Ilze. Griežam un līmējam loksnes : 4-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) : ilustrācijas ;
7,52 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
UDK
087.5+159.9(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000981227
Džeksone, Antonija. Psalmi : krāsojamā grāmata / sastādījusi Antonija Džeksone ; ilustrējusi Felisitija Frenča ; no angļu valodas tulkojis Valdis Tēraudkalns ;
redaktore Milda Klampe. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2020]. — 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Lion Psalms Colouring Book. — ISBN 978-9934-592-02-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata lieliem un maziem. Attīsta mazo motoriku, trenē pacietību, nomierina un veicina krāsu iztēli. Priecājieties par pasauli, kuru Dievs ir radījis, un personalizējiet savas grāmatas eksemplāru, izkrāsojot skaistos, melnbaltos Felisitijas Frenčas zīmējumus!

UDK

087.5+27-535.8(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000984816
Man patīk kaķi : darbošanās grāmata. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Rotaļīgi uzdevumi). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: I Love Cats. — ISBN
978-9934-0-8599-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Bērniem ļoti patīk dzīvnieki, tādēļ viņi būs sajūsmā par šīs jautrās grāmatas
fotoattēliem, uzlīmēm un uzdevumiem, kuros iesaistīti piemīlīgie mājas mīluļi. Tā kā uzlīmes var
līmēt vairākkārt, daļu uzdevumu bērns varēs veikt atkārtoti, katru reizi gūstot prieku par paveikto. Aizraujošā darbošanās grāmata palīdzēs bērnam attīstīt domāšanu, iztēli un radošumu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984822
Man patīk suņi : darbošanās grāmata. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Rotaļīgi uzdevumi). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: I Love Dogs. — ISBN
978-9934-0-8598-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Bērniem ļoti patīk dzīvnieki, tādēļ viņi būs sajūsmā par šīs jautrās grāmatas
fotoattēliem, uzlīmēm un uzdevumiem, kuros iesaistīti piemīlīgie mājas mīluļi. Tā kā uzlīmes var
līmēt vairākkārt, daļu uzdevumu bērns varēs veikt atkārtoti, katru reizi gūstot prieku par paveikto. Aizraujošā darbošanās grāmata palīdzēs bērnam attīstīt domāšanu, iztēli un radošumu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984813
Man patīk truši : darbošanās grāmata. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Rotaļīgi uzdevumi). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: I Love Rabbits. — ISBN
978-9934-0-8597-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Bērniem ļoti patīk dzīvnieki, tādēļ viņi būs sajūsmā par šīs jautrās grāmatas
fotoattēliem, uzlīmēm un uzdevumiem, kuros iesaistīti piemīlīgie mājas mīluļi. Tā kā uzlīmes var
līmēt vairākkārt, daļu uzdevumu bērns varēs veikt atkārtoti, katru reizi gūstot prieku par paveikto. Aizraujošā darbošanās grāmata palīdzēs bērnam attīstīt domāšanu, iztēli un radošumu.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000984808
Man patīk zirgi : darbošanās grāmata. — [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2020]. — 24
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Rotaļīgi
uzdevumi). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: I Love Horses. —
ISBN 978-9934-0-8596-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bērniem ļoti patīk dzīvnieki, tādēļ viņi būs sajūsmā par šīs jautrās grāmatas
fotoattēliem, uzlīmēm un uzdevumiem. Tā kā uzlīmes var līmēt vairākkārt, daļu uzdevumu bērns
varēs veikt atkārtoti, katru reizi gūstot prieku par paveikto. Aizraujošā darbošanās grāmata palīdzēs bērnam attīstīt domāšanu, iztēli un radošumu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984800
Merca, Laura. Tūkstoš un viens radījums / Laura Merca [idejas autore, teksts,
ilustrācijas], Aino Jervinena [teksts] ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 57, [3] lpp. :
ilustrācijas ; 34 cm. — Oriģinālnosaukums: Tuhat ja yksi otusta. — ISBN 9789934-574-43-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lielformāta bilžu grāmatā „Tūkstoš un viens radījums” Lauras Mercas izteiksmīgās, neparastās ilustrācijas atklāj dzīvnieku raksturu, paradumus un enerģiju. Grāmata
mudina bērnu uz pārdomām un veicina sarunas par dabas brīnumiem. Tā adresēta pirmsskolas
un jaunākā skolas vecuma bērniem.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000981320
Sāksim krāsot! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019].
Man ir 2 gadi. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 23×20 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Primers colors. 2 anys. — ISBN 978-99340-8352-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas attēlus būs viegli izkrāsot, jo tos ierobežo biezas un izceltas kontūrlīnijas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000980988
Ūle, Inga. Lovebirds : coloring book / Inga Ūle ; illustrations, design: Lolita Kalniņa ; translation: Everita Zihelmane. — [Ķekavas novads] : Sky Amazon’s & ULEIN
balloon boutique, [2019]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums:
Mīlasputniņi. — ISBN 978-9934-8926-1-5 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000980977
Ūle, Inga. Mīlasputniņi : krāsojamā grāmatiņa / Inga Ūle ; ilustrācijas, dizains:
Lolita Kalniņa. — [Ķekavas novads] : Sky Amazon’s & ULEIN balloon boutique,
[2019]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8926-0-8 (brošēts).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000981312
Veinholda, Angela. Dinozauri : izzinoša grāmata bērniem no 2-4 gadiem / Angelas Veinholdas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. —
(Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). — Oriģinālnosaukums: Die Dinosaurier. — ISBN
978-9984-31-448-8 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Ko dinozauri ēda? Cik liela ir dinozaura ola? Kā dinozauri aizsargājās? Grāmata sniegs atbildes uz pirmajiem kāpēc?

UDK

087.5+568.19(02.053.2)
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000984241
Bahs, Deivids. Latte faktors : kāpēc nav jābūt bagātam, lai dzīvotu bagāti / Deivids Bahs un Džons Deivids Manns ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ;
redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 156, [1] lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Latte Factor. — ISBN 978-9934-08626-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Trīs noslēpumi finansiālas brīvības iegūšanai. Autors tos atklāj aizraujošā
stāstā par divdesmit sešus gadus veco Zoju no Ņujorkas. Lai gan absolvējusi augstskolu un strādā
savu sapņu darbu, viņa tomēr nespēj savilkt galus kopā. Zoja neredz izeju no studiju kredītu un
kredītkaršu parādu gūsta, līdz kafejnīcā, pērkot ikrīta kafiju, uzsāk sarunu ar baristu Henriju. No
viņa Zoja uzzina, ka patiesībā spētu nodrošināt sev gana turīgu dzīvi, ja vien nedaudz mainītu
ikdienas paradumus.

UDK

159.923.2+330.567.2

Kopkataloga Id: 000979925
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
1. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,64 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Šis ir laiks, kad, pētot attēlu un pievēršot uzmanību detaļām, bērnu var iepazīstināt ar krāsām un to šķirošanu, ar ēnām, ar līdzīgā atrašanu un atšķirību meklēšanu.

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000982101
Epla, Mali. Kā atrast dvēseles radinieku : harmonisku attiecību veidošanas
ceļš / Mali Epla un Džo Dans ; no angļu valodas tulkojusi Astrīda Vucāne ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2020]. —
206 lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Soulmate Experience. — ISBN 9789934-576-21-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Laikā, kad piespiedu distancēšanās vēl skaidrāk nekā jebkad atsegusi cilvēka
dabisko nepieciešamību pēc tuvības, apgāds „Lietusdārzs” sagatavojis grāmatu „Kā atrast dvēseles radinieku”. Grāmatas autori dvēseles radinieka atrašanu skata daudz plašāk un dziļāk. Viņi to
saista ar nebeidzamu radošu procesu, kas ik dienu liek ielūkoties sevī. Tam, kurš meklē sev tuvu
cilvēku, pašam ir jābūt gatavam par tādu kļūt. Grāmata sniedz konkrētus padomus, kā ikviens var
izmantot visu savu mīlestības potenciālu un panākt harmonisku garīgu un fizisku savienošanos
ar partneri.

UDK

159.922.1+177.6

Kopkataloga Id: 000981431
Kenfīlds, Džeks. Cāļa zupa dvēselei : 20. jubilejas izdevums : visi jūsu iemīļotie stāsti un vēl 20 jauni stāsti nākamajiem 20 gadiem / Džeks Kenfīlds, Marks
Viktors Hansens, Eimija Ņūmarka ; priekšvārda autore Heidija Krupa ; no angļu
valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 384 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Cāļa zupa dvēselei). — Oriģinālnosaukums: Chicken Soup for the Soul: 20th Anniversary Edition. — ISBN 978-9934-08192-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Oriģinālā cāļa zupa… un vēl 20 jauni stāsti nākamajiem 20 gadiem! Arī divdesmit gadus pēc grāmatas radīšanas šis bestsellers turpina mainīt cilvēku dzīves visā pasaulē.
Rodiet iedvesmu, lasot stāstus par ikdienas brīnumiem, kas izgaismo labāko cilvēka dvēselē. Neatkarīgi no tā, vai lasāt „Cāļa zupu” pirmo reizi, vai arī esat sens šīs grāmatas fans, tā jūs iedvesmos kļūt par labāku cilvēku, pārvarēt grūtības, sasniegt vairāk un pieņemt pasauli sev apkārt.

UDK

159.923.2
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Kopkataloga Id: 000983163
Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis / Anna Ļenasa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace
Meiere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 42 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
26 cm. — Oriģinālnosaukums: El monstre de colors. — ISBN 978-9934-15-746-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata palīdz bērniem iemācīties atpazīt, nosaukt vārdā un saprast savas
emocijas viņiem saprotamā un pieņemamā veidā. Līdz ar Krāsu mošķīti bērni aicināti iepazītās
emocijas saistīt ar krāsām, vienlaikus atkārtojot arī krāsu nosaukumus. Ar grāmatas palīdzību
apgūto var izmantot, mācoties visdažādākās lietas — valodas, mākslu, matemātiku. Grāmatas
autore un pedagogi ir izveidojuši veselu virkni ar tēlu saistītu uzdevumu, kas noder dažādu prasmju apguvei.

UDK

159.937.51(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000981428
Ņūmarka, Eimija. Cāļa zupa dvēselei / Eimija Ņūmarka ; Frenas Drešeres priekšvārds ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020].
Iekšējā spēka meklējumos : 101 iedvesmojošs stāsts par dzīvesprieku, pozitīvu domāšanu un grūtību pārvarēšanu. — 480 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —
(Cāļa zupa dvēselei). — Oriģinālnosaukums: Chicken Soup for the Soul. Find
Your Inner Strenght. — ISBN 978-9934-0-8264-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Saņemieties, sapuriniet sevi un spēlējiet ar iedalītajām kārtīm. Izspēlējiet tās
tik eleganti un tik drosmīgi, cik vien spējat! 101 iedvesmojošais stāsts par dzīvesprieku, pozitīvo
domāšanu un grūtību pārvarēšanu palīdzēs jums atrast iekšējo spēku. Stāstu krājums iedvesmos
un palīdzēs tikt galā ar dzīves grūtībām. Mēs esam stiprāki, nekā domājam… brīžos, kad tādiem
jābūt. Šo drosmīgo, brašo cilvēku piemēri mums visiem parāda, kas ir iespējams.

UDK

159.923.2

Kopkataloga Id: 000984773
Plotkins, Bils. Mežonīgais prāts : nepieradinātās cilvēka psihes rokasgrāmata /
Bils Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Ita Ankoriņa. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 302, [1] lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs:
279.-[298.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Wild Mind. — ISBN 978-9934-0-8638-0
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Ikviena cilvēka psihē slēpjas apbrīnojami resursi, par kuru esamību nereti
pat nenojaušam. Grāmata „Mežonīgais prāts” palīdz identificēt šīs patības šķautnes un iepazīt
aizsargmehānismus, kas liedz pilnībā īstenot dvēseles uzdevumus.

UDK

159.923.2+159.9.016.1

Kopkataloga Id: 000981231
Repule, Iluta. Es un tu : attiecību anatomija / Iluta Repule. — Rīga : Sava grāmata, 2020. — 225 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8924-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā autore runā ar lasītājiem par tēmu vīrietis un sieviete, bet jau daudz
plašākā spektrā — par vīrišķo un sievišķo kopumā. Mūsu pasaulē viss ir būvēts no divām enerģijām, balstās uz diviem spēkiem — vīrišķo un sievišķo, uz to dualitāti. Katrā no mums ir gan
sievišķais, gan arī vīrišķais. Protams, ka šie abi, kā jau divas pretējās puses, savā starpā konfliktē.
Sāksim ar pamata konfliktu starp vīrieti un sievieti. Kāpēc kad mēs vēlamies izveidot attiecības,
gandrīz vienmēr saskaramies ar kādām pretenzijām vienam pret otru, savstarpējiem konfliktiem.

UDK

159.922.1+159.922.3
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Kopkataloga Id: 000984788
Romanišina, Romana. Skaļi, klusu, čukstus / Romana Romanišina un Andrijs
Lesivs, teksts un ilustrācijas ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore
Inese Zandere. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 55 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Голосно, тихо, пошепки. — ISBN 978-9934574-40-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Skaļi, klusu, čukstus” stāsta par dzirdi un klusumu, kā arī par dažādām skaņām, ko mēs varam vai nevaram dzirdēt. Tajā aplūkoti trokšņi un mūzikas skaņas, pilsētas un dabas skaņas, vecākā skaņa pasaulē un klusākā mūzika cilvēces vēsturē. Grāmata stāsta, kā
savā starpā sazinās nedzirdīgi cilvēki un kāpēc klusums ir tik svarīgs cilvēka dzīvē.

UDK

159.932+612.825.55

Kopkataloga Id: 000984793
Romanišina, Romana. Tā es redzu / Romana Romanišina un Andrijs Lesivs,
teksts un ilustrācijas ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inese
Zandere. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 55 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
29 cm. — Oriģinālnosaukums: Я так бачу. — ISBN 978-9934-574-41-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Tā es redzu” veltīta redzei. Tā stāsta par lietām, ko varam redzēt
ar savām acīm, kā arī par noslēpumaino, cilvēka acīm neredzamo, par mikroskopiem un teleskopiem, kas palīdz saskatīt neticami mazo un ļoti tālo. Tā izskaidro, kāpēc cilvēkiem jālieto brilles,
bet tiem, kuri neredz nemaz, nepieciešama īpaša sistēma un simboli, lai varētu lasīt. Grāmatā
var uzzināt, kā pasauli redz putni un dzīvnieki, kā mākslinieki rada optiskās ilūzijas, cik miljonus
nokrāsu spēj uztvert cilvēka acs.

UDK

159.937+612.843.7

9

Latvijas jaunākās grāmatas

2

2020 Nr. 9/10, 1.–31. maijs

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000979643
Finlijs, Marks A. Nezūdošā cerība / Marks A. Finlijs ; no angļu valodas tulkojusi
Maija Mīrvolda-Jensena ; redaktore Anitra Roze. — [Rīga] : Patmos, [2020]. —
95 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-548-33-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kur rast cerību pasaulē, kurā viss zūd un gaist? Kur rast mieru pasaulē, ko
satricina nemiers, kari un terorisms? Kur rast drošību pasaulē, ko apdraud vīrusi un ekoloģiskas
katastrofas? Marka Finlija grāmata spirdzinās dvēseli un pacels nogurušo garu.

UDK

27-175

Kopkataloga Id: 000979639
Pekhema, Lorija. Lorijas Pekhemas Ticības stāsti / no angļu valodas tulkoja
Inta Priede ; redaktore Anitra Roze. — [Rīga] : Patmos, [2020]. — 101, [2] lpp. ;
20 cm. — (Ceļa meklētāju grāmatu klubs). — ISBN 978-9934-548-29-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lorija Pekhema ir deviņu stāstu grāmatu redaktore. Šajā krājumā ietvertie 25
stāsti iedrošinās un stiprinās ticību ģimenēs un draugu lokā.

UDK

27-9+821.111(73)-97

Kopkataloga Id: 000979642
Prībe, Deniss. Aci pret aci ar īsto evaņģēliju / Deniss Prībe ; no angļu valodas tulkojis Niklāvs Adats ; literārā redaktore Anitra Roze. — [Rīga] : Patmos, [2020]. —
107, [2] lpp. ; 20 cm. — „Ja nav norādīts citādi, Bībeles citāti ņemti no latviešu
1965. gada tulkojuma revidētā teksta. Bībeles rakstvietu saīsinājumi atšifrēti grāmatas beigās”—Titullapas otrā pusē. — Oriģinālnosaukums: Face to Face with
the Real Gospel. — ISBN 9789934851223 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Ticība vai neticība evaņģēlijam mūsdienu sabiedrībā ir pieņemta kā ikviena
cilvēka brīvprātīgas izvēles tiesības. Ne visi tic evaņģēlijam pat arī tad, ja saņem pietiekošu pierādījumu daudzumu. Ne visi pārstāj ticēt evaņģēlijam pat arī tad, ja piedzīvo dramatiskus zaudējumus vai traģiskus pārdzīvojumus savā dzīvē. Kurš spēj izmērīt otra līdzcilvēka ticību vai neticību
evaņģēlijam? Kāds tad būtu tas mērs un mērvienības? Tikai augļi to nosaka.

UDK

27-278+279.14

Kopkataloga Id: 000979636
Vaita, Elena. Ceļš pie Kristus / Elena Vaita. — Rīga : Patmos, [2019]. — 134 lpp. ;
17 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Steps to Christ. —
ISBN 9984514331 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmatas nosaukums izsaka arī tās uzdevumu — norādīt uz Jēzu kā uz Vienīgo, kas spēj apmierināt dvēseles vajadzības un vadīt miera ceļā tos, kas svārstās un šaubās.
Taisnības un rakstura pilnības meklētāju šī grāmata soli pa solim vada kristīgas dzīves ceļā. Šajās
lappusēs esošās pamācības jau ir atnesušas mierinājumu un cerību daudzām bēdu un rupju nospiestām sirdīm un daudziem Meistara sekotājiem devušas spēku uzticīgāk un priecīgāk iet sava
dievišķā Vadoņa pēdās.

UDK

27-584

Kopkataloga Id: 000979602
Vaita, Elena G. Sentēvi un pravieši / Elena G Vaita ; no angļu valodas tulkojis Jānis
Zariņš ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Atkārtots izdevums. — [Rīga] : Patmos,
2020. — 686 lpp. ; 21 cm. — (Laikmetu konflikta sērija ; 1. sējums). — Rakstvietu
rādītājs: [650.]-657. lpp. un alfabētiskais satura rādītājs: [658.]-686. lpp. — Oriģinālnosaukums: Patriarchs and Prophets. — ISBN 978-9934-548-32-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Brīnišķīgā Elenas Vaitas grāmata „Sentēvi un pravieši” — Laikmeta konfliktu
sērijas 1. sējums — ved lasītāju dzīvā un spraigā ceļojumā cauri Bībeles notikumiem no Ābela un
Kaina pārbaudījuma, no Ādama krišanas līdz Dāvida valdīšanas laikam, ļaujot dziļāk ielūkoties
Dieva glābšanas plānā un noslēdzas ar apsolījumu atrast piepildījumu.

UDK

27-277+27-244
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Kopkataloga Id: 000979595
Vaita, Elena G. Sentēvi un pravieši / Elena G Vaita ; no angļu valodas tulkojis Jānis
Zariņš ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Atkārtots izdevums. — [Rīga] : Patmos,
2020. — 686 lpp. ; 22 cm. — (Laikmetu konflikta sērija ; 1. sējums). — Rakstvietu
rādītājs: [650.]-657. lpp. un alfabētiskais satura rādītājs: [658.]-686. lpp. — Oriģinālnosaukums: Patriarchs and Prophets. — ISBN 978-9934-548-28-4 (iesiets).
UDK
27-277

11

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 9/10, 1.–31. maijs

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Kopkataloga Id: 000980948
Pelšs, Andris. Statistiskās metodes ekonomikā : mācību līdzeklis / Andris Pelšs ;
recenzenti: Dr.oec. Zaiga Matule, Dr.paed. Ilmārs Kangro ; redaktore Vita Ansone ; vāka autore Jana Kozule. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (241 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 2,92 MB. — Bibliogrāfija: 241. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984-44-241-9 (PDF).
UDK
311(075.8)+311:33(075.8)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000979387
Apse-Apsītis, Pēteris. Elektriskais dzinulis / Pēteris Apse-Apsītis ; dizains: Paula Lore ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. — Rīga : [Rīgas Tehniskās universitātes izdevniecība], 2020. — 126 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN
978-9934-22-423-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopotas pārdomas par jautājumiem, kas saistīti ar izgudrojumiem, patentiem, izglītību, zinātni un pētniecību, vēsturi, vidi un daudziem citiem tematiem. P.
Apse-Apsītis ir inženierzinātņu doktors, elektrotehnoloģiju profesionālis ar vairāk nekā 50 gadu
pieredzi elektrotehnikā, elektronikā, IKT, automātikā, poligrāfijā, papīrražošanā un automobiļu
tehnikā.

UDK

316.42

Kopkataloga Id: 000976805
Cocchi, Daniela. Social Integration as a Dimension of Foreign Students’ Wellbeing in Italy / Daniela Cocchi, Francesco Giovinazzi. — Daugavpils : Daugavpils University, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
1,40 MB. — (EuroCohort Working Paper, ISSN 2661-5177 ; No. 3). — Bibliogrāfija:
20. lp. — ISBN 978-9984-14-887-8 (PDF).
UDK
316.347(450)(047.31)+316.4.063.3(450)(047.31)
Kopkataloga Id: 000976889
Mapping Extremist Communities: a Social Network Analysis Approach / authors: Airbus Defence and Space ; editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 3,10 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 26.27. lp. — ISBN 978-9934-564-71-0 (PDF).
UDK
316.774:004.738.5(047.31)
Kopkataloga Id: 000984768
Talebs, Nasims Nikolass. Risks ar savu ādu : ikdienas slēptās asimetrijas / Nasims Nikolass Talebs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Ita
Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 336 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [322.]-326. lpp. un rādītājs. — Tehniskais pielikums angļu valodā. —
Oriģinālnosaukums: Skin in the Game. — ISBN 978-9934-0-8816-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nasims Talebs tiek dēvēts par vienu no mūsdienu progresīvākajiem domātājiem. Šajā provokatīvajā un praktiskajā grāmatā viņš apstrīd vairākus vispārpieņemtus uzskatus,
piedāvājot savu skatījumu uz to, kā saprast pasauli, gūt profesionālus panākumus un veicināt
taisnīgumu sabiedrībā. Ar piemēriem, kas sniedzas no Hammurapi līdz Donaldam Trampam,
autors parāda, ka gatavība riskēt ar savu ādu ir būtiska ne vien varoņiem un svētajiem, bet arī
visdažādāko profesiju pārstāvjiem.

UDK

316.42
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Politika

Kopkataloga Id: 000980990
Anthropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central
and Eastern Europe (2020 : Rīga, Latvija). International Scientific Conference
„Anthropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central and
Eastern Europe” : program & abstracts : 13/03/2020 — 14/03/2020 / editors:
Vladislav Volkov, Guntis Zemītis, Nadežda Pazuhina ; English language editor
Dace Strelēvica-Ošiņa ; design: Darja Judina ; University of Latvia. Institute of
Philosophy and Sociology, Vytautas Magnus University. Social and Political Critique Centre & Philosophy Department, University of Latvia. Institute of Latvian
History, University of Zielona Góra. Institute of Political Science and Public Administration. — Riga : Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts :
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(57 lp., PDF) ; 668,87 KB. — Teksts angļu valodā, rakstu nosaukumi paralēli angļu
un latviešu valodā. — ISBN 9789934506598 (kļūda).
UDK
32(474.3)(062)+94(474.3)(062)+316.64(4)(062)

323(474.3)

Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 000983087
Krūmiņš, Gatis. Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji : personas un
laikmets / Dr.hist. Gatis Krūmiņš (arī sastādītājs un zinātniskais redaktors), Dr.
hist. Jānis Šiliņš ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.hist. Valters
Ščerbinskis ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Anna Lange. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 431 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 419.-423. lpp. un personu rādītājs: 424.430. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-15-771-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopots biogrāfiju krājums ar plašu un lakonisku ieskatu laikmeta
vēsturē — 1918. gada un 1990. gada reālijas, cilvēki, apstākļi un politiskais fons. Tā piedāvā iepazīt
personiski katru no tiem, kas piedalījās Latvijas Republikas tapšanā un atdzimšanā. Apzinoties,
ka šis materiāls tiek veidots ne tikai pašreizējai, bet arī nākamajām paaudzēm, veikta nopietna
dokumentu izpēte un padziļinātas intervijas ar 34 bijušajiem Augstākās Padomes deputātiem,
kā arī ar vienu no Neatkarības deklarācijas autoriem, pašreizējo Valsts prezidentu Egilu Levitu.

UDK

323(474.3)”19”(092)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000983049
Latvijas diplomātijas gadsimts : Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās / grāmatas idejas autors un sastādītājs Mārtiņš Drēģeris ; redaktors Valdis Klišāns. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2020. — 606 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: [585.]-595. lpp. —
Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: [597.]-606. lpp. — ISBN 9789934-0-8820-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas autori ir Latvijas ārlietu dienesta diplomāti un darbinieki, kas savās esejās aptver plašus ārpolitiskās darbības virzienus. Grāmata lasītājam, jo īpaši starptautisko
attiecību, politoloģijas, vēstures un tiesību zinātnes interesentiem, pavērs līdz šim nezināmas
un interesantas lappuses no diplomātu ikdienas un viņu vērojumiem starptautiskajās attiecībās.
Katra grāmatas nodaļa ir veidota kā atsevišķa eseja, tādēļ lasītājs var izvēlēties sev interesējošo
autoru un tematu, nesekojot grāmatas hronoloģijai.

UDK

327(474.3)(091)(082)
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329 Politiskās partijas un kustības
Kopkataloga Id: 000983100
Grībkausks, Sauļus. Padomju „ģenerālgubernatori” / Sauļus Grībkausks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Sirmule ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; zinātniskie redaktori: Vlads Sirutavičs, Daina Bleiere ;
literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 351 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 339.-344. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 345.-350. lpp. — Oriģinālnosaukums: Sovietinis „generalgubernatorius”. — ISBN 978-9934-15-767-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Maskavas „vagari”? Padomju okupācijas īstenotāji? Kas īsti bija nacionālo republiku kompartijas otrie sekretāri un kāda bija to loma Baltijas republikās? Vai viņi izrīkoja republikas varasvīrus, arī kompartijas pirmo sekretāru? Lietuviešu vēsturnieks Sauļus Grībkausks
meklējis atbildes uz šiem jautājumiem Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Kazahstānas un
Gruzijas arhīvos, kā arī intervijās ar bijušajiem otrajiem sekretāriem, PSKP CK augsta ranga darbiniekiem, nacionālo republiku nomenklatūras pārstāvjiem. Grāmata ir pirmais plašais pētījums
par otro sekretāru institūta tapšanu un tā lomu Padomju Savienības impēriskās varas sistēmā. Te
ir visai izsmeļoši aplūkota otro sekretāru darbība un loma Lietuvā un Latvijā.

UDK

329.15(47+57)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 000979566
Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (60 : 2019 : Rīga,
Latvija). RTU 60th International Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE’2019 : proceedings : Riga, Latvia, 11-12 October 2019 / editor-in-chief Elīna Gaile-Sarkane ; managing editor Tatjana Tambovceva ; Riga
Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. —
Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (73 lp., PDF) : diagrammas, portreti, shēmas, tabulas ; 2,93 MB. — Resursā uzrādīts ISSN 2661-5533. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-22-354-9 (PDF).
UDK
33(062)

332

Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 000976849
Degradēto teritoriju remediācija : izpēte, plānošana, izmantošana / Maija Bērziņa, Inga Grīnfelde, Una Īle, Anda Jankava, Anna Katlapa, Mārtiņš Turks, Natālija
Ņitavska, Velta Paršova, Jovuta Pilecka, Daiga Skujāne, Aiga Spāģe, Inga Straupe ;
redaktore Anda Jankava. — Jelgava : LLU, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (135 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,09 MB. — Datnes 3. lapā kļūdaini iespiests autores Jovitas Pileckas vārds (Jovuta). — Interreg Latvija-Lietuva
pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts „Innovative brownfield
regeneration for sustainable development of cross-border regions” BrownReg
(LLI-325). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Izdevums angļu valodā: Remediation
of Degraded Areas. — ISBN 978-9984-48-336-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Industriālais mantojums, ko atstājušas iepriekšējās paaudzes, var būt ļoti
daudzveidīgs. Tas var stiprināt vietas atpazīstamību un identitāti, bet var arī parādīties pilsētas
ainavā kā bīstamas, pamestas un piesārņotas teritorijas. Lai veicinātu šādu vietu turpmāku izmantošanu, LLU pētnieki ir sagatavojuši vadlīnijas degradēto teritoriju atjaunošanai.

UDK

332.368(082)+332.37(082)+502.174(082)+504.61:502.174(082)
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336 Finanses
Kopkataloga Id: 000978838
Jurušs, Māris. Nodokļi : mācību grāmata / Māris Jurušs ; recenzenti: Dr.oec.
Artūrs Kodoliņš, Dr.oec. Alberts Zvejnieks, Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis, Dr.sc.ing.
Vaira Gromule ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas
Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss
(177 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,24 MB. — Bibliogrāfija: 169.-173. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-197-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Nodokļi” sniedz ieskatu nodokļu būtībā un nodokļu piemērošanas
pamatprincipos, ietverot gan nodokļu teoriju, gan praktiskos jautājumus. Tajā tiek apskatīta arī
Latvijas nodokļu sistēma. Tā kā normatīvo aktu regulējums mainās bieži, grāmatā izpratnes vajadzībām doti vispārīgi piemēri, kas palīdz pēc būtības saprast, kā tiek rēķināti nodokļi.

UDK

336.22(075.8)+336.22(474.3)(075.8)

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
Kopkataloga Id: 000983063
Stranga, Aivars. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika : (19341940) / Aivars Stranga ; recenzenti: Dr.hist. Ineta Lipša, Dr.hist. Jānis Ķeruss ;
literārā redaktore Gita Kļaviņa ; tulkotāja Andra Damberga. — Otrais, papildinātais izdevums. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 510, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 491.-[497.] lpp. un piezīmēs, personu rādītājs:
498.-[500.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN
978-9934-18-522-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir aizraujošs pētījums par Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimniecisko politiku (1934-1940). Autors sev raksturīgajā informatīvi piesātinātajā stilā, dažviet eleganti iezibinot lasītāja prātā iepriecinošu, teju nojaušamu intelektuālo ironiju, vēstī arī par to, ko
mēs vēl nezinājām par Ulmaņa autoritārās valdības iecerēm un paveikto tautsaimniecībā. Ar šo
monogrāfiju Latvijas historiogrāfija ir ieguvusi detalizētu stāstu par Ulmaņa autoritāro režīmu.
Pētījums balstīts uz arhīvu dokumentiem, aplūkotā laika preses publikācijām, daudziem citiem
vēstures avotiem un vēsturisko literatūru. Analizētais jauno faktu materiāls liek nobirt bez barotnes palikušajām „vīģes lapām”, ar kurām līdz šim sevi piesedza mīts par Ulmaņlaikiem kā zelta
laikiem Latvijas valstiskuma vēsturē.

UDK

338.2(474.3)+338(474.3)

Kopkataloga Id: 000983074
The Russian Economy: Prospects for Putin 4.0 / editors: Andis Kudors, Jānis
Hermanis ; layout: Andra Liepiņa ; foreword: Jānis Hermanis ; introduction: Andis Kudors ; English language editor: translation agency „Valodu koks” ; cover
design: Agris Dzilna ; Centre for East European Policy Studies. — Riga : Centre
for East European Policy Studies : Universty of Latvia Press, 2020. — 181 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Autori: Mārcis Balodis, Maria Domanska, Aleksandr Golts, Mārtiņš Kaprāns, Kai-Olaf, Marius Laurinavičius, Vladimir Milov, Dmitry Oreshkin, Vita Spivak, Kirsten Westphal. — Īsas ziņas par
autoriem: 177.-181. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-510-6
(brošēts).
UDK
338(470+571)(082)+327(470+571)(082)
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339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Pasaules ekonomika
Kopkataloga Id: 000981332
Caune, Andris. Rīgas tirgi pirms 100 gadiem : pilsētas tirgi un tirdzinieki 20.
gadsimta sākuma atklātnēs un fotogrāfijās / Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere ; kopsavilkumu un attēlu parakstus angļu valodā
tulkojusi Andra Damberga. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 255 lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un paraksti pie attēliem angļu
valodā. — ISBN 978-9934-549-91-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Andris Caune savu vēsturnieka darba mūžu ir veltījis Rīgas pētniecībai — laikā no 1970. līdz 1994. gadam viņš vadīja Rīgas arheoloģiskās izpētes grupu. Šajā grāmatā apskatīti
Rīgas tirgi laika posmā no 19. gadsimta vidus līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā. Tas bija mūsu
pilsētas dažādo tirgu rašanās, izaugsmes un ziedu laiks, kura vainagojums bija 1930. gadā atklātais jaunais Rīgas Centrāltirgus — savā laikā viens no lielākajiem un modernākajiem visā pasaulē.
Grāmata iepazīstina lasītājus ar Rīgu pirms simt gadiem ar seno pastkartīšu un fotogrāfiju palīdzību, pie katra attēla sniedzot paskaidrojošu tekstu.

UDK

339.175(474.362.2)(091)+94(474.362.2)(091)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000976839
2030 United Nations Sustainable Development Goals in Latvia (2019 : Rīga,
Latvija). The 2030 United Nations Sustainable Development Goals in Latvia :
proceedings of an international scientific conference = ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030: īstenošana Latvijā : starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli, 2019. gada 25.-26. aprīlis, Rīga : tēzes / literārā redaktore, vāka dizaina autore Anita Rudziša ; priekšvārda autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; Juridiskā koledža. — Rīga : Juridiskā koledža, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (68 lp., PDF) : portreti ; 1012,92 KB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un latviešu valodā. — ISBN
9789934871948 (kļūda).
UDK
34(062)+338(062)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 000976892
Bay, Sebastian. Camouflage for the Digital Domain : a Force Protection Framework for Armed Forces / Sebastian Bay, Michael Batrla, Henrik Twetman ;
contributors: Jacob Willemo, Piret Pernik, Liina Lumiste ; copy-editing: Anna
Reynolds ; design: Karlis Ulmanis. — Riga : NATO StratCom COE, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,87 MB. — Bibliogrāfija: 41.-43. lp. un
piezīmēs. — ISBN 978-9934-564-15-4 (PDF).
UDK
355.01
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36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums.
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
Kopkataloga Id: 000980953
Kronberga, Ilona. Bērnu emocionālais traumatisms atkārtotas ārpusģimenes
aprūpes maiņas gadījumos : pētījums / Ilona Kronberga, Sanita Sīle, Miks Valters ; Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. — Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (83 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ;
1,56 MB. — Bibliogrāfija: 47.-48. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-99348828-3-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Pirms bērna ievietošanas audžuģimenē bieži vien netiek izvērtēti būtiski apstākļi, kurus nenoskaidrojot, nav iespējams pieņemt objektīvu lēmumu par bērnam atbilstošāko
ārpusģimenes aprūpes formu un konkrētās ģimenes un bērna savstarpējo saderību. Ja lēmums
nav pieņemts bērna labākajās interesēs, tas izraisa noteiktas sekas: sliktu aprūpi, neatbilstošu
aizbildņa vai audžuģimenes rīcību, bērna neadekvātu uzvedību, emocionālas traumas, garīgās un
fiziskās veselības traucējumus, kā arī konfliktus ar citiem cilvēkiem.

UDK

364.642-058.86(474.3)(047.31)+364-4-058.86(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 000980972
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām / centrs „Dardedze”, biedrība „Skalbes”, biedrība „Centrs
Marta”, Mācību centrs MKB un „Ideju kapitāls” ; Latvijas Republikas Labklājības ministrija. — [Rīga] : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (141 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 8,42 MB + 4 pielikumi
(PDF). — (Metodiskais materiāls sociālajam darbam ; ISSN 2661-538X). — 1. pielikums. Veidlapu paraugi un vadlīnijas ; 2. pielikums. Pētījumu un metodisko materiālu saraksts ; 3. pielikums. Starpdisciplinārās komandas funkciju apraksts un
pamatojums normatīvajos aktos ; 4. pielikums. Resursu karte — sociālie pakalpojumi un atbalsts vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām. —
Bibliogrāfija: 138.-139. lp.
UDK
364.63(072)+364-781(072)+364.4(072)

37

Izglītība

Kopkataloga Id: 000979755
Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” / redaktore Dr.philol. Ilze Stikāne ; Izglītības kvalitātes valsts dienests. — Aktualizēts izdevums. — Rīga : Izglītības kvalitātes valsts
dienests, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (89 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
1,65 MB. — Bibliogrāfija: 63.-66. lp. — ISBN 978-9934-8737-1-3 (PDF). — ISBN
9789934873706 (kļūda).
UDK
37.014.53(474.3)(035)+364.67(474.3)(035)
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Kopkataloga Id: 000977920
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums = Pedagogy: theory
and practice : collection of scientific articles / redakcijas kolēģija: Dr.paed. Rudīte
Andersone, Dr.paed. Juris Grants, Dr.habil.paed. Tatjana Koķe [un vēl 9 redaktori] ; literārās redaktores: Velga Laugale (latviešu valoda), Lāsma Latsone (angļu
valoda) ; atbildīgā redaktore Alīda Samuseviča ; māksliniece Ginta Cukura-Šneidera ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2020.
IX [9], Izglītības kvalitātes dimensijas. Pētniecība: mācīšanās un mācīšana =
Education quality dimensionsin the knowledge society. Research: learning
and teaching. — 1 tiešsaistes resurss (136 lp., PDF) : diagrammas, faksimils,
shēmas, tabulas ; 8,72 MB. — Redaktori arī: Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.paed.
Ilga Salīte, Dr.paed. Dina Behtere u.c. — „ISSN 1407-9143 (iespiests); ISSN
2661-5568 (digitāls)”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi latviešu vai
angļu valodā.
UDK
37(082)+37.01(082)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000968624
Zigmunde, Alīda. Ernst Nauck (1819-1875) : der erste Direktor des Polytechnikums zu Riga : wissenschaftliche Monographie = The first director of Riga Polytechnicum : scientific monograph = Rīgas Politehnikuma pirmais direktors :
zinātniskā monogrāfija / Alīda Zigmunde ; zinātniskā redaktore Ilze Gudro ; literārie redaktori: Ieva Sproģe (vācu valoda), Aija Abens (angļu valoda), Rūta Lapsa
(latviešu valoda) ; tulkoja Alīda Zigmunde, Ilze Gudro. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (192 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
15,61 MB. — Recenzenti: Aīda Krūze, Ekhards Šprings, Lilia Žukauskiene. — Bibliogrāfija: 174.-180. lp. un personu rādītājs: 185.-192. lp. — Teksts paralēli vācu,
angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-22-361-7 (PDF).

A n o t ā c i j a : Zinātniskā monogrāfija veltīta 1862. gadā dibinātās pirmās Latvija augstskolas — Rīgas Politehnikuma pirmajam direktoram profesoram Ernstam Naukam (1819-1875), atzīmējot profesora 200 gadu jubileju. Tajā atspoguļota E. Nauka un viņa dzimtas dzīves darbība,
apkopota profesora zinātniskā un pedagoģiskā darbība, atklājot līdz šim nezināmus faktus. Zinātniskā monogrāfija būs saistoša Latvijas zinātnes, izglītības un kultūras vēstures interesentiem,
zinātņu vēstures pētniekiem, augstskolu docētājiem un studentiem.

UDK

378.6:62(474.362.2)(092)+378.091.113(474.362.2)(092)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 000981439
Eck, Janine. 100 veidi, kā Tu vari palīdzēt Zemei : aktīva darbošanās, praktiski
padomi, dabai un videi draudzīgi / Janine Eck ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; tulkojuma redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 223 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 100 Dinge, die du
für die Erde tun kannst. — ISBN 978-9934-0-8711-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Par klimatu un apkārtējās vides aizsardzību jādomā tikai politiķiem un lielām organizācijām? Kļūdaina domāšana! Katram bērnam skaidrs, ka ir vitāli saglabāt mūsu zilo
planētu, zaļos mežus un daudzveidīgu sugu pārpilnos ūdeņus. Un nebūt nav sarežģīti kļūt par
vides sargātāju! Tu vari taupīt ūdeni un elektrību, izvairīties no plastmasas atkritumu vairošanas — tādā veidā ikviens cilvēks var sniegt savu artavu mūsu zemes glābšanā.

UDK

502.131.1(035)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000979769
Dzene, Ilze. Rēķini ar aizstāšanas metodi : 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : ilustrācijas ;
6,76 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Krājumā ideja uzdevumam ir vienkārša: augšējā līnijā ir dots uzdevums,
piemēram, baklažāns=5 un ābols=3. Bērnam ir jāspēj iztēloties (vai arī pierakstīt) un izrēķināt
vienādojumu! Pildot šāda tipa uzdevumus, bērniem tiek attīstīta un trenēta abstraktā domāšana
un iztēle, kas ir tik ļoti nepieciešama, lai matemātika patiktu!

UDK

511.12(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000976834
Dzene, Ilze. Rēķini, meklē un atrod! : 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] :
Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,99 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Šajā uzdevumu krājumā ir trīs tipa uzdevumi: substitūcijas, jeb aizvietošana ;
otrais uzdevums — lapas vidū ir 3-ciparu krustvārdu mīklas un trešais — meklē, kamēr atrodi!
Labajā pusē ir šifra atslēga, piemēram, baklažāns=10, tātad bērnam ir jāatrod baklažāns un skaitlis 10! Tas ir jāsavieno nepieskaroties pārējiem apļiem, bet līnijas drīkst krustoties!

UDK

511.1(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000984803
Vītuma, Maija. Diagnosticējošie darbi un ieskaites Matemātikā : 6. klasei / Maija
Vītuma, Elīna Faļkenšteina ; redaktore Ingrīda Kreicberga ; Eduarda Groševa dizains ; Ilzes Šmites tehniskie zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 173 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-0-8034-0 (iesiets).
UDK
51(079)
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52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 000973758
Hokings, Stīvens. Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem / Stīvens Hokings ; no
angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; zinātniskais konsultants Ilgonis Vilks ;
literārā konsultante Sandra Skuja ; mākslinieciskais noformējums: Tomass
Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 191, [1] lpp. : portreti ; 24 cm. —
Bibliogrāfija: 183. lpp. un rādītājs: 185.-[192.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Brief
Answers to the Big Questions. — ISBN 978-9984-23-786-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai Dievs ir? Vai var ceļot laikā? Vai ir iespējams pareģot nākotni? Uz šiem un
citiem nozīmīgiem jautājumiem savā pēdējā grāmatā atbildes sniedz izcilais 20. gadsimta fiziķis,
matemātiķis un domātājs Stīvens Hokings. Ar sev raksturīgo asprātību, izteiksmes skaidrību un
rotaļīgumu autors iepazīstina lasītājus ar Visuma uzbūves pamatprincipiem, aizved pie pašiem
tā pirmsākumiem, atklāj laika dabu un liek aizdomāties par cilvēka rīcības sekām uz zemeslodes.

UDK

524.8

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 000981288
Bobileva, Olga. Hidroksikarbonskābju receptoru sintētisko ligandu pētījumi :
promocijas darba kopsavilkums = Studies of Synthetic Ligands of Hydroxycarboxylic Acid Receptors : summary of the doctoral thesis / Olga Bobileva ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. Einārs Loža ; recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs, Dr.biol. Kaspars Tārs, Dr.chem. Vilnis Liepiņš ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas
institūts. Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,42 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222160. —
Bibliogrāfija: 42.-43. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-22-217-7 (PDF).
UDK
547.631.7(043)+615.22(043)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000983036
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija).
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās. Latvijas Universitātes 78.
starptautiskās zinātniskās konferences sekcija : 2020. gada 20. janvārī / atbildīgais redaktors un priekšvārda autors Valdis Segliņš ; Latvijas Universitāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2020.
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums. — 59 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934-18-520-5 (brošēts).
UDK
61(062)
Kopkataloga Id: 000981309
Rībela, Dorisa. Iepazīstam savu ķermeni : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz
7 gadiem / Dorisa Rībela, teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitniece. — Rīga : Madris, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Wir entdecken unseren
Körper. — ISBN 978-9984-31-424-2 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Kā rodas zobu sāpes? Kas ir žagas? Kāpēc mums nepieciešami muskuļi? Kā
izskatās mūsu kauli? Grāmatā ir atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams mums visapkārt.

UDK

611/612(02.053.2)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000981283
Ancāns, Guntis. Evaluation of the Possibilities for Using the Radio Frequency
Spectrum Band 694-790 MHz for Wireless Transmission Systems : summary of
the doctoral thesis / Guntis Ancāns ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Vjačeslavs
Bobrovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Sandis Spolītis, Dr.sc.ing. Aleksejs Udaļcovs, Dr.sc.ing. Jūlija Asmuss ; Riga Technical University. Faculty of Electronics
and Telecommunications. Institute of Telecommunications. — Riga : RTU Press,
2019. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,86 MB. — Bibliogrāfija: 38.-40. lp. — ISBN 978-9934-22-402-7 (PDF).
UDK
621.395.721.5.029.63(043)
Kopkataloga Id: 000981286
Ancāns, Guntis. Radiofrekvenču spektra joslas 694-790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām : promocijas darba kopsavilkums / Guntis Ancāns ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Sandis Spolītis, Dr.sc.ing. Aleksejs Udaļcovs, Dr.sc.ing.
Jūlija Asmuss ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju
fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,15 MB. — Bibliogrāfija: 36.38. lp. — ISBN 978-9934-22-404-1 (PDF).
UDK
621.395.721.5.029.63(043)
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633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 000984233
Ziļicka, Austra. Senie labības mēri / sastādītāja un teksta autore Austra Ziļicka ; literārā redaktore Ieva Jansone ; tulkojums : Eva Eihmane (angļu valodā),
Viktorija Kollegova (krievu valodā) ; dizains: Aivars Plotka ; foto: Uldis Veisbuks, Austra Ziļicka ; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. — Rīga : Zinātne,
[2020]. — 210, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija:
186.-189. lpp. — Kopsavilkums un saturs arī angļu un krievu valodā. — ISBN 9789934-549-96-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gadsimtiem ilgi labība zemniekam ir bijusi uztura pamats un galvenā bagātība. Līdz pat 20. gadsimta sākumam graudu daudzumu izteica tilpuma mēros — gan Latvijā
dzīvojošo tautu radītos, gan tirdzniecības vai virsvaru ietekmes rezultātā pieņemtos, kas kopā
veidoja visai raibu mēru dažādību. Izdevums „Senie labības mēri” sniedz ziņas par labības mēru
lomu tradicionālajā dzīvesveidā un padziļināti analizē Latvijas teritorijā 18.-20. gadsimtā lietotos
labības mērus. Situāciju ilustrē pilns Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja labības mēru kolekcijas katalogs.

UDK

633.1:006.91(474.3)(091)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000981400
Zviedre, Ligita. Lēti, ātri, garšīgi : noderīgi padomi un ēdienu receptes jauniem
cilvēkiem patstāvīgu dzīvi uzsākot / Ligita Zviedre ; ilustrācijas: Eva Liepiņa. —
[Varakļāni] : Domu Pērles, [2020]. — 124 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-593-19-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatā nav ekskluzīvu recepšu, nav dārgu izejvielu. Te lasītāji atradīs ierosmes sātīgas, gana lētas ēdienkartes sastādīšanai ikdienā, ko, attiecīgi noformējot un pasniedzot,
var izmantot arī svētku reizē. Eksperimentējiet — rezultāti neizpaliks! Zaļumus un garšvielas
var mainīt pēc katra paša vēlmēm. Liekot lietā izdomu, iespējams, radīsies nebijis garšīgs gala
produkts.

UDK

67

641.55(083.12)

Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 000982119
Kapajeva, Maria. Unistus on helge, veel ebaselge = Мечта прекрасная, ещё неясная = Dream is Wonderful, Yet Unclear / teksid: Maria Kapajeva, Philipp Dorl,
Liisa Kaljula, Jelena Semenova ; tõlkimine: Alyona Rydannykh, Julia Gelezova,
Martin Rünk ; kujundus: Jaan Evart. — [Kaltene, Rojas novads] : Milda Books,
[2020]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs. — Teksts paralēli igauņu, krievu un angļu valodā. — ISBN 9789934-8748-2-6 (brošēts).
UDK
677(282.247.224)(091)(084.12)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000975086
Dempsija, Eimija. Sirreālisms / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Aiga Dzalbe. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. —
175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mākslas pamati). — Rādītājs: 172.-174. lpp. — Oriģinālnosaukums: Surrealism. — ISBN 978-9984-23-760-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Eimijas Dempsijas grāmata iepazīstina lasītājus ar ievērojamiem sirreālistiem un viņu darbiem, sniedz norādes, kur tie aplūkojami, kā arī skaidro, kāda loma un ietekme
turpmākajā mākslas vēstures attīstībā ir šī virziena pārstāvju atstātajam mantojumam. Autore izseko sirreālismam no tā „dzimšanas” 1924. gadā ar Andrē Bretona „Sirreālisma manifestu”, apskata dažādas mākslinieku grupas, virziena izplešanos pasaulē un iespiešanos fotogrāfijā un kino,
līdz pat 1960. gadu beigām, kad Bretons mirst un sirreālisma kustība beidz pastāvēt.

UDK

7.037.5

Kopkataloga Id: 000981345
Hirša, Santa. Andris Breže. Gaismas konstruktors = Andris Breže. Designer of
Light / Santa Hirša ; literārā redaktore Antra Bula ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; dizains: Armands Zelčs ; foto:
Vents Āboltiņš, Andris Breže, Uldis Briedis, Jānis Deinats, Gunārs Janaitis, Gvido
Kajons, Kristaps Kalns, Valts Kleins, Andris Krieviņš, Krists Luhaers, Jānis Pipars,
Ansis Starks, Andris Zieds. — [Rīga] : Neputns, [2020]. — 223 lpp. : ilustrācijas ;
27 cm. — Santas Hiršas saruna ar Andri Breži, 200.-212. lpp. — Bibliogrāfija: 220.223. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-565-86-1
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Andris Breže ir viens no svarīgākajiem Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvjiem, kas pieder Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgajai robežpārkāpēju paaudzei, kuru māksla gan
atainoja, gan stimulēja Atmodas laika izmaiņas sabiedrībā. Tā bija paaudze, kas jaudīgi ienesa
Rietumu laikmetīgās mākslas stratēģijas Latvijas mākslā, piesakot jauna veida tēlainību, domāšanu un izpratni. Andris Breže ienāca mākslā ar asu, pret totalitārismu vērstu ironiju un jauniem
mākslas izteiksmes meklējumiem poētisku instalāciju virzienā. Vairāk nekā 40 gadu darbības
laikā A. Brežes māksla ir saglabājusi spēju izteikt sarežģītas laika un varas attiecības mākslas
valodā.

UDK

7.071.1(474.3)+7.038(474.3)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 000982094
Pērkone, Inga. Ekrāna skatuve : par aktiermākslu Latvijas kino / Inga Pērkone ;
zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Viktors Freibergs, Dr.phil. Elīna Reitere, Dr.art.
Ieva Struka ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips
Birzulis ; dizains: Anta Pence. — [Rīga] : Neputns, [2020]. — 292 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 289.-292. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934565-88-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kinozinātnieces Ingas Pērkones grāmata trīs cēlienos, sešās epizodēs, ar intermēdiju un ilustrācijām. Lasot pasaulē sarakstīto teorētisko literatūru par aktiera fenomenu
kino, pakāpeniski kļuva skaidrs, ka šai tēmai un iespējamajiem skatpunktiem uz to faktiski nav
robežu… Tāpēc šīs grāmatas mērķis nav monolīts un izsmeļošs pētījums par aktiermākslu Latvijas filmās, bet drīzāk rizomātiska, t.i., asamblāžas stila daudzveidīga un antihierarhiska tēmas
„Kas ir aktrise/ aktieris un kā viņi parādās Latvijas kinomākslā” interpretācija.

UDK

791.635(474.3)
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793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 000979918
Dzene, Ilze. Krustvārdu mīklas 5-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (18 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,93 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
UDK
793.7(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000976909
Dzene, Ilze. Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
2. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,34 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Miniet krustvārdu mīklas! Tās attīsta domāšanu, kā arī papildina vārdu krājumu. Padariet savu vakaru interesantāku, risinot krustvārdu mīklas, vai arī veidojiet tās kopā
ar bērniem.

UDK

793.7(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000976902
Dzene, Ilze. Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
3. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (18 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,21 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Vēsos darbadienas vakarus sasildi ar sirsnīgu kopābūšanu — miniet
krustvārdu mīklas! Tās attīsta domāšanu, kā arī papildina vārdu krājumu. Padariet savu vakaru
interesantāku, risinot krustvārdu mīklas vai arī izveidojiet tās kopā ar bērniem.

UDK

793.7(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000979922
Dzene, Ilze. Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
1. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (19 lp., PDF) : ilustrācijas ; 9,32 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Tematiskās krustvārdu mīklas veidotas tematiski — augļi, profesijas, skolas
piederumi, transporta līdzekļi, pārtika, apģērbs, dārzeņi, kosmoss utt.

UDK

793.7(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000979923
Dzene, Ilze. Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
2. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (19 lp., PDF) : ilustrācijas ; 19,97 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Tematiskās krustvārdu mīklas veidotas tematiski — laikapstākļi, istabas un
virtuves priekšmeti, sporta veidi, ģimenes locekļi, skaitļi, ēkas, materiāli utt.

UDK

793.7(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000979784
Dzene, Ilze. Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
3. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : ilustrācijas ; 10,06 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Tematiskā krustvārdu mīkla ir veidota tematiski — ēdieni, sports, celtniecība, Ziemassvētki, vasara, saldumi, lietas remontam, vannas istaba u.c.

UDK

793.7(02.053.2)

24

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 9/10, 1.–31. maijs

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 000984759
Vile, Jurga. Sibīrijas haiku : grafisks stāsts / rakstījusi Jurga Vile ; zīmējusi Lina
Itagaki ; tulkojusi Dace Meiere ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : liels un mazs,
[2020]. — 1 sējums (aptuveni 236 lpp.) : ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Sibiro haiku. — ISBN 978-9934-574-36-8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Agrā 1941. gada jūnija rītā karavīri iztriec lietuviešu zēnu Aļģi un visu viņa
ģimeni no gultām un pavēl gatavoties tālam ceļam. Tā daudzi jo daudzi lietuvieši pret savu gribu
dodas uz Sibīriju. Kādēļ viņus ved projām? Par kādiem noziegumiem? Kur tā Sibīrija ir? Neskaitāmi jautājumi jaucas Aļģim pa galvu. Tur, tālajā un skarbajā zemē, viņa ģimene cenšas izdzīvot,
ēdot sasalušus kartupeļus, zupu pasālot ar asarām un sirdi sildot ar dziesmām. Stāsts atklāj ne
tikai Aļģa likteni — šādus sāpīgus stāstus sirdīs glabā daudzi lietuvieši un latvieši.

UDK

82-312.5:741+821.172-93-31

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000979381
So, Džinsoks. Korejiešu īpašvārdu atveide latviešu valodā: ieteikumi / Džinsoks
So ; redaktori Jūlija Platpīre, Agris Timuška ; recenzente Lauma Šime ; vāka dizaina autore Vanda Voiciša. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2020. — 67 lpp. :
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 66.-67. lpp. — Korejiešu īpašvārdu atveides sarakstos izmantotas korejiešu rakstzīmes. — ISBN 978-9984-829-67-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mūsdienās korejiešu valodā runā vairāk nekā 75 miljoni cilvēku. Korejiešu
īpašvārdu atveides principu izstrādē grāmatā mēģināts izvairīties no starpniekvalodu (piemēram, angļu vai krievu) ietekmes. Primāra ir vārdu izruna korejiešu valodā, tajā pašā laikā izruna,
cik vien iespējams, pielāgota arī latviešu valodas fonētiskajai un gramatiskajai sistēmai. Ieteikumu mērķis ir izveidot loģisku, fonētiski precīzu sistēmu korejiešu īpašvārdu atveidei latviešu
valodā. Šādi ieteikumi noderīgi gan valsts iestāžu un plašsaziņas līdzekļu darbā, gan pētniecībā.

UDK

811.531’373.2’35=174

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000976918
Dzene, Ilze. Burtu baloni 5-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,63 MB. — (Domāšanas
attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums veidots bērniem ar domu, lai viņi varētu nosaukt attēla pirmo skaņu
un aizvilkt līniju līdz attēlam! Lai uzdevums būtu nedaudz sarežģītāks — līdz attēlam „jāaizved”
ne tikai lielie drukātie burti, bet arī rakstītie.

UDK

811.174’351(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000976837
Dzene, Ilze. Mācies rakstīt vārdus : 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze
Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,32 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Krājums domāts bērniem, kuri jau ir apguvuši atsevišķu rakstīto burtu rakstību. Veidojot krājumu, speciāli tika iekļauti pēc iespējas īsāki vārdi, lai bērniem nezustu interese
par rakstīšanu. Visi vārdi papildināti ar atbilstošiem attēliem, lai bērns saprastu, kādu vārdu viņš
raksta.

UDK

811.174’351(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000979776
Dzene, Ilze. Saklausi otro skaņu : tematiskais krājums 5-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (13 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,39 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums ir veltīts tam, lai bērns mācītos saklausīt otro skaņu vārdā un pēc
tam savienotu to ar atbilstošo attēlu!

UDK

811.174’35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000979392
Latviešu valodas bilžu vārdnīca / Valsts izglītības satura centrs ; dizains: SIA „E
Forma”. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, [2020]. — 100 lpp. : ilustrācijas ;
31 cm. — ESF projekts Nr. 8.3.1./16/1/002 Kompetenču pieeja mācību saturā. —
Vārdu alfabētiskais rādītājs: 96.-100. lpp. — ISBN 978-9984-829-71-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Latviešu valodas bilžu vārdnīca ir mācību materiāls pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Tas sekmē leksikas, dažādu gramatisko modeļu, runas prasmju un pašvadītas mācīšanās pilnveidi.

UDK

811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 000984256
Mācos rotaļājoties / no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]
Dzīvnieki. — 1 kārba (brošūra, 7 nenumurētas lpp. ; 12 attēlu kartītes) : ilustrācijas ; 24×28×4 cm. — Pielikumā 12 kartītes ar dzīvnieku attēliem. — Oriģinālnosaukums: First Learning Play Set. Animals. — ISBN 978-9934-0-8549-9
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Košie attēli palīdzēs mazulim papildināt vārdu krājumu. Ieliekot dzīvnieku
figūriņas pareizajās vietās, bērns attīstīs vērīgumu un pirkstu veiklību.

UDK

811.174(02.053.2)+087.5

Kopkataloga Id: 000984252
Mācos rotaļājoties / no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Vārdiņi. — 1 kārba (brošūra, 7 nenumurētas lpp. ; 12 attēlu kartītes) : ilustrācijas ; 24×28×4 cm. — Pielikumā 12 kartītes ar ilustratīviem attēliem. — Oriģinālnosaukums: First Learning Play Set. First Words. — ISBN 978-9934-08550-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Košie attēli palīdzēs mazulim veidot vārdu krājumu, bet, atlasot un pareizajās vietās ievietojot biezās papes figūriņas, bērns attīstīs vērīgumu un pirkstu veiklību.

UDK

811.174(02.053.2)+087.5

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000981147
Folija, Lūsija. Viesu saraksts : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi
Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga :
Kontinents, [2020]. — 411 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Guest List. —
ISBN 978-9984-35-980-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Salā pie Īrijas krastiem viesi pulcējas uz kāzām. Līgavainis ir pievilcīgs un
šarmants, uzlecošā televīzijas zvaigzne. Līgava ir gudra un ambicioza interneta žurnāla īpašniece.
Viņu kāzu diena saplānota līdz pēdējam sīkumam. Kad šampanietis sāk pludot un svinības sākas,
aizvainojumi un greizsirdība sajaucas ar atmiņām un laba vēlējumiem. Līgavas senākais draugs
pasaka tik sirsnīgu tostu, ka visiem paliek neomulīgi. Un tad tiek atrasts līķis. Kurš laimīgajam
pārim nevēlēja laimes? Un varbūt vēl svarīgāks ir jautājums — kāpēc?

UDK

821.111-312.4
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Kopkataloga Id: 000984244
Kouls, Daniels. Bende / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 395, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Hangman. — ISBN 978-9934-0-8610-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 18 mēnešus pēc „Lupatu lelles” notikumiem Ņujorkā pie Bruklinas tilta tiek
atrasts trosēs iekārts līķis, kuram uz krūtīm ir iegriezts vārds „Ēsma”. Savukārt Londonā kāds cits
upuris ir ticis iezīmēts ar vārdu „Marionete”. Nav šaubu, ka šie noziegumi ir savstarpēji saistīti,
un inspektore Bakstere kopā ar amerikāņu kolēģiem tiek iesaistīta sarežģītā izmeklēšanā. Ikreiz,
kad uzrodas kāds aizdomās turamais, slepkava ir ātrāks. Upuru skaits abās okeāna pusēs pieaug,
un izmeklētājiem ir jāpārvar savstarpējā neuzticēšanās, pirms nav par vēlu, lai noskaidrotu, kurš
rausta aukliņas…

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000984780
Volkers, Mārtins. Tumšais vīnadārzs : romāns / Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Egija
Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 317, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — (Izmeklē policijas šefs Bruno / Mārtins Volkers). — Oriģinālnosaukums: The Dark
Vineyard. — ISBN 978-9934-0-8536-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vairākiem vīndariem iesaistoties cīņā par zemi un pieaugot arī vietējo iedzīvotāju neapmierinātībai, dzīve idilliskajā Sendenī — mazā pilsētiņā, kurā ir tikai viens policists
Bruno, — pārvēršas spriedzes piesātinātā drāmā… Tostarp divi jauni vīrieši — Makss, kurš vēlas
darināt organisko vīnu, un Fernando, liela amerikāņu uzņēmuma mantinieks — kļūst sāncenši
par jaunās Žaklīnas labvēlību. Spriedze pieaug, rezultējoties divos aizdomīgos nāves gadījumos,
un Bruno saprot, ka atrisinājums šodienas notikumiem meklējams pagātnē un nāksies krietni
vien pacīnīties, lai to noskaidrotu.

UDK

821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000983044
Ašers, Džejs. Trīspadsm1t iem3sli : romāns / Džejs Ašers ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 285 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Thirteen reasons why. — ISBN
978-9934-0-8481-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nākotni nevar apstādināt. Pagātni nevar attīt atpakaļ. Lai uzzinātu noslēpumu, atliek tikai… nospiest Play. Pārnākot mājās no skolas, Klejs Džensens uz lieveņa atrod savādu
sūtījumu ar savu vārdu. Tajā ir vairākas kasetes, ko ieskaņojusi Hanna Beikere — Kleja klasesbiedrene un simpātija, kura pirms divām nedēļām izdarījusi pašnāvību. Hannas stāstījumā izskan
trīspadsmit iemesli, kas pamudinājuši meiteni pārtraukt dzīvi. Klejs ir viens no tiem. Ja viņš noklausīsies kasetes, tad uzzinās — kāpēc. Klīzdams pa dzimto pilsētiņu, Klejs klausās kasetes visu
nakti. Viņš kļūst par Hannas pārdzīvojumu aculiecinieku un atklāj kaut ko tādu, kas maina viņa
dzīvi uz visiem laikiem.

UDK

821.111(73)-93-31

Kopkataloga Id: 000984221
Devero, Džūda. Skūpstu ezers : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga :
Kontinents, [2020]. — 393 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Met Her Match. —
ISBN 978-9984-35-982-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kad Terija Reibērna, atgriezusies no komandējuma, savā mājā ierauga puskailu svešinieku, viņa uzreiz saprot, ka te kaut kas nav tīrs, precīzāk sakot, kāds noorganizējis
viņai aklo randiņu. Bet Terija negrasās uzķerties uz šī āķa… Pat ja tikko sastaptais vīrietis Neits ir
patiešām absolūti brīnišķīgs. Arī viņš negrasās spēlēt spēlītes, jo pavisam noteikti ir saderinājies
ar pilsētas mēra meitu un tikai vēlas īrēt istabu Terijas mājā, no kuras paveras neatkārtojams
skats uz ezeru.

UDK

821.111(73)-31
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Kopkataloga Id: 000981420
Karlena, Odrija. Kalendāra meitene : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lukstraupe ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020].
II [2. daļa], Aprīlis — jūnijs. — 397, [2] lpp. ; 22 cm. — (Kalendāra meitene /
Odrija Karlena ; II [2]). — Oriģinālnosaukums: Calendar Girl. Volume two, April, May, June. — ISBN 978-9934-0-8838-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mias Sondersas ceļojums turpinās… Lai dzēstu tēva parādu, Mia strādā par
eskorta meiteni. Aprīli viņa pavada kopā ar Meisonu Mērfiju, profesionālu beisbola spēlētāju, kuram steidzami ir jāuzlabo savs tēls mediju un sabiedrības acīs, metot pie malas ierastās izklaides
ar sievietēm un kautiņus bāros. Maijs, iespējams, būs gada karstākais mēnesis… Mia piedalīsies
peldkostīmu reklāmas sesijā kopā ar samoieti Taju. Bet jūnijs tiks aizvadīts pie kāda biznesmeņa,
kuram, atšķirībā no citiem bagātajiem un varenajiem, pie sāniem nav savas seksīgās lellītes… Un
te nu Mia ir tieši laikā!

UDK

821.111(73)-993

Kopkataloga Id: 000981423
Kinnijs, Džefs. Īsta drauga dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Roulija Džefersona grāmata. — 217 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Īsta drauga
dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 1). — Oriģinālnosaukums: Diary of an Awesome Friendly Kid. Rowley Jefferson’s Journal. — ISBN 978-9934-0-8623-6
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Roulija labākais draugs Gregs Heflijs ir dokumentējis savus pamatskolas gadus jau daudzās dienasgrāmatās. „Īsta drauga dienasgrāmatā” Roulijs raksta par piedzīvoto kopā
ar Gregu un ir ar mieru uzņemties drauga pastāvīgā biogrāfa pienākumus. (Galu galā, kādu dienu
Gregs kļūs bagāts un slavens un ikviens alks uzzināt viņa dzīvesstāstu.) Tomēr šī loma Roulijam
nav gluži piemērota, viņa rakstītā Grega „biogrāfija” ir īsts juceklis.

UDK

821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000982090
Korīta, Maikls. Ja viņa modīsies : romāns / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. —
Rīga : Kontinents, [2020]. — 509 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: If She Wakes. — ISBN 978-9984-35-981-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Helemas koledžas studentei Tārai Beklijai uz konferenci jāaizved kāds viesprofesors. Abi cieš šausminošā avārijā. Profesors iet bojā, bet Tāra nonāk komā. Vismaz tā domā
ārsti. Patiesībā meitene visu apzinās, taču nespēj pakustēties. Tāra saprot, ka šis nebija parasts
negadījums un kāds vēlas viņas nāvi. Kā lai viņa izglābjas, ja ir iesprostota savā ķermenī?

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000981156
Robertsa, Nora. Vētrainais mājupceļš : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 509 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). —
Oriģinālnosaukums: Hideaway. — ISBN 978-9984-35-976-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Holivudas aktieru dinastijas jaunākā atvase Keitlīna ir tikai desmit gadus
veca, kad kāda nevainīga spēle ģimenes viesībās maina viņas dzīvi uz visiem laikiem. Keitlīnu
nolaupa, un par viņu tiek prasīta izpirkuma maksa. Tikai pateicoties brīnumam, meitenei izdodas
atgriezties pie ģimenes. Šī diena ietekmē Keitlīnas turpmāko likteni — gadiem ilgi viņa cenšas
aizbēgt no sāpīgajām atmiņām. Keitlīna saprot — ja viņa vēlas būt laimīga, jāstājas bailēm pretim
un jāatgriežas dzimtas mājās, vietā, no kuras viņa tika nolaupīta. Mājupceļš ir vētrains — Keitlīna
sastop gan savu lielo mīlestību, gan kādu, kurš vēlas atriebties.

UDK

821.111(73)-31
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821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000979652
Mandija, Suzi Hāzela. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus : aizraujošs stāsts par karavīru un viņa ģimeni, kas uzdrošinājās dzīvot saskaņā ar savu ticību Hitlera laikā
Vācijā / Suzi Hāzela Mandija kopā ar Meilanu Šurču ; no angļu valodas tulkojusi
Madara Daukšte ; noformējis Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, [2019]. — 221,
[2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, karte ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: A thousand shall fall. — ISBN 978-9934-548-11-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dramatisks stāsts par adventistu ģimeni, kura praktizēja savu ticību hitleriskās Vācijas laikā. Viņi piedzīvoja brīnumu pēc brīnuma, kas glāba no posta. Kamēr daudzi līdzās
kļuva par kara šausmu upuriem, viņi burtiski tika nesti uz eņģeļu spārniem. Tas ir patiess stāsts
par ģimeni, kas izvēlējās palikt uzticīgi, lai ko tas maksātu, un atrada patvērumu Visaugstākā
paspārnē.

UDK

821.112.2-94+279.14-726.6(430)

Kopkataloga Id: 000983164
Štefensmeijers, Aleksandrs. Līzelote negrib mazgāties / Aleksandrs Štefensmeijers ; tulkojusi Aija Jakoviča ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 26 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Lieselotte
will nicht baden. — ISBN 978-9934-15-768-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bagātīgi ilustrēta jautra pasaka bērniem par gotiņas Līzelotes piedzīvojumiem. Līzelote un viņas lauku sētas draugi spēlējoties ir pamatīgi nosmulējušies. Tāpēc pirms
došanās pie miera saimniece visiem uzsauc: „Marš vannā!”. Vienīgi Līzelote negrib mazgāties.
„Pietiks, ja es nomazgāšos tā, kā to dara kaķi,” viņa domā. Taču saimniece to nepieļauj un mēģina
nomazgāt Līzeloti ar dārza šlūteni. Vai Līzelotei šāda mazgāšanās sagādās prieku?

UDK

821.112.2-93-32

821.112.5 Holandiešu literatūra
Kopkataloga Id: 000984757
Vendels, Edwards van de. Zilās zāles vasara : romāns / Edvards van de Vendels ;
no holandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Irēna Auziņa ; māksliniece, vāka ilustrācija: Elīna Brasliņa. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 158,
[1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: De dagen van de bluegrassliefde. — ISBN
978-9934-574-39-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Holandiešu zēns Tiho, kurš vienmēr bijis vecāku aprūpēts un pieskatīts, pēc
vidusskolas piesakās darbā vasaras nometnē Amerikā. Viņš cer, ka šī pārmaiņa dzīvē ļaus viņam
labāk saprast pašam sevi, savas vēlmes un jūtas. Lidostā viņš satiek norvēģi Uliveru, dedzīgu
futbolistu, kurš arī dodas uz to pašu nometni. Starp abiem jauniešiem izveidojas aizraušanās un
ciešas attiecības. Kad nometnes vadība atklāj, ka puiši ir vairāk nekā tikai draugi, viņi tiek sūtīti
mājās. Zēni lido uz Norvēģiju. Taču tur Tiho saprot, ka Uliveram futbols ir svarīgāks, nekā viņu
attiecības.

UDK

821.112.5-93-31
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821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000983039
Nats o Dāgs, Niklass. 1793 : kriminālromāns / Niklass Nats o Dāgs ; no zviedru
valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 429, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: 1793. — ISBN 978-9934-0-8814-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Stokholma, 1793. gads. Zviedrijas karalis Gustavs III ir miris, kara gadi ir iztukšojuši valsts kasi, un karalisti pārvalda savtīgu nolūku vadīta elite. Ielās valda neapmierinātība, neuzticība un bailes. Kad kārtībnieks Mikels Kardells no ezera izvelk baismīgi sakropļotu
līķi, noziegumu izmeklēt tiek lūgts Sesilam Vingem, kurš jau iepriekš ir izpalīdzējis Stokholmas
policijas pārvaldei. Vinge aicina talkā Kardellu, un abi tiek ierauti brutālā pasaulē, kur valda zagļi
un ielaspuikas, algotņi un madāmas.

UDK

821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000981449
Nilsone, Frīda. Pērtiķa zvaigzne / Frīda Nilsone ; no zviedru valodas tulkojusi
Ieva Lešinska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Apstjärnan. — ISBN 978-9984-23-784-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par mazo bāreni Jonnu, bērnunama „Biškrēsliņi” audzēkni, kuru
adoptē gorilla. Jonna visu mūžu sapņojusi par mammu, kas eleganti ģērbsies un smaržos pēc
parfīma, taču nonāk pie lempīgas gorillas, kas staigā apkārt nošļukušās biksēs un dzīvo lūžņiem
piegāztā pagalmā. Taču ne viss ir tā, kā sākumā izskatās. Gorilla un Jonna iemīļo viena otru, un
dzīve pat būtu tīri skaista, ja vien zemiskajam un alkatīgajam pilsētas galvam Tordam nebūtu savi
savtīgi plāni. Vai Jonnu tiešām sūtīs atpakaļ uz bērnunamu?

UDK

821.113.6-93-31

Kopkataloga Id: 000983095
Nurebeka, Elizabete. Saki, ka tu esi mana : romāns / Elizabete Nurebeka ; no
zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 478 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Säg att du är min. — ISBN 978-9934-15-707-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Trīs sievietes. Kur ir robeža starp cerību un neprātu? Viena tic, ka atradusi
sen pazudušo meitu. Otra baidās zaudēt savu vienīgo bērnu. Trešā apņēmusies saprast, kas viņa
patiesībā ir. Psihoterapeite Stella ir laimīgi precējusies pusaugu dēla māte. Līdz brīdim, kad viņas
kabinetā ienāk Isabella, sievietei izdevies samierināties ar sāpēm par meitu, kas bez vēsts pazudusi pirms 20 gadiem. Taču atnākusī sieviete tik ļoti atgādina meitu, ka Stellas sirdī iezogas cerība, kas robežojas ar apsēstību… Pamazām atklājot galveno varoņu pagātnes noslēpumus, autore
līdz pat romāna pēdējām lapaspusēm notur lasītāju neziņā par stāsta atrisinājumu.

UDK

821.113.6-312.4

821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 000983105
Andžoni, Džūlio. Sardu balāde / Džūlio Andžoni ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2020]. — 222, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Assandira. — ISBN
978-9934-15-735-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ar laiku Vecais bija spiests atzīt, ka šī modes būšana, gana darba izrāde par
prieku tūristiem pat viņam ir kaut ko mācījusi. Viņš bija atklājis, ka pasaulē daudz kas ir mainījies
un ka šī jaunā pasaule spēj uztvert pagātni jautri un vieglprātīgi. Savu pagātni Konstantino Saru
nenožēloja, tomēr viņam nebija arī vēlēšanās saistīt šīs atmiņas ar kaut kādām izpriecām, svētkiem. Dēla atgriešanās dzimtajās mājās pensionētā aitu gana Konstantino dzīvi sagriež kājām gaisā. Atvedis sev līdzi dāņu civilsievu Grēti, Mario izveido lauku tūrisma uzņēmumu, kas piesaista
daudz apmeklētāju. Viesu kņada „senatnīgajā” fermā gan nav vienīgais, kas Konstantino satrauc.

UDK

821.131.1-31
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Kopkataloga Id: 000981451
Džordāno, Paolo. Sērgas laikā / Paolo Džordāno ; no itāļu valodas tulkojusi Dace
Meiere ; mākslinieks Rihards Delvers. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 47,
[2] lpp. ; 17 cm. — Oriģinālnosaukums: Nel Contagio. — ISBN 978-9984-23-805-0
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata tieši un nesaudzīgi vērš uzmanību uz CoVid-19 pandēmijas nopietnību un katra indivīda personīgo atbildību tās novēršanā. Autors aicina apzināties, cik ļoti mēs
visi esam saistīti, tādēļ solidaritāte ir fundamentāls izdzīvošanas priekšnosacījums. Šajā satraucošajā, haotiskajā un neprognozējamajā laikā viņš aicina nezaudēt veselīgu spriestspēju, spēju
saskatīt kopainu un no visiem šībrīža izaicinājumiem gūt mācību, lai saprastu — „kā esam tiktāl
nonākuši un kā vēlamies dzīvot turpmāk?”.

UDK

821.131.1-3

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 000981441
Džavadi, Negara. Dezorientāliste : romāns / Negara Džavadi ; no franču valodas
tulkojusi Inta Šmite ; literārais konsultants Dens Dimiņš ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 301, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Désorientale. — ISBN 978-9984-23-792-3 (iesiets) ; ISBN 9789984237091
(kļūda).

A n o t ā c i j a : Romāns lasītājam piedāvā bagātīgu vielu pārdomām par Rietumu un Austrumu attiecībām, atgādina par Irānas pretrunīgās vēstures lappusēm un modernās pasaules dažādajiem paradoksiem. Tomēr romāna sižets ir cieši saistīts arī ar Parīzi. Autore meistarīgi savij
20. gadsimta Irānas vēsturi ar pašas senču aizraujošo hroniku. Negara Džavadi ir Irānā dzimusi
franču rakstniece. Šis ir viņas pirmais romāns, un tas izpelnījies plašu starptautisku ievērību,
saņēmis prestižas literāras balvas.

UDK

821.133.1-31

Kopkataloga Id: 000983042
Džordano, Rafaella. Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena / Rafaella Džordano ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Dace
Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 251, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une. —
ISBN 978-9934-0-8538-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kamilu, 38 gadus vecu parīzieti, nepamet sajūta, ka dzīve, kāda tā ir, slēpj
lietu patieso būtību, un viņa pastāvīgi jūtas nomākta. Viss, ko viņa vēlas, ir atgūt dzīvei jēgu un
atkal just prieku. Un tad Kamila likteņa sūtīta Skolotāja veidolā satiek rutinologu Klodu, kurš viņu
pārliecina, ka dzīvesprieks ir atgūstams. Ja Kamila uzdrīkstēsies nospiest restarta taustiņu un
uzsākt pārmaiņu ceļu, viņa var kļūt par dzīves jēgas melnās jostas ieguvēju! Grāmata var kļūt par
iedvesmas avotu arī lasītājam, kurš uzdrošināsies sekot Kamilai.

UDK

821.133.1-31

821.134.1 Katalāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000977371
Kabrē, Žaume. Es atzīstos / Žaume Kabrē ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace
Meiere ; redaktors Arturs Hansons. — [Rīga] : Mansards, [2019]. — 1 tiešsaistes
resurss (ePUB) ; 1,86 MB. — Oriģinālnosaukums: Jo confesso. — ISBN 978-993412-232-3 (ePUB).
A n o t ā c i j a : „Es atzīstos” ir gara mīlestības vēstule, ko raksta kāds, kurš gadu gadiem
bijis spiests dzīvot vientulībā starp senām grāmatām un neizsūdzētiem noslēpumiem, kāds, kurš
ir mīlējis neizmērojami un bez nosacījumiem, kāds, kurš jūtas vainīgs tuva cilvēka vardarbīgajā nāvē, kāds, kurš nespēj saprast ļaunumu, kas caurstrāvo visu Rietumu vēsturi. Žaume Kabrē
ir viens no izcilākajiem, visvairāk tulkotajiem un pasaulē lielāko atzinību guvušajiem katalāņu
rakstniekiem, savukārt „Es atzīstos” tiek ierindots mūsu gadsimta spožāko romānu vidū.

UDK

821.134.1-31
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000983139
Jakovļeva, Jūlija. Sarkanā zirga savaldīšana : detektīvs par Staļina laiku / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 351 lpp. ; 22 cm. —
(Glabāt mūžīgi. Jūlijas Jakovļevas retrodetektīvs). — Oriģinālnosaukums: Укрощение красного коня. — ISBN 978-9934-15-765-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Sarkanā zirga savaldīšana” ir detektīvu sērijas otrā grāmata. 1931. gads Staļina Ļeņingradā. Nākamie „sarkanie ģenerāļi” un vēl nenokautie cariskās Krievijas zirgaudzētāji
cenšas uzlabot Orlovas rikšotāju šķirnes kvalitāti. Ar selekciju aizņemta arī valsts — vardarbība
un bads, tiesas procesi un diversantu medības paredz izkopt šķirni, ko dēvē par padomju cilvēku.
Vairs nav svarīgi, vai noziedznieks tiks atrasts, galvenais — kuru šī izmeklēšana paspēs glābt no
briesmīgā sarkanā zirga pakaviem… Izmeklētājs Zaicevs tiek izsaukts uz pilsētas hipodromu, kur
bojā gājis slavenais rumaks Prjaņiks — šķirnes zirgs, selekcijas šedevrs! Mirst arī jātnieks, taču
cilvēcīgais Zaicevs brīnās: kāpēc visi apraud zirgu un cik niecīga ir cilvēka vērtība?

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000984756
Mariņina, Aleksandra. Rūgtais kvests : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. — [Rīga] : NT Klasika, [2020].
2. sējums. — 333, [1] lpp. ; 21 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Горький квест. Том II [2]. — ISBN 978-9934-8757-9-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis ir viens no visneparastākajiem A. Mariņinas romāniem. Iztēlojieties, ka
esat nonācis Padomju Savienībā: miers un stabilitāte, bezmaksas izglītība, ēdnīcā pusdienas par
vienu rubli, saldējums par deviņpadsmit kapeikām. Sapnis!? Nekas, kvests parādīs… Organizētāji
izvēlējušies dažus jauniešus, lai tie piedalītos visai neparastā eksperimentā — ceļojumā uz septiņdesmitajiem gadiem. Namā, kur dzīvos brīvprātīgie, pilnībā atjaunota „attīstītā sociālisma” laika sadzīve. Jaunieši lasa M. Gorkija lugas, ēd padomju laika produktus, valkā padomju apģērbu un
„komjauniešu sapulcēs” mokās aiz garlaicības bez saviem gadžetiem. Aizraujošs piedzīvojums.
Tikai — kādā nolūkā tas viss izdomāts un ar ko tas katram no viņiem beigsies?

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000981186
Nikuļins, Nikolajs. Skats uz pagātni / Nikolajs Nikuļins ; no krievu valodas tulkoja Aija Paršova ; teksta redaktores: Anita Lele, Antonija Šarkovska. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2020. — 204 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Līdzīgs
izdevums krievu valodā: Встречи и расставaния. — ISBN 978-9934-587-57-3
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors saka: „Grāmatai es devu nosaukumu „Skats uz pagātni” ne tikai tāpēc,
ka rakstu par jau aizgājušiem cilvēkiem un paaudzēm, bet uzskatu, ka, tikai balstoties uz pagātnes pieredzi, var plānot nākotni. Cilvēku paaudzes, kas mūsu zemes pilsētās un ciemos dzīvoja
pirms mums, ir pelnījušas ievērību un izpēti. Šādu pārliecību es guvu no stāstniekiem, kuri ar
mani dalījās savos vērojumos un pārdzīvojumos dažādos laika griežos. Grāmatā es iekļāvu stāstus no 2015. gadā krievu valodā izdotās grāmatas „Встречи и расставaния” un papildināju to ar
vēl nepublicētiem stāstiem. Tā tapa jauna grāmata, kurā ir turpināta izvēlētā tēma un izpildīta
lasītāju vēlme izlasīt grāmatu valsts valodā. Ceru, ka latviešu lasītājam būs interesanti mani meklējumi un atklājumi novadpētniecībā”.

UDK
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Kopkataloga Id: 000984217
Starobiņeca, Anna. Plēsēja tiesības / Anna Starobiņeca ; Marijas Muravski ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Marika Taube. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 83, [3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Zvērīgs detektīvs / Anna Starobiņeca ; 2). — Oriģinālnosaukums: Право хищника. — ISBN
978-9934-0-8321-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Blāvs, izplūdis zvēra siluets tumsā. Zvērs piesardzīgi lavās uz vistu kūts pusi,
nolaidis galvu un pieplacis pie zemes, cenzdamies saplūst ar zāli un paša ēnu, cenzdamies būt
nepamanāms. Viņš virzās uz priekšu ātri, taču reizē līgani, bez liekas steigas. Plēsoņas manieres…
Ak, cik labi Policijas Āpsis pazina šo sapņaino skatienu uz mēnesi pirms zibenīga lēciena — īss,
maģisks rituāls, kuru naktī veic slepkavīgs zvērs. Pieredzes bagāto izmeklētāju Āpsi Vecāko un
viņa palīgu Āpškānu gaida jauns izaicinājums — noziegums, kas pastrādāts tuvīnajā Medniekciemā… Viltīgas intrigas, samilzis konflikts, negaidīts atrisinājums.

UDK

821.161.1-93-312.4

821.162.1

Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000981239
Orloņs, Marians. Detektīva Snīpja pēdējā dēka / Marians Orloņs ; ilustrējis Ježijs
Fļisaks ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Gundega Blumberga. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 131, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Ostatnia przygoda detektywa Noska. — ISBN 978-9984-33-511-7
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas lasītāji iepazīsies ar detektīvu Snīpi un viņa uzticamo palīgu —
sunīti Kubu, kā arī ar pirmā nozieguma izmeklēšanu. No pulksteņmeistara Brateka darbnīcas
pazudusi vērtīga mūzikas kastīte. Vai zādzībā vainojams noslēpumains bārdainis, kurš nesen uzradies Pilsētiņā? Detektīvs Ambrozijs Snīpis un viņa uzticamais draugs, runājošais suns Kuba,
sāk izmeklēšanu.

UDK

821.162.1-93-312.4

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 000983170
Berants, Bens. Bubuļbailes / Bens Berants [teksts], Vilija Kvieskaite [ilustrācijas] ; tulkotāja, atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 38 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
29 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Baubaimė. —
ISBN 978-9934-15-755-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kas ir bailīgāk: ja kaut kas naktī nolaupa bumbu vai ja tumsiņā jādodas to
meklēt mežā? Un ja nu satiec Bubuli? Vāverēns un vārnēns apņemas atrast pazudušo bumbu, pat
ja nāksies uzveikt pašas lielākās — BUBUĻBAILES. Lietuviešu autoru jaukā ilustrētā grāmatiņa
par labāko draugu vāverēna un vārnēna piedzīvojumiem ne vien izklaidēs, bet arī dos iespēju
ģimenei parunāt par bailēm, jo pat drosmīgākie no kaut kā baidās.

UDK

821.172-93-32

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000981233
Apars, Reinis. Neredzamais aiz atvērtām durvīm / Reinis Apars. — Rīga : Sava
grāmata, 2020. — 367 lpp. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-582-65-3 (iesiets).
UDK
821.174-3
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Kopkataloga Id: 000982105
Belševica, Vizma. Dienasgrāmata 1947-1960 / Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa. — Rīga :
Mansards, [2020]. — 214, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. — (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 3). — Personu rādītājs: 206.-[215.] lpp. —
ISBN 978-9934-12-238-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dienasgrāmatu Vizma Belševica rakstīja no 1947. gada 13. maija līdz 2005.
gada 14. jūlijam. Ir saglabājušās 33 atsevišķas vienības — klades jeb pabiezas burtnīcas, bloknoti,
blociņi, divas A4 izmēra lapu kopas. Šajā izdevumā iekļautas pirmās deviņas no šīm vienībām —
par periodu līdz 1960. gada 19. septembrim. V. Belševica dienasgrāmatās visvairāk raksta nevis
par sevi, bet par to, kas viņai apkārt, sniedzot ārkārtīgi kolorītu, dokumentālu liecību par laikmetu. Interesanti, kā gadu no gada mazinās komjaunietiskais naivums skatījumā uz to. Piezīmēs
par lasīto, muzejos, kino un teātrī redzēto iezīmējas tas kultūras fons, kāds nu pēckara gados
topošajiem rakstniekiem bija pieejams.

UDK

821.174(092)(093.3)

Kopkataloga Id: 000983155
Birzgale, Līga. Viņas sapņi ir viņas mājas : kādas dāmas dienasgrāmata / Līga
Birzgale. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 65 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934587-63-4 (iesiets).
UDK
821.174-3

Kopkataloga Id: 000981246
Briedis, Leons. Rondeles / Leons Briedis ; redaktors Māris Salējs ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Pētergailis, [2020]. —
66, [4] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-33-509-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Dzeja ir sapnis, kuru redz mūsu allaž nomodā esošās dvēseles acis un to
pačukst mūsu lūpām” — tā savulaik teicis Leons Briedis, un vai par dzeju vispār iespējams vēl
skaistāk, vēl… Leonam Briedim (1949-2020) mazliet pietrūka laika, lai viņš savām acīm ieraudzītu 70. jubilejas krājumu. Rondeles. Patiesībā — pats viņš paguva visu. Pārrunāt ar izdevēju un
redaktoru pārrunājamo, atstāt jau gatavu krājumu, pat ievadvārdus uzrakstīt.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000982109
Cielēna, Māra. Ballīte ar nakšņošanu : romāns pusaudžiem / Māra Cielēna ;
māksliniece Ilze Egle. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2019]. — 183, [1] lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — ISBN 978-9934-576-13-3 (iesiets) ; ISBN 9789934576188 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Romāns vēsta par „teorētiski” vienkāršu notikumu — klases vakaru ārpus
skolas sienām. Taču grāmatā iedzīvinātais pasākums nepavisam nav vienkāršs… Lai arī ballīte
nenotiek gluži bez pieaugušo uzraudzības, lai arī četrpadsmit gadus vecajiem līksmotājiem ir
izvirzīti stingri noteikumi, kurus viņi negrasās pārkāpt, vakara gaitā rodas daudz dažādu sarežģījumu, ar kuriem jātiek galā gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem.

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 000981172
Cīrule, Baiba. Cīruļdziesma debesīs / Baiba Cīrule, teksts, noformējums. —
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020.
Trešā grāmata : dzeja. — 312 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-58756-6 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000981405
Domu labirintos / Ina Anševica, Agita Freiberga, Sanda Īvniece, Ieva Puzirevska. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 117 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-59315‑4 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)+821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000981392
Grasmane, Skaidrīte. Laika šūpolēs / Skaidrīte Grasmane. — [Rīga] : Domu Pērles, [2020]. — 211 lpp. : portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-16-1 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000981404
Gudriķe, Dagnija. Mīlestība, tik klātesoša / Dagnija Gudriķe. — Rīga : Domu Pērles, [2020]. — 103 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-593-13-0 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000981389
Imula, Una. Melnbaltās pārdomas vārsmās / Una Imula. — Rīga : Domu Pērles,
[2020]. — 31 lpp. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-9934-593-09-3
(brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000983091
Judina, Dace. Slazdā : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīza Rozīte-Stabulniece ; Artura Nīmaņa vāka dizains un
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 429, [2] lpp. ;
21 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; divpadsmitā grāmata). — ISBN
978-9934-15-758-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Melnās kāzas pamestajā baznīcā un miljonāra Rolmana dēla nāve aizsāk neizskaidrojamu, savstarpēji it kā nesaistītu noziegumu virkni. Pavasara talkā zupas katlā vārās
cilvēka rokas kauliņi, no gaisa balona izkrīt skatuves dīva, Āgenskalna pagrabā uz ķebļa tup sažuvusi mūmija, bet meža biezoknī atrasti pieci miruši vīri treniņtērpos, visiem trūkst labās kājas
kedas… Bet Austrijā, senajā Berghofas īpašumā, kurp devusies Anna Elizabete, viņas mantojumam un dzīvībai uzglūn gan muižas pārvaldnieki, gan viltus sektanti, gan cilvēki, kuriem viņa reiz
palīdzējusi… Līdztekus sarežģītajām izmeklēšanām plosās kaislību vētras. Katram ir savi slazdi,
no kuriem jāizkļūst. Jautājums tikai par cenu, ko esam gatavi maksāt par savu brīvību — ķermenisko, garīgo, dvēselisko. Vai — par savu dzīvību…

UDK

821.174-312.4
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Kopkataloga Id: 000984238
Kūlis, Ēriks. Zemes telpa, jūras elpa : stāstu un noveļu krājums / Ēriks Kūlis ;
Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 318, [2] lpp. ; 21 cm. — Vāka noformējumā izmantots Toma Kalninska
zīmējums. — ISBN 978-9934-0-8326-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jaunajā stāstu krājumā „Zemes telpa, jūras elpa” autors palicis uzticīgs vienkāršajiem ļaudīm, kuru ikdiena bieži vien paliek nepamanīta lielā globālisma ēnā. Taču rakstnieka asredzīgajā skatījumā necilais vienmēr rosina uz kritiskām pārdomām gan par mūsu pagātni,
gan šodienu. Patiesi pārsteidzoša ir darbu tematiskā daudzveidība, noskaņu un intonāciju palete — no viegli ironiskas līdz nesaudzīgi skarbai, no karikatūriski groteskas līdz sāpīgi traģiskai,
no skumjas rezignācijas līdz šķelmīgam humoram.

UDK

821.174-32

Kopkataloga Id: 000982126
Livonijas debesis / Inga Žolude, Tīts Aleksejevs ; Tīta Aleksejeva stāstu no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktores: Gundega Blumberga un Maima Grīnberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. — 124, [3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-595-06-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Livonijas debesis” ir savā ziņā unikāls divu rakstnieku — latvietes Ingas
Žoludes un igauņa Tīta Aleksejeva — kopdarbs. Būdami saistīti tēmā un vienā vēstures posmā,
abi stāsti prasmīgi papildina un izceļ viens otru, kopīgi pār laika varu ļaujot izplaukt neparastam mīlas stāstam — latviešu Bībeles pirmā tulkotāja mācītāja Ernsta Glika audžumeitas Martas
Skavronskas un igauņu Bībeles tulkotāja un Ziemeļu kara upura Adriana Virgīnija tikpat reālajam, cik izsapņotajam sakaram, viņu domām, ilgām un veiksmes cenu.

UDK

821.174-34+821.511.113-34

Kopkataloga Id: 000981374
Ļisicina, Anna. Iešu skolā! / sakārtojušas: Anna Ļisicina, Laura Grīnvalde, Guna
Pitkevica ; mākslinieces: Gundega Muzikante, Juta Tīrona ; redaktore Guna Pitkevica ; vāka dizains: Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 36, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-8846-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Košajos vākos ietverts īsts pirmklasnieka komplekts, kuru paredzēts vispusīgi apgūt un personalizēt. Grāmatā iespējams ielīmēt bērnudārza grupas un draugu fotogrāfijas
(vai uzzīmēt viņu portretus) un ierakstīt skolotāju un draugu vārdus. Lasītprasmes vingrināšanai noderēs dažādi dzejoļi — par skolu, mācīšanos, grāmatām, burtiem, skaitļiem, saskaitīšanu,
zīmēšanu, zinātkāri un lieliem sapņiem. Te ir atrodami gan klasiskie panti par niķīgo svītriņu un
grāmatu, kas visu izteic bez mēles, gan arī jaunāki dzejoļi par valodas skaistumu, skolā iešanas
prieku un vēlmi būt lielam. Kad lasīts gana, var ķerties pie daudzveidīgiem uzdevumiem.

UDK

821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000981388
Mani dvēseles ziedi : dzeja / Helga Beks, Artis Malnačs, Liene Marote, Elīza Puķāne, Zigurds Teikmanis, Odita Zandovska. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 161 lpp. ;
19 cm. — ISBN 978-9934-593-17-8 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000983158
Marts, Andris. Pamazām apmulst pavasarī : dzeja / Andris Marts ; sastādītāja
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 123, [1] lpp. : ilustrācijas ;
19 cm. — ISBN 978-9934-587-62-7 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000981410
Melnupe, Īva. Pasaciņas / Īva Melnupe, teksts un ilustrācijas. — Rīga : Domu
Pērles, 2020. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-07-9 (brošēts).
UDK
821.174-343

Kopkataloga Id: 000980963
Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš
(2019 : Rīga, Latvija). Zinātniska konference „Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš” : 2019. gada 23. maijā : tēzes / redaktors
Kārlis Vērdiņš ; dizainers Aleksejs Muraško. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūts, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (13 lp., PDF) : portrets ; 2,09 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN 9789984893426.
A n o t ā c i j a : Dzejnieces Montas Kromas simtgadei veltītā LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūta organizētā zinātniskā konference aktualizēja vairākas mūsdienu literatūrzinātnē nozīmīgas tēmas: femīno rakstību, modernismu latviešu literatūrā, padomju literatūras,
aukstā kara un kolaboracionisma studijas.

UDK

821.174(092)(062)

Kopkataloga Id: 000981385
Mūris, Modris. Sapņi, mīlestība un bērnības atmiņas / Modris Mūris. — Rīga :
Domu Pērles, 2020. — 134 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934593-10-9 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000981408
Pasaules vējos : dzejas izlase / Aigars Birzniekos, Kristīne Bogdanova, Laila
Mūrniece, Alija Protosevica, Ance Lauva-Salnāja. — Rīga : Domu Pērles, 2020. —
145 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-18-5 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000983618
Paukšs, Hermanis. Eņģeļu medības / Hermanis Paukšs ; Nataļjas Kugajevskas
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 239, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/5
(251)). — ISBN 978-9934-15-720-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : No mācībām ārzemēs atgriežas viesnīcu tīkla īpašnieka dēls un no pirmā acu
uzmetiena iemīlas kādā no tēva darbiniecēm. Tā kā viņu te neviens nepazīst, tad viņš nolemj ar
izdomātu vārdu pastrādāt viesnīcā par palīgstrādnieku, lai šādā statusā iekarotu meitenes sirdi.
Taču meitene uz viņa jūtām neatbild, toties viltvārdī iemīlas tās istabas biedrene. Galu galā arī
viņš atsalst pret sākotnējo iecerēto un iemīlas viņas istabas biedrenē, kas, protams, ir šokā, ka
vienkāršais puisis patiesībā ir miljonārs. Beigās atklājas vēl viens noslēpums — izrādās, ka pirmā
iemīļotā ir tēva līgava, kas spēlējusi viņam pretī tādu pat slēpšanās spēli. Nu visi pareizi apprecas
un dzīvo bagāti un laimīgi.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000981164
Pieradināt taureni / Aina Baltā, Daina Ernsone, Ziedīte Kalna, Rita Pakalna, Elita
Ieva Puķe, Kitija Straumane ; sastādītāja Agnese Piļāne ; redaktore Meldra Gailāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 136 lpp. ; 19 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-9934-587-58-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Katrs no mums ir piedzīvojis mirkli, kad visapkārt ir taureņi, taureņi, taureņi… Taureņi vēderā, taureņi galvā, taureņu uzbrukums sirdij… Tad gribas teikt — ak, mirkli,
apstājies, tu esi skaists! Kā lai pieradina taureņus, lai tie apmetas pie manis uz dzīvi? Kā uzdrošinās būt laimīgam un par to gavilēt? Šai grāmatā tieši par to — par taureņu pieradināšanu un
laimes tik grūti notveramajiem mirkļiem, un ceļu uz laimi ar taureņiem kopā, par dzīvi un par
mums pašiem.

UDK

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

Kopkataloga Id: 000983152
Piļāne, Agnese. Bērnības lukturītis : bērnu redzējumā / sastādītāja Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Līga Munda. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2020]. — 127,
[1] lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — ISBN 978-9934-587-61-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bērnības lukturīša gaisma ir īpaši gaiša. Bērnam ir pašam savs redzējums,
sava izpratne, savs ceļš. Centies viņu saprast!

UDK

821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000983159
Puķe, Elita Ieva. Dzīves elpas pieskāriens : dzeja / Elita Ieva Puķe. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 287 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Vāka glezna: „Ventas
rumba”, Edmunds Puķe. — ISBN 978-9934-587-60-3 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000981176
Puķe, Elita Ieva. Mēs dzīvnieku pasaulē : stāsti / Elita Ieva Puķe ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 99 lpp. : ilustrācijas ;
16×22 cm. — ISBN 978-9934-587-54-2 (iesiets).
UDK
821.174-34
Kopkataloga Id: 000981435
Ratniece, Sandra. Šķietami klusu : dzeja / Sandra Ratniece ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Lilija Berzinska ; fotogrāfijas autors Gints Ivuškāns. — Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 87, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Ziņas
par autori: [93.] lpp. — ISBN 978-9984-23-802-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sandras Ratnieces pirmajā dzejoļu krājumā „Šķietami klusu” iekļauti gan
beidzamajos gados, gan senāk sarakstītie darbi. Grāmatai ir trīs daļas — pirmo veido dzejoļi par
autores dzimtas pieredzēto izsūtījumā Sibīrijā, otro — cilvēka emociju un dabas simbiozes atainojums, trešo — dzimtas mājām un mūsdienu reālijām veltīti dzejoļi.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000982103
Rudzīte, Katrīna. Ērti pārnēsājami spārni / Katrīna Rudzīte ; redaktore Anna
Auziņa ; dizains: Annija Grosa. — Rīga : Neputns, [2020]. — 77 lpp. ; 22 cm. —
ISBN 978-9934-565-87-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dzejniece Katrīna Rudzīte saka: „Krājumā iekļautajos tekstos esmu mēģinājusi apvienot intuitīvu pieeju valodai un apzinātus mēģinājumus pētīt tēmas, kas man šķiet
nozīmīgas, bet vienlaikus ir sarežģītas vai grūti tveramas. Piemēram, dažādi apziņas stāvokļi un
attiecības ar ķermeni. Arī attiecības ar valodu un rakstīšanu”.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 000981395
Sīle, Ilga. Dakteris jau nav dievs : veltījums traumatologam-ortopēdam Pēterim Studeram / Ilga Sīle. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 229 lpp. : ilustrācija ;
21 cm. — ISBN 978-9934-593-20-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nenoliedzami, šī ir ļoti neparasta grāmata. Jau tās iznākšanas priekšvēsture ir īpaša: dakteris it kā pasaka: „Uzrakstiet grāmatu!”, un paciente to arī izdara. Augstskolā tā
varētu būt teju vai mācību grāmata par pacienta izjūtām pēc operācijas. Taču grāmata ir gandrīz
detektīvromāns — gribas zināt, kā risināsies notikumi tālāk.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000981252
Skrīna, Tamāra. Mini / Tamāra Skrīna ; redaktore Daina Sirmā ; mākslinieks Ivo
Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 95 nenumurētas lpp. ; 17 cm. — ISBN
978-9984-33-510-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tamāras Skrīnas 70. jubilejas dzejas krājuma rindās nav nekā lieka. „Mini
apjoms ir mānīgs. Ap strupiem, aprautiem dzejas vārdiem plešas blīvi pieelpota, plaša, gudra un
noslēpumaina laiktelpa, kur smalki niansēti sadzīvo spridzīga dabas lirika, sociāla groteska, mūžības zibšņi un dzīves smagums ar māla mēteli mugurā,” raksta dzejniece Daina Sirmā.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000981417
Šajā klusumā / Daiga Liberte, Alija Protosevica, Linda Šēniņa, Inta Zaļuma. —
Rīga : Domu Pērles, 2020. — 123, [3] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-08-6
(brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000981413
Tavu spārnu aizvējā / Inga Apsīte, Latgalīts, Anita Orbidāne, Renemito. — Rīga :
Domu Pērles, 2020. — 137 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-12-3 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000981228
Ulberga, Kristīne. Kariete uz Santjago / Kristīne Ulberga ; redaktors Guntis Berelis ; Jāņa Esīša vāka dizains. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. — 197, [3] lpp. ;
22 cm. — ISBN 978-9934-595-05-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 2015. gada vasarā Kristīne Ulberga nostaigāja Santjago svētceļojuma 900 kilometrus. Bez jebkādas kristīgās eksaltācijas un neklanoties pie katra ceļmalas akmens ar iekaltu
krustu. Šis svētceļojuma romāns gluži kā sīpolu izloba tā galveno varoni no visām, pat nenojaustām, jebkura jaukā labā cilvēka neredzamajām patībām — augstprātības, paštaisnuma, neiecietības un citām mizām. Skaudri atklāts un savā tiešumā suģestējošs darbs.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000984764
Ūdris, Jānis. Ivande Kaija. Sievietes dzelme : biogrāfisks romāns / Jānis Ūdris ;
grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 303, [1] lpp. : portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-08407‑2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis ir pirmais Jāņa Ūdra romāns par sievieti, par viņas centieniem ieņemt
vīrietim līdzvērtīgu vietu ne vien ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē, bet arī attiecībās. Mūsdienu lasītājus var pārsteigt fakts, ka Ivandes Kaijas literārie darbi, piemēram, tolaik skandalozais romāns „Iedzimtais grēks”, pirms simt gadiem tika dēvēti par pornogrāfijas propagandu.
Romāns vēsta arī par divu spilgtu personību — Ivandes Kaijas un viņas vīra, izcilā ārsta Fēliksa
Lūkina, psiholoģisko konfrontāciju, cīnoties par dominējošo lomu ģimenē. Autors iedziļinājies arī
rakstnieces draudzībā ar Raini un Aspaziju, un spēcīgs romāna vektors ir Ivandes Kaijas un Kārļa
Ulmaņa platoniskās mīlas stāsts. Jāņa Ūdra romāns apliecina pielūgsmi sievietes neizsmeļamajai
pievilcībai, dvēseles dziļumam un gara spēkam.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000981379
Vārdu puteņos / Ilma Jansone, Agrita Priedoliņa, Dace Taurīte. — Rīga : Domu
Pērles, 2020. — 89 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-11-6 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000981330
Žuravska, Dzintra. Nepabeigtā portreta noslēpums : romāns / Dzintra Žuravska ;
par izdevumu atbild Veronika Lāce ; vāka dizains: Ērika Tomsone. — Rīga : Sol
Vita, [2020]. — 206, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-91-1 (iesiets).
UDK
821.174-31

821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 000983148
Hai, Magdalena. Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris / Magdalena Hai [teksts], Tēmu Juhani [ilustrācijas] ; no somu valodas tulkojusi Gunta
Pāvola ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga :
Latvijas Mediji, [2020]. — 58, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri. — ISBN 978-9934-15-753-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir jautrs, asprātīgs un bagātīgi ilustrēts stāsts par izpalīdzīgo deviņus gadus veco Niniju, kas ierodas šausmu veikaliņā ar cerību atrast darbu, jo ļoti vēlas nopelnīt naudu velosipēdam. Tur viņa ierauga pavisam neparastu skatu — veikaliņa īpašnieks Vecais
Dīvainis vārtās pa grīdu, nespējot beigt smieties. Ar veikala draudzīgā spociņa Pēča palīdzību
Ninija meklē īpašu pulveri, lai sirmajam vīram palīdzētu. Taču viss nav tik vienkārši, jo vecā vīra
mājdzīvnieks, astoņkājis, vēlas izjaukt draugu plānu.

UDK

821.511.111-93-32

40

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 9/10, 1.–31. maijs

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000984643
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2020].
Kucēni glābj futbola maču. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Pups Save the Soccer Game. —
ISBN 978-9934-16-827-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mēre Gudveja izaicina kaimiņu pilsētu uz futbola maču, bet mērs Hamdingers un Kaķēnu Katastrofu komanda nav gatavi godīgai spēlei un atkal ķeras pie saviem vecajiem
stiķiem. Vai Ķepu patruļa pratīs sadarboties, lai uzveiktu kaimiņu mēru un viņa viltīgos kaķēnus?

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 000984640
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2020].
Kucēni glābj pērtiķēnus. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Pups Save the
Monkeys. — ISBN 978-9934-16-826-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kapteinis Turbo kopā ar brālēnu ir devies vērot pērtiķus, kad pēkšņi sākas
vulkāna izvirdums! Vai Ķepu patruļa pratīs likt lietā savus jaunos lidtērpus un spēs izglābt visus,
arī pērtiķēnus, no verdošās lavas?

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000983080
Ārniece-Krivko, Dzidra. Pa senču takām Nīkrācē / sastādītāja un tekstu autore Dzidra Ārniece-Krivko ; Andas Nordenas dizains. — [Cēsu novads] : [Autos],
2020. — 983 lpp. : ilustrācijas, tabulas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-85765-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cilvēks dzīvo tik ilgi, cik ilgi par viņu saglabā atmiņas. Dzidras Ārnieces-Krivko atmiņu grāmata „Pa senču takām Nīkrācē” tapis sešos gados, un tas ir stāsts par Nīkrāci, tās
mājām un ļaudīm pirmskara Latvijā. Grāmatas stāsti nav pieminēto cilvēku biogrāfijas, tikai kāds
mirklis, kāds laika pieskāriens viņu dzīvēm.

UDK

908(474.326)

Kopkataloga Id: 000981181
Krutikovs, Maksims. Kaut pastalās, bet brīvi : Atmodas laiks Iecavā (19881991) / Maksims Krutikovs ; redaktors Ģirts Šimanauskis. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 389, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Grāmatā
arī Olafa Gūtmaņa, Edvarta Virzas dzejoļi. — Bibliogrāfija: 384. lpp. — ISBN 9789934-587-43-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Maksima Krutikova savākto atmiņu krājums ir neliela, bet ļoti nozīmīga informācijas daļa, kas ļauj vairāk uzzināt par Atmodas laika notikumiem. Grāmata sniedz faktus
ne tikai par Iecavas novada iedzīvotāju paveikto, bet no šīs nelielās teritorijas skatu punkta ļauj
izprast arī visas Latvijas notikumus.

UDK

908(474.336)(093)+94(474.3)”1986/1991”

Kopkataloga Id: 000984762
Padalka, Ausma. Par Duniku un dunicniekiem / Ausma Padalka ; dizains: Samanta Kalēja. — Rīga : Drukātava, 2019. — 187, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 186.-187. lpp. — ISBN 978-9934-19-910-3
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā iekļautas vēstures liecības par to, kā cilvēki agrāk Dunikā strādājuši — kā mazgājuši veļu Bārtas upē, līduši līdumus, kā no Jūrmalciema pirkuši zivis un kaltējuši
saulē. Nosaukti svarīgākie notikumi Dunikā kopš 1253. gada, kad Dunika pirmo reizi minēta rakstos. „Ar šīs grāmatas palīdzību vēlamies saglabāt kaut nelielu daļu no Dunikas pagasta vēstures.
Katrs grauds, kas savākts, pilda vēstures apcirkņus,” uzsver grāmatas autore.

UDK

908(474.321)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000981446
500 ceļojumi visai dzīvei / [galvenā redaktore] Kath Stathers ; no angļu valodas
tulkojuši Guntis Kalns, Dace Markota, Elga Rusmane, Gints Tenbergs ; tulkojuma
redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 320 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Rādītājs: 314.-317. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Bucket List. 500
Adventures. — ISBN 978-9934-0-8455-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tās ir 500 interesantas vietas, negaidīti notikumi un dēkas visos kontinentos — no ziemeļblāzmas vērošanas iglā Somijā līdz klejošanai pa mūžzaļo sekvoju mežiem Kalifornijā, no jūras brauciena uz Galapagu salām līdz karaoke dziedāšanai Japānā. Šī ir rokasgrāmata, kas iedvesmos jūs paveikt dažas no iecerēm, ko vienmēr esat vēlējušies, bet nekad neesat
ticējuši, ka spēsiet īstenot. Tā noderēs gan jauniešiem, kas paņēmuši brīvu gadu pirms studiju
uzsākšanas, gan strādājošajiem atvaļinājuma pavadīšanai, gan cilvēkiem, kuru dzīvi ir mainījusi
došanās pensijā.

UDK

910.4(036)
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94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000981328
Šneps-Šneppe, Manfreds. Latgale — atspulgi vēstures spogulī / Manfreds
Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Andris
Lamsterns ; dizains: Jānis Sipjagins ; zinātniskais konsultants Dr.hist. Vitālijs Šalda. — Rīga : Madris, [2020]. — 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, kartes ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 316.-319. lpp. — ISBN 978-9984-31-484-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ne tikai par Latgali, bet arī par to, kas notika tai apkārt gan tuvākā,
gan tālākā pasaulē. Tas ir vēstījums par gadsimtiem, kariem un iekarojumiem, par dižu un ne tik
dižu cilvēku likteņiem. Grāmatas autors, izstāstot daudz un dažādus mazāk zināmus vai piemirstus Latgales un pasaules vēstures notikumus, ar jauniem faktiem papildina novada vēsturisko
atmiņu. Stāstos atklājas visu Latgalē un Latvijā valdošo varu būtība, sāpīgajos latgaliešu likteņstāstos atspoguļojas tautas traģēdija laikmetu griežos. Ir skaudri apzināties, ka Latgale kļūst
aizvien tukšāka, aiziet cilvēki, veselas dzimtas, kas te mitušas gadu simteņiem…

UDK

94(474.38)
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