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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001013783
Roša, Angelina. Koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu novērtēšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums / Angelina Roša ; zinātniskās vadītājas: Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.paed. Karine Oganisjana ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.oec. Andrejs Čirjevskis, Dr. Renata Korsakiene ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,06 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225376. — Bibliogrāfija:
57.-65. lp. — ISBN 978-9934-22-538-3 (PDF).
UDK
005.572(043)
Kopkataloga Id: 001014697
Roša, Angelina. Koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu novērtēšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums / Angelina Roša ;
zinātniskās vadītājas: Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.paed. Karine Oganisjana ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.oec. Andrejs Čirjevskis, Dr. Renata Korsakiene ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte.
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2020. — 64 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225383. —
Bibliogrāfija: 56.-64. lpp. — ISBN 978-9934-22-537-6 (brošēts).
UDK
005.572(043)
Kopkataloga Id: 001014681
Roša, Angelina. The Methodology for Assessing the Impact of Coaching Interactions on a Company’s Performance : doctoral thesis / Angelina Roša ; scientific supervisors: Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.paed. Karine Oganisjana ; Riga Technical
University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Business Engineering and Management. — Riga : RTU Press, 2020. — 185 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. —
Bibliogrāfija: 116.-125. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
005.572(043)
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Kopkataloga Id: 001013785
Roša, Angelina. The Methodology for Assessing the Impact of Coaching Interactions on a Company’s Performance : summary of the doctoral thesis / Angelina
Roša ; scientific supervisors: Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.paed. Karine Oganisjana ;
official reviewers: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.oec. Andrejs Čirjevskis, Dr. Renata Korsakiene ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Business Engineering and Management. — Riga : RTU Press,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (69 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
2,29 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225390. —
Bibliogrāfija: 61.-69. lp. — ISBN 978-9934-22-540-6 (PDF).
UDK
005.572(043)
Kopkataloga Id: 001014693
Roša, Angelina. The Methodology for Assessing the Impact of Coaching Interactions on a Company’s Performance : summary of the doctoral thesis / Angelina
Roša ; scientific supervisors: Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.paed. Karine Oganisjana ;
official reviewers: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.oec. Andrejs Čirjevskis, Dr. Renata Korsakiene ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Business Engineering and Management. — Riga : RTU Press,
2020. — 68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225406. —
Bibliogrāfija: 60.-68. lpp. — ISBN 978-9934-22-539-0 (brošēts).
UDK
005.572(043)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001015151
ABeCe : mana pirmā burtu grāmata / Edgara Švanka grāmatas un vāka dizains. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 34 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN
978-9934-0-8852-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir vienkārši, ikdienā lietoti vārdi un attēli. Tā būs mazuļa pirmā sastapšanās ar latviešu alfabēta burtiem.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016052
Erne, Andrea. Ko darām ziemā? : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem /
Andrea Erne ; ilustrācijas: Suzanna Ščensnija ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Was machen wir im
Winter?. — ISBN 978-9984-31-544-7 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Grāmata sniedz atbildes uz pirmajiem kāpēc? Kā svin Ziemassvētkus? Kā
ģērbjas, kad ārā ir auksti? Kur dzīvnieki dzīvo ziemā?

UDK

087.5+612(02.053.2)+611(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001015156
Mans ķermenis : kustīgās bildītes / [ilustrācijas]: Nathalie Choux. — Rīga : Zvaig
zne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — (Kustīgās bildītes). — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mon imagier du
corps. — ISBN 978-9934-0-8771-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pirmā gudrību grāmatiņa pavisam maziem bērniem, kam noteikti patiks
aplūkot skaidri saprotamos attēlus un pašam tos izmainīt. Kā? Pavisam vienkārši — pavelkot,
pagrozot vai pabīdot bildītes. Mazulis priecāsies par to, kā bērni spēlē paslēpes, kā puisēns piemiedz actiņu vai kā bērniņš steidz noskūpstīt māmiņu.

UDK

087.5

2

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 24, 16.–31. decembris

Kopkataloga Id: 001015199
Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita. Princeses un viņu brīnumainie draugi : krāsojamā grāmata / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ; no angļu valodas tulkojusi Diāna
Romanoviča ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Princesės ir jų fantastiniai gyvūnai. — ISBN 978-9934-0-9212-1
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Paviesojies brīnumainajā princešu pasaulē un iepazīsties ar viņu neparastajiem draugiem! Šajā grāmatā tu sastapsi visskaistākās princeses, kuras mīt fantāzijas pasaulē,
un iepazīsi viņu uzticamos draugus — Saulstariņu ķērāju, Zibens pavēlnieku un daudzus citus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001015198
Murr Modes nams : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / [redaktore] Živilė Agur
kytė ; [māksliniece] Miglė Šimatonytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Atrakciju parkā. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Miau Mados namai. Atrakcionų parkas. — ISBN
978-9934-0-9206-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Līna, Emma un Anna ir trīs labākās draudzenes, kuras itin visu dara kopā.
Šoreiz viņas ir nolēmušas doties uz atrakciju parku, jo vienīgi tur var sarīkot īsti MURRīgu un
krāšņu fotosesiju.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001015159
Pārtika : kustīgās bildītes / [ilustrācijas]: Nathalie Choux. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — (Kustīgās bildītes). — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mon imagier des aliments. —
ISBN 978-9934-0-8770-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pirmā gudrību grāmatiņa pavisam maziem bērniem, kam noteikti patiks aplūkot skaidri saprotamos attēlus un pašam tos izmainīt. Kā? Pavisam vienkārši — pavelkot, pagrozot vai pabīdot bildītes. Mazulis priecāsies par to, kā griežas šķīvis ar dažādiem produktiem,
kā puisēns ēd banānu vai kā meitene izvēlas konfekti.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001014964
Brends, Rasels. Atgūšanās : brīvība no atkarībām / Rasels Brends ; no angļu valodas tulkojuši: Aivars Madris un Mārtiņš Zelmenis ; redaktors Gints Tenbergs. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 319, [1] lpp. ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Recovery: Freedom from our Addictions. — ISBN 978-9934-0-9028-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mēs dzīvojam atkarību laikmetā. Šī problēma ir tik visaptveroša, ka sasniegusi epidēmijas apmērus. Kādi ir tavi neveselīgie ieradumi un pieķeršanās? Varbūt neapzināti esi
atkarīgs no ēdiena vai neveselīgām attiecībām? No darba, kas nesniedz gandarījumu, vai trulas
bakstīšanās telefonā? Grāmatā aprakstītā 12 soļu programma un tajā ietvertā filozofija ir risinājums, lai pārvarētu nepatiku pret dzīvi un nāvi. Tā piemērota ikvienam, kuram ir dūša strādāt ar
sevi. Tā palīdzēs cilvēkiem ar atkarībām no narkotikām, seksa, smēķēšanas, alkohola, tehnoloģijām, pornogrāfijas, mantu krāšanas, azartspēlēm.

UDK

159.97+613.8+178

Kopkataloga Id: 001016388
Dimantra. Paņem grožus savās rokās : sarežģītais vienkārši sievietēm / Dimantra ; redaktores: Liene Vēliņa, Maija Olte ; ilustrācijas: Indra Zālīte ; grāmatas dizains: Alla Tiško, Anna Liepiņa. — [Rīga] : Dimantra, [2020].
1. grāmata. — 184 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8893-1-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī ir patiesa sievišķīga vieduma rokasgrāmata. Tu iedvesmosies uz skaistu
un vieglu dzīvi sev un saviem mīļajiem. Tu radīsi atbildes uz dzīves situācijām, izpratīsi pagātnes
notikumus un veidosi savu veiksmes stāstu nākotnei. Šo grāmatu tu gribēsi lasīt, pārlasīt visas
dzīves garumā. Tas ir rīks, lai tiktu pāri neveiksmēm, grūtībām gan privātajā dzīvē, gan sociālajā
karjerā.

UDK

159.922.1-055.2+613.8-055.2

Kopkataloga Id: 001007609
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : ilustrācijas ;
3,62 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Jūsu priekšā ir domāšanas uzdevumi pašiem mazākajiem. 2-3 gadi ir laiks,
kad piedāvāt bērnam salikt 2 gabaliņu puzlītes, griezt ar speciālajām noapaļotajām šķērītēm, darboties ar līmes zīmuli un mīkstu plastilīnu. Vēl bērns var plēst papīru! Jo plēšana ļoti attīsta to
pirkstu satvērienu, kas atbild par valodas centru attīstīšanos.

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001007606
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, 2020.
3. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,22 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — „2020. gada 3. izdevums”—Datnes
sākumlapā.

A n o t ā c i j a : Krājums domāts 4-5 gadus veciem bērniem un, iespējams, kādi uzdevumi
varētu būt par sarežģītu. Matemātika ir abstrakta zinātne un, pirms ķerties klāt darba lapām,
bērnam ir jāsaprot, ka melnās simbolu svītriņas nozīmē ciparu „4” utt. Ja arī bērns ir apguvis
skaitīt no 1 līdz 20, tas nebūt nenozīmē, ka viņš saprot, ka 4 ķirši nozīmē daudzumu nevis secību.

UDK

159.955(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 001007608
Dzene, Ilze. Uzdevumu MIX 3-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene,
2020.
3. krājums. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,95 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — „3. krājums 2020”—Datnes sākumlapā.
A n o t ā c i j a : Jūsu priekšā ir 3-gadnieku uzdevumu MIX. 3-4 gadi ir laiks, kad bērns sāk apgūt skaņas. Šie uzdevumi ir domāti, lai nostiprinātu burtu apgūšanu. Tāpat krājuma darba lapas
ir domātas, lai pārbaudītu, vai bērnam ir izpratne par cipariem.

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001010471
Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti / sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe ; recenzenti: Irēna Kokina, Zanda Rubene, Jānis Valdmanis ; dizains: Modris Brasliņš ; vāka dizains: Gundega
Kalendra ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : RSU, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(298 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 6,08 MB. — Bibliogrāfija: 19.-22. lp. — ISBN
978-9934-563-65-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatas saturu veido 55 Latvijā pazīstamu speciālistu (pētnieku, mācībspēku, izglītības vadītāju un praktiķu) vēstījumi par savu personīgo un profesionālo pieredzi saistībā
ar psiholoģiskās prakses attīstību mūsu valstī.

UDK

159.9(474.3)(092)+159.98-048.88(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001015712
Prisjolkova, Inese. Viegli un ar Mīlestību : kā notievēt viegli un ar prieku / Inese
Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja ; grāmatas dizains: Ginta Filia-Solis. — [Jūrmala] : [Inese Prisjolkova], [2020]. — 304 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-89682-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai esam gatavas ikdienā nēsāt līdzi 15 vai 20 kilogramus smagu somu? Nē?
Tomēr gadās, ka izvēlamies uzturēt šādai somai līdzvērtīgu lieko svaru. Nav vērts vainot gadus,
hormonus, iedzimtību vai apstākļus. Mūsu svars, izskats un veselība ir mūsu rokās. Mēs varam
kļūt tādas, kādas vēlamies būt, un uzturēt ķermeni skaistu.

UDK

159.923.2
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000993258
Kursīte, Janīna. Latviešu dievības un gari / Janīna Kursīte ; zinātniskie recenzenti: Dr.art. Rūta Muktupāvela, Dr.hist. Ernests Vasiļausks ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Ieva E. Kalniņa ; dizains: Oskars Stalidzāns ; [kopsavilkumu tulkoja]
Andra Damberga. — Rīga : Rundas, 2020. — 256 lpp. ; 24 cm. — Uz vāka: Īras Rozentāles glezna „31. decembra varavīksne. 2019”. — Bibliogrāfija: [243.]-251. lpp.
un rādītājs: [253.]-254. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8297-7-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir mēģinājums ielūkoties seno latviešu priekšstatos par pasaules un
cilvēka rašanos, par dievībām un gariem, par zivju un kukaiņu vietu mītiskajā sistēmā. Aplūkota
krāsu un skaitļu simboliskā nozīme un citi līdz šim mazpētīti latviešu folkloras temati.

UDK

257.7-264(=174)+398.3(=174)+398.4(=174)

Kopkataloga Id: 001015930
Lamberte, Munise. 365 jaunas iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai gada
dienai / Munise Lamberte ; redaktore Maiga Veilande ; mākslinieks Gints Veilands. — Rīga : Libri Style, 2020. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-602-02-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „365 jaunas iespējas” ir kā dāvana visiem Bībeles lasītājiem. Mēs dzīvojam
laikā, kad bieži ir tikai īss brīdis, lai norimtos un padomātu par Dievu un sevi. Pārdomas katrai
dienai palīdz sevi mobilizēt, jo nereti pietrūkst disciplīnas, lai darītu to regulāri. Šī grāmata ir vairāku autoru kopīgs darbs, kas padara to vēl krāsaināku, jo katrs autors ienes tajā kaut ko no sevis.

UDK

27-534.4

Kopkataloga Id: 001016072
Латвийский православный хронограф / ответственный редактор Олег
Пелевин ; научный редактор Татьяна Фейгмане ; литературный редактор
Оксана Дементьева ; рецензент Преосвященнейший Александр ; Латвийс
кая Православная Церковь, Институт русского культурного наследия Латвии. — Рига : Синод Латвийской Православной Церкви, 2020.
Выпуск IV [4]. — 324 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās piezīmēs. — ISBN 978-9934-8888-2-3 (iesiets).
UDK
271.22(474.3)-9(082)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001011377
Carlucci, Pascal. StratCom in the Mediterranean and the Sahel / Pascal Carlucci ; editor Tomass Pildegovičs ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic
Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) ;
3,84 MB. — Bibliogrāfija: 21.-23. lp. — ISBN 978-9934-564-84-0 (PDF).
UDK
327(4-13)+316.774
Kopkataloga Id: 001011409
Russia’s Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment : report
2019/2020 / introduction: Elīna Lange-Ionatamišvili ; design: Tornike Lordkipanidze. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
12,05 MB. — (Russia’s (Dis-)Information Campaigns in Nordic-Baltic Countries ;
vol. 2). — Autori: Māris Cepurītis, Ivo Juurvee, Austris Keišs, Diana Marnot, Belén
Carrasco Rodríguez, Scott Ruston. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934-564-88-8 (PDF).
UDK
327(474:470+571)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 001012591
Valtenbergs, Visvaldis. Budžeta procedūra parlamentā : pētījuma gala ziņojums, 2020. gada novembris / Visvaldis Valtenbergs, Inese Grumolte-Lerhe, Ilona
Beizītere ; Latvijas Republikas Saeima. Analītiskais dienests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : tabulas ; 1,67 MB. —
Bibliogrāfija: 41.-44. lp. — ISBN 978-9934-598-08-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir analizēt Eiropas valstu pieejas, praksi un starptautiskās rekomendācijas budžeta projekta izskatīšanā parlamentā. Latvijā nav radīti institucionālie
priekšnoteikumi regulāra un savlaicīga analītiskā atbalsta sniegšanai parlamentam dažādos budžeta izveides procesa posmos. Avoti sniedz apliecinājumu tam, ka valstīs, kur šādi risinājumi ir
ieviesti, tie veicinājuši parlamenta lomas efektivitātes pieaugumu budžeta procesā.

UDK

336.142(047)

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika.
Pārvalde un plānošana ekonomikā. Ražošana.
Pakalpojumi. Cenas
Kopkataloga Id: 001008472
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. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,24 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224812. — Bibliogrāfija: 53.56. lp. — ISBN 978-9934-22-482-9 (PDF).
UDK
338.4(043)+631.147(043)
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Kopkataloga Id: 001008479
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. —
1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,21 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224805. — Bibliogrāfija:
52.-55. lp. — ISBN 978-9934-22-480-5 (PDF).
UDK
338.4(043)+631.147(043)

338.48 Tūrisms
Kopkataloga Id: 001012595
Doniņa, Agita. Development of Professional Competence in Higher Education
Topical for the Tourism Industry Labour Market : summary of the doctoral thesis / Agita Doniņa ; scientific supervisors: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.paed. Ineta
Lūka ; official reviewers: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Iveta Mietule, Ph.D.
Sanna-Mari Renfors ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp.,
PDF) : shēmas, tabula ; 2,26 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225444. — Bibliogrāfija: 48.-56. lp. — ISBN 978-9934-22-544-4 (PDF).
UDK
338.48:378(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001014655
Doniņa, Agita. Development of Professional Competence in Higher Education
Topical for the Tourism Industry Labour Market : summary of the doctoral thesis / Agita Doniņa ; scientific supervisors: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.paed. Ineta
Lūka ; official reviewers: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Iveta Mietule, Ph.D.
Sanna-Mari Renfors ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. — Riga : RTU Press, 2020. — 55 lpp. : shēmas, tabula ;
24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225444. — Bibliogrāfija: 47.-55. lpp. — ISBN 978-9934-22543-7 (brošēts).
UDK
338.48:378(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001012594
Doniņa, Agita. Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences
attīstība augstākajā izglītībā : promocijas darba kopsavilkums / Agita Doniņa ; zinātniskās vadītājas: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.paed. Ineta Lūka ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Iveta Mietule, Ph.D. Sanna-Mari Renfors ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) : shēmas, tabula ;
2,18 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225413. — Bibliogrāfija: 45.-53. lp. — ISBN 978-9934-22-542-0 (PDF).
UDK
338.48:378(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001014675
Doniņa, Agita. Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences
attīstība augstākajā izglītībā : promocijas darba kopsavilkums / Agita Doniņa ; zinātniskās vadītājas: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.paed. Ineta Lūka ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Iveta Mietule, Ph.D. Sanna-Mari Renfors ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2020. — 52 lpp. : shēmas, tabula ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225420. —
Bibliogrāfija: 44.-52. lpp. — ISBN 978-9934-22-541-3 (brošēts).
UDK
338.48:378(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001014522
Doniņa, Agita. Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences attīstība augstākajā izglītībā : promocijas darbs / Agita Doniņa ; zinātniskās
vadītājas: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.paed. Ineta Lūka ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. —
253 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 127.-157. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu
valodā.
UDK
338.48:378(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001000974
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros :
studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : сборник научных статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business within
the Concept of Green Economy : collection of scientific articles of students and
young scientists / Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2020.
Nr. 3. — 1 tiešsaistes resurss (175 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
4,18 MB. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā krievu valodā, daži raksti arī angļu un latviešu
valodā. — ISBN 978-9984-47-189-1 (PDF) ; ISBN 9789984471846 (kļūda).
UDK
338.48(082)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001011515
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Zinātniskā konference (7 : 2019 :
Rīga, Latvija). Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems
II : collection of research papers in conjunction with the 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-18 October
2019, Riga / editorial board: Carlo Amatucci, Frank L. Schafer, Anita Rodina [un
vēl 39 redaktori] ; english language proofreading and editing: Andra Damberga ;
layout: Andra Liepiņa ; University of Latvia. — Riga : University of Latvia Press,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (425 lp., PDF) : tabulas ; 4,43 MB. — Bibliogrāfija
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-530-4 (PDF).
UDK
34(062)
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355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 001008352
Latvija. Aizsardzības ministrija. Jaunsardzes centrs. Valsts aizsardzības mācība : specializētā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja Guntars Kukuļinskis ; Jaunsardzes centrs sadarbībā ar Valsts izglītības
saturs centru un Aizsardzības ministriju. — Rīga : Jaunsardzes centrs, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 886,95 KB. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8733-3-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Valsts aizsardzības mācības specializētā kursa programmas paraugs ir izstrādāts saskaņā ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Programma
iedzīvina Saeimas lēmumu „Par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības
standartā” (2018) un palīdz skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts
vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”
(2019) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā un sociālā un pilsoniskā mācību jomā.

UDK

355.02(474.3)(072)

Kopkataloga Id: 001011369
Ratsiborynska, Vira. Russia’s Strategic Exercises: Messages and Implications /
Vira Ratsiborynska, Daivis Petraitis, Valeriy Akimenko ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (71 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,82 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs:
62.-70. lp. — ISBN 978-9934-564-81-9 (PDF) ; ISBN 9789934564802 (kļūda).
UDK
355.02(470+571)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001007306
Vītoliņš, Oskars. Būvniecības specialitātei 45 / sastādītāji: Oskars Vītoliņš,
Dace Slokenberga ; mākslinieciskais noformējums: Dace Slokenberga ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., PDF) :
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 74,80 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — ISBN 9789984483627 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Vides un būvzinātņu fakultāte 2020. gadā atzīmē būvniecības izglītības 45
gadus LLU saimē. Izdevumā raksturotas studiju programmas, intelektuālais un tehniskais nodrošinājums, ieskicēta nākotnes virzība, kā arī apkopoti absolventu veiksmes stāsti un absolventu
saraksti.

UDK

378.6:62(474.334.2)(091)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001015933
Veinholda, Angela. Eksperimentēt un atklāt : izzinoša grāmata bērniem no 4
līdz 7 gadiem / Angela Veinholda, teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi
Anita Muitiniece. — Rīga : Madris, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Experimentieren und
Entdecken. — ISBN 978-9984-31-556-0 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a : Grāmatā mēs saņemsim atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem un veiksim vairāk nekā 30 eksperimentu gaisā un ūdenī. Kāpēc gaisa balons spēj lidot? Cik smags ir
gaiss? Kāpēc ūdens piliens ir apaļš? Kāpēc jūras ūdens ir sāļš? Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz
jaunas zināšanas.

UDK

5(02.053.2)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 001010493
Pustenko, Aleksandrs. Jauna veida ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze : promocijas darba kopsavilkums = Synthesis of a New Type of Carbonic Anhydrases
Inhibitors : summary of the doctoral thesis / Aleksandrs Pustenko ; zinātniskais
vadītājs Dr.chem. Raivis Žalubovskis ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Jeļena Kirilova, Dr.chem. Jean-Yves Winum, Dr.chem. Kaspars Traskovskis ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas
tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(58 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,02 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā
izdevuma ISBN 9789934225017. — Bibliogrāfija: 27.-29., 55.-57. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-502-4 (PDF).
UDK
577.151.7(043)

58 Botānika
Kopkataloga Id: 001015812
Ceplis, Kristaps. Aiz upītes balti bērzi sudrabiņa lapiņām / redaktors Kristaps
Ceplis ; literārā redaktore Sanita Dāboliņa ; māksliniece Māra Prātniece. — Rīga :
Biedrība „Zaļās mājas”, 2020. — 52, [4] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22×31 cm. —
ISBN 978-9934-23-228-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata tapusi, godinot bērzu un iedvesmojoties no ilggadējā skolēnu konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” darbiem. Pusaudži un jaunieši apkopojuši uzzināto un atklājuši
savas domas un atziņas par vienu no izplatītākajiem un vērtīgākajiem Latvijas kokiem — bērzu.

UDK

582.632.1(474.3)+630*2:582.632.1(474.3)

59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 001015166
Šustere, Gunta. Kas te atlidojis? : iepazīsti Latvijas dabu! / Gunta Šustere ; vāka
un grāmatas dizains: Māra Alševska ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-99340-8701-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lielisks mācību līdzeklis dabaszinībās. Grāmata bērnam palīdzēs iepazīt un
iemīlēt Latvijas dabu un putnus. Mazais lasītājs uzzinās interesantus faktus par gulbjiem, pūcēm,
zīlītēm un citiem putniem.

UDK

598.2(474.3)(02.053.2)+087.5
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001000419
Haļitovs, Mihails. Data Booklet for Medical Chemistry / Mihails Haļitovs, Ilmārs
Rikmanis, Agnese Brangule ; Rīga Stradiņš University. Department of Human
Physiology and Biochemistry. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2020. — 24 lpp. :
tabulas ; 21 cm.
UDK
612.015+577.1(07)+577.1:61(07)+612.015(07)
Kopkataloga Id: 001010502
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija).
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās. Latvijas Universitātes 78.
starptautiskās zinātniskās konferences sekcija : 2020. gada 20. janvārī / atbildīgais redaktors un priekšvārda autors Valdis Segliņš ; Latvijas Universitāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2020.
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums. — 1 tiešsaistes
resurss (61 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 1,28 MB. — Resursā uzrādīts
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934185205. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
ISBN 978-9934-18-521-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Konferencē prezentēti 23 ziņojumi, kas aptver visai plašu pētniecības virzienu loku, un katrs no tiem ir atšķirīgs ar savu spēka pielikšanas punktu, oriģinālām pētniecības
metodēm un rīkiem, kā arī daudzām rekomendācijām un ierosmēm turpmāko pētījumu attīstībai.

UDK

61(062)

Kopkataloga Id: 001012590
Meiere, Madara. 21 diena līdz veselīgam dzīvesveidam : uzturs, ķermenis, prāts /
Madara Meiere ; dizains: Kristaps Lēperis. — [Jūrmala] : Mindsetters, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (98 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,29 MB. — ISBN 978-9934-23238‑1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatu radīta, lai viegli lasāmā formā iemācītu visu, kas jāzina par veselīgu
un sabalansētu dzīvesveidu. Tajā sniegti praktiski padomi, motivācija un zināšanas par uzturu,
kustību un attieksmi pret savu ķermeni. Grāmatā ir atvēlēta vieta arī piezīmēm, mērķa definēšanai, pārdomām un atziņām. Soli pa solim tā palīdz saprast, kādēļ un kā sākt uzlabot savu veselību
un dzīvi, lai tas kļūtu par dzīvesstilu, nevis īstermiņa aktivitāti.

UDK

613.2(083.12)+641.561(083.12)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001010718
Zālītis, Ivars. Application of Estimation of Model Parameters for Protective Automation of Transmission Lines : summary of the doctoral thesis / Ivars Zālītis ;
scientific supervisor Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers ; official reviewers: Dr.sc.ing.
Romāns Petričenko, Dr.sc.ing. Saulius Gudzius, Dr.sc.ing. Andrejs Svalovs ; Riga
Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(57 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,14 MB. — Resursā uzrādīts arī
iespiestā izdevuma ISBN 9789934224959. — Bibliogrāfija: 47.-57. lp. — ISBN 9789934-22-496-6 (PDF).
UDK
621.316(043)
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Kopkataloga Id: 001010726
Zālītis, Ivars. Modeļa parametru identifikācijas metodes pielietošana elektropārvades līniju pretavāriju automātikā : promocijas darba kopsavilkums / Ivars
Zālītis ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Romāns Petričenko, Dr.sc.ing. Saulius Gudzius, Dr.sc.ing. Andrejs Svalovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (55 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,09 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224935. — Bibliogrāfija: 45.-55. lp. —
ISBN 978-9934-22-494-2 (PDF).
UDK
621.316(043)

636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana
Kopkataloga Id: 001015164
Tenbergs, Gints. Kas dzīvo lauku sētā? : iepazīsti Latvijas dabu! / Gints Tenbergs ; vāka un grāmatas dizains: Māra Alševska ; redaktore Gunta Šustere. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN
978-9934-0-8700-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata bērnam palīdzēs iepazīt un iemīlēt Latvijas laukus un mājdzīvniekus. Mazais lasītājs uzzinās interesantus faktus par zirgiem, trušiem, tītariem un citiem lauku
sētas iemītniekiem.

UDK

636(474.3)(02.053.2)+59(474.3)(02.053.2)+087.5

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 001015069
Brauns, Valdis. No Rucavas līdz Ainažiem / Valdis Brauns, Gints Šīmanis. — Salacgrīva : Bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs”, 2020. — 227 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8896-2-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata mudina ar citām — emocionāli ekonomiskām acīm paskatīties uz
Baltijas jūras piekrasti, uz cilvēkiem, kas sevi pieskaita un arī nepieskaita zvejnieku ciltij.

UDK

639.2(474.3)(091)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001014517
Freimane, Ligita. Gardās receptes / [sastādītāja] Ligita Freimane ; [biedrības]:
Cerību stariņš, Vienmēr Jaunas, Varavīksne. — [Rucava] : [izdevējs nav zināms],
2019.
2. recepšu burtnīca, Rudentiņš bagāts vīrs. — 30 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK
641.4(083.12)
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Kopkataloga Id: 001014706
Latgales pavārgrāmata : Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes / fotogrāfiju autore Inga Pudnika ; Latgales kulinārā mantojuma centrs. —
[Krāslava] : [Krāslavas novada Dome] ; [Latgales kulinārā mantojuma centrs],
2020. — 100 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes. Pavārgrāmata tapusi, pateicoties Latgales saimniecēm, kuras ir dalījušās ar receptēm, ko mantojušas no vecākiem, vecvecākiem, citiem radiem un kaimiņiem. Pavārgrāmata sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā iekļautas Latgales vietējo ēdienu receptes, bet
otrajā daļā — Krāslavas novadā vēsturiski dzīvojošo tautību — latviešu, poļu, ebreju, krievu un
baltkrievu nacionālās virtuves receptes.

UDK

641.568(474.38)(083.12)

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. Izdevējdarbība.
Grāmattirdzniecība
Kopkataloga Id: 000997857
The Latvian Publishing Industry / design by Agris Bobrovs ; cover illustration
by Reinis Pētersons ; Latvian Literature. — [Rīga] : Latvian Literature, [2019]. —
42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.
UDK
655.4(474.3)(035)+655.15(474.3)(035)+027(474.3)(035)

657 Grāmatvedība
Kopkataloga Id: 001011967
Kelmere, Laila. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati : teorija un
uzdevumi / Laila Kelmere ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (258 lp., PDF) : tabulas ;
1,97 MB. — (Bilances bibliotēka (sērija)). — Bibliogrāfija: 219.-222. lp. — ISBN
978-9984-896-25-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis. 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)

Kopkataloga Id: 001012036
Leibus, Inguna. Finanšu grāmatvedība / Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna
Jesemčika, Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva ; konsultante Gaida Kalniņa ;
literārā redaktore Sandra Priedīte. — Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. —
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (322 lp., PDF) :
tabulas ; 2,49 MB. — (Bilances bibliotēka (sērija)). — Resursā uzrādīts iespiestā
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 319. lp. — ISBN 9789984896182 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmata paredzēta ne tikai grāmatvedības kursa teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu izpratnei, tā ieteicama arī strādājošiem grāmatvežiem profesionālo iemaņu pilnveidošanai. Grāmatas pielikumā dots kontu plāna paraugs. Katrā nodaļā norādīti atbilstošo objektu uzskaites uzdevumi, to novērtēšanas un uzskaites metodes, kā arī biežāk lietotā kontu
korespondence. Katras tēmas izklāstu noslēdz kopsavilkums un jautājumi paškontrolei.

UDK

657.41/.45(075)
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Kopkataloga Id: 001012022
Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna ; priekšvārda autore Maija Grebenko. — Atkārtots un
atjaunots 9. izdevums. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (150 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,16 MB. — (Bilances bibliotēka
(sērija)). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789984896236
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmata palīdzēs pašnodarbinātajiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tajā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi, nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība.

UDK

657(474.3)+336.226(474.3)

Kopkataloga Id: 001011987
Лейбус, Ингуна. Бухгалтерский учет и налоги самостоятельно занятых
лиц / Ингуна Лейбус ; перевод: Иван Берзин ; дизаин: Арвис Вилла ; предисловие: Майя Гребенко. — Рига : Lietišķās informācijas dienests, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (174 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,78 MB. — (Bilances
bibliotēka (sērija)). — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. — ISBN 978-9984-896-26-7 (PDF).
UDK
657(474.3)+336.226(474.3)

66

Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001014711
Bāliņa, Karīna. Baltic Seaweed Biorefinery : doctoral thesis / Karīna Bāliņa ;
scientific supervisor Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli ; Riga Technical University.
Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems
and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 158 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 75.87. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
66.067.8.098:639.64(043)+639.64(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001012593
Bāliņa, Karīna. Baltic Seaweed Biorefinery : summary of the doctoral thesis /
Karīna Bāliņa ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli ; official reviewers: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks, Ph.D. Fabio
Rindi ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,4 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225536. —
Bibliogrāfija: 31.-35. lp. — ISBN 978-9934-22-554-3 (PDF).
UDK
66.067.8.098:639.64(043)+639.64(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001014740
Bāliņa, Karīna. Baltic Seaweed Biorefinery : summary of the doctoral thesis /
Karīna Bāliņa ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli ; official
reviewers: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks, Ph.D. Fabio Rindi ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU
Press, 2020. — 34 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934225543. — Bibliogrāfija: 30.-34. lpp. — ISBN 978-9934-22-553-6 (brošēts).
UDK
66.067.8.098:639.64(043)+639.64(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001012592
Bāliņa, Karīna. Baltijas jūras makroaļģu biorafinērija : promocijas darba kopsavilkums / Karīna Bāliņa ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli ;
oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks,
Ph.D. Fabio Rindi ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēma, tabulas ; 3,45 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225512. — Bibliogrāfija: 31.-35. lp. — ISBN 978-9934-22-552-9 (PDF).
UDK
66.067.8.098:639.64(043)+639.64(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001014745
Bāliņa, Karīna. Baltijas jūras makroaļģu biorafinērija : promocijas darba kopsavilkums / Karīna Bāliņa ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli ;
oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks,
Ph.D. Fabio Rindi ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2020. — 34 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēma, tabulas ;
24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225529. — Bibliogrāfija: 30.-34. lpp. — ISBN 978-9934-22551-2 (brošēts).
UDK
66.067.8.098:639.64(043)+639.64(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001008483
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. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) :
diagrammas, tabulas ; 1,37 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934224751. — Bibliogrāfija: 41.-44. lp. — ISBN 978-9934-22-476-8 (PDF).
UDK
661.725.81(043)
Kopkataloga Id: 001008367
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. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ;
1,04 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224775. — Bibliogrāfija: 41.-44. lp. — ISBN 978-9934-22-478-2 (PDF).
UDK
661.725.81(043)
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Kopkataloga Id: 001016460
Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas / dizains: Arta
Ozola-Jaunarāja ; zinātniskā redakcija: Iliana Veinberga ; zinātniskā instrumentārija sastādītāja Anna Dedkova ; tulkojums no krievu valodas: Ginta Elksne, Anna
Dedkova ; tulkojums uz krievu valodu: Jūlija Dibovska ; tulkojums uz angļu valodu: Sanita Grīna. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas
Porcelāna muzejs, 2020. — 263 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 245.-251. lpp. un personu rādītājs: 242.-244. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-566-17-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā ir apkopotas intervijas ar Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbiniekiem un
strādniekiem. Divdesmit viena persona vēsta par savu dzīves gājumu, darba ikdienu ražotnē un
sniedz laikmeta vērtējumu, aptverot periodu no 20. gs. 40. gadiem līdz 21. gs. sākumam.

UDK

666.5(474.362.2)(09)+738.1(474.362.2)(09)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība.
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.
Alkohola rūpniecība
Kopkataloga Id: 001008469
Spalviņš, Krišs. Single-cell Protein and Single-cell Oil Production from Agro-industrial By-products : summary of the doctoral thesis / Krišs Spalviņš ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing.
Ritvars Sudārs, Ph.D. Denis Baranenko, D.sc.(tech.) Timo Laukkanen ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute
of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (26 lp., PDF) ; 496,21 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934224836. — Bibliogrāfija: 24.-26. lp. — ISBN 978-9934-22-484-3 (PDF).
UDK
663.1:577.112(043)+663.1:577.115(043)
Kopkataloga Id: 001008462
Spalviņš, Krišs. Vienšūnu proteīnu un vienšūnu eļļu ražošana no agroindustriālajiem blakusproduktiem : promocijas darba kopsavilkums / Krišs Spalviņš ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.
ing. Ritvars Sudārs, Ph.D. Denis Baranenko, D.sc.(tech.) Timo Laukkanen ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (26 lp., PDF) ; 477,10 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224850. — Bibliogrāfija: 24.-26. lp. — ISBN 978-9934-22486-7 (PDF).
UDK
663.1:577.112(043)+663.1:577.115(043)
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69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 001013781
Asere, Līva. Energoefektivitātes un iekštelpu gaisa kvalitātes dilemma izglītības
iestāžu ēkās : promocijas darba kopsavilkums / Līva Asere ; zinātniskā vadītāja
Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, Dr.ing. Uli Jakob ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(47 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 2,06 MB. — Resursā uzrādīts arī
iespiestā izdevuma ISBN 9789934225451. — Bibliogrāfija: 45.-47. lp. — ISBN 9789934-22-546-8 (PDF).
UDK
697:373.091.6(474.3)(043)+37.091.6:697.1(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001014849
Asere, Līva. Energoefektivitātes un iekštelpu gaisa kvalitātes dilemma izglītības
iestāžu ēkās : promocijas darba kopsavilkums / Līva Asere ; zinātniskā vadītāja
Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, Dr.ing. Uli Jakob ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 46 lpp. : diagrammas,
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225468. — Bibliogrāfija: 44.-46. lpp. —
ISBN 978-9934-22-545-1 (brošēts).
UDK
697:373.091.6(474.3)(043)+37.091.6:697.1(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001014821
Asere, Līva. Energoefektivitātes un iekštelpu gaisa kvalitātes dilemma izglītības
iestāžu ēkās : promocijas darbs / Līva Asere ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Andra
Blumberga ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2020. — 77 lpp., 56 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, kartes,
portreti, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija:
72.-76. lpp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
un pielikumi angļu valodā.
UDK
697:373.091.6(474.3)(043)+37.091.6:697.1(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001013782
Asere, Līva. Energy Efficiency — Indoor Air Quality Dilemma in Educational
Buildings : summary of the doctoral thesis / Līva Asere ; scientific supervisor
Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs,
Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, Dr.ing. Uli Jakob ; Riga Technical University. Faculty of
Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 2,15 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma
ISBN 9789934225482. — Bibliogrāfija: 46.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-548-2
(PDF).
UDK
697:373.091.6(474.3)(043)+37.091.6:697.1(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001014844
Asere, Līva. Energy Efficiency — Indoor Air Quality Dilemma in Educational
Buildings : summary of the doctoral thesis / Līva Asere ; scientific supervisor
Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs,
Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, Dr.ing. Uli Jakob ; Riga Technical University. Faculty of
Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 47 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ;
24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225482. — Bibliogrāfija: 45.-47. lpp. — ISBN 978-9934-22547-5 (brošēts).
UDK
697:373.091.6(474.3)(043)+37.091.6:697.1(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001007169
Gusta, Sandra. Būvniecības plānošana un organizēšana : metodiskie norādījumi
praktisko darbu veikšanai / izstrādāja un sastādīja: Sandra Gusta, Evelīna Mirbaha, Dace Slokenberga ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Arhitektūras un būvniecības katedra. — Atkārtots, papildināts
izdevums. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (78 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,16 MB. — Bibliogrāfija: 77. lp. —
ISBN 978-9984-48-363-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Metodiskie norādījumi ietver norādījumus praktisko darbu veikšanai studiju
programmas „Būvniecība” studentiem un būvniecības profesionāļiem. Tie atbilst minēto studiju
kursu programmām un mūsdienu augstskolu didaktikas atziņām. Lai praktiski iepazītos ar būvniecības plānošanas paņēmieniem, ir apkopotas, caurskatītas un analizētas dažādās plānošanas
un efektivitātes veicināšanas metodes un programmatūras.

UDK

69.05:658.513(072)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001015133
Bley, Aija. 8.b klase / Aija Bley, teksts, ilustrācijas. — Rīga : On the Road, [2020]. —
37 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-230-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata „8.b klase” veidota kā pusaudzes dienasgrāmata, kas vizuālā valodā dokumentē autores atmiņas par pamatskolas pēdējo gadu. Unikālās 80. gadu liecības atklāj
visdažādākās tēmas — mīlestību, sevis meklējumus, pieaugšanu un arī nāvi. „Toreiz bija Ļeņins
un kaut kādas komjauniešu sanāksmes. Šobrīd tā ir Eiropas Savienība. Vai „Zoom” vai Covid-19 —
tās ir lietas, kas fonā, bet tā cilvēka dvēsele jau ir nemainīga,” norāda māksliniece. Tā īpašā sevis
sajūta, ka esi viens pasaulē un viss, kas ar tevi notiek, ir kaut kas īpašs. Šī neapmierinātība ar sevi.
Meitenēm — lai cik tieva tu būtu, tu esi par resnu. Tas ir gan šodien, gan toreiz.

UDK

7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001012445
Freimane, Aija. Identification system of Design’s socioeconomic impact towards
transformation to a knowledge-intensive economy in Latvia / Aija Freimane. —
Riga : Art Academy of Latvia, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (141 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31,2 MB. — Bibliogrāfija: 136.-141. lp. — ISBN 978-9934541-54-4 (PDF).
UDK
7.05+7.012
Kopkataloga Id: 001012490
Freimane, Aija. perceived design value : the socio-economic impact of design /
Aija Freimane. — Riga : Art Academy of Latvia, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(47 lp., PDF) : ilustrācijas ; 15,08 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma
ISBN 9789934541513. — Bibliogrāfija: 44. lp. — ISBN 978-9934-541-52-0 (PDF).
UDK
7.05+7.012
Kopkataloga Id: 001016514
Tipāne, Agrita. Rīgas jūgendstils : muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” krājuma
katalogs = Art Nouveau of Riga : the catalogue of the collection of the museum
„Riga Art Nouveau Centre” / teksts: Dr.arch. Agrita Tipāne ; redaktore Zaiga Bogdanova ; tulkotāja Inta Liepiņa ; foto: Normunds Brasliņš, Baiba Buceniece, Gvido
Kajons, Romualds Salcevičs, Marika Vanaga ; dizains: Gatis Buravcovs. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības muzejs
„Rīgas Jūgendstila centrs”, 2020. — 128 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. — ISBN 9789934566110 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Izdevumā dots ieskats muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” vēsturē un pārskats
par kolekcijas izveidi. No vairāk kā 7000 brīnišķīgiem priekšmetiem, kas glabājas muzejā, izvēlēti
gandrīz 280, kas raksturo dizainu, lietišķo mākslu un rūpniecību Latvijas teritorijā 20. gadsimta
sākumā. Kataloga deviņās nodaļās apskatīta glezniecība, grafika, grāmatu grafika un iespieddarbi, mēbeles, porcelāns, fajanss un keramika, stikls, interjera tekstils, tērpi un aksesuāri, metāls un
āda, kā arī fotogrāfija. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.

UDK

7:069(474.362.2)(083.82)+7.035.93(474.362.2)(083.82)
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72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001013727
Cimermanis, Saulvedis. Tautas celtniecība Latvijas ainavā / Saulvedis Cimermanis ; recenzenti: Dr.hist. Renāte Blumberga, Dr.hist. Mārtiņš Kuplais ; literārā
redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotāji: Andra Damberga
(angļu valodā), Agris Timuška (vācu valodā), Viktorija Kollegova (krievu valodā) ; bibliogrāfiju sastādīja Dagnija Ivbule. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 687 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 30 cm. — (Letonikas bibliotēka). — Bibliogrāfija: 654.-672. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums vācu, angļu un
krievu valodā. — ISBN 978-9934-599-00-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Saulveža Cimermaņa monogrāfijā sniegts ieskats vienā no svarīgākajām tautas tradicionālās materiālās kultūras jomām — zemnieku sociālā slāņa dzīvojamās un saimniecības būvēs, kuru kopumu parasti dēvē par tautas celtniecību. Ar vārdkopu „tautas celtniecība”
(būve, objekts un tml.) apzīmētas tās lauku ēkas, sētas un arī pilsētu celtnes, kas būvētas bez
inženierzinībās specializējušos būvuzņēmēju tiešas līdzdalības. Grāmatā aplūkotas galvenokārt
18.gs.-20.gs. pirmo divu gadu desmitu būves jeb laiks, no kura saglabājušās droši raksturojamas
ēkas, dokumenti, laikabiedru liecības, arī zinātnisko ekspedīciju vākumi.

UDK

728.84(474.3)(091)+728.9(474.3)(091)+69(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001016443
Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Dr.art. Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ;
tulkotājas vācu valodā: Agnese Bergholde-Volfa, Christina Runce ; māksliniece
Inta Bērente-Strenga ; priekšvārds: Jānis Zilgalvis. — Rīga : DUE, 2020.
III [3. sējums], Ķ-M. — 311 lpp. : ilustrācijas, karte, plāni, portreti ; 30 cm. —
Bibliogrāfija: 310.-311. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs, priekšvārdi un paskaidrojumi pie attēliem arī vācu valodā. — ISBN 978-9934-84799-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : V. Mašnovska trešais enciklopēdijas sējums aptver 94 muižas alfabētiskā secībā no burta Ķ līdz M. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums,
tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils
būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.

UDK

728.83(474.3)(031)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 001011293
Einikytė-Narkevičienė, Eglė. One size : izstādes katalogs = exhibition catalogue / Egle Einikīte-Narkevičiene ; kurators un redaktors Valentīns Petjko ; tulkojums: Inga Gedžūne ; dizainers Pāvels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2020]. — 35 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — Ziņas par autori: [34.-35.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-16-8 (brošēts).
UDK
738.071.1(474.5)(083.824)
Kopkataloga Id: 001011352
Geiduks, Kaspars. Elementi : izstādes katalogs = Elements : exhibition catalogue / Kaspars Geiduks ; kurators un redaktors Valentīns Petjko ; tulkojums: Inga
Gedžūne. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2020]. — 35
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Ziņas par autoru: [34.] lpp. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-15-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Raugoties uz mūsdienu dinamisko un brīžam haotisko pasauli, autors meklē
un cenšas definēt sev šķietamos pieturas punktus — elementus, kuri variējas starp dialektiskiem
un metafiziskiem jautājumiem. Elementu kopums aptver gan sociāli aktuālas, laicīgas tēmas, gan
jautājumus par ķermeni, tā strukturālo uzbūvi un sevis apzināšanos, gan instinktīvi veidotus objektus, caur kuriem mākslinieks reflektē par dabas formu daudzveidību, radot interpretāciju par
mikrokosmosu, telpu un tās uzbūvi.

UDK

738.071.1(474.3)(083.824)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001011351
Grīnvalde, Elga. Tukšuma spēks : izstādes katalogs = The Power of Nothingness :
exhibition catalogue / Elga Grīnvalde ; kuratote Farida Zaletilo ; redaktore Tatjana Černova ; dizainers Pāvels Terentjevs ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Santa
Suhanova, Andrejs Djadiščevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs, [2020]. — 35 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Ziņas par
autori: [34.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934594-14-4 (brošēts).
UDK
75.071.1(474.3)(083.824)
Kopkataloga Id: 001017175
Kalnačs, Jānis. Jēkabs Strazdiņš / Jānis Kalnačs ; redaktore Antra Bula ; recenzenti: Aija Brasliņa, Eduards Kļaviņš ; tulkotājs angļu valodā Filips Birzulis ;
māksliniece Zane Ernštreite ; foto: Aigars Altenbergs, Rūdolfs Balodis, Normunds Brasliņš [un vēl 9 fotogrāfi]. — Rīga : Neputns, [2020]. — 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 29 cm. — Fotogrāfi arī: Raitis Jelēvics, Jānis
Kalnačs, Roberts Kaniņš, Normunds Kažoks, Valters Lācis, Jānis Pipars, Aivars
Reinholds, Vilis Rīdzenieks, Katrīna Sprudzāne. — Jēkaba Strazdiņa publikācijas:
231.-[242.] lpp. — Bibliogrāfija: 283.-[284.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu
rādītājs: 269.-[282.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. —
ISBN 978-9934-601-06-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Jēkabs Strazdiņš ir pastīvi monolīts tēls — izcils zīmētājs, nerealizējies monumentālists, kas zemnieku, it īpaši jaunsaimnieku, pārmērīgi smago darbu atveidoja pirmsindustriālā vidē, viens no ražīgākajiem mākslas vērtētājiem gan 30. gados, gan Vācijas okupētajā
Latvijā, iecienīts pasniedzējs Rīgas 1. ģimnāzijā, vēlāk LVU Filoloģijas fakultātē un Mākslas akadēmijā, Piebalgas mākslas muzeja izveidotājs, nozīmīgas, droši vien lielākās pēckara mākslas kolekcijas īpašnieks,” par Strazdiņu saka grāmatas autors mākslas vēsturnieks Jānis Kalnačs.

UDK

75.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001004311
Liepājas marīna 2015-2019 : gleznas, akvareļi, zīmējumi = Paintings, water-colours, drawings = Картины, акварели, рисунки / sastādīja Aivars Kleins ; dizains: Renārs Šliseris ; angļu tulkojums: Ilona Markode ; krievu tulkojums: Liba
Meller. — [Liepāja] : Klints galerija, 2020. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 20×20 cm. —
Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
A n o t ā c i j a : Katalogs „Liepājas marīna 2015.-2019.” ir izdots, lai atzīmētu Liepājas pilsētas kultūrvēsturei svarīgu gadskārtu virkni. 2020. gadā Liepāja svinēja pilsētas statusa iegūšanas
395. gadadienu, un pilsētā norisinājās 25. starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs „Pilsēta
un jūra”. Kopš 2007. gada jau ir notikuši 10 plenēri ar devīzi „Liepājas marīna”.

UDK

75.047(474.321.2)(083.82)

Kopkataloga Id: 001011185
Starptautiskais glezniecības simpozijs „Mark Rothko” (16 : 2020 : Daugavpils, Latvija). Mark Rothko 2020 : starptautiskais glezniecības simpozijs : 2020.
gada 12.-25. septembris, Daugavpils, Latvija = International Painting Symposium,
21-25 September, Daugavpils, Latvia : simpozija katalogs / simpozija kuratore,
teksta autore Tatjana Černova, Lars Strandh ; redakcija un tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Santa Suhanova ; dizains: Pāvels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2020]. — 51 nenumurēta lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 20 cm. — Mākslinieki: Kaspars Zariņš, Vija Zariņa, Romualds Balinskas,
Tomas Rudokas, Rose-Mari Torpo, Uldis Čamans, Nataļja Marinoha. — ISBN 9789934-594-13-7 (brošēts).
UDK
75.038(083.824)
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76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika
Kopkataloga Id: 001011281
Japānas stāsti (2020 : Daugavpils, Latvija). Japānas stāsti : izstādes katalogs = Stories from Japan : exhibition catalogue / kurators un teksta autors Jānis
Murovskis ; tulkojumi: Inga Gedžūne, Jānis Frišvalds. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2020]. — 23 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-17-5
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Lai izstāstītu savus stāstus, izstādē apvienojušies deviņi mūsdienu Japānas
grafikas mākslinieki: Hiroaki Mijajama, Jošio Imamura, Takasuke Nakajama, Suzuki Tošija, Tošiko Hišida, Kjoko Sato, Ajumi Morioka, Mihoko Sekoguči un Masāki Ohnuma. Kā jau stāstiem
pienākas, tie ir tikpat dažādi, cik to stāstītāji, turklāt aptver dažādus laikus un situācijas. Tie ir
gan neticami reāli, gan fantastiski vispārināti, taču vienojošais ir vienkāršs un reizē sarežģīts —
dabas un cilvēka attiecības.

UDK

76.071.1(520)(083.824)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 001016451
Pa ceļam = On the way : Talsu novads / priekšvārda autori: Inita Fedko un Uldis
Balga ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; dizains: Aleksejs Muraško ; Talsu novada
pašvaldība, Talsu fotoklubs. — Talsi : Talsu novada pašvaldība, [2020]. — 213 lpp. :
ilustrācijas, kartes, portreti ; 22×29 cm. — Fotogrāfi: Uldis Balga, Raimonds Dambis, Uldis Dārznieks, Gints Gerhards, Dace Grosvalde, Ilgonis Grosvalds, Jānis
Heidemanis, Dainis Kārkluvalks, Edgars Lācis, Rūdolfs Edmunds Liepiņš, Aivars
Plendišķis, Jānis Priedītis, Marta Rake-Lasmane, Andris Reinholds, Jānis Saliņš,
Zigmārs Šteins, Raitis Vegmanis, Gunta Vilne, Juris Zandersons. — Ziņas par fotogrāfiem: 210.-213. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-23-137-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Talsu novada fotogrāmatas koncepts slēpjas novada ceļos un to stāstos, ko
atklājuši 19 fotogrāfi. Grāmata „Pa ceļam” ir unikāla, jo iemūžina Talsu novada administratīvās
teritorijas ceļu tīklu vēl pirms gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas — kā ir tagad, tā
nebūs vairs nekad. Te atspoguļots caur novadu ejošais galvenās nozīmes autoceļš A10, reģionālās
nozīmes autoceļi no P125 līdz P130, kā arī redzami vietējās nozīmes ceļi Īves un Ķūļciema pagastā.

UDK

77.04(474.324)(084.12)+656.11(474.324)(084.12)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001013439
Contemporary Latvian Theatre : a decade bookazine / edited, preface by Lauma Mellēna-Bartkeviča ; editor board: Valda Čakare, Ieva Rodiņa, Guna Zeltiņa ;
reviewers: Ramunė Balevičiūtė, Anneli Saro, Edīte Tišheizere ; translators: Inta
Ivanovska, Laine Kristberga ; profreader Amanda Zaeska ; artist Ieva Upmace ;
Latvian Theatre Labour Association. — [Rīga] : Zinātne, [2020]. — 207, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā,
tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-599-06-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatžurnāla mērķauditorija pamatā ir ārzemju teātra pētnieki, kritiķi un
citi teātra procesā iesaistītie. Rakstos aplūkotas tādas tēmas kā sociālpolitiskie procesi skatuves
mākslā, izmaiņas teātra telpas izpratnē, digimodernisms, jaunpienācēji Latvijas teātra veidotāju
rindās, teātra izglītība, performances žanrs, laikmetīgās horeogrāfijas attiecības ar teātri, festivāla „Homo Novus” attīstība, klasiskās oriģināldramaturģijas iestudēšanas tradīciju salīdzinājums
Latvijā un Lietuvā, laikmetīgā teātra daudzfunkcionalitāte sabiedrībā. Lasītājam ir iespēja uzzināt, ko par teātri mainīgu noteikumu laikmetā domā Elmārs Seņkovs, Regnārs Vaivars, Inga
Tropa, Vladislavs Nastavševs, Valters Sīlis, Klāvs Mellis un Alvis Hermanis.

UDK

792.038(474.3)
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Kopkataloga Id: 001013196
Contemporary Latvian Theatre : a decade bookazine / edited, preface by Lauma
Mellēna-Bartkeviča ; editorial board: Valda Čakare, Ieva Rodiņa, Guna Zeltiņa ;
reviewers: Ramunė Balevičiūtė, Anneli Saro, Edīte Tišheizere ; translators: Inta
Ivanovska, Laine Kristberga ; profreader Amanda Zaeska ; artist Ieva Upmace ;
Latvian Theatre Labour Association. — [Rīga] : Zinātne, [2020]. — 1 tiešsaistes
resurss (107 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,26 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, tulkots
no latviešu valodas. — ISBN 9789934599064 (kļūda).
UDK
792.038(474.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001015142
Kotāne, Ludmila. Научи меня читать! : миниатюрные сказки и рассказы
для ребёнка, который учится читать : учебное пособие для обучения чтению на русском языке как родном и для билингвов / Людмила Котане ;
Oļega Gladčenko ilustrācijas. — [Rīga] : Liudmila Kotāne, [2020]. — 78, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-23-205-3 (brošēts).
UDK
811.161.1:82(075)
Kopkataloga Id: 001010715
Krūmiņa, Līga. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Dace Markus : biobibliogrāfija II [2] / sastādītāja, redaktore Līga Krūmiņa ; bibliogrāfijas
sastādītāja Dagnija Ivbule ; [teksts]: Dace Markus ; mākslinieciskais noformējums: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (275 lp., PDF) : ilustrācijas ; 42,78 MB. — (Latvijas zinātnieki). —
Personu rādītājs: 231.-238. lp. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934569722. — ISBN 978-9934-569-89-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķes, filoloģijas habilitētās zinātņu doktores, Liepājas Universitātes rektores, Liepājas Universitātes Kurzemes humanitārā institūta
vadošās pētnieces, profesores Daces Markus biobibliogrāfijā apkopoti viņas publicēto darbu,
rediģēto, recenzēto, sastādīto un konsultēto darbu, konferenču, tēžu, viņas vadībā izstrādāto un
recenzēto promocijas darbu, to kopsavilkumu bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par
viņas dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību, intervijas. Darbs ir turpinājums 2006. gadā LAB
izdotajai biobibliogrāfijai par laika posmu no 1966. līdz 2005. gadam.

UDK

81(474.3)(092)(01)

Kopkataloga Id: 001009780
Lilu māja: valodas attīstība, izmantojot eksperimentus : metodisks materiāls pamatskolas skolotājiem / latviešu valodā izstrādāja: Skaidrīte Bukbārde, Sarmīte
Vīksna ; Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs. — [Jelgava] : Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 8,56 MB. — Projekts: Science on Stage / Zinātne uz skatuves. — Ietver bibliogrāfiju. — Oriģinālnosaukums: Lilu’s House: Language Skills
through Experiments. — ISBN 978-9934-8970-0-9 (PDF).

A n o t ā c i j a : Metodiskais līdzeklis, ko izstrādājuši 10 sākumskolas skolotāji no 7 Eiropas
valstīm, sniedz idejas un materiālus mācību stundām, apvienojot valodas prasmju attīstīšanu ar
eksperimentu veikšanu. Lai nodrošinātu atbilstību visu attīstības līmeņu bērnu vajadzībām, izveidoti dažādu grūtības pakāpju stāsti un uzdevumi. Vienojošais elements visās tēmās ir fantāzijas tēls Lilu un viņa draudzene Alīna.

UDK

81’24(072)

Kopkataloga Id: 001013260
Vaitvika, Džeina. Katru dienu 15 minūtes. Angļu valoda : 12 nedēļu kurss / Džeina Vaitvika ; no angļu valodas tulkojusi Rita Ruduša ; redaktores: Ieva Tarvida, Diāna Romanoviča. — Atjaunots un papildināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 160 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Oriģinālnosaukums: 15 Minute English. — ISBN 978-9934-0-8849-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mācoties tikai 15 minūtes dienā, jūs drīz vien spēsiet droši un pārliecināti runāt angliski un saprast angļu valodā teikto. Grāmatu veido 12 tematiskie bloki, kas sadalīti piecās
15 minūšu ikdienas nodarbībās. Tikai 12 nedēļās būsiet apguvuši pilnu mācību kursu. Grāmatas
beigās atradīsiet ēdienkartes ceļvedi, terminus un tulkojošo vārdnīcu.

UDK

811.111’243(075.4)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001014910
Gravett, Emily. Surikati Ziemassvētkos / Emily Gravett [teksts un ilustrācijas] ;
literārā redaktore Inga Karlsberga ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
23×28 cm. — Nosaukumā „Sveicieni Ziemassvētkos” vārds „sveicieni” nosvītrots
un aizstāts ar „surikati”. — Oriģinālnosaukums: Meerkat Christmas. — ISBN 9789984-23-793-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Divi vienā — aizraujošs Ziemsvētku ceļojums laikā, kad ceļot citādi nevaram,
un skaistu pastkaršu kolekcija no dažādām pasaules malām! Saulis ir surikats, kurš dzīvo Kalahari tuksnesī. Arī tur tiek svinēti Ziemsvētki, ir tradīcijas un kārumi, un notiek pamatīga gatavošanās svētkiem. Saulim radušās šaubas, vai tuksneša smiltīs vispār iespējami perfekti Ziemsvētki,
tāpēc viņš dodas pasaulē par to pārliecināties un par iespaidiem raksta mājiniekiem sūtītajās
pastkartēs. Ceļā iepazītie draugi — koala Kevins, tarsijs Trevors, sarkankrūtītis Robins, pingvīni
un peles — visi gaida svētkus un gatavi dalīties priekā un dāvanās.

UDK

821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001015088
Randela, Katrīna. Čells, Sofija un Parīzes jumti / Katrīna Randela ; no angļu
valodas tulkojusi Māra Poļakova ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, [2020]. — 222, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Rooftoppers. — ISBN 978-9984-23-821-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kuģim nogrimstot, Lamanša jūras šauruma ūdeņos tiek atrasts čella futrālis
un tajā — maza meitenīte. Viņas glābējs ir ekscentriskais zinātnieks Čārlzs Maksims, kas dod
viņai vārdu Sofija un ņem savā paspārnē. Meitene izaug ar ciešu pārliecību, ka reiz atradīs savu
mammu, kas noteikti spēlē čellu un dzīvo Parīzē. Un kādu dienu viņi abi ar Čārlzu sēžas vilcienā
un dodas uz Parīzi, bet tur… Elpu aizraujoša pasaka bērniem, ko sarakstījusi viena no izcilākajām
britu mūsdienu bērnu rakstniecēm Katrīna Randela.

UDK

821.111-93-31

Kopkataloga Id: 001014913
Valjamss, Deivids. Ledus briesmonis / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 493, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
The Ice Monster. — ISBN 978-9934-0-8590-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 1899. gads, Londona. Kad bārene Elsija padzird par noslēpumaino Ledus
briesmoni — mataino mamutu, kas atrasts Ziemeļpolā, meitene ir apņēmības pilna uzzināt par
to vairāk… Drīz vien Elsija sastopas ar šo radījumu aci pret aci un sākas aizraujošākais piedzīvojums — no Londonas, pāri jūrām, tieši uz Ziemeļpolu! Deivida Valjamsa uzburtajā vērienīgajā
piedzīvojumā sastopami visdažādākā lieluma un formas varoņi!

UDK

821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001014916
Valjamss, Deivids. Nezinkas : satriecoši jautrs stāsts / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina
Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 267, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Fing. — ISBN 978-9934-0-8656-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Iepazīsties ar Mierīšiem! Mērtlai Mierītei ir viss, ko vien viņa var vēlēties.
Bet ar visu nepietiek. Viņa grib vēl, vēl un vēl! Kad Mērtla paziņo, ka vēlas NEZINKO, ir tikai viena
problēma… Kas ir NEZINKAS? Mierīša kungs un kundze ir gatavi uz visu, lai viņu mīļā meitiņa
būtu laimīga, un pat dodas uz bibliotēkas tumšajiem pagrabiem, lai pāršķirstītu noslēpumainās Briesmoņpēdijas apputējušās lappuses. Viņu biedējošie meklējumi aizved uz džungļaināko
džungļu tumšākajiem nostūriem, kur var atrast pašus retāk sastopamos radījumus.

UDK

821.111-93-32
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Kopkataloga Id: 001016263
Veika, Džūlsa. Sestdienas rīta skrējiens parkā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 475 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Saturday Morning Park Run. — ISBN 978-9934-25-002-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis ir stāsts par divām sievietēm. Viena ir jauna — Klēra, lieliska grāmatas
varone. Otra ir vecāka, Hilda — patiešām īsts dārgakmens. Viena meklē dzīves mērķi. Otra meklē
piedzīvojumus. Abām ir vajadzīgs draugs.

UDK

821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001017356
Pjuzo, Mario. Krusttēvs : romāns / Mario Pjuzo ; no angļu valodas tulkojusi Zane
Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 598,
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Godfather. — ISBN 978-9934-0-9172-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Krusttēvs — tas ir Dons Vito Korleone, sicīliešu-amerikāņu patriarhs, viens
no mafijas izcilākajiem vīriem. Viņš panāk visu, ko vien vēlas, un līdzekļu izvēle atbilst noziedznieku skarbās brālības priekšstatiem par pasauli un tās likumiem. Romāns jau vairāk nekā 50
gadus ir nepārspēts globāls fenomens, un tajā atainotā Korleones ģimene ir dziļi iespiedusies cilvēku apziņā. Šī neaizmirstamā sāga par noziegumiem un korupciju, paklausību un dumpinieciskumu, kaisli un lojalitāti ir izturējusi laika pārbaudi un piesaista aizvien jaunu paaudžu lasītājus.

UDK

821.111(73)-312.4

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001013247
Šlinks, Bernhards. Priekšlasītājs : romāns / Bernhards Šlinks ; no vācu valodas tulkojis Jānis Krūmiņš ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 222, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Der Vorleser. — ISBN 978-9934-0-8646-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir par neromantiskos apstākļos dzimušu mīlestību starp 15 gadīgu
zēnu un 36 gadīgu sievieti. Šī asā tēlu un apstākļu koncentrācija ir izmeklēta neliela apjoma grāmatai, kurā tomēr gribas izstāstīt daudz. Un, ja vēl tiek skarta tāda tēma kā ebreju iznīcināšana
kara laikā — skaidrs, ka vienaldzīgu lasītāju nebūs. Hanna, sieviete, kurā Mihaels iemīlas tā, ka
nav spējīgs visu turpmāko dzīvi aizmirst šīs sievietes smaržu, kurai viņš lasa priekšā grāmatas,
nonāk tiesas priekšā, lai sagaidītu spriedumu par kara noziegumu. Grāmata atkal atgādina vienu
lielu dzīves patiesību — nav pilnīgas taisnības un viennozīmīgu atbilžu tur, kur iesaistīti vismaz
divi.

UDK

821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001015091
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un vampīrdēka / Ingo Zīgners ; no vācu
valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 65, [6] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss und das Vampir-Abenteuer. —
ISBN 978-9984-23-832-6 (iesiets). — ISBN 9789084238326 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Mazais pūķis Kokosrieksts un viņa draudzene Matilde nespēj noticēt: Pūķu
salā ir uzradies vampīrs, kas naktīs lidinās apkārt, iedvešot visiem bailes. Kas negantelim te darāms? Vai Durberts grib sakost pūķus, lai pārvērstu viņus par vampīriem? Par laimi, Kokosriekstam dūšas netrūkst, un viņš dodas meklēt mazo asinssūcēju, lai parunātu ar viņu kādu biezāku
vārdu. Vai Kokosriekstam izdosies atklāt vampīra noslēpumu?

UDK

821.112.2-93-32
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821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 001014235
Nesbē, Jū. Vai doktors Proktors spēs izglābt Ziemassvētkus? / Jū Nesbē ; Pēra
Dibvīga ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 281, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
(Doktora Proktora sērija / Jū Nesbē ; 5). — Oriģinālnosaukums: Kan Doktor Proktor redde Jula?. — ISBN 978-9934-0-8992-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Piecas dienas pirms Ziemassvētkiem atklājas, ka nevienam, kurš nav iegādājies dāvanas vismaz par 10 000 kronām kādā no Trānes kunga veikaliem, nav atļauts svinēt
Ziemassvētkus! Jo… karalis Ziemassvētkus ir pārdevis Trānes kungam. Kādēļ karalis tā rīkojies?
Viņš cerējis iegūt naudu, lai likvidētu pelējuma sēnīti, kas iemetusies pils pagrabos. Dokotors
Proktors, Līse un Bulle nespēj ar šo netaisnību samierināties un dara visu, lai izglābtu Ziemassvētkus. Uzdevums nav viegls, šķēršļi un kataklizmas seko cita citai, taču viss beidzas laimīgi.

UDK

821.113.5-93-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001015098
Gromova, Olga. cukura bērns : stāsts par pagājušā gadsimta meiteni, ko izstāstījusi Stella Nudoļska / Olga Gromova ; Ludmilas Uļickas priekšvārds ; no krievu
valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Raita Saleniece ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Сахарный ребёнок. — ISBN 978-998423-822-7 (iesiets) ; ISBN 9789983238227 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Kādas Maskavas inteliģentu ģimenes rāmā ikdiena piepeši tiek izpostīta.
Piecgadnieces Stellas tēvs tiek apsūdzēts dzimtenes nodevībā un apcietināts, bet meitenīti un
viņas mammu izsūta uz Kirgīzijas stepi, kur dienu no dienas, gadu no gada jācīnās par izdzīvošanu. Taču viņas nesūdzas un nezaudē ticību pasaulei, uztur možu garu, dziedot un lasot dzeju, un
viena par otru no sirds rūpējas. Un izrādās — apkārt ir daudz labu cilvēku, kas gatavi viņām palīdzēt. Šī grāmata vēsta par mazo cilvēku uzvaru pār lielo ļaunumu. „Cukura bērns” ir dokumentāls stāsts par krievu meitenītes Stellas Nudoļskas gaitām izsūtījumā, kur viņa kopā ar mammu
pavadīja gandrīz desmit gadus.

UDK

821.161.1-94

Kopkataloga Id: 001014900
Jurkevičs, Arturs. Apbedītais vīnogulājs : romāns / Arturs Jurkevičs, Malhazs
Džadžanidze ; no krievu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā konsultate Ieva Lejasmeiere ; priekšvārds: Arturs Jurkevičs ; vāka dizains: Rihards Delvers. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 399, [1] lpp. ; 22 cm. — Tulkots no:
Погребенная лоза. — Oriģinālnosaukums: დამარხული ვაზი. — ISBN 9789984-23-828-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāna pamatā ir patiesi notikumi 1992. gada augustā. Gruzīnu puisis Malhazs ir pabeidzis vidusskolu un pavada pēdējās bezrūpīgās dienas savās mājās Abhāzijā, nelielā
kūrorta pilsētiņā pie Melnās jūras, lai pēcāk dotos lielajā dzīvē uz Tbilisi. Taču viņa skaistajiem
nākotnes plāniem tiek pārvilkta svītra, jo starp gruzīniem un abhāziem negaidot sākas karš. Malhazs pēkšņi tiek ierauts pavisam citā realitātē — katra diena var izrādīties pēdējā un uzticēties
var vienīgi sev pašam. Kopā ar trim draugiem Malhazs mēģina aizbēgt no kara zonas un nokļūst
neskaitāmās dzīvībai bīstamās situācijās, taču puikas paliek puikas un, par spīti visam, turpina
triekt blēņas un aušoties.

UDK

821.161.1-94
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Kopkataloga Id: 001017466
Skuratova, Jeļena. Rīgas ēdampasakas / Jeļena Skuratova ; māksliniece Jekaterina Ternikova ; no krievu valodas tulkojusi Anita Āboliņa ; redaktore Guna
Pitkevica ; grāmatas vāka un dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 71, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Рижские
съедобные сказки. — ISBN 978-9934-0-9223-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vai tu zini, kāda ir Rīga? Liela un skaļa. Sena un svarīga. Skaista un aizraujoša.
Bet vai Rīga var būt arī garda? Nāc — iepazīsti pilsētu kopā ar „Rīgas ēdampasaku” varoņiem!
Pavizinies ar zirgu tramvaju un nogaršo miega putru, satiec Lielo Kristapu un pamielojies ar konfekšu zupu. Izdibini Doma pagrabu noslēpumus, kopā ar rūķiem ķeries pie Ziemassvētku egles
rotāšanas un baudi tikko no krāsns izceltus speķa pīrādziņus. „Rīgas ēdampasakas” ir grāmata
visai ģimenei — bērnus aizraus teiksmainie nostāsti, vecāki varēs pārbaudīt savas zināšanas par
pilsētas vēsturi un arhitektūru.

UDK

821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 001015094
Služiteļs, Grigorijs. Savēlija dienas / Grigorijs Služiteļs ; no krievu valodas tulkojusi Renāte Punka ; priekšvārds: Jevgeņijs Vodolazkins ; vāka dizains: Andrejs
Bondarenko ; ilustrācijas: Aleksandra Nikolajenko ; literārā redaktore Ildze Jurisone. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 261, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
Oriģinālnosaukums: Дни Савелия. — ISBN 978-9984-23-833-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir spilgta un apjomīga mūsdienu pilsētas dzīves ainava no neparasta
skatpunkta — tā uzlūkota ar ironiskām un gudrām kaķa acīm. Romāns vēsta par Maskavas kaķi,
kura dzīvē netrūkst aizraujošu un iepriekš neparedzamu piedzīvojumu. Mēdz teikt, ka kaķim esot
deviņas dzīvības, un autors katrā romāna nodaļā izmanto kādu jaunu un negaidītu sižeta pavērsienu. Rezultāts ir plaša un daudzkrāsaina mūsdienu pilsētas kolāža, kurā lasītājus valdzina
četrkājainā varoņa melanholiski bezkaislīgā attieksme pret visiem likteņa sagādātajiem pārsteigumiem un vieglā, taču gudrā un reizēm rūgtenā humora ironiskā intonācija.

UDK

821.161.1-31

Kopkataloga Id: 001015107
Долгалло, Александр. Листая старую тетрадь / Александр Долгалло ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 128 lpp. ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-600-02-9 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001014132
Журавлёв, Сергей. Шаляпин, Горький, Есенин, Георгиевские ленточки и
выдворение… из… : историческая поэзия, лирика, дружеские посвящения,
из дневника событий, ирония / Сергей Журавлёв, текст, оформление, редакция. — Рига : Родина, [2020]. — 60 lpp. : portrets ; 22 cm.
UDK
821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)
Kopkataloga Id: 001014131
Журавлёв, Сергей. Эпоха кистепёрых ; „Философский пароход” : историческая поэзия, философемы, лирика, ирония, сатира и юмор / Сергей Журавлёв, текст, оформление, редакция. — [Rīga] : Родина, [2020]. — 36 lpp. :
ilustrācijas, portrets ; 22 cm.
UDK
821.161.1-1(474.3)
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Kopkataloga Id: 001012596
Соковенина, Елена. Универсальный саквояж мадам Ренар : роман / Елена
Соковенина ; художник Уна Андерсоне ; редакторы: Елена Соковенина, Уна
Андерсоне. — Рига : Эдвенчер Пресс, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) :
ilustrācijas ; 20,21 MB. — (Саквояж мадам Ренар / Елена Соковенина ; книга
первая). — „Универсальный саквояж мадам Ренар” — первая книга современной версии цикла „Пять баксов для доктора Брауна”. — ISBN 978-9934536-28-1 (ePUB).
UDK
821.161.1-31(474.3)

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 001015176
Žutaute, Lina. Monstropēdija kopā ar Kiku Miku / Lina Žutaute ; no lietuviešu
valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkeviča. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 53 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 50 cm. — Oriģinālnosaukums:
Monstropedijoje su Kakė Makė. — ISBN 978-9934-0-9043-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vai atceraties Kikas Mikas dzimšanas dienas sapni? To, kā viņa ļoti, ļoti vēlējās, lai uz dzimšanas dienas svinībām atnāktu BRIESMONĪŠI? Sapņi piepildās. Briesmonīši IERADĀS! „Monstropēdijā” Kika Mika meklē atbildes uz jautājumiem par noslēpumaino briesmoņu
pasauli. Vai briesmoņi tiešām pastāv vai arī ir tikai izdomāti? Kā tie piedzimst? Ko ēd un kur dzīvo? Kādas frizūras ir iecienījuši un kas tie tādi vispār ir? Kika Mika aicina atvērt „Monstropēdiju”
un visu noskaidrot — soli pa solītim…

UDK

821.172-93-32

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001015110
Ar skatu uz debesīm / redaktore Agnese Piļāne ; Editas Luthas ilustrācijas. —
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 100 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori: Elita
Ieva Puķe, Zane Zonberga, Sandra Vanaga, Daina Ernsone, Andris Marts. — ISBN
978-9934-600-06-7 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 001013657
Balode, Ingmāra. Dzejoļi pēc mūsu ēras / Ingmāra Balode ; redaktors Artis Ostups ; dizains: Miks Pētersons. — Rīga : Neputns, [2020]. — 88, [5] lpp. ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-601-01-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ingmāras Balodes trešā krājuma būtība slēpjas vārdā „pēc” — viņa mēģina
sev un lasītājam atbildēt, kas notiek, kad vienu dzīvi nomaina cita.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001015059
Brice, Silvija. Baigās piezīmes / Silvija Brice ; vāka dizains: Inguna Kļava Švanka un Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 158, [2] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9125-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Tulkošana ir liela un būtiska manas dzīves daļa. Galva mūžam ir pilna ar
vārdiem, un kādā brīdī šie vārdi sāk kondensēties kā rasa uz stikla, savelties lāsēs un ritēt paši
no sevis. Bet reālajā pasaulē viss ir tik spilgts un rosinošs citādā veidā nekā svešos tekstos, tas
pārsteidz manu untumaino iekšējo bērnu, un viņš ķersta ainas kā taureņus. Šie spontānie vārdu
ritējumi ir izveidojuši ko līdzīgu piezīmju grāmatiņai, un šīs piezīmes ir baigas tāpēc, ka pārlieku
vaļsirdīgas. Tagad tās tiek atstātas parkā uz soliņa — ja nu kāds tās pašķirsta un atrod kaut ko
sev noderīgu”, saka Silvija Brice.

UDK

821.174-94+821.174-4+81’25(474.3)
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Kopkataloga Id: 001014971
Bukšs, Aldis. Brāļi : romāns / Aldis Bukšs ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 301, [3] lpp. ; 22 cm. —
Izdevums latgaliešu rakstu valodā: Bruoli. — ISBN 978-9934-595-16-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā latvieti Edgaru ievelk
notikumu ķēdē, kuri noved viņu Helsinku cietumā. Pa šo laiku Igaunijā bez vēsts pazūd Edgara
jaunākais brālis. Aizsākas Edgara pēddziņa gaitas: no Igaunijas uz Ziemeļlatgali, Latvijas-Krievijas pierobežas joslu un Londonu, pamazām izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001014973
Bukšs, Aldis. Bruoli : romans / Aldis Bukšs ; literaruo redaktore Gundega Blumberga ; latgalīšu rokstu volūdas redaktore Māra Mortuzāne-Muravska ; muokslinīks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 308, [3] lpp. ; 22 cm. —
Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-595-19-6 (iesiets).
UDK
821.174-31
Kopkataloga Id: 001015105
Čepule, Elīna. Vīraks / Elīna Čepule ; ilustrācijas un vāka dizains: Santagora. —
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 132 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-600-07-4 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001014961
Eniņa, Zane. Nekaunīgais pingvīns : piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu
salā un Antarktīdā 7 1/2 mēnešos / Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains ;
redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 510, [1] lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-9093-6
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autore Zane Eniņa ir apceļojusi vairāk nekā 75 valstis — lielākoties
vienatnē, stopējot, nakšņojot pie vietējiem, strādājot brīvprātīgo darbu, darot visu, lai pēc iespējas pilnasinīgāk iepazītu cilvēkus un viņu zemi. Ar ceļojumos pieredzēto Zane dalās blogā „mugursoma.lv”. Šī ir viņas pirmā grāmata, kurā apkopoti piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu
salā, kā arī Antarktīdā, kur ceļotāja nonāca, pateicoties līdzcilvēku atsaucībai pūļa finansēšanas
kampaņā — operācija „Pingvīns”.

UDK

821.174-992

Kopkataloga Id: 001015902
Hausmanis, Viktors. Mans institūts / Viktors Hausmanis ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Aldis Aleks. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 239 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [225.]239. lpp. — ISBN 978-9934-599-05-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā LZA akadēmiķis profesors Viktors Hausmanis stāsta par zinātniskās
pētniecības institūtu, kurā viņš nostrādājis vairāk nekā sešdesmit gadu, un kas kļuvis tikpat kā
par otrajām mājām. Autors centies paust savu skatījumu par to, kā ritējis darbs, kā mainījušās
prieka un satraukuma pilnas dienas institūtā, kurš gadu gaitā vairākkārt mainījis nosaukumu un
darbības virzienu. Laika gaitā mainījušies ne tikai institūta nosaukumi, mainījās arī Latvija, un
reizē ar šo procesu ceļš pagriezās citādi arī humanitārajās zinātnēs, un stāsts ir ne tikai par viena
institūta, bet par visas tautas dzīves atspoguļojumu.

UDK

821.174-94
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Kopkataloga Id: 001011894
Keičs, Juoņs. Kai prīdis sakne : izlase / Juoņs Keičs ; redaktore Lideja Leikuma. — Olaine : [Juoņs Keičs], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (218 lp., PDF) : portrets ; 2,00 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Teksts latgaliešu
rakstu valodā. — ISBN 9789934231858 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Kruojums „Kai prīdis sakne” ir autora dzejūļu i fabulu izlase latgaliski. Klasiskūs atskaņu i verlibra pantūs — sirsneigi, personiski viestejumi par Latgolu, dobu, mīlesteibu,
puordūmys par Dīvu i pasauli, par cylvākam nūlyktū, a fabuluos — labdabeiga ironeja i, laikim,
satira par ļaudīs vāruotū.

UDK

821.174’282-1+821.174’282-191

Kopkataloga Id: 001014388
Krīt atkal sniegs : skaistākie latviešu klasiķu Ziemassvētku dzejoļi. — [Rīga] :
Liegra, [2020]. — 29, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-572-65-4
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Ziemassvētku dzejolis ir viena no senākajām un sirsnīgākajām svētku tradīcijām. Pantiņi, dzejolīši un dziesmas ir atslēga, kas ne tikai atslēdz lielo dāvanu maisu, bet arī
rada patiesu svētku noskaņu un Ziemassvētku garu. Grāmatā apkopoti skaistākie un populārākie
latviešu klasiķu Ziemassvētku dzejoļi.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001015120
Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt! : skolēnu patriotiskās dzejas konkursa dzejoļu
krājums / sastādīja: Vilhelmīne Jakimova, Inese Šņepste ; dizains: Inese Martinkus. — [Preiļi] : Preiļu Galvenā bibliotēka, 2020. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm.
UDK
821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001014247
Nemiera, Linda. Apaļā Bebe / Linda Nemiera ; māksliniece Marina Heniņa ; redaktore Guna Pitkevica ; grāmatas dizains un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. —
ISBN 978-9934-0-8575-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kādā parastā stūrainā mājā, aiz pavisam parastiem stūrainiem logiem dzīvoja apaļš bēbis. Tā arī viņu sauca — Apaļā Bebe. Bebei viss bija apaļš. Galva apaļa, puncis apaļš un
dupsis apaļš. Arī vaigi apaļi un ausis apaļas, un arī acis — smuki apaļas. Un, kad Bebe brēca, tad
no apaļas mutītes vēlās apaļš „bā!”. No ziemas ar kupenām un Ziemassvētku eglīti cauri visam
gadam Apaļā Bebe ripot aizripo līdz pirmajiem solīšiem, līdz pirmajam vārdiņam un no Apaļās
Bebes pārvēršas par Meitiņu.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001015102
Niedriņš, Vilis. Pie Ventas ziedu laikā / Vilis Niedriņš ; redaktore Kristija Romanovska. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 228 lpp. : faksimils, ilustrācijas ;
22 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-600-04-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Minētais darbs tapis XX gs. 60-tajos gados. Sākumā atainota pēckara Ventspils dzīve centrālā tēla Krūkļa redzējumā, pausta viņa attieksme un viedoklis par tā laika reālo
dzīvi. Skartas arī viņa personīgās dzīves jūtu stīgas. Darba otrā daļa tapusi kā autora atmiņas par
30. gadu lauku dzīvi dzimtajā Vārves pagastā. Šeit atainotas tā laika lauku dzīves paražas, sadzīve,
tās saules un ēnas puses.

UDK

821.174-94
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Kopkataloga Id: 001015116
Pasmaidi, pasaulīt! : nenopietni nopietna dzeja / redaktore, vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 116 lpp. : ilustrācijas ;
19 cm. — Autori: Sniedze Paula Ķeizare, Heka, Inese Strautmale, Guntis Laimiņš,
Iveta Reinsone, Artūrs Kupjanskis. — ISBN 978-9934-600-05-0 (iesiets).
UDK
821.174-17(082)
Kopkataloga Id: 001015923
Priedoliņš, Jānis. Suitu novada mantojums / Jānis Priedoliņš ; māksliniece Marita Lesiņa ; literārā redaktore Liene Markus-Narvila ; priekšvārds: Ligita Kalniņa. — Alsunga : Etniskās kultūras centrs „Suiti”, 2020.
Savējie sapratīs. — 167 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Ziņas par autoru: 4.5. lpp. — ISBN 978-9934-8817-2-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Suiti cenšas saglabāt savu kultūras mantojumu un popularizēt to. Viens no
valodas saglabāšanas veidiem ir lietot suitiem raksturīgos vārdus un izteicienus ikdienā, lai tie
tiktu pārmantoti no paaudzes paaudzē. To savulaik veicinājis Jānis Priedoliņš. Valodas izloksne ir
liela bagātība, un suiti var būt lepni, ka ar savu īpatnējo izloksni bagātina latviešu valodu.

UDK

821.174-7+821.174-34

Kopkataloga Id: 001014978
Repše, Gundega. Boggen / Gundega Repše ; translated from Latvian by Irene
Ruff ; edited by Suzanne McQuade and Māra Rozīte ; designed by Jānis Esītis and
Gundega Kārkliņa. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Cover illustration „A Face” by Ieva Iltnere. — Oriģinālnosaukums: Bogene. — ISBN 978-9934-595-20-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Bogene” ir kā nežēlīgas gaismas zibsnis, kas nevis sit ar aklumu, bet atver
jaunu redzes kanālu. Jebkura metafora šeit ir patstāvīgs vēstījuma tēls, tomēr pats īpašākais ir šī
darba precīzi sajūtamais virsuzstādījums: nav nekā baigāka par garam nodarītajām ciešanām —
fiziskām ciešanām mierinājumu nes nāve, kamēr nācijas gara spīdzināšana ir kosmiska mēroga,
un mierinājums nav iespējams…

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001015171
Stāraste, Margarita. Laumiņa Zilmatīte / ilustrācijas, teksts: Margarita Stāraste ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Lasi kopā ar Margaritu Stārasti). — ISBN 978-9934-0-9092-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Brīnumaina pasaka par laumiņu Zilmatīti un viņas draugiem. Margaritas Stārastes pasakas dzejā fragmenti no grāmatas „Laimes zeme” un divas nepublicētas četrrindes no
Margaritas Stārastes arhīva.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001013676
Šteinbergs, Ivars. Strops : dzejoļi, 2011-2020 / Ivars Šteinbergs ; redaktors Artis
Ostups ; dizains: Armands Zelčš. — Rīga : Neputns, [2020]. — 53 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-601-03-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : J. Šteinbergs vienlīdz labi pārvalda gan panta formu, kurā viņš veido neparastas tēlu kombinācijas, gan dzejprozai raksturīgāko stāstījumu. Autoram ir stilizētāja talants —
atsevišķi teksti veidoti citu autoru manierē. Šteinberga dzejoļu intonācija svārstās starp ironisku
un nopietnu. Saturiski autors pievēršas galvenokārt dzīvības un nāves tematikai un ikdienas dīvainībām.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 001013734
Tukre, Sanita. Pa zilo debesu taciņu : grāmata ar audiovizuālu pielikumu / autore, redaktore Sanita Tukre. — Rīga : Press Distribution Center, 2020. — 47 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8774-4-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Interaktīvā grāmata „Pa zilo debesu taciņu” pasakās dzejā aizved bērnu neticamos piedzīvojumos. Pirmo reizi Latvijā grāmata tiek izdota kopā ar tāda paša nosaukuma
telefona aplikāciju, kas papildina grāmatas saturu ar audiovizuālu autores dzejas lasījumu, kā arī
ļauj iepazīties ar interesantiem faktiem par dzīvniekiem, kukaiņiem un augiem, iesaistot bērnu
nelielā interaktīvā spēlē. Grāmatu var lietot arī bez telefona aplikācijas, jo dzejoļus papildina dažādi atjautības uzdevumi, kuros atspoguļoti galvenie pasaku varoņi.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001013582
Valters, Lauris. Garam Gara Gaita / Lauris Valters ; ilustrācijas: Anna Podniece. — Rīga : Lauris Valters, 2020. — 204 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 9789934-23-221-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Autors par krājumu: „Mēs atnākam un aizejam, tad atkal no jauna nākam
uz planētu šo, lai pieredzētu, atklātu, zaudētu, uzvarētu un pilnveidotu savu garu. Man patiess
prieks, ka sajūtas, atklāsmes, vārdi turpina nākt pie manis un varu dot to visu tālāk. Lai gaišas
domas un viegls sajūtu lidojums, lasot šo dzeju!”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001014426
Zīle, Monika. Neizbiedēto putniņu valstība : romāns / Monika Zīle ; atbildīgā
redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2020]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/12 (258)). — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158605. — ISBN 978-9934-15859-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Privātskolas pedagoģe Jolanta Kupča, gaidīdama uz ielas pacelto atslēgu
īpašnieku, nevar iedomāties, ka saņems piedāvājumu, kurš viņu iemetīs satraucošu notikumu
straumē. Tāpat starptautiska mēroga izmeklētājs Jānis Pārslavs neparedz, kurp aizvedīs rokās
turamais nozieguma pavediens. Tikai pensionētā medmāsa Marija Ende labi zina, ka zem greznā
pieminekļa Matīsa kapos neguļ savulaik pazīstams uzņēmējs, bet viņas dzīvesbiedrs…

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001015053
Zusta, Zane. Tarakāni tavā galvā : stāsti par vīriešiem / Zane Zusta, Gatis Līdums ; vāka un grāmatas ilustrācijas: Normunds Ozols ; redaktore Jana Boikova ;
vāka dizainere Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 142, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-9148-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Protams, arī vīriešiem ir savi tarakāni. Katrs stāsts šķiet tik saprotams un
reāls. Taču labākais ir tas, ka katram stāstam ir turpinājums. Lai viss nešķistu kā vienkārša vīriešu aprunāšana, grāmatā ir VIŅŠ. Psihoterapeits Gatis Līdums ar savām trāpīgajām vēstulēm
katram stāsta varonim ļauj uz izlasīto paskatīties vēl no cita skatpunkta.

UDK

821.174-34+159.922.1-055.1

Kopkataloga Id: 001014377
Zvejs, Oskars. Sniegavīru ceļojums : pasaku dzejolis bērniem / Oskars Zvejs ;
Aigas Jaunzemes ilustrācijas ; Margaritas Stokas vāka noformējums ; atbildīgā
redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 45, [2] lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — ISBN 978-9934-20-449-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sniegavīrus varam celt, ja vien ārā sniegs, ko velt. Ziemā pierasta tā lieta, ka
starp mums tiem sava vieta.

UDK

821.174-93-1
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Kopkataloga Id: 001014136
Лукс, Валдис. Мужество воинов. Возвращение : лирика военных лет : в год
75-летия Великой Победы над нацистской Германией / Валдис Лукс ; Сергей Журавлёв, перевод, оформление, редакция. — Рига : Родина, [2020]. —
56 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 54.-55. lpp. — Tulkots no latviešu
valodas.
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001014139
Судрабкалн, Янис. Путь к сердцу Латвии : из публицистики военных лет : в
год 75-летия победы над нацистской Германией / Янис Судрабкалн ; Сергей
Журавлёв, перевод, предисловие, оформление. — Рига : Родина, [2020]. —
48 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīme : ilustrācijas, portrets ; 30 cm. — Ziņas par autoru: 47. lpp. — Tulkots no latviešu valodas.
UDK
821.174-92
Kopkataloga Id: 001014129
Судрабкалн, Янис. Хлеб в дорогу : из лирики военных лет : в год 75-летия
победы над нацистской Германией / Янис Судрабкалн ; Сергей Журавлёв,
перевод, оформление, редакция. — Рига : Родина, [2020]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoru: 36.-38. lpp. — Bibliogrāfija: 39. lpp. — Tulkots
no latviešu valodas.
UDK
821.174-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001013358
Amēlija un vienradzis / [ilustrācijas]: Javier Inaraja. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14×18 cm. — (Pop-Up. Vienradži). —
Tulkots no spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Anita y el unicornio. — ISBN
978-9934-0-8768-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņā „Amēlija un vienradzis” meitenīte kopā ar suņuku Ami mežā sastop vienradzi, kuram uzbrucis vilks. Abi aizdzen ļaundari, palīdz vienradzim sadziedēt ievainojumus, un tādā veidā iemanto sev jaunu draugu.

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001013350
Dinozauri un vulkāns / [ilustrācijas]: Javier Inaraja. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14×18 cm. — (Pop-Up. Dinozauri). — Tulkots no spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: El diplodocus torpón. —
ISBN 978-9934-0-8769-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņā „Dinozauri un vulkāns” neviens nevēlas draudzēties ar diplodoku,
jo viņš ir pārāk liels un neveikls. Taču, kad diplodoks ar milzu klintsbluķi aizsprosto vulkānu un
tas aptur izvirdumu, pārējie dinozauri saprot, ka diplodoks ir lādzīgs. Un jauna draudzība var
sākties!

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības
Kopkataloga Id: 001014908
Vilkinsons, Ričards. Historium / ilustrējis Ričards Vilkinsons ; teksta autore
Džo Nelsone ; no angļu valodas tulkojis Andris Šnē ; literārā konsultante Renāte
Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 38 cm. —
(Laipni lūgti muzejā). — Rādītājs: 93.-95. lpp. — Oriģinālnosaukums: Historium. — ISBN 978-9984-23-818-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Laipni lūgti Historium! Šis muzejs ir vienmēr atvērts, un tajā var aplūkot brīnišķīgu vēsturisko priekšmetu kolekciju, kas stāsta par senajām civilizācijām, to kultūru, mākslu
un reliģiju. Iepazīsti senās pasaules ļaudis un atklāj fantastiskās, apbrīnojamās liecības, ko viņi
pēc sevis atstājuši. Ienāc muzejā un izzini pagātni visā tās spožumā un godībā!

UDK

904+902+94(3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001015821
Cīrulis, Andrejs. Mana mīļā Līgatne / Andrejs Cīrulis. — Līgatne : Zeit Hotel,
[2020]. — 317, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; ietvere (32×23×3 cm). —
Personu rādītājs: 309.-317. lpp. — ISBN 978-9934-23-216-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Andrejs Cīrulis vislabāk pazīstams kā savulaik populārā laikraksta „Padomju
Jaunatne” galvenais redaktors un viens no Atmodas līderiem, bet visu mūžu viņam bija īpaša
saikne ar Līgatni, kur viņš atklāja arī savu žurnālista aicinājumu. Līgatnei veltīta grāmata bija
viņa ideja, tajā iekļauto materiālu viņš jau bija sarakstījis, tikai nepaspēja grāmatu pabeigt, jo
pagājušajā gadā aizgāja mūžībā. Nu to īstenojuši citi Līgatnes patrioti — A. Cīruļa tuvinieki, draugi un atbalstītāji. Grāmata ir izziņas materiāls par Latvijas vēsturi caur sadzīviskiem ikdienas
notikumiem un atmiņu stāstiem par notikumiem un dzīvošanu Līgatnē.

UDK

908(474.365)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001016045
Gernhauzere, Suzanna. Piedzīvojumu meklētāji un atklājēji : izzinoša grāmata
bērniem no 4 līdz 7 gadiem / Suzanna Gernhauzere ; ilustrācijas: Pīters Frīdls ; no
vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. — Rīga : Madris, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums:
Abenteurer und Entdecker. — ISBN 978-9984-31-568-3 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Šajā izzinošajā grāmatā bērni saņems atbildes uz jautājumiem par piedzīvojumiem un ekspedīcijām, kā ari dažādiem atklājumiem tālā pagātnē. Kā tika atklātas nepazīstamas zemes? Kas atklāja daudzus dzīvniekus un augus? Kādas dārglietas tika atrastas Ēģiptē?
Kurš pirmais sasniedza Dienvidpolu? Detalizēti attēli sniedz zināšanas un rada atklājuma prieku.

UDK
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Kopkataloga Id: 001015869
Smiltniece, Evija. Ogres novada personības / sastādītāja Evija Smiltniece ; Ingus Feldmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Juris Lorencs. — Rīga : Jumava, [2020]. — 375 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Personu rādītājs: 370.-372. lpp. — ISBN 978-993420-445-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ietver stāstus par dažādu gadagājumu un darbības jomu novadniekiem. Šie stāsti ir cieņas apliecinājums šo personību veikumam viņu dzīves gaitā. Grāmatā
iekļautās personības pārstāv visdažādākās darbības jomas — tautsaimniecību, politiku, mākslu, mūziku, izglītību un sportu. Līdzās visā Latvijā pazīstamu cilvēku — mākslinieku, mūziķu,
rakstnieku, ārstu, zinātnieku, sportistu — dzīvesstāstiem grāmatā lasāmi arī pagastu un pilsētas
cilvēku — skolotāju, ārstu, vietējās varas pārstāvju, kolhozu priekšsēdētāju, sabiedriskā darba
veicēju — likteņstāsti. Latvijas valsts ir varējusi tapt, pastāvēt un augt, pateicoties šādām darbīgām un nesavtīgām personībām.

UDK

929(474.361)

Kopkataloga Id: 001014232
Vanaga, Gita. Dzimtu rakstos : Nīcas novada atmiņu stāsti / sastādītāja Gita Vanaga ; atbildīgā redaktore Dārta Sīka ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2020]. — 453, [1] lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-443-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Nīcas novada lielākā bagātība ir tā ļaudis. Strādīgie, uzņēmīgie, izturīgie. Tie,
kas ne pēc savas gribas piedzīvoja Sibīriju. Var aizmirst un var atcerēties. Var piedot, bet ir jāatceras. Šī grāmata — lai atcerētos. Grāmata ir atmiņu piemineklis jums, Sibīriju piedzīvojušie, jūsu
bērnībai un jaunībai, jūsu spēka gadiem, jūsu sapņiem un cerībām, jūsu mūžam.

UDK
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