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Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 000995081
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. Starpnozaru pētniecības
centrs. Starpdisciplinārā konference (2 : 2019 : Rīga, Latvija). Grāmata. Zīme.
Krāsa : rakstu krājums / LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības
centra konferences referāti. sastādītāja, zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. Beata Paškevica ; literārā redaktore Vita Aišpure ; angļu tekstu redaktore Edīte Muižniece ; dizains: Andra Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.
1. daļa, Atstātās zīmes grāmatās.
2. daļa, Grāmata krāsās un zīmēs. — 1 tiešsaistes resurss (144 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 8,66 MB. — Latvijas Universitātes simtgadei veltīta 77. Starptautiskā zinātniskā konference divās sēdēs — 2019. gada
26. martā „Atstātās zīmes grāmatās”, 2019. gada 27. martā „Grāmata zīmēs un
krāsās”. — Ziņas par autoriem: 142.-143. lp. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un
anotācijas arī angļu valodā, viens raksts tulkots no spāņu valodas. — ISBN
978-9984-844-07-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Krājumā ietvertie zinātniskie pētījumi stāsta par zīmēm un krāsām, kuras lasītāji, bibliotekāri un kolekcionāri atstāj grāmatās, par grāmatu estētiku un vizualitāti — ilustrācijām, burtveidoliem, formātiem un iesējumiem. Krājuma tematiskā ietvars — skatīt grāmatas,
zīmes un krāsas kā fiziskas parādības, pirmajā plānā izvirzot nevis kādas nozares jautājumu, bet
gan grāmatu un tās fizisko veidolu. Pētījumu autori uz grāmatu raugās gan kā uz lietu, kurai iezīmēta tās eksistence un izmantojums (grāmatas eksemplāra fiziskā piederība un atrašanās vieta),
gan kā uz idejisku vērtību ar lasītāja piezīmēm lapaspušu malās, gan kā uz mākslas un skaistā
pieredzes caurstrāvotu artefaktu.
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003 Rakstības sistēmas un raksti
Kopkataloga Id: 000998957
Jansone, Ilze. Amuleti, talismani, akmeņi : lietu sakrālā ģeometrija rotās un amuletos, darbs ar svārstu / Ilze Jansone. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2020]. — 96 lpp. :
ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-583-16-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatā uzzināsiet, kādēļ jālieto talismani un amuleti. Katrai tautai tas ir
skaidrs, un arī mums kādreiz bija skaidrs, bet padomju periodā, kad par to runāt nedrīkstēja,
dzīvojām melu pasaulē, un par šīm lietām cilvēkiem nav zināšanu. Atdzimšanas perioda sākumā
nāk melu informācija, jo melnie spēki šo nezināšanu izmanto savā labā. Arī šajā jomā, piespēlējot
mums svešzemju rotas un amuletus ar svešām zīmēm pret baltu tautas eksistenci, pret balto
spēku palīdzību. Mums nepieciešams atsvaidzināt zināšanas, un šī grāmatiņa tās jums arī sniegs.

UDK

003.6(474.3)+133+615.89

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000998937
Valsts izglītības satura centrs (Latvija). Datorika : pamatkursa programmas
paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Edgars Bajaruns, Māris Danne,
Gundega Dēķēna un Ilmārs Zučiks ; recenzenti: Ieva Ramba un Kaspars Kiris ;
Valsts izglītības satura centrs — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. —
1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) : tabulas ; 1,50 MB. — ISBN 978-9934-540-95-0
(PDF).
UDK
004(073)

005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 000999324
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Nataļja Verina,
Karina Zalcmane ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga :
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020.
2020, Sējums 3, Vadības zinības. — 86 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — „ISSN 2500-9761”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
A n o t ā c i j a : Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2020”.
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Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000994130
IFLA. Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi : stāstu veidošanas rokasgrāmata / International Federation of Library Associations and Institutions ; tulkojums latviešu valodā: Latvijas Bibliotekāru biedrība, Valsts kultūrkapitāla
fonds. — [Rīga] : International Federation of Library Associations and Institutions : Latvijas Bibliotekāru biedrība, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) :
ilustrācijas ; 4,58 MB. — Bibliogrāfija: 29.-30. lp. — Teksts latviešu valodā, tulkots
no angļu valodas. — ISBN 978-9934-8818-0-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu veidošanas rokasgrāmata ir
ceļvedis, kas paredzēts bibliotekāriem un bibliotēku interešu pārstāvjiem kā atbalsts bibliotēku
interešu aizstāvības centienos. Pasaules bibliotēku kartes (Library Map of the World) projekta
komanda ir apkopojusi ieteikumus un noderīgu informāciju, kas domāta, lai palīdzētu rakstīt
pārliecinošus stāstus par bibliotēkas pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi
uz kopienām.

UDK

087.5

024(035)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000999004
Mācies vārdiņus! / [ilustrācijas]: Lauren Ellis. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: First Words. — ISBN 978-9934-0-8663-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņā ir ērti pāršķiramas lapas. Bērns tajā varēs pētīt jaukas ilustrācijas,
skaitīt, meklēt un atklāt jaunus vārdus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000998892
Truhins, Aigars. Mana krāsojamā uzdevumu grāmata / Aigara Truhina sastādījums, grāmatas un vāka dizains ; Dzintras Aulmanes, Alises Landsbergas, Agijas
Stakas, Eduarda Groševa un Aigara Truhina zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 1 sējums (aptuveni 132 lpp.) : pārsvarā ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 9789934-0-8819-3 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000998990
Vienradžu Zemē : ienāc brīnišķīgajā Vienradžu pasaulē! / no angļu valodas atdzejojusi Skaidrīte Naumova ; Dženijas Vrenas ilustrācijas ; Džastinas Ableti dizains ; Stefānijas Mosas teksts. — Rīga : Madris, [2020]. — 14 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Unicorn Land. — ISBN 978-9984-31472-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ienāc brīnišķīgajā Vienradžu pasaulē ar aizraujošo, interaktīvo cietlapu grāmatu. Šķirstot grāmatas lapas ar izgriezumiem, var nokļūt dažādos interesantos stāstos — gan
Feju mežā, gan Vienradžu pilī un vēl daudz kur. Ikvienam būs prieks paciemoties Vienradžu zemē.
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 000998683
Grēniņš, Paulis. Meklējiet rakstus un rakstos / Paulis Grēniņs. — Rīga : Sava
grāmata, 2020. — 404 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Latviešu
periodika: 306.-369. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934582-73-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tā kā autors ir „stiprs” ezoteriskajās zinībās, tad ne vienu vien latviešu grāmatniecības vai literatūras vēstures vai citu intriģējošu faktu viņš redz netradicionāli, saredz
tikko sākušajos procesos sistēmu un tendences, kuras citi vēl nemaz neapjauš. Ne vienā vien
bijušā radošā procesā viņš redz citādu pamatojumu (pretstatā kanonizētajiem pieņēmumiem)
kā celmu, no kura nākamības atvases zels — šodienas pasaules ievirze viņu nepārsteidz, jo viņš
saredz to, kas sekos. Tādā aspektā šis darbs tikai sagatavo lasītāju.

UDK

133

Kopkataloga Id: 000998966
Renārs, Gērijs R. Tava nemirstīgā realitāte : kā pārraut dzimšanas un nāves
ciklu / Gērijs R. Renārs ; mākslinieks Andris Lamsters ; dizains: Jānis Sipjagins ;
redaktore Ina Eglīte. — Rīga : Madris, [2020]. — 233, [1] lpp. ; 24 cm. — Atsauču
rādītājs: 233.-[234.] lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Your Immortal Reality. — ISBN 978-9984-31-508-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Tava nemirstīgā realitāte” ir aizraujošs un lietišķs ceļvedis, lai piedošanas
procesā rastu mieru, veselību un laimi. Grāmatu var lasīt kā svētos rakstus, kuros rodami seni
garīgi noslēpumi, tikai tā ir uzrakstīta mūsdienīgi un saprotami. Vienalga, vai esat jau studējuši
Brīnuma kursu vai tikai tagad to sākat darīt, gandrīz katrā lappusē atradīsiet ko tādu, kas liks
iesaukties: „Tik tiešām!”.

UDK

130.3+2-584

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000999417
Kerija, Tanita. Ko domā mans bērns? : praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem (2 līdz 7 gadi) / Tanita Kerija ; konsultante Angarada Rudkina ; no
angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 256 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (A Dorling Kindersley book). —
Bibliogrāfija: 246.-249. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 250.-255. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: What’s My Child
Thinking?. — ISBN 978-9934-0-8859-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā aplūkotas vairāk nekā 100 ikdienas situācijas, kas palīdzēs atšifrēt
bērna uzvedību, izprast tās psiholoģiskos iemeslus un atbilstoši un pārliecināti reaģēt. Vecāki uzzinās, kādi sasniegumi gaida bērnu vecumā no 2 līdz 7 gadiem un kā tikt galā ar tādām nopietnām
problēmām kā emociju izvirdumi, brāļu/māsu sāncensība, miega traucējumi, drošība internetā
un vēl vairāk. Ieklausies sava bērna visdziļākajās domās un kļūsti par tādu vecāku, kāds vienmēr
esi gribējis būt!

UDK

159.922.7

Kopkataloga Id: 000999382
Rība, Aija. Veiksmīga biznesa psiholoģija : percepcijas jeb uztveres varā / Aija
Rība. — Rīga : Antava, [2020]. — 215 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 197.-215. lpp. — ISBN 978-9934-8612-8-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar biznesa psiholoģiju un percepciju jeb
uztveri, skaidri un kodolīgi sniedzot attiecīgās tēmas pamata teorijas un praktiskus piemērus.
Grāmata ne tikai skaidri parāda, ka percepcija jeb uztvere ir attiecināma uz pilnīgi visu šai dzīvē,
bet arī izskaidro, ko tad mums ar to darīt biznesā, politikā, karjerā, audzināšanā un privātajā
dzīvē. Mums visapkārt ir ļoti daudz spējīgu cilvēku, bet darba pieredze un zināšanas ir to īpašību
kopums, ko meklē ikviens. Tāpēc ir ļoti svarīgi papildināt darba pieredzi ar teorētiskajām zināšanām, jo uzņēmējdarbība balstās un teoriju un pētniecību, bet profesionāļiem, lai būtu veiksmīgi,
ir jāapgūst gan teorija, gan prakse.

UDK
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Kopkataloga Id: 000993813
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020.
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Kristīne Mārtinsone, Kristīne Šneidere ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības,
valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.
VII [7.] daļa, Psiholoģija = Volume VII [7], Psychology. — 1 tiešsaistes resurss
(226 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,44 MB. — Resursā uzrādīts ISNN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu,
angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
159.9(062)

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija
Kopkataloga Id: 000999608
Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca ; Akadēmiskā godīguma vispārējās
vadlīnijas : uzziņu izdevums / atbildīgā par izdevumu Ilze Birzniece ; tulkojuma
autores: Alla Anohina-Naumeca (atbildīgā par tulkojumu), Tatjana Odiņeca, Ilze
Birzniece, Vita Šakele ; literārās redaktores: Irēna Skārda, Inga Skuja ; dizains:
Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, [2020]. —
161 lpp. : ilustrācija ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934224324. — Rādītāji: 65.-72. lpp. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latviešu
valodā, akadēmiskā godīguma vārdnīca un rakstu nosaukumi paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-431-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums ir tulkojums latviešu valodā, tā pamatā ir projekta „Eiropas līmeņa tīkls akadēmiskā godīguma veicināšanai” atskaite, kas tapusi dažādu valstu autoru kopdarba
rezultātā. Projekta galvenais mērķis ir veicināt izpratni plaģiātisma, akadēmiskās ētikas, akadēmisko vērtību un akadēmiskā godīguma jautājumos. Izdevums sastāv no divām daļām: akadēmiskā godīguma terminu vārdnīcas un akadēmiskā godīguma vispārējajām vadlīnijām. Pirmajā
daļā alfabētiskā kārtībā sniegti termini angļu valodā, kā arī termins un definīcija latviešu valodā.
Otrā daļa ir atbalsts pirmajai daļai, tā palīdz veidot vienotu izpratni par godīguma jautājumiem
zinātnē un uzņēmējdarbībā.

UDK

174:001(038)

Kopkataloga Id: 000999241
Vevere, Velga. Business Ethics and Corporate Social Responsibility / Velga
Vevere, Anna Svirina ; reviewers: Elizabeta Stamevska, Agnese Alksne ; EKA
University of Applied Science. — [Rīga] : Ekonomikas un kultūras augstskola,
[2020]. — 140 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autorēm:
3. lpp. — Bibliogrāfija: 129.-140. lpp. — ISBN 978-9984-24-233-0 (iesiets).
UDK
174:658
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000998691
Kaže, Daiga. Stāsti atvērtām sirdīm / Daiga Kaže ; ilustrācijas: Guna Miķelsone ; redaktore Anitra Roze. — [Rīga] : Patmos, [2020]. — 90 lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — ISBN 978-9934-548-34-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Katrs cilvēks var izvēlēties, vai viņš sēs pasaulē skaisto ziedu labās sēkliņas
vai indīgo augu ļaunās sēklas. Cilvēka sirds ir kā sēklu kastīte, kur glabājas dažādas sēkliņas.
Padomāt par to mudina „Stāsti atvērtām sirdīm” — grāmatiņa, kurā iepazīsi cimperlīgo karotīti,
mazliet iedomīgo sniegpārsliņu un bailīgo lapiņu, kurā Tavu sirsniņu uzrunās stāsts par noklīdušo Mārliju, Karla un Oto piedzīvojumi, gražīgās Dārtiņas sapnis, kā arī patiesi brīnišķīgie stāsti
par patieso dārgumu lādi un triku ar domino kauliņiem.

UDK

27-29+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000998863
Morno, Rodžers. Lūgšanu spēks / Rodžers Morno ; no angļu valodas tulkojis Īzaks Kleimanis. — Atkārtots izdevums. — [Rīga] : Patmos, [2020]. — 101,
[2] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: The Incredible Power of Prayer. — ISBN
978-9934-548-38-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šīs grāmatas autora piedzīvotais ir patiesi notikumi, kas liecina par Dieva
spēku izmainīt cilvēku dzīvi. Rodžeram Morno bija apbrīnojama ticība. Kad viņš lūdza, notika
kaut kas īpašs. Daži brīnumi izglāba viņu no drošas nāves, bet lielākā daļa no tiem risinājās tad,
kad R. Morno lūdza par citiem. Nedziedināmi slimnieki izveseļojās. Izjukušas ģimenes apvienojās. Cilvēki, kas bija atkarīgi no dažādām kaitīgām vielām, tika atbrīvoti. Dievs izmainīja sirdis. R.
Morno dzīves laikā viņa mājā atskanēja tūkstošiem tālruņa zvanu, viņš saņēma neskaitāmas vēstules, kurās cilvēki izteica vēlēšanos, lai viņš aizlūgtu par tiem. Aprakstīdams apbrīnojamās Dieva
sniegtās atbildes, Rodžers Morno parāda, kā arī Tu vari satvert lūgšanu neiedomājamo spēku.

UDK

27-583

Kopkataloga Id: 000998709
Vaita, Elena. Kristus līdzības / Elena Vaita ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Atkārtots izdevums. — [Rīga] : Patmos, [2020]. — 309 lpp. ; 20 cm. — Rādītājs:
303.-306. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Christ’s Object Lessons. — ISBN 978-9934-548-36-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kristus līdzībās ietvertajās mācībās var saskatīt to pašu principu, kas viscaur
redzams Viņa misijā pasaulei. Lai mēs varētu iepazīties ar Viņa dievišķo raksturu un dzīvi, Kristus pieņēma mūsu dabu un mājoja mūsu vidū. Dievišķais atklājās cilvēciskā formā.

UDK

27-317

Kopkataloga Id: 000993125
Дао дэ цзин : опыт русского перевода = 道德經俄文翻譯經驗 陽康龍譯注 /
перевод с древнекитайского, введение, примечания и приложения К. Петросяна ; Рижское общество китайских исследований. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Рига : Рижское общество китайских исследований, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (177 lp., PDF) ; 2,09 MB. — Teksts
krievu valodā, kopsavilkums angļu valodā, tulkots no ķīniešu valodas. — ISBN
978-9934-19-955-4 (PDF) ; ISBN 9789934891311 (kļūda).
UDK
221.3+14(510)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000998961
Purēns, Vilnis. Sociālās zinības : 1. klasei / Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2020]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā”—Titullapā. — ISBN
978-9984-46-418-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos nr. 747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (2018) definētajiem sasniedzamajiem
rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Atbilstīgi programmas paraugam, 1. klasē
ietverti temati „Ko nozīmē būt skolēnam?”, „Kā veidot sev un citiem drošas attiecības?”, „Kā sadarboties, svinot svētkus?” un „Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot?”.
Materiālus skolēniem papildina pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu.

UDK

3(075.2)

Kopkataloga Id: 000999333
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Nataļja Verina,
Karina Zalcmane ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga :
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020.
2020, Sējums 4, Biznesa vadība un kultūras diplomātija. — 141 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — „ISSN 2500-9761”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2020”.

UDK

3(082)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000993244
Allan, Iona. Arctic Narratives and Political Values: Arctic States, China and
NATO / Iona Allan ; content editor Troy Bouffard ; design: Kārlis Ulmanis. —
Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (116 lp., PDF) : ilustrācijas ; 27,90 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 90.-95. lp.,
115. lp. — ISBN 978-9934-564-79-6 (PDF).
UDK
327(98)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 000999264
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse (2020 : Rīga, Latvija). Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020 : konferences tēžu krājums /
galvenā redaktore Dr.oec. Jeļena Titko ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola : Alberta koledža,
2020. — 95 lpp. ; 30 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 9789984-24-234-7 (brošēts) (Ekonomikas un kultūras augstskola) ; 978-9934-87727-8 (brošēts) (Alberta koledža).
UDK
33(062)+34(062)+005.95/.96(062)+7(062)
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Kopkataloga Id: 000999297
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa,
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Nataļja Verina,
Karina Zalcmane ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga :
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020.
2020, Sējums 1, Ekonomika, grāmatvedība, tiesību zinātnes un sabiedriskās
attiecības. — 84 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — „ISSN 25009761”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
A n o t ā c i j a : Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse ’2020”.

UDK

33(082)+65(082)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 000998333
Jērāne, Jolanta. Naudiņš mācās saprast naudu : bērniem par naudu : 5-10 gadi /
Jolanta Jērāne, Kristīne Vilcāne ; redaktore Dzintra Auziņa ; ilustrējusi Agnese
Kalve. — Papildināts izdevums. — [Rīga] : [Jolanta Jērāne], [2020]. — 115 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8916-1-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jautri un pamācoši stāsti par šķietami sarežģītu tēmu — nauda. Divi brāļi —
Naudiņš un Jautriņš — dodas ceļojumā un vienkāršā veidā iepazīst sarežģīto finanšu pasauli: kabatasnaudu, bankomātu, karti, banknotes un monētas, budžetu, obligātos tēriņus, krāšanas ideju
mērķu piepildīšanai, izvēli, līdzsvaru, atbildību un daudz ko citu.

UDK

336.74(02.053.2)

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
Kopkataloga Id: 000999242
Tambovceva, Tatjana. Introduction to Circular Economy / Tatjana Tambovceva,
Jeļena Titko ; reviewers: Dzintra Atstāja, Petra Škerl ; EKA University of Applied
Science. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, [2020]. — 127 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 112.-127. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-24-231-6 (iesiets).
UDK
338:502.174.1
Kopkataloga Id: 000998383
Žihare, Lauma. Bioresource Transition Towards Sustainable Bioeconomy : doctoral thesis / Lauma Žihare ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; scientific consultant Dr.sc.ing. Anna Kubule ; Riga Technical University.
Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems
and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 145 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 111.-128. lpp. —
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
338.4(043)+631.147(043)
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Kopkataloga Id: 000998387
Žihare, Lauma. Bioresource Transition Towards Sustainable Bioeconomy :
summary of the doctoral thesis / Lauma Žihare ; scientific supervisor Dr.habil.
sc.ing. Dagnija Blumberga ; scientific consultant Dr.sc.ing. Anna Kubule ; official reviewers: Dr. Stelios Rozakis, Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Ainis
Lagzdiņš ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental
Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press,
2020. — 55 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224829. —
Bibliogrāfija: 52.-55. lpp. — ISBN 978-9934-22-481-2 (brošēts).
UDK
338.4(043)+631.147(043)
Kopkataloga Id: 000998391
Žihare, Lauma. Bioresursu pāreja uz ilgtspējīgu bioekonomiku : promocijas
darba kopsavilkums / Lauma Žihare ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; zinātniskā konsultante Dr.sc.ing. Anna Kubule ; oficiālie recenzenti: Dr. Stelios Rozakis, Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2020. — 54 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224805. —
Bibliogrāfija: 51.-54. lpp. — Oriģinālnosaukums: Bioresource Transition Towards
Sustainable Bioeconomy. — ISBN 978-9934-22-479-9 (brošēts).
UDK
338.4(043)+631.147(043)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Pasaules ekonomika
Kopkataloga Id: 000998201
Biukšāne, Inese. Evaluation of Competitiveness of the Latvian Fisheries Sector
in the Framework of the Cluster : summary of the doctoral thesis / Inese Biukšāne ; scientific supervisor Dr.oec. Ilze Judrupa ; official reviewers: Dr.oec. Elīna
Gaile-Sarkane, Dr.oec. Iluta Arbidāne, Dr.oec. Vytautas Juščius ; Riga Technical
University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Civil
Engineering and Real Estate Economics. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (66 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 1,98 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224270. — Bibliogrāfija: 53.-66. lp. —
Oriģinālnosaukums: Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros. — ISBN 978-9934-22-428-7 (PDF).
UDK
339.137(474.3)(043)+334.75(474.3)(043)+639.2(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000998207
Biukšāne, Inese. Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana
klastera ietvaros : promocijas darba kopsavilkums / Inese Biukšāne ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ilze Judrupa ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Iluta Arbidāne, Dr.oec. Vytautas Juščius ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā
īpašuma ekonomikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (62 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 1,97 MB. — Bibliogrāfija:
49.-62. lp. — ISBN 978-9934-22-426-3 (PDF).
UDK
339.137(474.3)(043)+334.75(474.3)(043)+639.2(474.3)(043)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000999694
Beizītere, Ilona. Vecuma pensijas un tās ietekmējošie faktori Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada jūlijs / Ilona Beizītere ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] :
Latvijas Republikas Saeima, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : shēma,
tabulas ; 1009,26 KB. — Bibliogrāfija: 12. lp. — ISBN 978-9934-598-04-3 (PDF).

A n o t ā c i j a : Vairākās Eiropas valstīs pensionāri izjūt dzīves līmeņu nevienlīdzību. Pasliktinās arī pensiju aizvietojamības rādītāji, proti, lielai daļai iedzīvotāju ienākumu līmenis pēc
došanās pensijā ievērojami sarūk, salīdzinot ar ienākumiem periodā pirms pensionēšanās. Lai
uzlabotu pensiju sistēmas ilgtspēju kopumā, tiek ieviestas daudzveidīgas korekcijas pensiju sistēmā, tiek meklēti risinājumi sociālas solidaritātes principa ievērošanai. Tomēr šos centienus
apgrūtina negatīvas tendences demogrāfijas un nodarbinātības rādītājos.

UDK

349.3(4)(047)+368.914.2(4)(047)

Kopkataloga Id: 000999657
Beizītere, Ilona. Vecuma pensijas un tās ietekmējošie faktori Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada jūlijs / Ilona Beizītere ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] :
Latvijas Republikas Saeima, [2020]. — 12 lpp. : shēma, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 12. lpp. — ISBN 978-9934-598-03-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vairākās Eiropas valstīs pensionāri izjūt dzīves līmeņu nevienlīdzību. Pasliktinās arī pensiju aizvietojamības rādītāji, proti, lielai daļai iedzīvotāju ienākumu līmenis pēc
došanās pensijā ievērojami sarūk, salīdzinot ar ienākumiem periodā pirms pensionēšanās. Lai
uzlabotu pensiju sistēmas ilgtspēju kopumā, tiek ieviestas daudzveidīgas korekcijas pensiju sistēmā, tiek meklēti risinājumi sociālas solidaritātes principa ievērošanai. Tomēr šos centienus
apgrūtina negatīvas tendences demogrāfijas un nodarbinātības rādītājos.

UDK

349.3(4)(047)+368.914.2(4)(047)

Kopkataloga Id: 001000452
Kriminālprocesa likums. — Rīga : AFS, 2020. — 417, [1] lpp. : tabula ; 20 cm. —
ISBN 978-9984-889-65-8 (brošēts).
UDK
343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000999597
Stranga, Aivars. Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā : Latvijas un Padomju Krievijas (PSRS) attiecības 1919.-1925. gadā / Aivars
Stranga ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Jānis Ķeruss, Dr.hist. Aldis Miņins ; redaktore Gita Kļaviņa ; Māra Garjāņa dizains. — Otrais papildinātais izdevums. —
Rīga : Mansards, [2020]. — 444, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 433.-[445.] lpp. — ISBN 978-9934-12240-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Aivars Stranga analītiski izvērtējis pirms simts gadiem noslēgto Latvijas un
Padomju Krievijas miera līgumu, kā arī Rīgas un Maskavas attiecības 20. gadsimta 20. gadu pirmajā pusē, un šis darbs ir viegli lasāms, elegantiem salīdzinājumiem, trāpīgiem aprakstiem un
paradoksiem bagāts. Šajā pētījumā vēsture ir dziļdomīgi un salīdzinoši tverta plašākā telpā, teju
visas Eiropas kontekstā.

UDK

341.382(474.3:470+571)+327(474.3)(094.2)
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Izglītība

Kopkataloga Id: 000993186
Curriculum for Childrenat Risk Based on Art and Drama / editors: Natalja Vronska, Anna Vintere. — [Jelgava] : [Izglītības inovāciju pārneses centrs], 2019. — 1
tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : tabulas ; 869,24 KB. — „Developed in the Erasmus+ Strategic Partnership project „Under the Same Sky””—Datnes 2. lapā. —
Nosaukumā kļūdaini savienoti 2 vārdi: childrenat, pareizi jābūt: children at. —
ISBN 978-9934-8855-2-5 (PDF).
UDK
37.015.31:7+37.015.31:792
Kopkataloga Id: 000993133
Methodology for using art and drama method in work with students at risk /
editors: Natalja Vronska, Anna Vintere. — [Jelgava] : [Izglītības inovāciju pārneses centrs], 2019. — 1 tiešsaistes resurss (233 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
17,79 MB. — „Developed in the Erasmus+ Strategic Partnership project „Under
the Same Sky””—Datnes 2. lp. — ISBN 978-9934-8855-3-2 (PDF).
UDK
37.015.31:7(072)+37.015.31:792(072)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 000993802
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020.
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Līga
Danilāne ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.
III [3.] daļa, Skolas pedagoģija, pirmsskolas pedagoģija = Volume III [3], School Pedagogy, Preschool Pedagogy. — 1 tiešsaistes resurss (776 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 7,11 MB. — „ISSN 1691-5887”—Datnes 1. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts krievu, angļu un latviešu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
373(062)

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. Papildizglītība
Kopkataloga Id: 000993808
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020.
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina,
Karīne Laganovska, Antra Kļavinska, Aina Strode ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2020.
V [5.] daļa, Mūžizglītība, inovācijas valodu izglītībā, māksla un dizains = Volume V [5], Lifelong Learning, Innovation in Language Education, Art and Design. — 1 tiešsaistes resurss (828 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 15, 57 MB. — „ISSN 1691-5887”—Datnes 1. lapā. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
374.7(062)+7(062)
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376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 000993807
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020.
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Līga
Danilāne ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.
IV [4.] daļa, Speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija, informācijas tehnoloģiju
izmantošana izglītībā = Volume IV [4], Special Pedagogy, Social Pedagogy, Information Technologies in Education. — 1 tiešsaistes resurss (716 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 9,01 MB. — „ISNN 1691-5887”—
Datnes 1. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts krievu, angļu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
376(062)+37.013.42(062)+37:004(062)

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība.
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi
Kopkataloga Id: 000995879
Darba vidē balstītas mācības : ieteikumi kvalitātes nodrošināšanai un vērtēšanai / Izglītības kvalitātes valsts dienests. — [Rīga] : Izglītības kvalitātes valsts
dienests, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) : tabulas ; 5,14 MB. — ISBN
978-9934-8737-3-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Ieteikumi paredzēti kā atbalsta materiāls izglītības iestādēm, darba devējiem
un akreditācijas ekspertiem kvalitatīvai darba vidē balstītu (DVB) mācību īstenošanai un vērtēšanai. DVB mācību ieviešana ir kļuvusi par vienu no ES valstu prioritātēm profesionālās izglītības
jomā. Šī mācību forma ir atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kā motivēt izglītojamo iesaistīties profesionālajā izglītībā, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību
darba tirgus prasībām.

UDK

377

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000993798
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020.
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Alens
Indriksons ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.
I [1.] daļa, Augstākā izglītība = Volume I [1], Higher Education. — 1 tiešsaistes
resurss (520 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,31 MB. — „ISSN
1691-5887”—Datnes 1. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu,
krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
378(062)
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Kopkataloga Id: 000993801
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020.
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Alens
Indriksons ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.
II [2.] daļa, Augstākā izglītība = Volume II [2], Higher Education. — 1 tiešsaistes
resurss (522 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,40 MB. — „ISSN
1691-5887”—Datnes 1. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu,
krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
378(062)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000999433
Hari, Džoans. Zudušās saiknes : depresijas īsto iemeslu un negaidīto risinājumu
atklāšana / Džoans Hari ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore
Kristīne Kupce ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
400 lpp. ; 22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: [393.]-400. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Lost Connections: why
You’re Depressed and How to Find Hope. — ISBN 978-9934-0-8956-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas autors Džoans Hari saistošā veidā, balstoties uz savu personīgo
pieredzi, tiekoties ar psihiatrijas un citu jomu speciālistiem, kā arī ar depresiju sirgstošiem cilvēkiem, ar piemēriem trāpīgi atspoguļo psiholoģisko un sociālo depresijas pusi. Depresija ir ļoti
plaši izplatīta problēma pasaulē, un Latvijā ar to slimo gandrīz 8% iedzīvotāju. Tās cēloņi var
būt bioloģiski, psiholoģiski un sociāli. Katrs cilvēks ir unikāls, un neeksistē viena visiem derīga
universāla recepte, bet ir jāizmanto kāda no minētajām ārstēšanas metodēm vai to kombinācijas.

UDK

616.89

Kopkataloga Id: 000999140
Līduma, Sanita. Redzes asums un kontrastjutība atkarībā no radzenes ārējās
virsmas formas : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas
un astronomijas nozarē, apakšnozare: medicīniskā fizika / Sanita Līduma ; darba
zinātniskais vadītājs Dr.phys. Gunta Krūmiņa ; darba recenzenti: Dr.habil.phys.
Jurijs Dehtjars, Dr.med. Guna Laganovska, PhD Jesper Hjortdal ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 30 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
29.-30. lpp. — ISBN 978-9934-18-554-0 (brošēts).
UDK
612.84(043)
Kopkataloga Id: 000995328
Līduma, Sanita. Redzes asums un kontrastjutība atkarībā no radzenes ārējās
virsmas formas : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai fizikas un astronomijas nozarē, apakšnozare: medicīniskā fizika / Sanita Līduma ; darba zinātniskā
vadītāja Dr.phys. Gunta Krūmiņa ; darba recenzenti: Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars,
Dr.med. Guna Laganovska, PhD Jesper Hjortdal ; Latvijas Universitāte. — Rīga :
[izgatavotājs nav zināms], 2020. — 107 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
30. — Bibliogrāfija: 86.-98. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
612.84(043)
Kopkataloga Id: 000999142
Līduma, Sanita. Visual Acuity and Contrast Sensitivity Depending on the Shape
of Anterior Corneal Surface : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in physics, subfield of medical physics / Sanita Līduma ; supervisor Dr.phys. Gunta Krūmiņa ; reviewers: Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars, Dr.med.
Guna Laganovska, PhD Jesper Hjortdal ; University of Latvia. Faculty of Physics,
Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2020. — 30 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-30. lpp. — Oriģinālnosaukums: Redzes asums un kontrastjutība atkarībā no radzenes ārējās virsmas
formas. — ISBN 978-9934-18-555-7 (brošēts).
UDK
612.84(043)
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620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 000998648
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 Environmen. — Riga : RTU Press,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
1,43 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN 9789934224591. — Bibliogrāfija: 39.-40. lp. — ISBN 978-9934-22-460-7 (PDF).
UDK
620.9:338.23(474.3)(043)+658.26:338.23(043)
Kopkataloga Id: 000998652
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. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
1,37 MB. — Resursā arī uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN 9789934224614. — Bibliogrāfija: 39.-40. lp. — ISBN 978-9934-22-462-1 (PDF).
UDK
620.9:338.23(474.3)(043)+658.26:338.23(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000998499
Apse-Apsītis, Pēteris. Praktiskās elektrotehnikas rokasgrāmata „Elektrība 66” :
uzziņu literatūra / Pēteris Apse-Apsītis ; redaktore Irēna Skārda ; dizains: Paula
Lore ; attēli un shēmas: Baiba Puriņa, Alise Matvejeva ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(129 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 9,63 MB. — ISBN 9789934-22-355-6 (PDF).

A n o t ā c i j a : Šodien katram elektrotehnikas speciālistam ne tikai jāpārzina klasiskā elektrotehnika, bet arī jābūt zināšanām par pusvadītāju ierīcēm, to slēgumiem un lietojumu un vēl
par daudz ko citu. Grāmatā ir apkopotas galvenās pamatlietas, kuru pārzināšana ir izrādījusies
būtiska autora profesionālās darbības gados. Tās ir kā ASV leģendārais ceļš US Route 66. Izdevumā izklāstīto teoriju, vienādojumus un shematiskos attēlus papildina vienkārši aprēķini un to
risinājumu gaita. Grāmatā apkopota noderīga informācija — ieskats vēsturē, noteikumi drošam
darbam ar elektroiekārtām, pamācība lodēšanā un fizikālo lielumus tabulas.

UDK

621.3(035)
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Kopkataloga Id: 000998638
Moskvins, Genādijs. Elektrisko mašīnu un elektropiedziņas virtuālā modelēšana / Genādijs Moskvins ; recenzente E. Spakovica. — Jelgava : LLU, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (92 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,82 MB. — Bibliogrāfija: 91.-92. lp. — ISBN 978-9984-48-339-9 (PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību grāmata satur elektropiedziņas un elektrisko mašīnu virtuālas modelēšanas piemērus MATLAB datorprogrammu pielikuma Simulink vidē. Teorētisko jautājumu
skaidrojums ir vienkāršs un viegli uztverams, jo tiek saistīts ar praktiskiem piemēriem. Izmantojot MATLAB virtuālās modelēšanas programmas, uzskatāmā formā ilustrējot darba un pārejas
režīmu imitāciju plašā diapazonā, grāmata palīdz dziļāk saprast pielietojamo matemātisko modeļu būtību un atbilstošus fizikālos procesus, kas norit modelējamā elektropiedziņas struktūrā
ar atšķirīgiem 6 tehniskiem un elektriskiem parametriem.

UDK

63

621.313:004.94(075.8)

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000993788
Engineering for Rural Development (19 : 2020 : Jelgava, Latvija). 19th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development” : proceedings : May 20-22, 2020 / editor of language Larisa Malinovska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. — Jelgava : Latvia
University of Life Sciences and Technologies, 2020.
Volume 19. — 1 tiešsaistes resurss (1973 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 171,23 MB. — „ISSN 1691-5976”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
63(062)+631.17(062)+631.3(062)

631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 001000713
Hemenvejs, Tobijs. Gajas dārzs : piemājas permakultūras rokasgrāmata /
Tobijs Hemenvejs ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Gints
Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 319, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
26 cm. — Bibliogrāfija: [301.]-304. lpp. un rādītājs: [306.]-319. lpp. — Oriģinālnosaukums: Gaia’s Garden. — ISBN 978-9934-0-9049-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kā pārveidot savu dārzu par ainavisku ekosistēmu, kurā, sadarbojoties ar
dabu, lietderīgi izmanto dabas resursus, vienlaicīgi ietaupot pašam sev darbu? Grāmata sniedz
izsmeļošas atbildes uz šo jautājumu. Gajas dārza gudrība balstās uz permakultūras principiem.
Permakultūras būtība ir sadarboties ar dabu, nevis cīnīties pret to. Permakultūras dārzā elementi
izveidoti tā, lai katrs elements pildītu vairākas funkcijas (piemēram, ogulāju un augļu koku žogi)
un, lai katru vajadzību (ēnu, pārtiku, vēja aizsardzību) pildītu vairāki dārza elementi. Permakultūra ir ilgtspējīgas dārzkopības un lauksaimniecības sistēma, kuru var pielāgot jebkurai kulturālai videi. Lai gan grāmatas piemēri balstīti uz pieredzi Amerikas Savienotajās Valstīs, tie noderēs
arī Latvijas dārzniekiem ar tikai dažiem izņēmumiem.

UDK

631.147(035)
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633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 000998668
Lancmane, Lauma. Vēsturisko rožu dārzs = Garden of Historical Roses / teksts
un foto: Lauma Lancmane ; arhīva ziņas: Valda Kvaskova ; redaktore Dace Lāže ;
tulkojums angļu valodā: Vita Macate ; dizains: Inese Hofmane. — [Rundāles
novads] : Rundāles pils muzejs, [2020]. — 231 lpp. : ilustrācijas, plāni, tabulas ;
25 cm. — Selekcionāri: 225.-230. lpp. un rožu atradēji un atklājēji: 231. lpp. — Bibliogrāfija: 224. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-8883-3-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lauma Lancmane izdevumā iepazīstina ar mazāk zināmu, taču īpaši nozīmīgu Rundāles pils rožu dārza daļu — ar vēsturiskajām rozēm. Grāmatā apkopoto informāciju par
vēsturisko rožu šķirnēm, rožu audzētāju un selekcionāru atklājumiem un sasniegumiem papildina 478 krāsaini fotoattēli.

UDK

635.925.017:582.711.712(474.336)+
+635.925.017:582.711.712(474.336)(084.12)+712.3(474.336)

657 Grāmatvedība
Kopkataloga Id: 000998329
Kelmere, Laila. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere ; literārā redaktore Rita Cielēna ; autores portreta fotogrāfs
Aivars Siliņš. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. — 255 lpp. : tabulas ;
22 cm. — (Bilances bibliotēka (sērija)). — Bibliogrāfija: [218.]-221. lpp. — ISBN
978-9984-896-24-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas
un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem. Materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos.

UDK

657(075)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000998685
Niedrītis, J. Ē. Meklējiet un jūs atradīsiet! / J.Ē. Niedrītis. — Rīga : Latvijas Izglītības fonds, [2019]. — 235 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas, portreti ;
25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8413-4-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par inovāciju vadīšanu kā valsts, tā arī uzņēmuma līmenī, jo inovācijas procesa vadīšanas efektivitāte ir atkarīga no savstarpēji saskaņotiem procesiem, no cilvēku
inovatīvas domāšanas un rīcības. Grāmata domāta cilvēkiem, kas mācās, kā veicināt valsts attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi, kā gūt sekmes uzņēmējdarbībā.

UDK

658.589+330.341
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Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 000998381
Fridrihsone, Anda. Aprites cikla novērtējums poliuretānu iegūšanā izmantotiem atjaunojamo izejvielu poliolu monomēriem : promocijas darba kopsavilkums / Anda Fridrihsone ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli,
Dr.sc.ing. Uģis Cābulis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga,
Dr.sc.agr. Lucia Rocchi, Dr.sc.ing. Anna Volkova ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 43 lpp. : diagrammas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224768. — Bibliogrāfija: 40.-43. lpp. — ISBN 9789934-22-475-1 (brošēts).
UDK
661.725.81(043)
Kopkataloga Id: 000998373
Fridrihsone, Anda. Life Cycle Assessment of Polyol Monomers for Polyurethane
Production : doctoral thesis / Anda Fridrihsone ; scientific supervisors: Dr.sc.ing.
Francesco Romagnoli, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing.
Dagnija Blumberga, Dr.sc.agr. Lucia Rocchi, Dr.sc.ing. Anna Volkova ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of
Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Izdevniecība, 2020. — 115 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 104.-115. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
661.725.81(043)
Kopkataloga Id: 000998378
Fridrihsone, Anda. Life Cycle Assessment of Renewable Polyol Monomers for
Polyurethane Production : summary of the doctoral thesis / Anda Fridrihsone ;
scientific supervisors: Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis ;
official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.sc.agr. Lucia Rocchi,
Dr.sc.ing. Anna Volkova ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga :
RTU Press, 2020. — 43 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224782. —
Bibliogrāfija: 40.-43. lpp. — ISBN 978-9934-22-477-5 (brošēts).
UDK
661.725.81(043)

662 Sprāgstvielas. Kurināmais
Kopkataloga Id: 000999048
Pastare, Laura. Algae Use Evaluation for Biogas Production in Latvia : doctoral thesis / Laura Pastare ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli ;
Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute
of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 66 lpp., 70
dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — „Promocijas
darba pamatā ir 7 tematiski vienotas publikācijas”—Anotācijā 3. lpp. — Bibliogrāfija: 60.-65. lpp. un pievienoto publikāciju beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
662.767.2(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 000999020
Pastare, Laura. Algae Use Evaluation for Biogas Production in Latvia : summary
of the doctoral thesis / Laura Pastare ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Francesco
Romagnoli ; official reviewers: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.sc.ing. Raimondas Grubliauskas, Ph.D. Giuseppe Tomasoni ; Riga Technical University. Faculty
of Power and Electrical Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Bibliogrāfija: 34.-36. lpp. — ISBN 978-9934-22-489-8 (brošēts).
UDK
662.767.2(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000999022
Pastare, Laura. Aļģu izmantošanas novērtējums biogāzes ražošanai Latvijā :
promocijas darba kopsavilkums / Laura Pastare ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing.
Francesco Romagnoli ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.sc.ing.
Raimondas Grubliauskas, Ph.D. Giuseppe Tomasoni ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 35 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 34.-35. lpp. — Oriģinālnosaukums:
Algae Use Evaluation for Biogas Production in Latvia. — ISBN 978-9934-22-487-4
(brošēts).
UDK
662.767.2(474.3)(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000995538
Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstāde (2020 : Daugavpils, Latvija). Iekšpus — ārpus : Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstāde : katalogs =
Inside Out : Juried Exhibition of Artists from Latgale Region : catalogue / teksts:
Ksenia Schinkowskaya ; izstādes kuratori: Māris Čačka, Baiba Priedīte, Valentīns
Petjko ; tulkojums angļu valodā: Inga Gedžūne ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Pāvels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2020. —
64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrā no 2020. gada 13. maija līdz 25. oktobrim. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-10-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Katru mākslas darbu atklāj tā ārējā čaula un mākslinieka nodotais saturs, ko
simboliski un vienkāršoti var raksturot kā darba divas daļas — redzamo un ar acīm neredzamo,
bet sajūtamo. Simboliski tās ir divas puses, kuras paralēli dzīvo katra savu dzīvi un savās vēstījuma formās atšķirīgi sasniedz skatītāju. Šis iekšējais vēstījums ir nenoliedzami ievīts formā, krāsā,
laukumā, faktūrā, — tas palīdz vai arī nepalīdz vizuāli nolasīt, ko mākslinieks ir gribējis pateikt,
atklājot gan savu iekšējo, gan ārējo pasauli.

UDK

7.036/.038(474.38)(083.824)+7.071.1(474.38)(083.824)

Kopkataloga Id: 000999131
Veilands, Arnis. Ernests Veilands / teksta autors Jānis Kalnačs ; sastādītājs un
ievada autors Arnis Veilands ; dizains: Artis Briedis ; fotogrāfi: Kārlis Bauls, Normunds Brasliņš, Ilgvars Gradovskis, Mārtiņš Lapiņš, Jānis Pipars, Marika Vanaga,
Arnis Veilands, Ernests Veilands. — [Jelgava] : Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures
un mākslas muzejs, 2020. — 95 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 18×22 cm. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8731-4-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevums veltīts mākslinieka 135 gadu jubilejas izstādei Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 10.07.-16.08.2020. Mākslinieks Ernests Veilands ar savu nenogurdināmo darbību atstājis paliekošu ietekmi Latvijas kultūras telpas dažādās jomās. E. Veilanda
darbība bijusi gana plaša — izstādi veido gleznas, kurās dominē daba un arhitektūra, skices un
zīmējumi ar zīmuli, tostarp daži no agrākajiem mākslinieka darbiem, kas tapuši Jelgavā, kā arī
būtiskais ieguldījums lietišķajā un dekoratīvajā mākslā metos un skicēs.

UDK

7.071(474.3)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 000995550
Maxim, Delia. Redzamības virskārta : izstādes katalogs = The Skin of Appearance : exhibition catalogue / teksts un foto: Delia Maxim ; izstādes kurators Valentīns Petjko ; tulkojums: Inga Gedžūne ; dizains: Pāvels Terentjevs. — Daugavpils :
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2020. — 28 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20×25 cm. — Ziņas par autori: [4.] lpp. — Izstāde — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-07-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izstāde „Redzamības virskārta” Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no
2020. gada 7. februāra līdz 2020. gada 12. aprīlim iecerēta kā rotaļīgs un pētniecisks vingrinājums
par keramikas māla pārtapšanu no aseptiska, auksta materiāla par tādu, kas ir „cilvēcīgs” un
silts, gluži kā cilvēka āda. Izstāde tiecas izpētīt un izaicināt keramikas kā radoša medija daudzpusību — būdams universāls un unikāls, ilgtspējīgs un paliekošs, šis materiāls ir arī dzejisks,
stāstošs, izdomu rosinošs un sarežģīts. Darbu nevainīgā, taču izsmalcinātā daba ienes keramikā
dinamisku pieeju.

UDK

738.071.1(498)(083.824)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 000999106
Aivazovskis : gaismas metafizika : katalogs = Metaphysics of Light : catalogue =
Метафизика света : каталог / izstādes kuratore, sastādītāja Ksenija Rudzīte ;
redkolēģija: Anna Vulāne, Terēze Svilane, Tatjana Gubina ; māksliniece Irēna Ansava ; tekstu autori: Māra Lāce, Arkādijs Suharenko, Aleksandra Murre, Ksenija
Rudzīte, Andris Cekuls ; tulkojums: Anna Vulāne, Zane Lūse, Uldis Brūns ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Aleksandrs Siņeļņikovs, Staņislavs Stepaško, Kristīne Jansone, Andris Zieds. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2020]. —
80 lpp. : ilustrācijas ; 25×28 cm. — Mākslas muzejā „Rīgas Birža” veidotās izstādes
„Gaismas metafizika. Ivana Aivazovska (1817-1900) glezniecība” (2019. gada 5. oktobris—2020. gada 5. janvāris) katalogs. — Bibliogrāfija: 80. lpp. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-538-33-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ivans Aivazovskis — armēņu izcelsmes krievu mākslas skolas pārstāvis — ir
plaši pazīstams visā pasaulē kā virtuozs jūras ainavu meistars. Izstādes koncepcijas pamatā ir
vēlme parādīt meistara dažādu periodu darbus, kuros apgaismojums un gaisma ir galvenais kompozīcijas elements. Ekspozīcijas kodolu veido gleznas no Latvijas, Igaunijas un Ukrainas muzeju
kolekcijām, kuras apvieno viena tēma — apgaismojuma variācijas. Aivazovska meistarība atveidot uz audekla tādas netveramas lietas kā ūdeni un gaismu liecina par autora padziļinātu interesi
dabas parādību pētniecībā, fenomenālo atmiņu un izkopto gleznošanas tehniku.

UDK

75.071.1(470+571)(083.824)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika
Kopkataloga Id: 000998658
Helmūts, Inārs. Saskares : autobiogrāfisks apcerējums / Inārs Helmūts ; Inese
Gura, noformējums ; priekšvārds: Baiba Circene. — Cēsis : Sava grāmata, 2020. —
320 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Publikācijas par Ināru Helmūtu: 318.-320. lpp. — ISBN 978-9934-582-70-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tas ir mākslinieka Ināra Helmūta vēstījums par savu dzīvi un daiļradi. Vienkāršs, saistošs, bagāts. Par aizsākumu uzskatāms 1998. gads, kad grafiķis izstrādā zinātnisko
darbu — daiļrades pašnovērtējumu maģistra grāda iegūšanai Mākslas akadēmijā. Vēlākos gados
mākslinieks nolemj pie tā atgriezties, izraugoties citu adresātu — bērnus, mazbērnus, garīgi tuvus cilvēkus. Stāsts apaug ar jauniem, daudz personiskākiem pārdzīvojumiem. Tā top pašreizējais variants, kas apvieno dzīvesstāstu un grafiķa radošā darba gaitu atsegumu.

UDK

76.071.1(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000999172
HZP. Catalogue / HZP ; editors: Mare Ķirule, Evarts Melnalksnis ; text authors:
Katrīna Čemme, Ieva Kraule-Kūna, Klīga and Anna Ceipe, Kaspars Groševs, Marta Trektere, Elīna Vītola un Amanda Ziemele ; fragments translated by: Katrīna
Čemme, Kaspars Groševs, Klīga, Ieva Kraule-Kūna, Mare Ķirule, Marta Trektere. — First issue in 10 copies. — Rīga : Monumentālā kafejnīca : Rakete, 2020. —
43 atsevišķas nenumurētas lp. : ilustrācijas ; mape (55×45 cm). — Daļa teksta
tulkota no latviešu valodas.
UDK
761.071.1(474.3)(083.824)+7:069.9(474.3)(084)+
+7.036/.038(474.3)(083.824)
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Kopkataloga Id: 000999165
HZP. Katalogs / HZP ; redaktori: Mare Ķirule, Evarts Melnalksnis ; tekstu autori:
Katrīna Čemme, Ieva Kraule-Kūna, Klīga un Anna Ceipe, Kaspars Groševs, Marta
Trektere, Elīna Vītola un Amanda Ziemele ; fragmentus uz un no latviešu valodas
tulkojuši: Katrīna Čemme, Kaspars Groševs, Klīga, Ieva Kraule-Kūna, Mare Ķirule, Marta Trektere. — Pirmais izdevums 10 eksemplāros. — Rīga : Monumentālā
kafejnīca : Rakete, 2020. — 43 atsevišķas nenumurētas lp. : ilustrācijas ; mape
(55×45 cm). — Daļa teksta tulkota no angļu valodas.
A n o t ā c i j a : „Katalogs” ir Haneles Zanes Putniņas grāmatas formātā drukāts mākslas
darbs, piecu vizuālās mākslas izstāžu cikla katalogs, kuras notika Rīgas cirka Ziloņu zālē no 2019.
gada 11. novembra līdz 2020. gada 19. maijam. Izdevums sastāv no 24 linogriezumiem, kuros grebējs un kataloga veidotājs, neizrādot savas mākslinieciskās ciešanas, atspoguļo 5 sadarbības izstādes, subjektīvi izvēloties skatījumu no izstādēs redzētā. Hanele Zane Putniņa sadarbojas ar
visiem izstāžu cikla māksliniekiem, interpretējot viņu veikumu linogriezumos.

UDK

761.071.1(474.3)(083.824)+7:069.9(474.3)(084)+
+7.036/.038(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000995547
Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs (8 : 2019 : Daugavpils, Latvija).
VIII starptautiskais Latgales grafikas simpozijs : 2019. gada 5.-19. maijs = VIII International Latgale Graphic Art Symposium / kurators un priekšvārda autors
Māris Čačka ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Pāvels Terentjevs ; Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. — Daugavpils : Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs, 2019. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, uz vāka nosaukums tikai latviešu valodā,
bet titullapā — tikai angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-02-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latgales grafikas simpozijs ir tikšanās, diskusija un radošs darbs Latgales
kultūras telpā, kas vieno līdzīgi un arī atšķirīgi domājošos un strādājošos Latvijas un ārvalstu
grafiķus. Simpozija mērķis ir radīt unikālus laikmetīgās grafikas darbus, veidojot starptautiskās
komunikācijas platformu grafikas mākslas nozarē. Simpozijā piedalījās: Aija Bleja (Aija Bley)
(Latvija), Māris Popovs (Latvija), Živile Spūdite (Živilė Spūdytė) (Lietuva), Astrida Amadeo Šmita
(Astrid Amadeo Schmid) (Šveice), Sargis Hovanisjans (Sargis Hovhannisyan) (Armēnija), Besa
Frimodiga (Bess Frimodig) (Zviedrija), Lauri Kopela (Lauri Koppel) (Igaunija), Sāra Kariljo Kardenasa (Sara Carrillo Cardenas) (Polija).

UDK

76.038(083.824)

Kopkataloga Id: 000995543
Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs (9 : 2020 : Daugavpils, Latvija).
IX Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs : 2020. gada 1.-13. marts = IX International Latgale Graphic Art Symposium / kurators un priekšvārda autors Māris
Čačka ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Pāvels Terentjevs ;
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2020. — 44 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā, uz vāka nosaukums tikai latviešu valodā, bet
titullapā — tikai angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-09-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latgales grafikas simpozijs balstās uz grafikas mākslas medija iedzīvināšanu
Daugavpilī un Latgales vārda popularizēšanu starptautiski caur grafiķu aktivitātēm reģionā, pulcējot arvien jaunus medijā strādājošus māksliniekus. Simpozijā piedalījās: Viktors Manuels Ernandess Kastiljo (Meksika), Irēna Lavruško (Ukraina), Pjotrs Skovrons (Polija), Imants Haņeckis
(Latvija), Elīza Pelicāri (Itālija), Jevgenija Džounsa (Lietuva), Lorenco Daviti (Itālija), Kalli Kalde
(Igaunija), Jannis Anastasiu (Grieķija), Elizabete Rouza (ASV).

UDK

76.038(083.824)
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792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000999488
Metodiskais materiāls aktiermeistarības un režijas pamatos / sastādītāja Rita
Lūriņa ; redaktore Ineta Strazdiņa. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2020. —
55 lpp. ; 30 cm. — „Materiāls izveidots kā pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programmas „Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu „Teātra
māksla” pielikums”—Titullapā. — ISBN 978-9934-8959-1-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Metodiskais materiāls režijā un aktiera meistarībā iecerēts kā papildinājums
kursos iegūtajām zināšanām, tādēļ tas ir veidots, rēķinoties, ka ikviens no jums ir piedalījies kursu lekcijās un praktiskajās nodarbībās 2020. gada vasarā.

UDK

792.028(072)+792.027.2(072)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000993810
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība.
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020.
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Aivars Kaupužs, Daina Znotiņa ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu
un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.
VI [6.] daļa, Sabiedrības veselība un sports, pētījumi ekonomikas un vadības
jomā ilgtspējīgai izglītībai = Volume VI [6], Public Health and Sport, Researches in Economics and Management for Sustainable Education. — 1 tiešsaistes
resurss (780 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 8,64 MB. —
„ISSN 1691-5887”—Datnes 1. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
796(062)+37(062)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000999405
Pārksa, Adele. Lielais laimests : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. —
Rīga : Kontinents, [2020]. — 475 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: Just My Luck. — ISBN 978-9984-35-990-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jau piecpadsmit gadus Leksija un Džeiks kopā ar saviem draugiem, Pīrsoniem un Hītkotiem, ik nedēļu iegādājas vienu loterijas biļeti. Tā ir sirsnīga tradīcija: īpaši izvēlēti
skaitļi, dažas mārciņas no katras ģimenes un iemesls jautrībai pie vakariņu galda, kad ikviens var
dalīties pārdrošākajos sapņos par to, ko iesāktu ar laimestu.

UDK

821.111-31

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā
Kopkataloga Id: 001000678
Zusaks, Markuss. Grāmatu zagle / Markuss Zusaks ; ar Trūdijas Vaitas zīmējumiem ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Rūta Koluža. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 549, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Book Thief. — ISBN 9789934034831 (kļūda).
A n o t ā c i j a : 1939. gads. Nacistu Vācija. Visa valsts ir aizturējusi elpu. Nāvei vēl nekad nav
bijis tik daudz darba. Līžele, deviņus gadus vecs meitēns, dzīvo pie audžuvecākiem Himmelštrāsē. Viņas tēvs un māte ir aizvesti uz koncentrācijas nometni. Līžele zog grāmatas. Šis ir stāsts par
viņu un par Himmelštrāses iedzīvotājiem, kad sāk krist bumbas.

UDK

821.111(94)-31

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001000505
Mērčanta, Judīte. Elpo : psiholoģiskās spriedzes romāns / Judīte Mērčanta ; no
vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze
Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 334, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Atme!. — ISBN 978-9934-15-808-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nīlei ir tas, par ko daudzas sievietes tikai sapņo — īsta un patiesa mīlestība.
Taču pēkšņi Bens pazūd bez pēdām. Nelāgu aizdomu mākta, Nīle nekavējoties uzsāk meklēšanu.
Nesaņēmusi atsaucību no Bena draugiem, Nīle vēršas pie vienīgā cilvēka, kas neatsakās palīdzēt.
Bena bijušās sievas. Soli pa solim abas sievietes atklāj arvien vairāk nesakritību Bena dzīvē. Notikumiem kļūstot spraigākiem, Nīle saprot — šajā spēlē uzticēties nevar nevienam… Jo īpaši Flo.

UDK

821.112.2-312.4
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821.133.1(493) Beļģu literatūra franču valodā
Kopkataloga Id: 001000533
Roka, Karolīna. Vilku skola / Karolīna Roka, Greguārs Mabīrs ; tulkojusi Laura
Romanovska ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Rita Cielēna. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. —
Teksts latviešu valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: L’école
des loups. — ISBN 978-9934-15-831-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pienācis skolas laiks. Mazajam Vilcēnam jādodas uz baiso vilku skolu, kur
skolēni mācās kauties, kaukt, ēst kā sušķi un rupji lamāties. Vilcēna vecākus priecē doma par to,
ka nu dēls kļūs par īstu vilku, kura iemaņu komplektā ietilps arī sliktas manieres, taču Vilcēns
izgāžas iestājeksāmenos. Nu viņa sapņi par skolu, kur jaukā kompānijā var iemācīties lasīt un
skaitīt, var piepildīties. Humorpilna, bagātīgi ilustrēta grāmata bērniem par skolu un labām manierēm.

UDK

821.133.1(493)-93-32

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001000468
Jakovļeva, Jūlija. Debesis dimantos : 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]. — 286, [1] lpp. ; 21 cm. — (Glabāt mūžīgi. Jūlijas Jakovļevas retrodetektīvs). — Oriģinālnosaukums: Небо в алмазах. — ISBN 978-9934-15-820-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 1933. gads. Padomju Savienībai, kā stāsta propaganda, klājas arvien labāk.
Notiek pirmās padomju komēdijas uzņemšana. Kāds sacer bravūrīgus maršus, iestudē dzīvespriecīgas operetes. Tikmēr Ļeņingradā tiek nogalināta aktrise. Vai noziegums pastrādāts nevaldāmas kaisles dēļ? Varbūt pie vainas ir nolaupītās dārglietas? Un vēl jau paliek noslēpumi,
ko jaunās padomju valsts varenie vēlētos aprakt uz mūžu… Lai to saprastu, izmeklētājs Vasīlijs
Zaicevs ir spiests ielūkoties pagātnes aizkulisēs.

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000993201
Лаврова, Светлана Аркадьевна. Трилобиты не виноваты : шпионский
роман с комментариями / Светлана Лаврова ; обложка: Уна Андерсоне ;
художники: Уна Андерсоне, Светлана Лаврова ; редактура: Артемий Владимиров, Елена Соковенина (главный редактор). — Рига : Издательтсво
Эдвенчер Пресс, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 16,0 MB. —
(Жизнь замечательных). — ISBN 978-9934-536-26-7 (ePUB).
UDK
821.161.1-312.9
Kopkataloga Id: 000993198
Маллоу, М. Р. Пять баксов для доктора Брауна / М.Р. Маллоу ; художник А.
Балатенышева ; консультации: Светозар Чернов ; редактор Елена Соковенина. — Рига : Эдвенчер Пресс, 2019.
2, Китайский секрет для мистера Форда : роман для мужчин от пятнадцати лет и также для девочек, которые в детстве не играли в куклы. — 1
tiešsaistes resurss (243 lp., ePub) : ilustrācijas ; 118 MB. — В цикл „Пять баксов для доктора Брауна” входят: Универсальный саквояж миссис Фокс
(1), Китайский секрет для мистера Форда (2), Безумное ралли в России
(3), Дело тетушки Кеннел (4), Дело дамы с леопардами (5). — ISBN 9789934-536-23-6 (ePub).
UDK
821.161.1-31(474.3)
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Kopkataloga Id: 000998997
Новиков, Владимир. Проказы послушного Мартиньша : повесть для детей / Владимир Новиков ; рисунки Аллы и Владимира Новиковых. — Рига :
Rīdzene-1, 2019. — 142, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984-553-46-7
(iesiets) ; ISBN 9789984553469 (kļūda).
UDK
821.161.1-93-32(474.3)
Kopkataloga Id: 000993192
Поваляева, Наталья. Джейн Остин и деревянная нога миссис Ля Турнель /
текст, художник Наталья Поваляева ; редактор Елена Соковенина. — Рига :
Эдвенчер Пресс, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 7,65 MB. —
(Выдуманная Англия). — ISBN 978-9934-536-25-0 (ePUB).
UDK
821.161.1-3
Kopkataloga Id: 000993195
Поваляева, Наталья. Соня и Лиза взлетают вверх : ироническая повесть /
текст, художник Наталья Поваляева ; редактор Елена Соковенина. — Рига :
Эдвенчер Пресс, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (ePub) : ilustrācijas ; 29,8 MB. —
ISBN 978-9934-536-24-3 (ePub).
UDK
821.161.1-3

821.162.1

Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000998138
Orloņs, Marians. Detektīvs Snīpis un nolaupīšana / Marians Orloņs ; ilustrējis
Ježijs Fļisaks ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Gundega
Blumberga. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. —
(Detektīvs Snīpis / Marians Orloņs ; II [2.] grāmata). — Oriģinālnosaukums: Detektyw Nosek i porywacze. — ISBN 978-9984-33-517-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevniecība „Pētergailis” ir uzsākusi poļu bērnu rakstnieka Mariana Orloņa
grāmatu sērijas „Detektīvs Snīpis” izdošanu latviešu valodā. Otrā sērijas grāmatā atklās lasītājiem, kā detektīvs Snīpis izmeklēs sava uzticamā palīga — sunīša Kubas pazušanu. Ambrozijs
Snīpis un viņa suns Kuba ir nešķirams tandēms, kurš atrisina par vispiņķerīgākos noziegumus.
Taču ko lai iesāk pensionēts detektīvs, ja uzcītīgais draugs kādu laiku nav mājās? Kā lai uzzina,
kam ienācis prātā pastrādāt noziegumu pret pašu detektīvu? Abiem draugiem atkal ir jāsatiekas,
lai detektīvs un suns varētu priecīgi baudīt atpūtu vai kopā iesaistīties jaunos piedzīvojumos.

UDK

821.162.1-93-312.4

Kopkataloga Id: 000998984
Taraska, Anna. Punktiņa un Kleksis / Anna Taraska ; ilustrējusi Darja Solaka ;
no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Daina Vilemsone. — Rīga :
Pētergailis, [2020]. — 88, [7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Kropka z Błędem. — ISBN 978-9984-33-519-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Annas Taraskas grāmata ieved galvu reibinošajā un tomēr tik sakārtotajā
pieturzīmju pasaulē. Viss ietu gludi kā pa glītrakstīšanas līnijām, taču grāmatiņas galvenā varone Punktiņa, sīka, apaļa un sprigana meitenīte, sastop simpātisku, taču nekur negribētu melnu
radījumu, kas izrādās kļūda, nē… Kleksis! Kopā ar Kleksi paiet daudz jautru brīžu, līdz Punktiņas draugs noslēpumaini pazūd no burtnīcas lappusēm. Te sākas liela, nopietna pakaļdzīšanās…
Laipni lūgti piedalīties viņu piedzīvojumā — kaut ar trim izsaukuma zīmēm!

UDK

821.162.1-93-32
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821.162.3 Čehu literatūra
Kopkataloga Id: 001000384
Čapeks, Karels. Dārzkopja gads / Karels Čapeks ; no čehu valodas tulkojusi Anna
Bauga ; Jozefa Čapeka zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 170, [4] lpp. :
ilustrācijas ; 17×11 cm. — Izdevums sagatavots pēc 1964. gadā „Latvijas Valsts izdevniecībā” publicētā darba, saglabājot šī izdevuma īpatnības. — Oriģinālnosaukums: Zahradníkův rok. — ISBN 978-9934-0-9050-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Čehu rakstnieks K. Čapeks ar humoru stāsta par dārzkopja priekiem un bēdām visa gada garumā, slavinot dārzu kā dzīvības simbolu un dabas norises filozofiski salīdzinot
ar cilvēka mūža ritējumu. Autora tekstu lieliski papildina viņa brāļa Jozefa Čapeka — mākslinieka
un rakstnieka — zīmējumi.

UDK

821.162.3-7

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001000593
Aivars, Eduards. Dzejoļu remonts / Eduards Aivars ; redaktors Ilmārs Šlāpins ;
dizains: brālis Y. — Rīga : Neputns, [2020]. — 117, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 9789934-565-95-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Dzejoļu remonts” ir Eduarda Aivara desmitais dzejoļu krājums. Jaunais
krājums sevī apvieno divas lasītājam jau pazīstamas šī dzejnieka daiļrades šķautnes. Ironiskas
refleksijas pilnos dzejoļus ar garajiem virsrakstiem un rezignētus ikdienības vērojumus, kas šeit,
atšķirībā no īsprozas „minimām”, ieguvuši lirisku nosvērtību.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001000447
Berģis-Kalns, Dzintars. Lūdzu, turpini man melot / Dzintars Berģis-Kalns ;
Oskara Sūniņa vāka dizains ; literārā redaktore Zane Seņkova. — [Jūrmala] :
Dzintars Berģis-Kalns, [2020]. — 460 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-109-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Viņa meli nebija perfekti — tie bija tādi paši kā Viņas. Viņš Viņai radīja iespaidu, ka Viņam ir atslēgas no daudzām durvīm, par kuru esamību Viņa tobrīd nenojauta, bet
reiz par tām uzzinājusi, noteikti vēlēsies tās pavērt. Kaut vai reizi, kaut vai tikai tāpēc, lai pārliecinātos, ka ne aiz visām durvīm, it īpaši aiz tām, kuru spožās izkārtnes vilina, ir tas, ko tās sola.
Viņas meli nebija perfekti — tie bija tādi paši kā Viņa. Viņa radīja iespaidu, ka var sniegt to, ko
Viņš reiz bija pazaudējis. Vēlēšanās apmāts, Viņš bija gatavs mainīt dzīvi, bet nespēja aizmukt no
pagātnē pastrādāto nedarbu ēnas, kas Viņu sasniedza brīdī, kad to vismazāk gaidīja. Stāsts nebūt
nav ne pirmais, ne pēdējais piemērs tam, ka meliem nav jābūt perfektiem, svarīgākā veiksmes
sastāvdaļa ir upuris — ja viņš vēlēsies tiem noticēt, tad ticēs pat tad, ja tiks solīts neiespējamais.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001000563
Čaupals, Romāns. …raksti smiltīs… / Romāns Čaupals ; redaktore, vāka dizaina
izstrāde: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 181 lpp. ; 19 cm. —
ISBN 978-9934-587-88-7 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000998848
Felkere, Anete. Neparastā misija / Anete Felkere, Andris Marts ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020.
4. grāmata, Zēns, meitene, internets un gadījums. II [2.] daļa, Satikšanās. —
161, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ceturtā grāmata no fantastikas žanra sērijas „Neparastā misija”. — ISBN 978-9934-587-85-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jaunā romāna notikumi risinās pēc tam, kad iepriekšējās grāmatas „Zēns,
meitene, internets un gadījums” galvenie varoņi Maikls un Elza ir izveidojuši ģimeni un pasaulē
nākuši viņu bērni — dvīņi Sandris un Lelde. Dvīņu dzīves galvenais uzdevums ir izaugt lieliem un,
sasniedzot pilngadību, veikt misijas galveno uzdevumu.

UDK

821.174-93-312.9

Kopkataloga Id: 000998905
Ikšķile teiku līkločos / idejas realizētāja Kristīne Garklāva. — Ikšķile : Ikšķiles
vidusskola, 2020. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-9934-582-76-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ikšķiles vidusskolas sākumskolas skolēnu sacerēta un vizuāli noformēta Ikšķiles teiku grāmata. Grāmata ir kā ceļojums pa Ikšķiles pauguriem, parkiem un krogiem gar
Daugavas krastu.

UDK

821.174-9(082)+398.22(=174)

Kopkataloga Id: 000998721
Ivanovska, Vineta. Patiesā Dziļā Mīlestība / Vineta Ivanovska. — [Priekuļu novads] : [Sava grāmata], [2020]. — 174 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-74-5
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Tajā vakarā krodziņā Rojs dzēra. Bet viņš tā arī nevarēja uzsākt sarunu ne ar
vienu, arī izklaidēties ne. Viņa acu priekšā rādījās Džordžijas tēls. Pat gribēdams, viņš nevarēja
atteikties no ilūziju sapņa, kas bija viņu pārņēmis.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000998325
Jonikāns, Valerijans. Manas dzimtas stāsts / Valerijans Jonikāns ; dizains: Stella
Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. — 89, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9984-29-334-9 (iesiets).
UDK
821.174-94

Kopkataloga Id: 000998940
Kreņevskis, Alberts. Meklējiet avotus / Alberts Kreņevskis ; vāka un grafisko
zīmējumu autore Raimonda Strode. — [Latvija] : Alberts Kreņevskis, [2020]. —
80 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
UDK
821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 000998854
Kučere, Elīne. Līkumu līkumos / teksts, vāka ilustrācija: Elīne Kučere. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2020. — 36 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-587-81-8 (iesiets).
UDK
821.174-1+821.174-3
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Kopkataloga Id: 000998909
Laijere, Biruta. Sasietie mezgli : romāns / Biruta Laijere ; redaktore Santa Karlsone ; dizains, vāka noformējums: Olita Korecka. — Annenieku pagasts : Biruta
Laijere, 2020. — 340 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-148-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Anitas un Jura, likās laimīgā kopdzīve, viena mēneša laikā met kūleni. Likteņa
šķetinātie pavedieni samezglojas tik cieši, ka neredzi iespēju tos atšķetināt. Vai ir iespējams piedot neuzticību, un vai to vajag? Iespējams, nevajag, un tas būs vispareizākais risinājums. Un tad
pienāk mirklis, kas atraisa visus sasietos mezglus.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001000499
Logina, Skaidrīte. Pie ezera / Skaidrīte Logina ; ilustrācijas: Dace Krailo ; redaktore Meldra Gailāne. — [Rīga] : Domu Pērles, [2019]. — 134 lpp. : ilustrācijas ;
19 cm. — ISBN 978-9934-579-71-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Krēslas stundas mijas ar agriem rītiem, lai varētu redzēt sauli uzlecam. Mainās gadalaiki, ceļā tiek sastapti dažādi cilvēki un cita dzīvā radība. Katrs nes sev līdzi kādu mācību, kādu atziņu, par kuru padomāt vēl ilgi pēc izlasīšanas. Miniatūras ir tieši tik īsas, lai pa
kādai paspēti izlasīt pirms dienas skrējiena un tad dienas garumā padomāt par tās vēstījumu, vai
arī pirms nakts miega un tad sapnī atrast risinājumu. Un tieši tik garas, lai aizskartu trauslākās
dvēseles stīgas.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 000999222
Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; grāmatas un vāku dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020.
18 (25). — 246 lpp. ; 20 cm. — Autori: Iveta Dimzule, Jūlijs Trōps, Romons Spaitāns, Leontīne Apšeniece, Ilze Keiša, Rūdolfs Linužs, Imants Zeltiņš, Magdalena Vjatere, Evelīna Visocka, Leonards Rakickis, Helēna Kulincāne, Voldemārs
Voguls, Pīters Meikstums, Andris Pelšs, Jōņs Vaivars, Jōņs Silkāns, Solvita Kleinarte, Jānis Greste, Jūlijs Trōps, J. Vidiņš, Ādolfs Erss, Arvīds Aizsils. — „ISSN
1407-2076”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-336-3 (brošēts).
UDK
821.174’282(082)
Kopkataloga Id: 000998703
Poikāne, Sarmīte. Eņģeļu zeme un putnu pils / Sarmīte Poikāne ; redaktore
Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Alise Žīgure un Agate Žīgure ; vāka noformējums:
Agnese Piļāne un Agate Žīgure. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 312 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-78-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Elza ir zinātkāra trešklasniece, kuru interesē viss apkārt notiekošais. Viņai ir
urdošs, pētošs prāts un daudz jautājumu apkārtējiem. Savus iespaidus meitene pieraksta slepenā
kladē. Mājnieki reizēm mēdz slāpēt Elzas entuziasmu un zinātkāri, kušinot viņu. Un pāri visam
ciemam arī klājas klusēšanas rēgs, nedrīkst iztaujāt cilvēkus par pazudušajiem „Kārklu” saimniekiem, Edes lādes noslēpumi turami aiz atslēgas uz bēniņiem, neviens nezina, kas ir iestādījis
dižskābardi, no kurienes ir ieradusies Didža ģimene… Elza neliekas mierā — viņai ir jāuzzina!

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 000999397
Ruks, Māris. Atslēgas uz laimi / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains ; Edmunda Brenča iekšlapu noformējums. — Rīga : Antava, [2020]. — 102 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8612-7-7 (iesiets). — ISBN 9789934881277
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti visromantiskākie, iedvesmojošākie, pozitīvākie un skaistākie Māra Ruka dzejoļi par mīlestību, attiecībām, dzīves jēgu — atslēgām, ko meklējam, lai atslēgtu katrs savas laimes durvis, saliktu savas laimīgas dzīves pieturzīmes un ļautos savu vēlmju
piepildījumam. Tā ir dzeja, kas gaiši dziedē un kliedē visas drūmākās domas. Dzeja, kas dod spēku, iedvesmo un piepilda ar prieku.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 001000375
Seleckis, Vilis. Disidents : Inta Cālīša dzīvesstāsts / Vilis Seleckis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
623, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-8867-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Gan grāmatas autors Vilis Seleckis, gan grāmatas varonis Ints Cālītis ir bijušie
Augstākās Padomes deputāti, kuri 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Taču Inta Cālīša ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu nav bijis viegls — noziedzīgais
padomju režīms viņam kopumā bija piespriedis 37 gadus ieslodzījuma, no kuriem nebrīvē viņš
pavadīja 19 gadus. Grāmatā bieži skan Inta Cālīša balss — viņa paša stāstījums par pieredzēto
un piedzīvoto, tāpat arī viņa dzīvesbiedres Ināras Serdānes vēstījums, ko nozīmēja būt disidenta
sievai.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000998665
Snipke, Egons Smuidris. Kamēr atmiņa neviļ : Sibīrija 1949-1956 : likteņstāsti /
Egons Smuidris Snipke. — Rīga : Latvijas Politiski represēto apvienība, 2020. —
301 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 269.270. lpp. — ISBN 978-9934-582-69-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir Egona Snipkes septiņos izsūtījuma gados pieredzētais Sibīrijā —
ar jaunieša acīm un sirdi uztvertais, piecdesmit Padomju varas okupācijas gadus dziļi dvēselē
paslēptais un nobrieduša cilvēka divu gadu garumā uzrakstītais atmiņu stāsts. Atklāti, patiesi un
skarbi. Tik atklāti, ka tā vairs nav sevis žēlošana vai sūkstīšanās par pāri nodarījumu. Tā ir vārdos
neizteiktā un neuzrakstītā patiesība, kas nedeva sirdsmieru visus šos gadus. Tagad grāmata ir
uzrakstīta un katrā tās lappusē ierakstīta daļa no Egona dzīves stāsta.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000999013
Solozemnieks, Jānis. Smejies vai raudi / apkopojis Jānis Solozemnieks. — Rīga :
[Jānis Solozemnieks], 2020. — 129 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : Dienu no dienas cilvēki sevi pilnveido domās, darbos un saskarsmē, mācās
izteikties pēc iespējas košāk, lai, vismaz citu acīs, līdzinātos izcilībām un pasvītrotu savu oriģinalitāti. Bieži lieto pazīstamu mākslinieku vai zinātnieku izteicienus, sakāmvārdus un parunas, tā
izceļot savu īpatnību un neatkārtojamību.

UDK

821.174-7

Kopkataloga Id: 000998851
Špillere, Inta. Aiz manas pasaules loga : dzeja / Inta Špillere ; redaktore Agnese
Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 160 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934587-82-5 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000999601
Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Ieraudzīt pasauli rasas lāsē… / Normunda Treija
sakārtojums un komentāri ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. — Rīga : NT2015,
2020. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-8909-1-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ietver autores Tirzas un Lejasciema periodā radītos darbus, tomēr
stāsta gandrīz vai vienīgi un tikai par Tirzas laiku. Savā ziņā tā ir atmiņu grāmata, jo rakstniece,
pakāpeniski zaudējot savus tuvākos un paliekot viena, vientuļa, arvien vairāk pievērsās atskatam
un apcerei. Grāmatā veidota, uzsverot Tirzmalietes godīgo, līdzjūtīgo virzību, raito, bagāto un
skaisto izteiksmi, pārdzīvojumu dziļumu un īstumu, kā arī valodas skaistumu un savdabību.

UDK
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Kopkataloga Id: 000998890
Vanaga, Agnese. Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas? / Agnese Vanaga ; māksliniece Agate Lielpētere ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 59, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-8851-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas galvenais varonis ir kaķis — cēls šķirnes kaķis ar īpašu raksturu un
augstu pašapziņu. Tieši viņš ir tas, kurš lasītājam izstāsta par pupuķi, zivju gārni, odzi, sikspārni,
skudrām, vāveri, ezi, kurmi, bebru un citiem, jo viņam ir tas gods, prieks vai — gluži otrādi — nepatīkams pārsteigums ar šiem dzīvniekiem sastapties. Autorei izdevies interesantus, maz zināmus faktus ietērpt dzirkstošos, asprātīgos dialogos un vārdu spēlēs, kas pārsteigs ne tikai bērnus,
bet arī priekšā lasošos pieaugušos.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001000459
Vērdiņš, Andris. Pieturas / Andris Vērdiņš ; ilustrācijas: Mārtiņš Vērdiņš. —
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 228 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 9789934-587-84-9 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000998695
Vilsons, Ēriks. Me & Mo : romāns divās daļās / Ēriks Vilsons ; redaktore Gundega
Blumberga ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. —
253, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-595-11-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ēriks Vilsons saviem romāna tēliem ļauj ievilkt mūs savos neikdienišķajos
trīs jūnija nedēļu dzīves notikumos. Ar kurzemniecisku ironiju uz mums skatās pats stāstītājs,
kamēr priekšplāna varoņi pārtiek no saviem rēgiem, nožēlām un sapņiem. Romāns par laiku, ko
tik viegli nepiepildīt, izniekot. Par draugiem, kuri jānotur, bet kurus jāprot arī palaist. Par mīlestību — bijušu, esošu, gaisušu. Par pēdām liedaga smiltīs, ko aizskalo krastā nākoši viļņi. Par krasta
cilvēkiem — mums visiem.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000998963
Zvirgzdiņš, Juris. Tobiass un Rakstnieks / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrējusi Anita
Rupeika ; redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 31 nenumurēta
lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9984-33-520-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jura Zvirgzdiņa grāmata nedaudz atklāj teksta — grāmatas radīšanas noslēpumus, kuros redzam, ka rakstnieks teksta rakstīšanas procesā jau sarunājas un pastaigājas kopā
ar saviem grāmatu tēliem. Grāmata atklāj, ka Rakstnieka radītie tēli var dzīvot savrupi un autonomi no to radītāja, tiem ir sava dzīve un pat plāns kā rīkoties gadījumos, kad Rakstnieks ir aizmirsis par satikšanos ar Tobiasu. „Klupdams krizdams viņš piesteidzās pie soliņa un, apkampis
Tobiasu, piespieda viņu pie krūtīm. Tobiass gribēja pateikt kaut ko ļoti, ļoti indīgu, bet, pamanījis
Rakstnieka acīs asaras, pārdomāja. — Tā gadās. Arī es dažreiz esmu aizmāršīgs, — tomēr klusībā
vēl pierūkdams, — bet tikai dažreiz!”

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000998723
Валентина Врач. Tuvu oriģinālam = Близко к тексту / Валентина Врач, inESe, Unha, Митуни, Slēģu Jānis ; sastādītāja un tulkotāja no latviešu valodas Валентина Врач ; tulkotājas no krievu valodas inESe un Unha ; noformētāji: Deniss
Kasimovs un Inese Rozenštrauha ; redaktore Inese Kušķe. — Rīga : Ezerrozes
grāmatas, 2020. — 133, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Teksts paralēli latviešu un
krievu valodā. — ISBN 978-9934-587-83-2 (iesiets).
UDK
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821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 000999430
Kankimaki, Mia. Sievietes, par kurām domāju naktīs / Mia Kankimaki ; no somu
valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 432 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [426.]-432. lpp. — Oriģinālnosaukums:
Naiset joita ajattelen öisin. — ISBN 978-9934-0-8821-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir aizraujošs beletristikas, zinātniskās literatūras un ceļojumu dienasgrāmatas apvienojums, ko caurvij personiskas pārdomas. „Tajās bezmiega naktīs, kad mana
dzīve šķiet izsista no sliedēm, es vācu ap sevi neredzamu vēsturisku sieviešu gvardi — sargeņģeļus, kas izgaismos ceļa turpinājumu. Šo nakts sieviešu dzīve nav bijusi parasta. Viņas pārkāpa
robežas un darīja to, ko neviens no viņām negaidīja. Daudzas bija mākslinieces un rakstnieces,
vairumam nebija ģimenes un bērnu, viņu attiecības ar vīriešiem neatbilda vispārpieņemtiem
standartiem. Dažas cieta no slimībām vai garīgās veselības traucējumiem. Tomēr viņas visas sekoja savam aicinājumam un ceļu izvēlējās pašas. Šīs sievietes ir mans plāns B — tas, kuru lietošu,
ja nekas cits neizdosies”, saka autore.

UDK

821.511.111-94

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000998993
Burvju pasaku soma : 7 aizraujošas pasakas, kuras vari ņemt līdzi / Aleksa Aleksandro dizains ; Stefānijas Mosas teksts ; Skaidrītes Naumovas tulkojums. —
Rīga : Madris, [2020]. — 61 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts latviešu valodā,
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Magical Story Bag. — ISBN 9789984-31-496-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pasaku lasīšana vēl nekad nav bijusi tik aizraujoša kā šoreiz, ņemot līdzi šo
mazo somiņu ar pasakām! Te atradīsi septiņas aizraujošas pasakas, kurās darbojas mīļi varoņi.
Paņem rokassomiņu un dodies ceļojumā, kur sastapsi vienradzi, krustmāti feju, izlutināto princesi un daudzus citus.

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000998572
Miķe, Ieva. 100 notikumi Smiltenes vēsturē / sastādītāji: Ieva Miķe, Alda Liuke,
Marita Mūze. — Smiltene : Smiltenes novada dome, 2020. — 32 lpp. : faksimili,
ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp.
A n o t ā c i j a : Izdevumā iekļautie 100 notikumi ir tikai neliela daļa no pilsētas vēstures,
taču tie ieskicē nozīmīgus notikumus politikā, kultūrā, ekonomikā un citās dzīves jomās, tie vēsta
par dažādiem laika posmiem — sākot ar Smiltenes pirmsākumiem, starpkaru periodu, 20.gs. 40.80.gadiem, atmodas laiku un pilsētas vēstures pēdējām desmitgadēm.

UDK

908(474.36)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000973989
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. Starpnozaru pētniecības
centrs. Starpdisciplinārā konference (3 : 2020 : Rīga, Latvija). Trešā starpdisciplinārā konference „Izmērītais laiks un telpa: kartes, kalendāri, mūzika,
deja” : konferences programma un tēzes : 13. marts, 2020 / sastādītāja, ievada
autore Dr.phil. Ineta Kivle ; literārā redaktore Vita Aišpure ; dizains: Vija France ;
priekšvārds: Dr.geol. Valdis Segliņš ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskā
bibliotēka, 2020. — 63 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — Autori: Linda Akmentiņa, Lolita Fūrmane, Gunta Jaunmuktāne, Ineta Kivle, Aivars Markots,
Iveta Nātriņa, Gunārs Silabriedis, Valda Vidzemniece, Ilgonis Vilks, Viesturs Zanders. — ISBN 978-9984-844-06-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kā izmērīto laiku un telpu attēlot uz papīra lapām vai datora ekrānos? Kādu
laiku iespējams attēlot, bet kuru tikai pārdzīvot? Vai visās kartēs ir drošticamas references uz
objektīvo realitāti, un vai visos kalendāros dienas un gadi ir mērāmi ar Zemes veikto orbītu ap
Sauli? Kā laiks tiek mērīts mūzikā un dejā? Kādas laika un telpas stratas ir izmērītas skaņdarba
notācijā? Kā rast saikni starp subjektīvo un objektīvo laiku, starp objektīvi izmērāmo trīs dimensiju telpu un subjektīvo telpuztveri?

UDK

912.43(062)+528.9(062)

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
33

