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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000991474
Fjodorovs, Jegors. Risk Forecast With Continuous Models for Evaluating Technology and Markets : summary of the doctoral thesis / Jegors Fjodorovs ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jānis
Grabis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Gintautas Tamulevičius ; Riga Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. Institute of Automation and Computer Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,42 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222788. — Bibliogrāfija: 34.-38. lp. —
ISBN 978-9934-22-279-5 (PDF).
UDK
004.94:336.144.36(043)
Kopkataloga Id: 000991472
Fjodorovs, Jegors. Riska prognozēšana nepārtraukto laika modeļu ietvaros tehnoloģiju un tirgus novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums / Jegors Fjodorovs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Andrejs Matvejevs ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Ph.D. Gintautas Tamulevičius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
3,25 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222764. — Bibliogrāfija: 34.-38. lp. — ISBN 978-9934-22-277-1 (PDF).
UDK
004.94:336.144.36(043)
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005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 000987689
Ērgle, Daina. Spēļošanas ietekme uz darbinieku iesaisti personālvadības procesu kompleksā sistēmā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda
(Ph.D) iegūšanai / Daiga Ērgle ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inesa Vorončuka ; darba recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Ligita Šimanskiene, Dr.sc.
admin. Ieva Brence ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = The Impact of Gamification on Employee Engagement in a Complex System
of Human Resource Management Processes : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) / Daiga Ērgle ; scientific supervisor Dr.oec. Inesa Vorončuka ; reviewers: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Ligita
Šimanskiene, Dr.sc.admin. Ieva Brence ; University of Latvia. Faculty of Business,
Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 120 lpp. :
diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 116.-120. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-512-0 (brošēts).
UDK
005.95/.96(043)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000992301
Kas patīk trusītim? / [ilustrējusi] Gabriel Cortina ; tulkojusi Linda Kalna. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — „Ar
dažādiem taustes elementiem”—Uz 1. vāka. — Oriģinālnosaukums: What does
Bunny Like? — ISBN 978-9934-16-788-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Uzzini, kas trusīšiem rada vislielāko prieku! Šajā jaukajā grāmatiņā atradīsi
daudz sirsnīgu zīmējumu un aizraujošu taustes elementu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000992253
Maša un Lācis : jautri uzdevumi / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais
mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 16 lpp., 2
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и
Медведь. — ISBN 978-9934-16-843-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Maša un Lācis tevi laipni aicina pievienoties aizraujošām izklaidēm. Šajā grāmatā varēsi meklēt ceļu cauri labirintiem, risināt mīklas un rotaļāties ar uzlīmēm. Te ikviens
atradīs ko sev piemērotu.

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000992254
Maša un Lācis : lielā krāsojamā grāmata / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ;
galvenais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi
Ramona Ļucāne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. —
80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN
978-9934-16-851-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies Mašas un Lāča jautrajiem piedzīvojumiem šajā lielajā krāsojamajā grāmatā! Lasi, kā meitenīte dibināja savu mūzikas grupu, remontēja ķepaiņa māju un kļuva
par varenu burvju mākslinieci!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000992235
Mīļie kaķēni : mana uzlīmju grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Mana uzlīmju grāmata). — Tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Sweet Cats. — ISBN 978-9934-16-792-8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī brīnišķīgā fotogrāfiju grāmata ar jautriem uzdevumiem patiks visiem mazajiem dzīvnieku mīļotājiem. Bērna uzmanību palīdzēs noturēt attēli, kuros redzami īsti kaķi un
kaķēni ikdienas situācijās. Grāmatā iekļautas atkārtoti lietojamas uzlīmes — ar tām var izbaudīt
uzdevumu risināšanas prieku vēl un vēl.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000990631
Rībela, Dorisa. Nobijušies, dusmīgi, laimīgi : izzinoša grāmata bērniem no 2-4
gadiem / Dorisas Rībelas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anna
Kuzina. — Rīga : Madris, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. —
(Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). — Oriģinālnosaukums: Ängstlich, wütend, fröhlich sein. — ISBN 978-9984-31-532-4 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Izzinoša grāmata bērniem par emocijām. Kāpēc mums dažreiz vajag raudāt?
Kas ir labs noskaņojums? Kāpēc tu dažreiz esi dusmīgs? Kādas ir visskaistākās sajūtas?

UDK

087.5+159.942(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000992234
Rotaļīgie sunīši : mana uzlīmju grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Mana uzlīmju grāmata). — Tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cute Dogs. — ISBN 978-9934-16-793-5
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī brīnišķīgā fotogrāfiju grāmata ar jautriem uzdevumiem patiks visiem mazajiem dzīvnieku mīļotājiem. Bērna uzmanību palīdzēs noturēt attēli, kuros redzami īsti suņi un
kucēni ikdienas situācijās. Grāmatā iekļautas atkārtoti lietojamas uzlīmes — ar tām var izbaudīt
uzdevumu risināšanas prieku vēl un vēl.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000992046
Strode, Raimonda. Cipariņi / Raimonda Strode, sastādījums ; Kristaps Auzenbergs, ilustrācijas. — [Rīga] : Liegra, [2020]. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
29 cm. — (Izkrāso pats!). — ISBN 978-9934-572-40-1 (brošēts).
UDK
087.5

Kopkataloga Id: 000992040
Strode, Raimonda. Zvēri un abru taisītājs / Raimonda Strode, sastādījums ;
Kristaps Auzenbergs, ilustrācijas. — [Rīga] : Liegra, [2019]. — 18 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (Izkrāso pats!). — ISBN 978-9934-572-41-8 (brošēts).
UDK
087.5+398.23(=174)
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Kopkataloga Id: 000992265
Troļļi 2 : 600 uzlīmes / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Antra Jansone ; DreamWorks. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 lpp., 12 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Trolls 2. — ISBN 978-9934-16-825-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : 600 brīnišķīgas uzlīmes un daudz interesantu darbiņu — šī grāmata tevi aizraus un uzjautrinās! Iekārtojies ērti, sameklē rakstāmrīkus un steidz pildīt uzdevumus kopā ar
iemīļotajiem varoņiem.

UDK

087.5+791-57
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000992118
Bītija, Melodija. Pārtraukt līdzatkarību : kā, samazinot rūpes par citiem, atgūt
pašcieņu un prieku par attiecībām / Melodija Bītija ; no angļu valodas tulkojusi
Linda Vītuma. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2020]. — 298 lpp. ;
22 cm. — Bibliogrāfija: 293.-298. lpp. — Oriģinālnosaukums: Codependent no
More. — ISBN 978-9934-8873-1-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata nav par to, kā jūs varat palīdzēt savam alkoholiķim (atkarīgajam
no azartspēlēm, atkarīgajam no pārtikas, darbaholiķim, atkarīgajam no seksuālām attiecībām,
krimināli sodītam cilvēkam, dumpinieciskam pusaudzim, neirotiskam pacientam, cita veida līdzatkarīgajam vai kādam ar jebkuru no iepriekš uzskaitīto lietu kombināciju). Šī grāmata ir par
jūsu nozīmīgāko un, iespējams, visvairāk novārtā pamesto pienākumu: parūpēties pašam par
sevi. Grāmata ir par to, ko jūs varat darīt, lai sāktu justies labāk.

UDK

159.922.2+159.923.2

Kopkataloga Id: 000991442
Uģis Kuģis. Pāris : vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules skatījumā / Uģis Kuģis ;
Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums ; sastādītāja Kristīna Blaua ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2019]. — 246 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-391-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uģis Kuģis — mazliet izaicinošs, nedaudz pretrunīgs, bet noteikti ļoti intriģējošs vēdisko mācību pārzinātājs — piedāvā grāmatu, kas ļauj citādi paskatīties uz mums ierastajām sievietes un vīrieša lomām. Vai ir kāds absolūti pareizais viedoklis par attiecībām? Droši
vien ne, bet Uģa teiktajā ieklausās gan sievietes, gan vīrieši. Viņš sevi jau parādījis kā gudru un
aizraujošu vēdiskās filozofijas ideju nesēju lekcijās klātienē, un protams, arī sociālajā tīklā „Facebook”, kur viņa idejas rod lielu atsaucību. Šī ir Uģa pirmā grāmata, kurā apkopotas svarīgākās
vēdiskās zināšanas par to, kā diviem cilvēkiem dzīvot un augt kopā, atrodot ceļu uz augstāko
garīgo izpratni.

UDK

159.9-055+233-4

Kopkataloga Id: 000986221
Veidens, Rorijs. Izvēlies kāpnes! : 7 soļi patiesu panākumu gūšanai / Rorijs Veidens ; no angļu valodas tulkojusi Laine Kalēja ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga :
Avots, [2020]. — 225, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Take the
Stairs. — ISBN 978-9934-590-11-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autors, balstoties uz savu pieredzi, uzskatāmi parāda, ka izvēloties
vieglāko ceļu, nav iespējams mainīt savu finansiālo stāvokli, attiecības, gūt izcilus panākumus
biznesā, veidot dzīvi tādu, kādu esi izsapņojis. Šis ir iedvesmojošs stāsts, kas ļaus gūt panākumus
ikvienam, kas ir gatavs ērto „eskalatoru” mainīt pret kāpnēm, kas ved augšup. Lai kāda arī būtu
tava vīzija par to, kas ir panākumi, šī pārbaudītā programma tev palīdzēs tur nokļūt — pakāpienu
pa pakāpienam.

UDK

159.923.2
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000988374
Atklājot Bībeli : ievads Bībeles studiju metodikā ar uzsvaru uz: induktīvu Bībeles studēšanu, Bībeles studiju veicināšanu mazajās grupās, Bībeles vēstījumu
nodošanu / no angļu valodas tulkojusi Elīna Sproģe ; Sieviešu kalpošanas apvienība. — Rīga : Sieviešu kalpošanas apvienība, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(215 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,72 MB. — Virstitulā: Entrust, Multiplying Leaders
for Multiplying Churches. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Oriģinālnosaukums:
Discovery Bible Study. — ISBN 978-9934-23-102-5 (PDF).
UDK
27-277(072)
Kopkataloga Id: 000992140
Hiršs, Ilmārs. Dieva Dēls cilvēku rokās : pārdomas par mūsdienu kristietību /
Ilmārs Hiršs ; literārā redaktore Sigita Hirša ; mākslinieks Gints Veilands. —
[Rīga] : Libri Style, [2020]. — 365 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 363.365. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8838-6-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autors vērš uzmanību uz to — vai 21. gadsimta kristietība sakrīt ar Bībeles
vēsti. Vai šodienas Jēzus Kristus ir tas pats, kāds tika sludināts pirms 2000 gadiem?

UDK

27-1
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000993568
Bariko, Alesandro. Spēle / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace
Meiere ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 348,
[4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Game. — ISBN 978-99340-8751-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mēs šobrīd piedzīvojam nevis vienkāršu tehnoloģisko revolūciju, ko veido
jauni priekšmeti, bet gan pieredzam garīgas sacelšanās rezultātus. Tiem, kuri šo sacelšanos aizsāka — no interneta pionieriem līdz iPhone izgudrotājam -, nebija skaidra un konkrēta plāna,
toties bija aizraujoša un neprātīga iecere: panākt, lai vairs nekad neatkārtotos tādas traģēdijas
kā 20. gadsimtā. Nost ar robežām, nost ar visādām politisko un intelektuālo priesteru kastām! Un
patiesība — cilvēkam viens no analogās pasaules dārgākajiem jēdzieniem — piepeši kļūst izplūdusi, mainīga, nepastāvīga. Problēmu risināšana tiek padarīta par partijām spēlē, kas paredzēta
pieaugušajiem, kuri vienlaikus ir bērni. Jo šī ir Spēle, The Game.

UDK

316.422+821.131.1-4

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 000992276
Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional Review : research papers /
editorial staff: Ludmila Aleksejeva (chairperson), Dmitrijs Oļehnovičs, Liene
Briede (English language editor), Inta Ostrovska (Latvian and Russian language editor) ; Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. —
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.
14 (2018/2019). — 88 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
30 cm. — „ISSN 1691-6115”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
angļu valodā, kopsavilkumi latviešu un krievu valodā.
UDK
33(082)+338(474)(082)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000992123
Osipova, Sanita. Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu : rakstu krājums / Sanita Osipova ; priekšvārdu autori Ph.D. Ineta Ziemele un Dr.hist. Guntis
Zemītis ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu
aģentūra, 2020. — 559 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-508-82-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Tiesību zinātnieces un profesores Sanitas Osipovas grāmatā apkopoti autores pēdējos gados tapušie raksti, runas, referāti. Tā kā autore savā zinātnieces darbā iepriekš
pievērsusies tiesību vēstures izpētei, arī šajā izdevumā ievietotajos rakstos tēmas aplūkotas
vēsturiskā skatījumā. Tēmas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas
skatījums šodienas kontekstā. Lai arī krājumu veido atsevišķi raksti, tiem visiem ir vienojošs saturs, kas atbilst izdevuma nosaukumam. Autore vairākkārt uzsvērusi, cik svarīgi apzināties mūsu
tautas vēsturi, lai sekmētu tās pašvērtējumu. Šajā nolūkā S. Osipova īpaši uzsvērusi un analizējusi
Latvijas vēsturē nozīmīgu personību lomu un pienesumu valsts attīstībā. S. Osipovas grāmata ir
mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē pirmais zinātnisku rakstu krājums, kurā apkopota viena zinātnieka analīze par Latvijas valstiskuma pamatos esošajām vērtībām, tās skatot tiesību vēstures
ietvaros. Grāmata ir rosinājums zinātniskai diskusijai par aplūkotajām tēmām un labs pienesums
nacionālajai tiesību zinātnei. Tāpēc tā izmantojama juristiem, sevišķi tiesību zinātniekiem.

UDK

340(474.3)

7

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 13, 1.–15. jūlijs

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 000989710
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Apkārtējā pasaule : darbošanās. 4. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Kiemas
ir kitos aplinkos. — ISBN 978-9934-0-8785-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ir ļoti svarīgi, lai bērns iepazītu tuvākās apkārtnes dažādību un gūtu pirmo izpratni par to. Šī tematiskā darbošanās grāmatiņa nostiprinās jēdzienus „viens”, „daudz”,
un „maz”. Uzdodot jautājumus, pievērsīsim bērna uzmanību detaļām. Tā bērns ātrāk sapratīs,
kas raksturīgs dažādām vietām. Ar šo darbošanās grāmatiņu bērns pilnībā nostiprinās pirmajās
uzdevumu grāmatiņās iegūtās prasmes.

UDK

373.2(076)

Kopkataloga Id: 000989704
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Augļi un dārzeņi : darbošanās. 3. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Daržovės ir vaisiai. — ISBN 978-9934-0-8784-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šajā tematiskajā darbošanās grāmatiņā mazulis uzzinās, kur un kā aug dārzeņi un augļi, vai tie aug pa vienam vai ķekaros, kuriem dzīvniekiem tie garšo. Bērns mācīsies
nosaukt krāsas, atpazīt situācijas un atbildēt uz jautājumiem ar vienu vai diviem vārdiem.

UDK

373.2(076)

Kopkataloga Id: 000989694
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Dzīvnieki laukos un mājās : darbošanās. 1. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija.
Namų ir sodo gyvūnai. — ISBN 978-9934-0-8782-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Visiem mazuļiem patīk dzīvnieki. To iepazīšana paplašina mazuļa redzesloku un domāšanu. Taču dzīves apstākļu dēļ ne vienmēr iespējams turēt mājdzīvniekus, tāpēc šī
tematiskā darbošanās grāmatiņa ir radīta, lai padziļinātu mazuļa zināšanas, papildinātu tās ar
jauniem faktiem. Tā palīdzēs bērnam atpazīt dzīvniekus, to ķermeņa daļas un krāsu, mācīs atbildēt uz jautājumiem, sniegs jaunu informāciju.

UDK

373.2(076)

Kopkataloga Id: 000989697
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Dzīvnieki mežā : darbošanās. 2. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Miško
gyvūnai. — ISBN 978-9934-0-8783-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Bērnam mežs ir noslēpumaina vieta. Biezoknī ir daudz dzīvu radībiņu. Palīdziet mazulim iepazīt tuvāk dzīvniekus, kurus līdz šim viņš sastapis tikai pasakās. Šī tematiskā
darbošanās grāmatiņa ir radīta, lai padziļinātu mazuļa zināšanas par meža dzīvniekiem, iegūs
informāciju par dažādām dzīvnieku īpatnībām un paradumiem.

UDK

373.2(076)
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Kopkataloga Id: 000989665
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Krāsas : uzdevumi. 2. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmosios spalvos. — ISBN 978-9934-08777-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevuma grāmatiņa, kura iepazīstina bērnus ar jauniem ieteikumiem kā
soli pa solim iepazīstināt mazuli ar zīmuli un pirmajiem uzdevumiem. Darbojoties Ķipara akadēmijā, bērns attīstīs smalko motoriku, acu un rokas koordināciju, valodu, iztēli un radošumu.

UDK

373.2(076)

Kopkataloga Id: 000989671
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Līnijas : uzdevumi. 3. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji rutuliukai. — ISBN 978-9934-08778-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevuma grāmatiņa, kura iepazīstina bērnus ar jauniem ieteikumiem kā
soli pa solim iepazīstināt mazuli ar zīmuli un pirmajiem uzdevumiem. Darbojoties Ķipara akadēmijā, bērns attīstīs smalko motoriku, acu un rokas koordināciju, valodu, iztēli un radošumu.

UDK

373.2(076)

Kopkataloga Id: 000989685
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Plaukstiņas : uzdevumi. 6. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. —
Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji piešinukai. — ISBN 978-99340-8781-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevuma grāmatiņa, kura iepazīstina bērnus ar jauniem ieteikumiem kā
soli pa solim iepazīstināt mazuli ar zīmuli un pirmajiem uzdevumiem. Darbojoties Ķipara akadēmijā, bērns attīstīs smalko motoriku, acu un rokas koordināciju, valodu, iztēli un radošumu.

UDK

373.2(076)

Kopkataloga Id: 000989681
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Savieno punktus! : uzdevumi. 5. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
23×23 cm. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji taškeliai. — ISBN
978-9934-0-8780-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevuma grāmatiņa, kura iepazīstina bērnus ar jauniem ieteikumiem kā
soli pa solim iepazīstināt mazuli ar zīmuli un pirmajiem uzdevumiem. Darbojoties Ķipara akadēmijā, bērns attīstīs smalko motoriku, acu un rokas koordināciju, valodu, iztēli un radošumu.

UDK

373.2(076)
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Kopkataloga Id: 000989677
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Svītriņas : uzdevumi. 4. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. —
Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji brūkšneliai. — ISBN 978-99340-8779-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevuma grāmatiņa, kura iepazīstina bērnus ar jauniem ieteikumiem kā
soli pa solim iepazīstināt mazuli ar zīmuli un pirmajiem uzdevumiem. Darbojoties Ķipara akadēmijā, bērns attīstīs smalko motoriku, acu un rokas koordināciju, valodu, iztēli un radošumu.

UDK

373.2(076)

Kopkataloga Id: 000989658
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Zīmulis : uzdevumi. 1. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm + 1 pielikums (1 brošūra). — Brošūra: Ķipara Akadēmija. Mazuļa pirmā iepazīšanās
ar uzdevumiem (1 lapa, salocīta 12 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm). — Pielikums:
ieteikumi pieaugušajiem, kā darboties ar esošajiem materiāliem. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmasis pieštukas. — ISBN 978-9934-0-8776-9
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevuma grāmatiņa, kura iepazīstina bērnus ar jauniem ieteikumiem kā
soli pa solim iepazīstināt mazuli ar zīmuli un pirmajiem uzdevumiem. Darbojoties Ķipara akadēmijā, bērns attīstīs smalko motoriku, acu un rokas koordināciju, valodu, iztēli un radošumu.

UDK

373.2(076)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000947423
Ainavu arhitektūra un plānošana : 25 gadi = 25 Years of Landscape Architecture
and Planning / izdevumu sastādīja: Natalija Ņitavska, Madara Markova, Elizabete
Mendziņa ; ievads: Daiga Zigmunde, Natalija Ņitavska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 1 tiešsaistes resurss (103 lp., PDF) : ilustrācijas,
portreti ; 20,1 MB. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-998448-325-2 (PDF).

A n o t ā c i j a : Ainavu arhitektūras specialitātei jau 25! Tas ir laiks, kad tiek vērtēts sasniegtais un nosprausti jauni mērķi. Jau 5 gadus ainavu arhitektiem ir sava māja — Valdekas pils, kas
ar savu neparasto auru un vidi iedvesmo topošos ainavu arhitektus un viņu pasniedzējus. Ainavu
arhitektūras specialitāte pēc studējošo skaita ir otrā lielākā Vides un būvzinātņu fakultātē. Liels
nopelns te ir aktīvajiem pasniedzējiem, kas ir patiesi savas jomas patrioti. Jāsaka, ka arī studenti
un absolventi vienmēr gatavi īstenot visdrosmīgākās idejas un aizvien vairāk iziet starptautiskajā
telpā.

UDK

378.093.5:712(474.334.2)(091)+712(474.3)(091)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 000990638
Veinholda, Angela. Pulkstenis un laiks : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz
7 gadiem / Angela Veinholda, teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi
Anita Muitiniece. — Rīga : Madris, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Die Uhr und die Zeit. —
ISBN 978-9984-31-436-5 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Kāpēc ir diena un nakts? Kā saprast pulksteni? Kas ir digitālais pulkstenis?
Kas rāda vispareizāko laiku? Grāmatā ir atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams mums visapkārt.

UDK

521.934(02.053.2)+006.922.5(02.053.2)

53 Fizika
Kopkataloga Id: 000991360
Freimanis, Andris. Crack Development Assessment Using Modal Analysis in Peridynamic Theory : summary of the doctoral thesis / Andris Freimanis ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Sandris
Ručevskis, Dr.sc.ing. Jānis Andersons, Dr.sc.ing. Darius Bačinskas ; Riga Technical University. Faculty of Civil Engineering. Institute of Transportation Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,65 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma
ISBN 9789934223846. — ISBN 978-9934-22-385-3 (PDF).
UDK
539.421:691(043)
Kopkataloga Id: 000991476
Freimanis, Andris. Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā : promocijas darba kopsavilkums / Andris Freimanis ; zinātniskais
vadītājs Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis, Dr.sc.ing. Jānis Andersons, Dr.sc.ing. Dariuss Bačinskas ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Transportbūvju institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 2,9 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934223822. — ISBN 978-9934-22-383-9 (PDF).
UDK
539.421:691(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 000992168
Šmits, Jānis. Microscale Measurements with Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in physics, mechanics and astronomy, subfield of laser physics and spectroscopy / Jānis
Šmits ; supervisor Florian Gahbauer ; reviewers: Uldis Rogulis, Dr. Kristaps Jaudzems, Dr. Audrius Alkauskas ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2020. — 43 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-43. lpp. — ISBN 978-9934-18546‑5 (brošēts).
UDK
543.429.23(043)+544.022.342.2(043)
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Kopkataloga Id: 000992173
Šmits, Jānis. Microscale measurements with nitrogen-vacancy centers in diamond : thesis submitted for the degree doctor of philosophy / Jānis Šmits ; University of Latvia. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 108 lp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Titullapā norādīts kļūdaini: „doctor of philosophy”,
pareizi jābūt „doctor of physics”. — Bibliogrāfija: 90.-108. lp.
UDK
543.429.23(043)+544.022.342.2(043)
Kopkataloga Id: 000992165
Šmits, Jānis. Mikromēroga mērījumi ar slāpekļa-vakances centriem dimantā :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas, astronomijas un
mehānikas nozarē, apakšnozare: lāzeru fizikas un spektroskopijas / Jānis Šmits ;
darba zinātniskais vadītājs Dr. Florians Gābauers ; darba recenzenti: Uldis Rogulis, Dr. Kristaps Jaudzems, Dr. Audrius Alkauskas ; Latvijas Universitāte. Fizikas,
Matemātikas un Optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. —
42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-42. lpp. —
ISBN 978-9934-18-545-8 (brošēts).
UDK
543.429.23(043)+544.022.342.2(043)

58 Botānika
Kopkataloga Id: 000992426
Šēnhofa, Silva. Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana / Silva Šēnhofa, Dagnija Lazdiņa un Āris Jansons ; redaktore Una Neimane ;
recenzenti: Inese Fiļipova, Linards Sisenis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts
„Silava”. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”,
2019. — 82 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984148830. — Bibliogrāfija: 70.-82. lpp. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-882-3
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā apkopoti 21. gs. otrajā desmitgadē Latvijā iegūtie rezultāti, un
sniegti praksē pārbaudīti ieteikumi, kas noderīgi papeļu stādījumu ierīkošanā. Izklāstītas pētījumu atziņas par papeļu stādījumu ierīkošanu un apsaimniekošanu, stādmateriāla kvalitāti, sasniedzamo ātraudzību un to ietekmējošiem faktoriem. Iegūtie rezultāti apliecina papeļu hibrīdu
klonu plašās audzēšanas un izmantošanas iespējas stādījumos.

UDK

582.681.82:630*222+630*245

12

Latvijas jaunākās grāmatas

6

2020 Nr. 13, 1.–15. jūlijs

EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000987740
Kinēna, Linda. Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai : promocijas darbs / Linda Kinēna ; darba zinātniskā vadītāja Dr.chem. Vita Ozola ;
darba recenzenti: Dr.habil.chem. Gunārs Duburs, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.
chem. Gints Šmits ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2020. — 235 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934185250. — Bibliogrāfija: 111.-124. lpp. un
publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācija un publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-524-3 (brošēts).
UDK
615.28(043)+547(043)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 000992161
Ločmelis, Kristaps. Latvia’s Energy Efficiency Policy for the Manufacturing Industry in the Green Deal Transition : summary of the doctoral thesis / Kristaps
Ločmelis ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, D.sc.(tech.) Peter D.
Lund ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. —
40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224607 (pdf). — Bibliogrāfija: 39.-40. lpp. — ISBN
978-9934-22-459-1 (brošēts).
UDK
620.9:338.23(474.3)(043)+658.26:338.23(043)
Kopkataloga Id: 000992160
Ločmelis, Kristaps. Latvijas energoefektivitātes politika apstrādes rūpniecībai
pārejā uz Eiropas zaļo kursu : promocijas darba kopsavilkums / Kristaps Ločmelis ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, D.sc.(tech.) Peter D. Lund ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2020. — 40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224621 (pdf). — Bibliogrāfija: 39.40. lpp. — ISBN 978-9934-22-461-4 (brošēts).
UDK
620.9:338.23(474.3)(043)+658.26:338.23(043)
Kopkataloga Id: 000992163
Ločmelis, Kristaps. Latvijas energoefektivitātes politika apstrādes rūpniecībai
pārejā uz Eiropas zaļo kursu : promocijas darbs / Kristaps Ločmelis ; zinātniskā
vadītāja Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma
sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 159 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Promocijas darbs ietver arī saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 67.-73. lpp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā, pielikumā publikācijas angļu valodā.
UDK
620.9:338.23(474.3)(043)+658.26:338.23(043)

13

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 13, 1.–15. jūlijs

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000991975
Latvijas energosistēmai 80 / Tālivaldis Aristovs, Kārlis Brinķis, Mārtiņš Budahs,
Inga Bukovska, Āris Dandens [un vēl 18 autori] ; mākslinieks Kirils Šmeļkovs ; atbildīgā redaktore Biruta Sakse ; literārā redaktore Ieva Heimane. — Rīga : Jumava, [2019]. — 216 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Autori arī: Harijs Jaunzems, Jānis Jermacāns, Gunārs Kacēns, Māris Valdis Kalniņš,
Aivars Kapče, Kaspars Krustkalns, Agris Kurms, Heinrihs Lapčinskis, Ina Lastovecka, Mārtiņš Leitis, Romalds Leveika, Armands Staltmanis, Arnis Staltmanis,
Ilmārs Stuklis, Gunārs Valdmanis, Aivars Vilks, Valdis Volks, Ginta Zālīte. — Bibliogrāfija: 216. lpp. — ISBN 978-9934-20-389-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sagaidot savu 80. jubileju, elektroenerģētikas nozarei netrūkst iemeslu lepoties. Ir nozīmīgi izprast ne tikai politiskos notikumus, kuri veicināja mūsu lolotās neatkarības
idejas īstenošanos dzīvē, bet arī dažkārt nepietiekami novērtētos valsts pastāvēšanas pamatus —
tautsaimniecību un tās nozares. Latvijas elektroenerģētikas nozarei mūsu valsts vēsturē ir īpaša
loma — varam droši apgalvot, ka līdz Otrajam pasaules karam tā bija pārliecinošs apliecinājums
gan Latvijas spēkam un apņēmībai būt par modernu un dinamiski augošu valsti, vēlāk — arī
būtisks dzinulis tālākajai valsts attīstībai, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai, kā arī plašām sociālekonomiskām pārmaiņām, bet šobrīd — gan vērtīgs mantojums nākamajām paaudzēm, gan arī
savdabīgs barometrs kopējam Latvijas tautsaimniecības spēkam.

UDK

621.311(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000990483
Oļekšijs, Romāns. Kombinētā cikla energobloku elektrisko iekārtu modernizācija darbības pielāgošanai mūsdienu elektroenerģijas tirgus prasībām : promocijas darba kopsavilkums / Romāns Oļekšijs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Oļegs
Linkevičs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko, Dr.sc.ing. Saulius
Gudzius, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2020. — 48 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224522 (pdf). — Bibliogrāfija: 43.-48. lpp. — ISBN 978-9934-22-451-5 (brošēts).
UDK
621.311.26(043)
Kopkataloga Id: 000990489
Oļekšijs, Romāns. Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle
Units for Adaption to New Electricity Market Requirements : doctoral thesis /
Romāns Oļekšijs ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of
Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 135 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 127.-135. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija
arī latviešu valodā.
UDK
621.311.26(043)
Kopkataloga Id: 000990486
Oļekšijs, Romāns. Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle
Units for Adaption to New Electricity Market Requirements : summary of the
doctoral thesis / Romāns Oļekšijs ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Lubov Petrichenko, Dr.sc.ing. Saulius Gudzius,
Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Riga Technical University. Faculty of Electrical
and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU
Press, 2020. — 48 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224546 (pdf). — Bibliogrāfija:
43.-48. lpp. — ISBN 978-9934-22-453-9 (brošēts).
UDK
621.311.26(043)

14

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 13, 1.–15. jūlijs

Kopkataloga Id: 000990497
Soboļevskis, Aleksejs. Detection of the Most Vulnerable Network Elements in
Power Systems’ : doctoral thesis / Aleksejs Soboļevskis ; scientific supervisor
Dr.sc.ing. Inga Zicmane ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. —
140 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 115.-127. lpp. —
Teksts angļu valodā, anotācija latviešu un krievu valodā.
UDK
621.311.016.35:519.876.5(043)
Kopkataloga Id: 000990495
Soboļevskis, Aleksejs. Detection of the Most Vulnerable Network Elements in
Power Systems’ : summary of the doctoral thesis / Aleksejs Soboļevskis ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Inga Zicmane ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Riga Technical
University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 44 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224409. —
Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — ISBN 978-9934-22-439-3 (brošēts).
UDK
621.311.016.35:519.876.5(043)
Kopkataloga Id: 000990491
Soboļevskis, Aleksejs. Visvājāko tīkla elementu noteikšana energosistēmās :
promocijas darba kopsavilkums / Aleksejs Soboļevskis ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.
ing. Inga Zicmane ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Rīgas Tehniskā Universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Elektroenerģijas institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 41 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224423. —
Bibliogrāfija: 33.-34. lpp. — ISBN 978-9934-22-441-6 (brošēts).
UDK
621.311.016.35:519.876.5(043)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika
Kopkataloga Id: 000991471
Kļavenieks, Kaspars. Efficient Waste Management Sector : summary of the
doctoral thesis / Kaspars Kļavenieks ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Dagnija
Blumberga ; scientific co-supervisor Dr.sc.ing. Anna Kubule ; official reviewers:
Dr.geogr. Agrita Briede, Dr.sc.ing. Raimondas Grubliauskas, Dr.sc.ing. Dzintars
Jaunzems ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2019. —
1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,42 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224096. — Bibliogrāfija:
35.-36. lp. — ISBN 978-9934-22-410-2 (PDF).
UDK
628.4.02.032(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000991470
Kļavenieks, Kaspars. Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora
pārvaldībai : promocijas darba kopsavilkums / Kaspars Kļavenieks ; zinātniskā
vadītāja Dr.sc.ing. Dagnija Blumberga ; zinātniskā līdzvadītāja Dr.sc.ing. Anna
Kubule ; oficiālie recenzenti: Dr.geogr. Agrita Briede, Dr.sc.ing. Raimondas Grubliauskas, Dr.sc.ing. Dzintars Jaunzems ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas
un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 1,19 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934224119. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-412-6 (PDF).
UDK
628.4.02.032(474.3)(043)
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636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana
Kopkataloga Id: 000990651
Siliņš, Aivars. Medību suņu audzēšana un apmācība / Aivars Siliņš ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inta Kalniņa. — 2. papildināts
un pārstrādāts izdevums. — Rīga : Avots, [2020]. — 170, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-590-14-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā raksturotas tās medību suņu šķirnes, kuras izmanto Latvijas mednieki, doti padomi medību suņu audzēšanā, ēdināšanā, kopšanā, sniegti suņu apmācības pamati.
Grāmata paredzēta medniekiem, kinologiem. Tā noderēs ikvienam suņa īpašniekam, kurš vēlas
izaudzēt veselu, aktīvu un paklausīgu četrkājaino draugu.

UDK

636.75

638 Kukaiņu un citu posmkāju turēšana, audzēšana un aprūpe
Kopkataloga Id: 000992552
Kērnija, Hilarija. Bites : ceļvedis bišu neparastajā dzīvē / Hilarija Kērnija ; ilustrējusi Eimija Holideja ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktors Gints
Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 223 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Bibliogrāfija: 212.-213. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 218.-223. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Little Book of Bees. — ISBN 978-9934-0-8786-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Bites uz Zemes parādījās ļoti sen — pirms 130 miljoniem gadu. Jau kopš dinozauru laikiem šīs mazās radības jo braši lidinās pa evolūcijas ceļu, un rezultātā pašlaik uz mūsu
planētas ir 20 000 bišu sugu. Atklāj šo apbrīnojamo kukaiņu stāstu un kļūsti par bišu aktīvistu.
Grāmatā viegli uztveramā veidā aplūkotas dažādas tēmas — no evolūcijas, anatomijas un komunikācijas līdz medum, bišu turēšanai un aizsardzībai. Tādēļ tā lieliski noderēs visiem interesentiem — gan prasmīgiem biškopjiem, gan dabas un bišu entuziastiem.

UDK

638.1

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000990644
Kļaviņa, Gita. Medījumu gaļas ēdieni / sastādījusi Gita Kļaviņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — 2. papildinātais
izdevums. — Rīga : Avots, [2020]. — 226 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-590-12-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ārsti un uztura speciālisti aicina pievērsties veselīgam dzīvesveidam un uzturā vairāk izmantot meža dzīvnieku gaļu. Grāmatā sniegts īss nomedītā dzīvnieka apstrādes process, šīs gaļas raksturojums un receptes gardu maltīšu pagatavošanai.

UDK

641.55:639.1.02(083.12)

Kopkataloga Id: 000991356
Sēja, Gundega. Kafija : 99 brīnišķīgas kafijas receptes / sastādījusi Gundega Sēja ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktores: Zaiga Lasenberga, Marika Taube. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 101, [1] lpp. ; 24 cm. — ISBN
9789934009273 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Ir ļaudis, kas kafiju dzer katru rītu. Ir arī tādi, kas to bauda rītā, pusdienā un
vakarā. Taču gadās pat tādi, kas kafiju nepavisam neatzīst. Šī grāmata domāta galvenokārt pirmajiem diviem. Sekojot tās padomiem, vienmuļo ikdienu padarīsim krāsaināku. Jo izrādās, ka kafiju
var pagatavot 99 dažādos veidos. Tieši 99 dažādas kafijas receptes piedāvā grāmatas veidotāji.
Turklāt arī interesantus faktus par šo brīnišķīgo augu, no kā gatavo brīnišķīgo dzērienu.

UDK

641.87:663.93(083.12)
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656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 000960690
Kriķis, Juris. Liepāja. Osta gadsimtu griežos / Juris Kriķis ; Ingus Feldmaņa vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais
redaktors, priekšvārds: Andris Cekuls. — [Rīga] : Jumava : Liegra, [2019]. — 236,
[3] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. —
Bibliogrāfija: 187.-[191.] lpp. — ISBN 978-9934-572-47-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pētījums apkopo autora publikācijas par Rietumiem vistuvāko Latvijas lielostu no sendienām līdz Liepājas SEZ izveidei 1997. gadā. Plašs attēlu klāsts no Liepājas muzeja
un paša Jura Kriķa krājumiem ļaus tuvāk iepazīt mūžam plaukstošo ostu un pilsētu starp Liepājas
ezeru un Dzintarjūru.

UDK

656.615(474.321.2)(091)+627.21(474.321.2)(091)+656.61(474.321.2)(091)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 000992038
Meijers-Stablē, Bertrāns. 12 modisti, kas izmainīja vēsturi / Bertrāns Meijers-Stablē ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska ; grafiskais noformējums: Margarita Stoka. — [Rīga] : Jumava : Liegra,
[2020]. — 364, [3] lpp., 2 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: 12 couturiers qui ont changé l’histoire. — ISBN 978-9934-57246-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Divpadsmit modisti, kas izmainīja vēsturi. Viņi uzurdīja radošumu un tā tendences, lai kļūtu par dzejniekiem „ar veiklajiem pirkstiņiem” kā fejām. Lūk, pārsteidzošie mākslinieku dzīvesstāsti, kas vēstī, kā viņi iemācījās radīt paši savu visumu pēc sapņa parauga, dažkārt nejauši nonākot dažādu amatniecisku, industriālu un komerciālu sarežģījumu krustugunīs.
Nepiekāpīgi, aizrautīgi, reizēm pārmērību varā, viņi rīkojās kā varoņi. Drosmīgi un dedzīgi, viņi
ar iedvesmu veica apvērsumus sava laikmeta modē un paradumos, ieviešot krāšņumu, strādājot
rūpīgi, gudri un pašaizliedzīgi. Aplūkojot viņu likteņus, šī grāmata vēstī par elegances augstumiem un viltus kariem, kādus izcīna greznuma ražotāji. Tie ir simt piecdesmit gadi vilinošajā modes pasaulē. Grāmatā apkopoti divpadsmit stāsti par vīriešiem, kuri 150 gadus padarījuši sievieti
skaistāku, bija gaumes un izvēles likumdevēji.

UDK

687.01(092)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000982697
Banga, Vita. Rīgas jūgendstils : interjers = Art Nouveau in Riga : the interior / Vita
Banga ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; tulkojums angļu valodā: Ilze Kreišmane. — Rīga : Jumava, [2020]. — 135, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. —
Bibliogrāfija: 134.-135. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-20-370-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Rīgas jūgendstils. Interjers” pirmo reizi izdota 2010. gadā. Tagad
ir tapis turpinājums, kas ietver plašāku skatu uz jūgendstila interjeru īres namos un privātmājās. Pētot jaunus objektus, ir sakrājies daudzveidīgs vizuālais materiāls. Izdevums papildināts
ar atsevišķu nodaļu — griestu un sienu apdarēm, kas neapšaubāmi ir būtiskākais jūgendstila
daudzveidības izpausmes akcents telpu apdarē. Savukārt, ieskicējot laikmeta attīstību, kā papildinājums pilsētas vizuālajam tēlam un sabiedriskajai dzīvei būs kafejnīcu interjeri, reklāmu
dizains. Lielāka uzmanība pievērsta interjera priekšmetiem — krāsnīm, mēbelēm, tapetēm un
traukiem, papildinot ar attēliem, firmu un ražotņu ziņām.

UDK

7.035.93(474.362.2)+747(474.362.2)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 000992136
Putniņa, Mārīte. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Saldus un Tukuma rajonos / Mārīte Putniņa ; literārā redaktore Sanda Rapa ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu
valodā Ludmila Klešņina ; foto: Ints Lūsis, Marika Vanaga, Normunds Brasliņš,
Artis Jutus, Oskars Jūra, Dace Venta, Mārīte Putniņa ; baznīcu plānu zīmējumi:
Gunta Bistere. — Rīga : Neputns, 2020. — 343 lpp. ; faksimili, ilustrācijas, plāni ;
23 cm. — (Mākslas pieminekļi Latvijā). — Ziņas par autori: uz vāka atloka. —
Bibliogrāfija: 282.-283. lpp. un personu rādītājs: 290.-293. lpp. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums, attēlu saraksts angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934565-91-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata par vēsturisko Saldus un Tukuma rajonu dievnamiem ir desmitais
sējums kultūras mantojumam veltītajā sērijā „Mākslas pieminekļi Latvijā”. Aplūkotajā teritorijā
mūsdienās ietilpst Tukuma, Kandavas, Jaunpils, Engures, Saldus un Brocēnu novads. Sējumā iekļauti 35 dievnamu apraksti. Atbilstoši konfesionālajai piederībai tās ir 31 luterāņu baznīca un
tikai divas katoļu un divas pareizticīgo baznīcas. Par katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās
ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna shēma, vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas.

UDK

726.5(474.332)+726.5(474.327)+7.046.3(474.332)+7.046.3(474.327)+
+27-523.42(474.332)+27-523.42(474.327)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 000991813
Kārkliņa, Sintija. Radot mūziku / Sintija Kārkliņa ; literārā redaktore Elīna Selga. — [Rīga] : [Sintija Kārkliņa], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., PDF) :
ilustrācijas, notis ; 9,71 MB.
A n o t ā c i j a : Grāmata veidota kā radošs palīgs skolēniem un skolotājiem mūzikas stundās
3 gadu garumā (no 1. līdz 3. klasei) vispārizglītojošajās skolās. Grāmatā piedāvātas daudzveidīgas
un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas mūzikas apguves metodes. Tās palīdzēs attīstīt kritisko
domāšanu, prasmi ieklausīties un analizēt, vieglāk apgūt dziedāšanu, nošu rakstu, kā arī mūzikas
instrumentu spēli. Teorijas apguvi apvienojot ar praktisku darbošanos, mūzikas stundas kļūs par
vidi, kurā radīt savu brīnumaino skaņu pasauli.

UDK

78(076)
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Kopkataloga Id: 000992278
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers =
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums /
editor-in-chief Dr.art. Ēvalds Daugulis ; editorial board: Dr.art. Baiba Jaunslaviete,
Dr.hab.art. Georgs Pelēcis, Dr.phil. Mārtiņš Boiko [un vēl 17 redaktori] ; English
language editor Dr.phil. Ilze Oļehnoviča ; layout designer Marina Stočka ; Daugavpils University, Vytautas Magnus University, Lithuanian Academy of Music and
Theatre. — Daugavpils : Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2020.
4 (12). — 182 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, notis, tabulas ; 30 cm. — Redaktori arī: Dr.art. Jeļena Ļebedeva, Dr.art. Lolita Fūrmane, Dr.art. Jānis Kudiņš
u.c. — „ISSN 2501-0344”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, nosaukums titullapā arī latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-903-5 (brošēts).
UDK
78.01(082)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000990673
Тенигин, Борис. От вершины к вершине, или Одна „ненормальная” жизнь /
Борис Тенигин ; редактор Александр Геронян. — Рига : Zelta rudens, 2020. —
239 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-501-03-6 (iesiets).
UDK
796.52.071.2+796.52(092)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000989083
Artura Ozola dienas konference (56 : 2020 : Rīga, Latvija). 56. prof. Artura
Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Gramatika un valodas apguve” referātu tēzes : 2020. gada 19. un 20. martā = Prof. Artūro Ozolo 56-osios
tarptautinės mokslinės konferencijos „Gramatika ir kalbos mokymasis” pranešimų tezės, 2020 metų kovo 19 ir 20 d. = Abstracts of the 56th Arturs Ozols International Academic Conference „Grammar and Language Acquisition”, March
19-20, 2020 / krājuma sastādītāja Andra Kalnača ; redaktores: Laimute Balode,
Andra Kalnača, Lidija Leikuma ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra, Baltu valodniecības katedra. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (76 lp., PDF) : faksimils ; 938 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934185144. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
latviešu, lietuviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-515-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : 2020. gada konference veltīta gramatikas apraksta principiem un gramatikas
jautājumu interpretācijai dzimtās valodas, tās izlokšņu un dialektu, kā arī citu valodu apguvē gan
sinhroniskā, gan diahroniskā aspektā.

UDK

81’0(062)

Kopkataloga Id: 000990623
Korejiešu valoda latviešiem / galvenais redaktors Čojs Gvondžins ; redkolēģija:
Ju Džisuk, Lī Unhje, So Džinsoks ; tulkojušas Ildze Šķestere, Jūlija Platpīre, Anastasija Mackus, Sanita Bite, Silvija Kovaļeva ; ilustrāciju autors Mikus Čavarts ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; vāka noformējumu veidojusi Ieva Tiltiņa. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2020.
3. — 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 CD. — Nosaukums korejiešu
valodā: 한국어 3 = Hangugeo 3. — Grāmata sastādīta LU Korejas studiju centrā. — Ietver latviešu-korejiešu un korejiešu-latviešu vārdu indeksu: 257.275. lpp. — Teksts latviešu un korejiešu valodā. — ISBN 978-9934-18-535-9
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir turpinājums 2019. gadā izdotajai korejiešu valodas pašmācību
grāmatai „Korejiešu valoda latviešiem 2”. Tā atvieglo mācību procesu tiem jauniešiem, kas uzsākuši korejiešu valodas apguvi Latvijas Universitātes Āzijas studiju programmā, kā arī sniedz
iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam, neatkarīgi no dzīvesvietas un pieejas mācību kursiem,
pašmācību ceļā apgūt korejiešu valodu.

UDK

811.531’243(075.4)

Kopkataloga Id: 000990621
Korejiešu valodas gramatika / galvenais redaktors Čojs Gvondžins ; redkolēģija:
Ju Džisuk, Lī Unhje, So Džinsoks ; tulkojusi Ildze Šķestere ; literārā redaktore Gita
Kļaviņa ; vāka noformējumu veidojusi Andra Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2020.
1. — 275 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Nosaukums korejiešu valodā: 한국어 문법 1,
transliterācijā: Hangugeo munbeob 1. — Grāmata sastādīta LU Korejas studiju centrā. — Teksts latviešu un korejiešu valodā. — ISBN 978-9934-18-528-1
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata atvieglos mācību procesu tiem jauniešiem, kas uzsākuši korejiešu
valodas apguvi LU Āzijas studiju programmā, kā arī palīdzēs ikvienam Latvijas iedzīvotājam pašmācību ceļā apgūt korejiešu valodu. Grāmata ieteicama tiem, kas jau mācās, izmantojot „Korejiešu valoda latviešiem 1 un 2”.

UDK

811.531’36(075.4)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000989614
Hantere, Ērina. Mēnesnīca / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 366 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — (Klanu kaķi. Jauns pareģojums / Ērina Hantere ; II [2]). —
„Jauns pareģojums” ir „Klanu kaķu” sērijas otrais cikls. — Oriģinālnosaukums:
Warrior Cats. Moonrise. — ISBN 978-9934-0-8466-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir aizritējis ilgs laiks, kopš seši kaķi devās ceļā, lai glābtu savus klanus. Tagad
viņi atgriežas mājās un kalnos sastop līdz šim nepazītu savvaļas kaķu cilti ar tumšu noslēpumu un pareģojumu, kas klanu kaķiem jāpiepilda. Savukārt mežā Ugunszvaigzne un Lapuķepa ar
izbailēm noraugās Pērkona klana sabrukumā. Trūkst medījuma, kaķi slimo un mirst, visapkārt
valda posts un izmisums. Vai ceļinieki paspēs laikā, lai glābtu klanus, vai arī ieradīsies par vēlu?

UDK

821.111-93-3

Kopkataloga Id: 000989608
Morisa, Hetere. Cilkas ceļojums : romāns / Hetere Morisa ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
346, [3] lpp. : karte ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Cilka’s Journey. — ISBN 9789934-0-8765-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cilka Kleina ir tikai sešpadsmit gadus veca, kad 1942. gadā nonāk Aušvicas-Birkenavas koncentrācijas nometnē. Nometnes komandantam Švarchuberam iepatīkas Cilkas skaistie, garie mati, un viņš meiteni nošķir no pārējām ieslodzītajām. Cilka ātri saprot, ka
viņai netīši piešķirtās privilēģijas nozīmē iespēju izdzīvot. Pēc atbrīvošanas no nometnes krievi
apsūdz Cilku par sadarbošanos ar ienaidnieku un nosūta uz Vorkutas gulaga nometni Sibīrijā.
Būdama bez vainas un jau atkal ieslodzījumā, Cilka saskaras gan ar jauniem, gan jau pieredzētiem pārdzīvojumiem, kur katra diena ir cīņa par izdzīvošanu. Viņa sadraudzējas ar kādu ārsti un
iemācās aprūpēt slimniekus, un šajos neiedomājamos apstākļos cenšas palīdzēt visiem spēkiem.
Tad Cilka iepazīstas ar Aleksandru, un izrādās, ka, par spīti visam, viņas sirdī vēl ir vieta arī patiesai mīlestībai.

UDK

821.111(931)-31

Kopkataloga Id: 000991361
Railija, Lūsinda. Taureņu istaba : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 495, [1] lpp., 19 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmatā arī romāna „Septiņas māsas. Maijas stāsts” fragments. — Oriģinālnosaukums: The Butterfly
Room. — ISBN 978-9934-0-8879-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pozijai Montegjū tuvojas septiņdesmitā dzimšanas diena. Viņa vēl aizvien
dzīvo Admirāļnamā — skaistā ģimenes mājā gleznainā Safolkas apvidū. Te viņa ir aizvadījusi pasakai līdzīgu bērnību, kopā ar mīļoto tēvu ķerot taureņus, un te uzauguši arī viņas bērni. Lai
arī apkārtne saistās ar daudzām atmiņām un mājai līdzās ir burvīgs dārzs, Pozija saprot, ka ir
pienācis laiks Admirāļnamu pārdot, jo ēka pamazām brūk. Pozijai jāpieņem smags lēmums. Tad
viņas dzīvē negaidot uzrodas cilvēks no pagātnes — Fredijs, viņas pirmā mīlestība, kurš pirms
piecdesmit gadiem viņu pameta, atstājot ar salauztu sirdi. Pozijai šobrīd nav viegli — māc raizes
par namu un dēliem -, tāpēc pirmajā brīdī viņa ir visai atturīga pret Fredija centieniem atjaunot
attiecības. Viņa nenojauš, ka Fredijs un arī Admirāļnams glabā kādu briesmīgu noslēpumu.

UDK

821.111(417)-31
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Kopkataloga Id: 000992549
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Uguns biķeris / Dž.K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojuši Ingus Josts un Ieva Kolmane ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 767, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — (Harijs
Poters / Dž.K. Roulinga ; 4). — Oriģinālnosaukums: Harry Potter and the Goblet
of Fire. — ISBN 978-9934-0-8621-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cūkkārpas raganības un burvestību arodskolā notiks Trejburvju turnīrs. Tajā
drīkst pieteikties tikai burvji, kas sasnieguši septiņpadsmit gadu vecumu, taču Harijs tik un tā
sapņo, ka viņš varētu šai sacensībā uzvarēt. Tad visu svēto dienas priekšvakarā, kad Uguns biķeris izvēlas skolu pārstāvjus, kas piedalīsies turnīrā, Harijs pārsteigts atklāj, ka maģiskais kauss
izvēlējies arī viņu. Viņam būs jātiek galā ar patiešām bīstamiem uzdevumiem, pūķiem un tumšajiem burvjiem, bet ar savu labāko draugu Rona un Hermiones palīdzību viņš, iespējams, šajos
pārbaudījumos izdzīvos.

UDK

821.111-93-312.9

Kopkataloga Id: 000992125
Vuds, Toms. Miesassargs. Nāves spēle : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas
tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 457 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Better off Dead. — ISBN 978-9984-35-979-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Algotu slepkavu Viktoru uzmeklē krievu mafijas boss — viņa sens draugs, lai
lūgtu palīdzēt atrast pazudušo pameitu. Viktors piekrīt. Viņš iesaistās bīstamā izaicinājumā, kas
nes līdzi gan elpu aizraujošu pakaļdzīšanos, gan neskaitāmus upurus. Drīz vien atklājas, ka tā ir
šausminoša kaķa un peles spēle, kurā uzvarētājs var būt tikai viens.

UDK

821.111-312.4

821.111(71) Kanādiešu literatūra angļu valodā
Kopkataloga Id: 000993177
Ondatje, Maikls. Ēnas pār Temzu / Maikls Ondatje ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. —
[Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. — 271, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
Warlight. — ISBN 978-9934-595-08-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir 1945. gads, un Londona vēl dzīvo kara atbalsīs. Četrpadsmit gadus veco
Natanielu un viņa vecāko māsu Reičelu tēva un mātes prombūtnes laikā apņēmies pieskatīt nepazīstams vīrietis, kuru viņi dēvē par Naktstauriņu. Abiem ir aizdomas, ka Naktstauriņš varbūt ir
noziedznieks, un laika gaitā tās pārtop pārliecībā, taču vienlaikus kļūst nebūtiskas, kad brālis un
māsa pamazām iepazīstas ar aizbildņa ekscentriskajiem draugiem, kuri itin kā dzīvo savu dzīvi,
tomēr nemanāmi un pašaizliedzīgi sargā šos bērnus. Bet vai viņi tiešām ir tie, par ko uzdodas? Un
kā Natanielam un Reičelai justies, kad, izglābti no nāves briesmām, abi pēkšņi sastop savu māti?
Pēc daudziem gadiem Nataniels sāk apjaust to, ko tolaik nezināja vai nesaprata, un šis žilbinošais
romāns ir stāsts par ceļojumu pagātnē, kurā Nataniels nokļūst pa realitātes, atmiņu un iztēles
tiltu.

UDK

821.111(71)-31
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821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000992022
Kolinsa, Sūzena. Balāde par dziedātājputniem un čūskām : romāns / Sūzena Kolinsa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Laura Dreiže. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 559, [1] lpp. ; 21 cm. — „Cikla „Bada Spēles” grāmatas (lasīšanas secībā): „Balāde par dziedātājputniem un čūskām”, „Bada spēles”, „Spēle
ar uguni”, „Zobgaiļsīlis””—Priekštitullapā. — Oriģinālnosaukums: The Ballad of
Songbirds and Snakes. — ISBN 978-9934-0-8873-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tuvojas desmito Bada Spēļu atklāšana! Astoņpadsmit gadus vecais Koriolāns
Snovs Kapitolijā gatavojas savai lielajai iespējai — šajās Bada Spēlēs viņš būs padomdevējs kādam no apgabalu pārstāvjiem. Reiz ietekmīgajai Snovu dzimtai ir pienākuši grūti laiki, un viņu
nākotnes labklājību spētu nodrošināt vienīgi Koriolāna pārstāvja uzvara. Tomēr veiksme šķiet
novērsusies no Koriolāna. Viņam piešķirtā pārstāve ir meitene no paša mazākā — Divpadsmitā — apgabala. Abu likteņi tagad ir saistīti, un katrs Koriolāna lēmums var nest izdošanos vai
neveiksmi, triumfu vai postu. Arēnā norit cīņa uz dzīvību un nāvi, bet ārpus tās Koriolānā sāk
mosties jūtas pret savu pārstāvi un kļūst arvien grūtāk līdzsvarot svaru kausus, kam vienā pusē
likta pakļaušanās noteikumiem, bet otrā — vēlēšanās izdzīvot par katru cenu.

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000990613
Konelijs, Maikls. Noziegumu hronists : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 399 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Fair
Warning. — ISBN 978-9984-35-983-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad pie žurnālista Džeka Makīvoja ierodas policisti un paziņo, ka savā dzīvoklī brutāli nogalināta kāda sieviete, viņš saprot divas lietas. Pirmkārt, viņš ir aizdomās turamais. Otrkārt, viņam jāuzraksta par šo noziegumu. Džeks uzsāk izmeklēšanu un atklāj šokējošu
saistību starp vairākām neatrisinātām lietām. Slepkava savus upurus izvēlas pēc ģenētiskajiem
datiem, kas publicēti nelegālā interneta vietnē. Tiek nogalinātas sievietes ar noslieci uz dažādām
atkarībām. Pētot tumšās interneta dzīles, Džeks cenšas sadzīt pēdas vainīgajam. Tikmēr ļaundaris negrasās apstāties — viņš jau ir izvēlējies nākamo mērķi.

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000992018
Pilkijs, Deivs. Dogmens blusu valdnieks / autors un ilustrators Deivs Pilkijs ;
krāsu mākslinieks Hosē Garibaldi ; redaktore Marta Ābele ; no angļu valodas tulkojusi Meldra Āboliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 251 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — (Dogmens / Deivs Pilkijs ; Piektā grāmata). — „SIA Koka namiņa komiksi”—Titullapā. — Oriģinālnosaukums: Dog Man: Lord of the Fleas. — ISBN
978-9934-0-8616-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mūsu draugi Džordžs un Herolds ir radījuši kārtējo superīgo komiksu. Iepazīsties ar Ruksi, Īgnuli un Dulli — slaveno blusu trijotni! Izrādās, ka Pītijam ar šiem puišiem ir
veci rēķini. Ļaundari ir gatavi atriebties. Nepalaid garām varonīgo robokauju!

UDK

821.111(73)-93-32
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821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000994194
Lekija, Mariana. Ko var redzēt no šejienes : romāns / Mariana Lekija ; no vācu
valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā redaktore Dace Lāže ; māksliniece
Gita Treice. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 269, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Was man von hier aus sehen kann. — ISBN 978-9984-23-812-8
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Ikreiz, kad Zelmai sapnī parādās okapi, šis aplam skaistais, dīvainais dzīvnieks, nākamo divdesmit četru stundu laikā kāds no ciema iedzīvotājiem nomirst. Šādās reizēs
ļaudis kļūst tramīgi, sāk baiļoties par sevi un saviem tuvajiem, un varbūtējā pēdējā stundiņā izmisīgi laužas uz āru gadiem ilgi noklusētas patiesības, ko, iespējams, tomēr labāk paturēt pie sevis.
Šis ir stāsts par dzīvi, nāvi un mīlestību kādā mazā Vestervaldes ciemā, par Zelmu un viņas kluso
pielūdzēju Optiķi, par Zelmas mazmeitu Luīzi un viņas draugu Mārtiņu, par Luīzes tēvu Pēteri,
kurš ceļo pa pasauli, par budistu Frederiku, par Elzbetu, Palmu un skumjo Marlīzi, un visiem,
visiem mums.

UDK

821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000994200
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un stiprie vikingi / Ingo Zīgners ; no
vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 65, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss und die starken Wikinger. — ISBN
978-9984-23-814-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vienu dienu Pūķu salas līcī iebrauc kuģis ar sarkanbaltām svītrainām burām un izsēdina krastā kādu vīru ar lādi. Viņam galvā ir bruņucepure ar ragiem. Mazais pūķis
Kokosrieksts, Matilde un Oskars netic savām acīm — tas ir vikings! Izrādās, ka Gudreds nav nemaz tik mežonīgs un bīstams, kā varētu domāt, turklāt viņš ir iekūlies nepatikšanās. Nabadziņš
izsēdināts uz salas par to, ka nozadzis vikingu vadonim Ērikam zelta dzeramkausu. Taču tā nav
taisnība! Kokosrieksts un viņa draugi nolemj palīdzēt Gudredam, tāpēc dodas jūrā pakaļ vikingu
kuģim, lai atrastu īsto zagli.

UDK

821.112.2-93-34

821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 000989620
Lunde, Maja. Pasaulē foršākie bērni / Maja Lunde ; Tegnehanne zīmējumi ; redaktore Mārīte Gulbe ; tulkojums latviešu valodā: Inga Bērziņa. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Baisā skatuve. — 207 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Verdens
kuleste gjeng. Sceneskrekk. — ISBN 978-9934-0-8882-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ir tādi cilvēki, kas ir forši. Piemēram, Markuss. Viņam futbola bumba klausa
labāk par visiem, un viņam ir bedrīte kreisajā vaigā un aizraujoši smiekli. Un arī Kornēlija ir viena
no foršajiem. Viņai ir gari, zīdaini mati, un viņa pārvietojas it kā atrastos uz skatuves pat dodoties
uz tualeti. Un ir tādi, kas ir vēl foršāki! Tādi kā mēs. Helēna, Alfrēds, Īvans un es. Mēs esam tik
forši, ka neviens to vēl nav sapratis. Bet tas ir tikai laika jautājums. Vismaz Helēna tā saka.

UDK

821.113.5-93-32
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821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000992561
Kestere, Ulrika. Ezītis un lielā oga / Ulrika Kestere ; no zviedru valodas tulkojusi
Inga Grezmane ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Den känsliga
igelkotten. — ISBN 978-9934-0-8805-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ezītis ir atradis lielu, skaistu, sulīgu un smaržīgu kazeni. Taču, pirms viņš
paspēj to nogaršot, uzrodas vārna un skaļā balsī ķērc, ka milzu kazene vispirms taču ir jānofotografē. Katram dzīvniekam ir savs viedoklis par to, kas jādara ar tik brīnišķīgu ogu. Skaisti ilustrēts
stāsts par māku paļauties uz sevi.

UDK

821.113.6-93-32

Kopkataloga Id: 000991427
Lekberga, Kamilla. Ragana : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2020]. — 710, [1] lpp. ; 23 cm. — (Jumavas
grāmatas — Tava laika patiesā vērtība). — Tulkots no angļu valodas. — Tulkots
no: Läckberg, Camilla, 1974-. Witch. — Oriģinālnosaukums: Häxan. — ISBN 9789934-20-394-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad četrus gadus vecā Linnea pazūd no fermas Fjelbakā, tas atraisa traģiskas
atmiņas. Pirms trīsdesmit gadiem maza meitene pazuda tieši tajā pašā saimniecībā un vēlāk tika
noslepkavota. Tajā laikā divas trīspadsmit gadus vecas meitenes tika apsūdzētas par meitenes
nolaupīšanu un nogalināšanu. Viņas tika atzītas par vainīgām tiesā, bet vecuma dēļ izvairījās no
cietuma. Kopš tā laika viena no viņām mierīgi dzīvo Fjelbakā. Otra tagad ir slavena aktrise. Fjelbakas iedzīvotāji organizē plašus Linnea meklējumus un atrod viņu kailu blakus tam pašam dīķim, kur tika atrasta pirmā meitene. Mazajā kopienā sāk izplatīties bailes. Vai vairākas meitenes
varētu būt briesmās?

UDK

821.113.6-312.4

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 000994195
Vigāna, Delfīne de. Lojalitātes : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas
tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Renāte Punka ; māksliniece Lote Vilma
Vītiņa. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 160 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Les Loyautés. — ISBN 978-9984-23-813-5 (iesiets). — ISBN 9789983238135
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Trīspadsmitgadīgajam Teo un viņa draugam Matisam ir noslēpums. Abu skolotājai Elēnai ir aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet centieni par katru cenu atklāt patiesību
atmodina pašas pagātnes rēgus. Matisa māte Sesila nejauši atklāj vīra datorā ko tādu, kas liek
apšaubīt, vai viņa savu dzīvesbiedru jelkad ir līdz galam iepazinusi. Šis četrbalsīgais stāstījums
par atkarību un pienākumu sarežģīto tīklu savijas ap lasītāju arvien ciešāk, vēstot par vientulības
šaubām, noklusēto realitāti un to, cik bīstama mēdz būt lojalitāte.

UDK

821.133.1-31
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000990275
Mariņina, Aleksandra. Rūgtais kvests : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. — [Rīga] : NT Klasika, [2020].
3. sējums. — 351, [1] lpp. ; 21 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Горький квест. — ISBN 978-9934-8908-0-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis ir viens no visneparastākajiem Aleksandras Mariņinas romāniem. Iztēlojieties, ka esat nonācis Padomju Savienībā: miers un stabilitāte, bezmaksas izglītība, ēdnīcā pusdienas par vienu rubli, saldējums par deviņdesmit kapeikām. Sapnis!? Nekas, kvests parādīs…
Organizētāji izvēlējušies dažus puišus un meitenes, lai tie piedalītos visai neparastā eksperimentā — ceļojumā uz septiņdesmitajiem gadiem. Namā, kur nāksies dzīvot brīvprātīgajiem, pilnībā
atjaunota „attīstītā sociālisma” laika sadzīve. Jaunieši lasa Maksima Gorkija lugas, ēd padomju
laika produktus, valkā padomju apģērbu un „komjauniešu sapulcēs” mokās aiz garlaicības bez
saviem viedtālruņiem un citiem gadžetiem. No izskata — vienkārši aizraujošs piedzīvojums. Tikai — kādā nolūkā tas viss izdomāts? Un galu galā — ar ko tas katram no viņiem beigsies?

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000991959
Mihalkova, Jeļena. Rūgto mandeļu pīrāgs : detektīvs / Jeļena Mihalkova ; no
krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2019]. — 310,
[2] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Пирог из горького миндаля. — ISBN
978-9934-20-342-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Fotogrāfijā — liela, draudzīga ģimene. Simpātiski pieaugušie, piemīlīgi bērni.
Varens sirms vīrs raugās valdonīgi un skarbi. Viņu vidū ir slepkava un upuris. Bezrūpīgā vasara
viesmīlīgajā lauku mājā, kuras saimniece Raisa ir gardu ēdienu gatavošanas burve, pēkšņi pārtop
trillerī. Tuvākie radinieki kļūst par nesamierināmiem ienaidniekiem, bet mazbērnu vēlme iepatikties varenajam vectēvam Prohoram — par izdzīvošanas sacīkstēm. Ģimenes pīrāgs ir neglābjami sabojāts un rūgts. Vai slepkava spēs atbrīvoties no baisā zīmoga? Vai atradīsies pazudušās
dārglietas? Vai atklāsies tik rūpīgi slēptais ģimenes noslēpums? Privātdetektīvi Makars Iļjušins
un Sergejs Babkins ķeras pie piecpadsmit gadus senās lietas atšķetināšanas.

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000990160
Сайдяшева-Заяц, Елизавета. СтихиЯ / Елизавета Сайдяшева-Заяц ; ilustrācija: Alexander Kuzyuberdin. — Rīga : [Jeļizaveta Saidjaševa-Zajaca], 2020. —
195 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-047-9 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000990678
Тенигин, Борис. Жозефина : лирические рассказы / Борис Тенигин ; редактор Александр Геронян. — Рига : Zelta rudens, 2020. — 129 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-501-02-9 (brošēts).
UDK
821.161.1-34
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000992122
Ābele, Zaiga. Tu manu sirdi dzirdi / Zaiga Ābele. — Rīga : Sava grāmata, 2020. —
111 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmatas mākslinieciskajā noformējumā izmantotas autores gleznas. — ISBN 978-9934-582-67-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir par šo un to. Stāsti un pasakas, esejas, pārdomas, vēstules un
sapņi. Ceļa putekļi un dimanti, domiņas, nepabeigti mirkļa iespaidi, atziņas.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 000990611
Bankovskis, Pauls. Pasaules vēsture : romāns / Pauls Bankovskis ; redaktore
Sigita Kušnere ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 597,
[2] lpp. ; 22 cm. — Grāmatas noformējumā izmantoti Paula Bankovska zīmējumi. — ISBN 978-9934-595-07-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāns „Pasaules vēsture” ir ekskursija ļoti tālā nākotnē. Visas pasaules valodas atkal ir sajaukušās vienā, Zemes sula ir izsīkusi, cilvēkus un kustoņus apdraud melno asiņu
sērga, pie debesīm spīd trīs mēneši, bet katra nācija savu dzīves telpu ir iekārtojusi atbilstoši
saviem ideāliem un priekšstatiem par pareizību. Satiksmi starp dažādām pasaulēm nodrošina
gliemjiem līdzīgi vienslieži, bet mūsdienas šiem ļaudīm šķiet tāla un grūti izprotama pagātne.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000987853
Ermlere, Franciska. Prove : Rīgas meistara nāve : romāns / Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore
Ligita Bībere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ;
3,31 MB. — (Rīgas detektīvs ; [7]). — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma
ISBN 9789934156687. — ISBN 978-9934-15-669-4 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Detektīvromāns „Prove” ir septītā grāmata romānu ciklā „Rīgas detektīvs”.
Romāna notikumu centrā ir advokāts un ģimenes tēvs Andrejs Vanags, kuru uz pili Latvijas ziemeļos Malienā aizved baroneses fon Heikenas vēstule: baronese dzirdējusi par advokāta spējām
atraisīt ar mākslas pasauli cieši savilktu noslēpumu mezglus. Baronese atklāj, ka viņas īpašumā
ir spiedpoga, ar kuru Jēkabs Brūveris savulaik apzīmogoja savas gleznas. Šī spiedpoga ir īpaša, tā
ir kā īsts zelta tīrradnis. Sarunās baronese atzīstas, ka, atgriežoties Latvijā, naudas situācijas dēļ
centusies to pārdot, bet izrādījies, ka tas ir viltojums. Kur tad ir oriģināls?

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000990510
Kalna, Ziedīte. Ūriņš : pasakas / Ziedīte Kalna ; redaktore Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Līga Munda. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2020]. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-587-38-2 (iesiets).
UDK
821.174-93-343+821.174-343

Kopkataloga Id: 000990647
Kalniņa, Inta. 225 zināmu un piemirstu dziesmu vārdi : svinam un uzdziedam /
sastādījusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, [2020]. — 297 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. —
Alfabētiskais rādītājs: 295.-297. lpp. — ISBN 978-9934-590-08-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Svinēsim svētkus! No sirds izdziedāsimies un izdejosimies! Taču bieži vien
melodija zināma, bet vārdi atmiņā saglabājušies vienam vai diviem pantiņiem. Lai grāmatu būtu
ērtāk lietot, dziesmu vārdi sakārtoti četrās nodaļās, kā arī pievienots dziesmu alfabētiskais rādītājs. Iekļautas patriotiskas dziesmas, latviešu tautasdziesmas, galda dziesmas un tradicionālas
ziņģes.

UDK

821.174-192(082)
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Kopkataloga Id: 000991966
Kokle-Līviņa, Vēsma. Jūsu izvēlei : stāsts, saruna, tēlojums / Vēsma Kokle-Līviņa ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2020]. — 93, [1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-20326-8 (brošēts).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 000987848
Kovaļova, Lelde. Bezvēsts pazudušās : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece
Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Ilze Brēmere. —
[Rīga] : Latvijas Mediji, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 21,77 MB. — (Detektīvs). — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934156885. — „Latvijas Mediji. Detektīvs”—Datnes sākumlapā. — ISBN 978-9934-15-689-2 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Tas ir stāsts par talantīgo Sanktpēterburgas izmeklētāju Konstantīnu Aņisimovu, kas savas prakses laikā nav spējis atrisināt tikai vienu lietu — sievas Annas mistisko
pazušanu. Konstantīna sieva kādā rītā iziet no mājas un vairs nekad neatgriežas. Nav ne liecību,
ne pavedienu vai atrasto mantu. Izmeklētājs negaidīti saņem informāciju par kādu krimināllietu
Latvijā, kad līdzīgos apstākļos pazudusi vietējā miljonāra sieva. Turklāt atklājas, ka nepazīstamā
sieviete bijusi Annas vizuāla kopija. Meklējumi Aņisimovu aizved uz nomaļu Latvijas mazpilsētu,
kuras iedzīvotāji glabā šaušalīgu pagātnes noslēpumu. Tā atrisināšana sniegtu atbildes uz daudziem jautājumiem.

UDK

821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000990500
Kubuliņa-Vilne, Elīna. Vēstules tējas glāzē : dzeja / Elīna Kubuliņa-Vilne ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 191 lpp. : ilustrācijas ;
19 cm. — ISBN 978-9934-587-64-1 (iesiets). — ISBN 9789934587627 (kļūda).
A n o t ā c i j a : „Vēstules tējas glāzē” ir kā stāsts dzejas „vēstulēs” par autori pašu, viņas emocijām, sajūtām, pārdomām un skatījumu uz dzīvi. Savas „vēstules” autore veltījusi gan pārmaiņām dabā, gan mīlestībai, uzticībai, nodevībai, gan pavisam mazajiem, gan pieaugušajiem, gan
dažādām aktuālām problēmām Latvijā un pasaulē. Grāmata papildināta ar autores fotogrāfijām.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000990468
Laimiņš, Guntis. Mīlestības pieskāriens : dzeja / Guntis Laimiņš ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 119 lpp. ; 17 cm. — ISBN 9789934-587-66-5 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000990476
Nemīlestība : mīlas lirika / Daiga Akmentiņa, Lidija Bērze, Lidija Dundare,
Agnese Ezerroze, Baiba Jaunzema, Ināra Mitkus, Astrīda Puķe, Iveta Reinsone,
Andris Vērdiņš ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. —
176 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-587-69-6 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 000967927
Purviņa, Maija Viktorija. Lācēna ziema = Little Bear’s Winter / Maija Viktorija
Purviņa ; Arvīda Purviņa tulkojums no angļu valodas. — 2. izdevums. — Rīga :
Avots, [2018]. — 23 lpp. : ilustrācijas ; 15×22 cm. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — Oriģinālnosaukums: Little Bear’s Winter. — ISBN 978-9934-53474-4 (brošēts).
UDK
821.174-93-32=111+821.174-93-32=030.111=174
Kopkataloga Id: 000990264
Pussars, Romāns. Zemgale, kur tavi varoņi? : dramatiska poēma (13. gadsimta tēli un atbalsis) / Romāns Pussars. — [Rīga] : NT Klasika, [2020]. — 67 lpp.,
[3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmatas noformējumā izmantoti Aijas Princes
gleznoto Zemgales ainavu fragmenti. — ISBN 978-9934-8908-1-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Poēmā autors godina senos zemgaļus: valdniekus, karavīrus, zemniekus un
viņu sievas, kuri sīvi cīnījās pret zemgaļiem svešās kristīgās ticības varmācīgo uzspiešanai tautai.
Autors dzejas valodā apcer senos 13. gadsimta notikumus Zemgalē, kas balstīti vēstures faktos
un aicina mūsdienu sabiedrību sekot šim varonīgajam piemēram sentēvu kultūras un pasaules
uzskata saglabāšanā un aktualizēšanā.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000993448
Sammuta, Katrīne. Pino un Maksis vieni mājās / Katrīne Sammuta, Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Gita Krastiņa ; literārais redaktors Jānis Loja ; dizainers Toms
Liniņš ; ilustrācijas: Gundega Āboliņa. — [Jūrmala] : Biedrība „Kronenbergs un
Draugi”, 2020. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8921-0-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kurš gan Luksemburgā nepazīst Pino? Ja ne personiski, tad noteikti par viņu
ir dzirdējuši kādu nebēdnīgu nostāstu. Tagad Pino un viņa drauga Makša piedzīvojumus Katrīne
Sammuta, kas mācās Luksemburgas Eiropas skolā, un slavenais bērnu grāmatu rakstnieks Juris
Zvirgzdiņš ir aprakstījuši grāmatā „Pino un Maksis vieni majās”. Stāstu ilustrējusi Gundega Āboliņa, Jūrmalas Mākslas skolas audzēkne. Pasaka par kaķa un suņa gaitām ir labestīgs stāsts, kurā
netrūkst piedzīvojumu un izbaiļu. Jā, interesanti, ko gan dzīvnieki dara, kamēr saimnieki ceļo?

UDK

821.174-93-34

Kopkataloga Id: 000991354
Snips, Artūrs. Rīgas portfelis / Artūrs Snips ; redaktore Austra Gaigala. — Rīga :
Literatūras kombains, 2020. — 288, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Grāmatas noformējumā izmantota Ivara Poikāna glezna „Čaka iela”. — ISBN 978-9934-88655-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata „Rīgas portfelis” ir Artūra Snipa dažādu darbu apkopojums, kas sarakstīti galvenokārt pēdējo desmit gadu laikā, bet daži tapuši arī pirms 30 gadiem. Tās ir esejas
un publicistika, kas bijusi lasāma dažādos izdevumos, tāpat arī filozofiskas dabas sacerējumi,
vienkārši notikumu stāsti un intervijas. Grāmatā dažādi laiki savijas vienotā veselumā, un, lai arī
vēstīts par ļoti dažādiem notikumiem, situācijām un cilvēkiem, arī viņi it kā visi veido vienotu
veselumu kopējā kolāžā. Tajā iekļaujas arī vēl līdz šim nekur nepublicēts kāda leģionāra stāsts,
kas pie Artūra Snipa nonācis audio formātā un ko viņš rūpīgi atšifrējis. Un tajā iekļaujas arī raksts
par čečeniem un Čečenijas vēsturi, kas autoram tuva kopš laikiem, kad viņš mācījās Maskavā,
Augstākajos literārajos kursos.

UDK

821.174-94+821.174-92+821.174-4+821.174(092)(047.53)
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Kopkataloga Id: 000993583
Šmite, Linda. Bez adatas : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 223, [1] lpp. ;
20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/7 (253)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934157257. — ISBN 978-9934-15-724-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Rīgā, precīzāk, Pļavniekos, kādas padomju laika blokmājas vienistabas
dzīvoklī mīt Nelle, Nellija Ivanovna — pensionāre, izbijusi šuvēja, kura noskatās uz līdzcilvēku
steidzīgo tukšgaitu, kas nozīmē nemitīgu skriešanu, iešanu, atpakaļ nākšanu — dzīvošanu bez
augstākas idejas un visiem kopīga mērķa. Bet Nelle zina, kā vajag un kā palīdzēt strupceļā nonākušajiem klientiem. Viņa gatavo katram savu talismanu — lupatu lellīti vai džutas diegu zirdziņu.
Kuru Nellei izdodas glābt un kuram dziedniece atsaka palīdzību? Vai sairusī cilvēkattiecību pasaule vispār ir salāpāma, ja to dara bez adatas, vienīgi ar diegiem un lupatu ielāpiem?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000991955
Viegliņa-Valliete, Gina. Atradenes stāsti / Gina Viegliņa-Valliete ; Emīla Garjāņa
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga :
Jumava, [2019]. — 142, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-365-7
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Trešā grāmata par bāreni Betu, viņas attiecībām ar Dievu un sargeņģeli, kas
vienmēr atrodas līdzās! Mīlestības apvīta bērnība Betai ir palikusi sveša pasaule, tikpat sveša
kā mātes glāsts. Viņu audzina pamāte — rupja, neizglītota sieviete. Meitene mīlestību meklē pie
svešiniekiem, un daži to neliedz. Betas dzīves līkloči no bērnības līdz gadu ritumam pasniegti interesantos stāstos. Atmiņas par svarīgiem cilvēkiem, vietām un notikumiem, kas atstājuši dziļas
pēdas Betas sirdī. Grāmatā spilgti aprakstīts periods un pastāvošā iekārta no pēckara bērnības
līdz briedumam atmodas gados.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000990506
Zandausa, Inga. Citu ceļu nevēlos : dzeja / Inga Zandausa ; sastādītāja Agnese
Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 135 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934587-65-8 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000992014
Ziedonis, Imants. Zvaigžņu zaglis : lirikas izlase / Imants Ziedonis ; sakārtojusi Lolija Vēze. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 199, [1] lpp. ;
20 cm. — (Vajadzīga grāmata, ISSN 1407-3803). — ISBN 978-9934-0-8913-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa lirikas izlasē „Zvaigžņu zaglis” ir
apkopoti dzejoļi no itin visiem viņa krājumiem — gan no pašiem senākajiem, gan arī jaunākajiem. Šāds sakārtojums lasītājam paver iespēju vērot dzejnieka izaugsmi un pārtapšanu laika
gaitā. Dzejas tematika ir plaša un daudzveidīga, visvairāk I. Ziedoni interesē cilvēka pretrunīgā
iekšējā pasaule, tā pat arī gan vietēji, gan globāli pasaules procesi un norises. Dziļa un pastāvīga
ir viņa interese par Latvijas vēsturi un senvēsturi. Skaudra, paradoksiem bagāta ir mīlas lirika.
Pārsteidzoši dažāda ir arī I. Ziedoņa dzejas forma — gan klasiskas panta formas (piemēram, trioletas), gan spilgti un novatoriski meklējumi. Lirikas izlase paredzēta skolu jaunatnes vajadzībām,
taču tā iepriecinās ikvienu lasītāju un pat dzejas gardēžus.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 000992121
Žilde, Agris. Sabirst manas acis smiltīs / Agris Žilde. — [Cēsis] : Sava grāmata,
[2020]. — 136 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-72-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Rakstītais nepretendē uz dzejoļu, vai kādu nebūt citu literāru vērtību statusu. Tas vienkārši ir stāsts par manu jaunību, ideāliem un sapņiem, kas sakrita ar manas Dzimtenes lielo pārmaiņu laiku. Un kā nu bez mīlestības. Tā nu ir gājusi visur man līdz, un manu mūžiņu
allaž pie rokas turējusi. Tāpēc jau tik daudz manās rindās arī par mīlestību”, Agris Žilde.

UDK

821.174-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000992290
Top Wing / tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2020].
Banānu svētki : stāsts miedziņam. — 15, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 18 cm. — (Stāsts miedziņam). — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Top Wing. — ISBN 978-9934-16-828-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Klāt lielie banānu svētki, bet pērtiķi nozaguši visus gardos augļus! Varenie
putni steidz izplest spārnus. Vai viņiem izdosies apturēt palaidņus un izglābt svētkus?

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000990882
Mihailovs, Aleksandrs. Politiskās represijas un likteņi : Latvijas republikas 101.
gadadienai = Политические репрессии и судьбы : к 101 годовщине Латвийс
кой республики / Aleksandrs Mihailovs ; redaktores: Valentīna Unda, Gaļina
Maslobojeva ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras
centra izdevniecība, 2020. — 195 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 113. lpp. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 9789984-29-332-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā atspoguļoti vairāku represēto cilvēku dzīvesstāsti. Pret latviešu tautu laika posmā no 1941. līdz 1949. gadam tika vērstas neskaitāmas represijas: arestēšana, izvešana, soda sankcijas deportācijas. Tās veica gan padomju vara, gan vācieši. Šo laika posmu upuri
nelabprāt atceras. Tās emocijas, ar kādām represētie stāsta par piedzīvoto, nav izsakāmas. Šie
cilvēki ir pieredzējuši tādus pārbaudījumus, par kādiem mēs tikai lasām vēstures grāmatās.

UDK

908(474.384)(093.3)+94(474.384)(093.3)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000990280
Pērse, Laine. Uz zemi kājām gaisā / Laine Pērse ; redaktore Rasa Lāse. — [Skrīveri] : [Laine Pērse], 2020. — 683, [4] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — (Iegriez
pasauli! / Laine Pērse ; V [5]). — ISBN 978-9934-8724-4-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Divu latviešu solis pasaulē — pāri septiņām maģiskām Āzijas valstīm uz pašu
zemi kājām gaisā — Austrāliju. Pēc divu gadu ilgas pasaules tūres un četrām publicētām ceļojumu stāstu grāmatām no grāmatu sērijas „Ar stopiem apkārt pasaulei” Laine un Arturs turpina
izzināt un pārspēt savas robežas, lai svinētu dzīvi par tās skaistumu un pārbagātību!

UDK

910.4

Kopkataloga Id: 000991437
Strubergs, Pēteris. Papua Jaungvineja tuvplānā : bijušo cilvēkēdāju zeme / Pēteris Strubergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2020]. — 215,
[1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — (Aiz apvāršņa). —
Bibliogrāfija: [209.] lpp. — ISBN 978-9934-20-396-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata aicina doties piedzīvojumiem bagātā ceļojumā uz otrā pasaules
malā esošo Papua Jaungvineju. Mūsdienās bijušo cilvēkēdāju zeme ir slavena ne vien ar savu
eksotiku, bet arī ar ceļošanai bīstamiem apstākļiem. Lasītājus gaida ciemošanās pie unikālām
ciltīm, būs iespēja iepazīt papuasu savdabīgo kultūru, dzīvesveidu un no senčiem pārmantotās
tradīcijas. Pie viena arī uzzināsiet, ka šajā zemē laiku pa laikam vēl joprojām kāds tiek apēsts un
kas jādara, lai bezbailīgi ceļotāji nenokļūtu laupītāju nagos.

UDK

913(954)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423
Redaktores: Ilva Āķe
ilva.ake@lnb.lv
Rita Dzvinko
rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv
32

